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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
მასწავლებელთა I კონფერენცია
"უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს"
(სწავლებისა და განათლების პრობლემები)
2013 წლის 29-30 ნოემბერი
კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული
კონფერენციის მიზნები და ამოცანები
• უმაღლეს და საშუალო სკოლას შორის აკადემიური ურთიერთობების განვითარებასა
და გაღრმავებას;
• ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს
სწავლების ხარისხის გაზრდას როგორც საშუალო, ისე უმაღლეს სკოლაში და
განავითარებს პედაგოგიკის მეცნიერების თეორიასა და პრაქტიკას;
• თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესებში არსებული სირთულეებისა და
პრობლემების ანალიზს;
• პრობლემური საკითხების დასმასა და კონკრეტული ნაბიჯების დასახვას
პროფესიული საჭიროებების გათვალისწინებით,სამომავლო
ურთიერთთანამშრომლობის გზებისა და ფორმების შემუშავებას
კონფერენციის სამუშაო მიმართულებებია:
I. პედაგოგიკა - აღზრდის მეცნიერება
II. საგნის სწავლების მეთოდიკა
III. მასწავლებლის პროფესია და განათლების სამართლებრივი საფუძვლები
კონფერენციის
საორგანიზაციო
ჯგუფი: მარინა ლომოური, გიორგი გრიგოლაშვილი,
დარეჯან თვალთვაძე,
ქეთევან ჭკუასელი,
რუსუდან სანაძე, ზაქარია ქიტიაშვილი, ნინო ჩახუნაშვილი, თამაზ კარანაძე, ბელა
პეტრიაშვილი, ივანე მინდაძე, ნათელა იმედაძე, ქეთევან ბაქანიძე, სოფიო დოლიძე,
ნინო ელბაქიძე, ამირან ჯამაგიძე, მედეა სამსონია, ეკატერინე კვირიკაშვილი, ლელა
ჭინჭარაული, ნინო ასანიძე, ხათუნა ლოდია.
კონფერენციის სამეცნიერო კოლეგია:
ქეთევან ჭკუასელი, თამაზ კარანაძე, დარეჯან თვალთვაძე, ბელა პეტრიაშვილი,
რუსუდან სანაძე, ივანე მინდაძე, იმერი ბასილაძე, თამარ მეიფარიანი, დალი ფარჯანაძე,
ნათელა იმედაძე, თამარ გაგოშიძე, სოფიო დოლიძე.
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TEACHERS’ FIRST CONFERENCE
“UNIVERSITY AND SCHOOL - ESSENTIAL TO EACH OTHER”

(Problems of teaching and education)
Language of the conference: Georgian
Aims of the Conference
• Developing and deepening academic relationship between the secondary and higher schools;
• Sharing knowledge and experience, which in its turn will increase the quality of teachingin both
secondary and higher schools, as well as develop theory and practice of the pedagogical science;
• Analyzing difficulties and problems in the contemporary educational process;
• Stating the issues and taking the specific steps, designing ways and forms of further collaboration.
Conference working directions are:
I. Pedagogy – The science of education
II. Methods of teaching a subject
III. Teacher’s profession and legislative basis of education
Conference Organizational
DarejanTvaltvadze,
Marina group:
Lomouri, Giorgi Grigolashvili, Rusudan Sanadze, Zakaria Kitiashvili, Tamaz
Karanadze, Izabella Petriashvili, Ketevan Bakanidze, Sophio Dolidze, Nino Elbakidze, Amiran
Jamagidze, Natela Imedadze Medea Samsonia, Ekaterine Kvirikashvili, Lela Chincharauli, Nino
Asanidze, Khatuna Loia.
Conference
Scientific
Committee:
Ketevan
Chkuaseli,
Tamaz
Karanadze, Darejan Tvaltvadze, Izabella Petriashvili, Rusudan Sanadze, Ivane
Mindadze, Imeri Basiladze, Tamar Meipariani, Dali Parjanadze, Natela Imedadze, Tamar Gagoshidze,
Sophio Dolidze.
Тбилисский государстенный университет им. И. Джавахишвили
Факультет гуманитарных наук
Учебно-научный институт педагогики
ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
" УНИВЕРСИТЕТ ШКОЛЕ - ШКОЛА УНИВЕРСИТЕТУ ''.
29-30 ноября 2013 года
Организационная группа конференции:
Твалтвадзе Дареджан, Чкуасели Кетеван, Ломоури Марина, Григолашвили Гиоргий, Санадзе
Русудан, Каранадзе Тамаз, Петриашвили Изабелла, Китиашвили Закария, Миндадзе Иване,
Баканидзе Кетеван, Долидзе Софио, Чахунашвили Нино, Элбакидзе Нино, Имедадзе Натела,
Джамагидзе Амиран, Самсония Медея, Квирикашвили Екатерине, Чинчараули Лела, Асанидзе
Нино, Лодия Хатуна.
Научная коллегия конференции:
Чкуасели Кетеван, Каранадзе Тамаз, Твалтвадзе Дареджан, Петриашвили Изабелла, Санадзе
Русудан, Миндадзе Иване, Харадзе Ефемия, Чахунашвили Нино, Басиладзе Имери, Мейпариани
Тамар, Парджанадзе Дали, Имедадзе Натела, Гагошидзе Тамар.
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