
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
განათლების ფაკულტეტი  

 
 

 
 
 

სამეცნიერო კონფერენცია:  

თანამედროვე განათლების პარადიგმები 
უნივერსიტეტებსა და სასკოლო 

განათლებაში  

 
 
 
 

 
 
 
 

თბილისი,  
12, 13 ივნისი, 2017 



12 ივნისი, 14 საათი, თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N 61, VII სართული, 
საკონფერენციო დარბაზი 

სექციების მუშაობა: 12 - ივნისი 15 საათიდან,  13 ივნისი, 14 საათიდან  
თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N 61, V სართული 

 
 

კონფერენციის გახსნა:  
ლია ახალაძე 
სსუ განათლების ფაკულტეტის დეკანი  
 
მისალმება:  
ჯონი აფაქიძე  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი  
 
ლარისა თაკალანძე  
სსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი 
 
ნინო თოფურიძე 
სსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  
 
ზურაბ პაპასქირი   
სსუ სამეცნიერო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი   
 
სკოლის დირექტორების მისალმება:  
მაია ოსიყმიშვილი, დავით ხასაია, იანა ტორჩინავა, ნანა ჯალაღონია  
  

 
რეგლამენტი:  მოხსენება - 8-10 წუთი; 

დისკუსია - 5 წუთი 

 
კონფერენციის ორგანიზატორი:  

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლები ფაკულტეტი  



პლენარული სხდომა 
საკონფერენციო დარბაზი 

 
თამარ შინჯიაშვილი  
უნივერსიტეტების რეიტინგი და რანჟირების სისტემა თანამედროვე 
მსოფლიოში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

მაია გელანტია  
ოკუპირებული აფხაზეთის განათლებაში არსებული ვითარების შესახებ  
საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 
საკითხთა დროებითი კომისიის აპარტი  
 

ელზა გარაყანიძე 
საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა გადამზადების 
მოდერნიზაცია 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

შესვენება: ყავა, ჩაი - 30 წთ. 
 

 
 

განათლების პოლიტიკისა და  
განათლების  სოციოლოგიის სექცია  

V სართული,  504-ე აუდიტორია 
მოდერატორები: ლია ახალაძე, დავით ზურაბაშვილი, მაია ფირჩხაძე  

 

ირმა ქურდაძე  
თანამშრომლობითი სწავლების მნიშვნელობა - მოსწავლეზე 
ორიენტირებული სწავლების გარემოს უზრუნველყოფისათვის  
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

მაია ფირჩხაძე 
უწყვეტი განათლება და მოსწავლეთა  დამოუკიდებელი  აზროვნება 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
 
 



დავით ზურაბაშვილი  
ინკლუზიური განათლების საბაკალავრო პროგრამა  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
ნინო ჭიაბრიშვილი 
სიტუაციური სავარჯიშოები ინტერკულტურულ განათლებაში  
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

ლელა რეხვიაშვილი 
არტპედაგოგიური ტექნოლოგიები ინკლუზიურ განათლებაში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

იზაბელა პეტრიაშვილი, მანანა რუსიეშვილი, კახა გაბუნია 
მულტილინგვური განათლების პრობლემები საქართველოს უმაღლეს 
სასწავლებლებში  და მათი გადაჭრის გზები  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

იანა ტორჩინავა  
სსსმ მოსწავლეთა მშობლებთან ურთიერთობის თავისებურებები 
სკოლა „აისი“, თბილისი  
 

მაია ოსიყმიშვილი  
სკოლის მართვის თანამედროვე პრინციპები  
145-ე საჯარო სკოლა, თბილისი  
 
დავით ხასაია  
სამოქალაქო განათლების გაკვეთილის დაგეგმვა და სწავლების 
სტრატეგიები  
ჭალის საჯარო სკოლა, წალენჯიხა 
 
თამარ ჩალახეშაშვილი 
მშობელთა ჩართულობის სტრატეგიები სასწავლო პროცესში  
146-ე საჯარო სკოლა, თბილისი  
 

ნანა ჯალაღონია 
სკოლის მართვაში მენეჯერის თანამშრომლობითი მიდგომა და 
წარმატების ფორმულა  
აფხაზეთის მე-2 საჯარო სკოლა  



 

ლალი  ახალაძე 
სწავლის უნარის  დაქვეითება ბავშვებსა და მოზარდებში 
საქართველოს სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  
 
თინათინ ლაცაბიძე 
მულტიკულტურალიზმის  სწავლება ისტორიის გაკვეთილზე  
71  -ე საჯარო სკოლა, თბილისი  
 

იზაბელა კუსიანი,  
თამაშით სწავლების პრაქტიკული ასპექტები  
შუაფხოს საჯარო სკოლა, დუშეთი  
 

თამარ ადამია  
ხელის ნატიფი მოტორიკის გასაუმჯობესებელი აქტივობების მნიშვნელობა 
მოსწავლეთა განვითარებისათვის  
ხარებას საჯარო სკოლა, წალკა  

 

გიორგი ლორია  
აქტიური  მოქალქეობის  ხელშემწყობი  აქტივობები საკლასო ოთახში 
ნოღის საჯარო სკოლა, სამტრედია  
 
ლია ახალაძე  
განათლების მიმართულების  საგანმანათლებლო პროგრამები  DOIT -ისა 
DARE -ს ევროკავშირის საერთაშორისო პროექტებში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების 
მეთოდიკის სექცია 

V სართული,  506-ე  აუდიტორია  
მოდერატორები: ლევან  ჯინჯიხაძე, რუსუდან ფიფია   

 
ლევან ჯინჯიხაძე 
მხატვრული ნაწარმოების მეცნიერული ანალიზი და სწავლების 
თანამედროვე მეთოდები 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

ეკა გოგოლაშვილი - ფირცხალავა  
გააზრებული კითხვის ტექნიკა დაწყებით საფეხურზე  
24-ე საჯარო სკოლა, თბილისი  
 
რუსუდან ფიფია 
კოგნიტური სქემების გამოყენება საბაზო საფეხურის ქართული ენისა და 
ლიტერატურის სასწავლო პროცესში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

დოდო ოქრომელიძე  
დისკუსიის მეთოდის გამოყენება საშუალო საფეხურის ლიტერატურის 
გაკვეთილზე  
ხეოთის საჯარო სკოლა, ახალციხე  
 
რუსუდან კვირკველია  
ელექტრონული რესურსების გამოყენება მშობლიური ენის გაკვეთილებზე  
მე-9 საჯარო სკოლა, ქუთაისი  
 

ელენე ჩუბინიძე  
მოტივაციის როლის ამაღლება აზერბაიჯანული სკოლის დაწყებითი 
კლასების მოსწავლეებში ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე 
სავანეთის საჯარო სკოლა, ბოლნისი 
 

ნატო ქანთარია 
ქართული ენისა და ლიტერატურის ინტეგრირებული გაკვეთილის 
ჩატარების მეთოდიკა მეექვსე კლასში  
ჭკადუაშის საჯარო სკოლა, ზუგდიდი   
 



ლელა კოტორაშვილი  
წიგნიერების განვითარებაზე მოქმედი სტიმულები არაფორმალური 
სწავლებისას 
უწერის საჯარო სკოლა, ონი 
 
 

 
სწავლების მეთოდიკის სექცია 
V სართული,  507 -ე  აუდიტორია  

მოდერატორები: ჯემალ ჯინჯიხაძე, ბროლისა წულაია, თემურ ორმოცაძე  
 
 
ჯემალ ჯინჯიხაძე 
ზმნის დეფინიციის დაზუსტება სწავლების სისტემაში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
ბროლისა წულაია 
ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვა და ჩატარება 
ბუნებისმეტყველებაში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
თემურ ორმოცაძე 
ისტორიული ფრაგმენტები მათემატიკის გაკვეთილზე საჯარო სკოლის 
დამწყები მასწავლებლებისთვის 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
ირინა გოგონაია  
ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკური ბარათების შემუშავება ქიმიის 
სწავლების მეთოდიკის კურსში 
კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  
 
ნინო ჯინჭარაძე 
პროექტის მეთოდი ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე  დაწყებით 
კლასებში  
182-ე საჯარო სკოლა, თბილისი   
 
 



ეკა აქუბარდია  
ტექსტის გაგების საკითხისათვის უცხოური ენების სწავლა/სწავლების 
პროცესში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
თეა ბეგაშვილი  
გეომეტრიული ფიგურების სწავლება  დაწყებით კლასებში  
145-ე საჯარო სკოლა  
 
გიორგი ჯინჯიხაძე 
ერთი ტიპის სახალისო ამოცანები და მათემატიკური ბილიარდი 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
ნანა წიკლაური  
საყრდენი სქემების მნიშვნელობა რუსული ენის სწავლებაში  
პირველი საჯარო სკოლა, დედოფლისწყარო  
 
ნინო ჯახაია  
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება სკოლებში  
145-ე საჯარო სკოლა, თბილისი  
 
დარეჯან ახალაძე  
ზეპირი ანგარიშის მეთოდის გამოყენება  დაწყებით კლასებში  
ნოღის საჯარო სკოლა, სამტრედია 
 
ციალა ქანთარია  
მათემატიკური წიგნიერების სამოდელო გაკვეთილები 
ჯვარის პირველი  საჯარო  სკოლა, წალენჯიხა 
 
ზოია ადამია  
რუსული ენის როგორც უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

 
 

 
 



 
პედაგოგიკისა და განათლების ფსიქოლოგიის სექცია 

V სართული,  509-ე  აუდიტორია 

მოდერატორები: იზოლდა ბუხულეიშვილი, მანანა ბოჭორიშვილი, 
გულნაზ ხუხუა   

 
თამარ ჯავახიშვილი 
პიროვნების ფორმირებისთვის აუცილებელი ორი თანდაყოლილი 
ტენდენციის შესახებ 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

მანანა ბოჭორიშვილი  
კლას-კომპლექტში მოსწავლის სწავლაზე მოქმედი ფაქტორები 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

ნანა  ჭანტურია 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ამოცნობის და თვითაღმოჩენის 
სტრატეგიები 
მე-6 საჯარო სკოლა, ტყიბული 
 

იზოლდა ბუხულეიშვილი  
ფსიქოლოგიური მეცნიერება თანამედროვე განათლების სისტემის 
სამსახურში 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
ოთარ ვახანია 
მოსწავლე ახალგაზრდობის ფიზიკური აღზრდის საკითხები 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

გულნაზ  ხუხუა 
მორალური გადახრა და საკორექციო პედაგოგიური მეთოდები და 
ტექნოლოგიები 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

ნათელა ფარცხალაია  
ოჯახის როლი არასრულფასოვნების კომპლექსის აღმოფხვრაში  
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი  



 
 
ნატა ღარიბაშვილი  
პედაგოგიკის მომიჯნავე დისციპლინები  
145 -ე საჯარო სკოლა, თბილისი  
 

შორენა მაისურაძე  
ტრადიციული პედაგოგიური მეთოდები  
145 -ე საჯარო სკოლა, თბილისი  
 

ლეილა შეროზია 
უმცროსკლასელთა ეკოლოგიური აღზრდის თეორიული საფუძვლები 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
 

 
 
 
 

შემაჯამებელი სექცია გაიმართება 2017 წლის 16 ივნისს 
 
 


