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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი

მასწავლებელთა IV კონფერენცია
"უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს"
(სწავლებისა და განათლების პრობლემები)
პედაგოგიური გამოცდილების გაზიარება
2015წლის 17ოქტომბერი

•
•

•

კონფერენციის მიზნები და ამოცანები
უმაღლეს და საშუალო სკოლას შორის აკადემიური ურთიერთობების განვითარება და
გაღრმავება;
ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს სწავლების
ხარისხის გაზრდას როგორც საშუალო, ისე უმაღლეს სკოლაში და განავითარებს
პედაგოგიკის მეცნიერების თეორიასა და პრაქტიკას;
განათლების უახლესი მიმართულებებისა და გამოწვევების ერთობლივი განხილვა
საშუალო და უმაღლესი სკოლის აკადემიური პერსონალის მიერ;

•

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესებში არსებული სირთულეებისა და
პრობლემების ანალიზი;

•

მულტიკულტურულ გარემოში სწავლების პრობლემებისა და საჭიროებების
ანალიზი, კულტურათაშორისი ინტერაქციის საჭიროების იდენტიფიცირება;
პრობლემური საკითხების დასმა და კონკრეტული ნაბიჯების დასახვა
პროფესიული საჭიროებების გათვალისწინებით, სამომავლო

•

ურთიერთთანამშრომლობის გზებისა და ფორმების შემუშავება.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

კონფერენციის სამუშაო მიმართულებები:
პედაგოგიკა - აღზრდის მეცნიერება
საგნის სწავლების მეთოდიკა
მასწავლებლის პროფესია და განათლების სამართლებრივი საფუძვლები
სწავლების პრობლემები მულტიკულტურულ გარემოში
ინკლუზიური განათლება
სამოქალაქო განათლება
კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული და რუსული
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კონფერენციის სამეცნიერო კოლეგია:
ქეთევან ჭკუასელი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
თამარ გაგოშიძე, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
თამაზ კარანაძე, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
იზაბელა პეტრიაშვილი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
რუსუდან სანაძე, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი,
ნინო ჩახუნაშვილი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
ეფემია ხარაძე, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
იური პაპავა, ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
ლია კვერენჩხილაძე, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
დალი ფარჯანაძე, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
სოფიო დოლიძე, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
მარინე გოგნელაშვილი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი,
თინათინ დოლიძე, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი,
ზაქარია ქიტიაშვილი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი,
დავით წამალაშვილი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი.

კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი:
ქეთევან ჭკუასელი, თსუ განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
ზაქარია ქიტიაშვილი, თსუ განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი,
ფიქრია სიდამონიძე, რუსთავის 12–ე საჯარო სკოლის პედაგოგი,
ქეთევან
ბაქანიძე, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სპეციალისტი,
ქეთევან ფანცულაია, თსუ განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი–ლაბორანტი,
დავით წამალაშვილი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი
მარინე გოგნელაშვილი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი,
თინათინ დოლიძე, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი
მაია მამისეიშვილი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი,
ხათუნა კაპანაძე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათის საჯარო სკოლის პედაგოგი,
ნათია კალანდაძე, ქუთაისის 15–ე საჯარო სკოლის პედაგოგი,
ნათია კურტანიძე, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლის პედაგოგი,
ირმა ბასილაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლის პედაგოგი.
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Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Faculty of Psychology and Education Sciences
Education Sciences Department

The 4th Teacher Conference “University and School”
(Problems of Teaching and Education)
The exchange of Good Practices
17 October, 2015
•

Conference Objectives
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 Themes:

I.
II.
III.
IV.
V.

Pedagogy – The science of education;
Methods of teaching a subject;
Teacher’s profession and legislative basis of education;
inclusive education;
Civil education;

Language of the conference: Georgian,Russian
Conference Scientific Committee:
Ketevan Chkuaseli, Tamaz Karanadze, Tamar Gagoshidze, Izabella Petriashvili, Rusudan Sanadze, Nino Chakhunashvili,
Ephemia Kharadze, Iuri Papava, Lia Kverenchkhiladze, Dali Parjanadze, Tamar Gagoshidze, Sophio Dolidze, Zaqaria
Qitiashvili, David Tsamalashvili, Tinatin dolidze.
Conference Organizational group:
Ketevan Chkuaseli, Zaqaria Qitiashvili, Pikria Sidamonidze, Ketevan Bakanidze, Ketevan Pantsulaia, Khatuna Kapanadze,
Natia Kalandadze, David Tsamalashvili, Marine Gognelashvili, Irma basiladze, Natia Kurtanidze, Maia Mamiseishvili
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Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили
Факультет Психологии и образовательных наук
Департамент образовательных наук

IV Конференция учителей
«Университет - школе, школа – университету»
(Проблемы обучения и образования)
Обмен педагогическим опытом
17 октября, 2015 г.
Цели и задачи конференции:
• Развитие и углубление академических взаймоотношении между высшей и средней
школами;
• Обмен опытом и знаниями, что, со своей стороны, будет способствовать улучшению
качества обучения как в средней, так и в высшей школе, а также, развитию теоритических и
практческих сторон научной педагогики;
• Анализ существующих трудностей и проблем современных образовательных процессов;
• Постоновка проблемных вопросов и установление конкретных шагов, принимая во
внимание профессиональные требованиия, разработка путей и форм дальнейшего
сотрудничества.
Тематика конференции:
I. педагогика – наука о воспитании;
II. методика обучения предмета;
III. профессия учителя и правовая основа образования;
IV. Проблемы обучения в мультикультуральной среде;
V. Инклюзивное образование;
VI. Гражданское образование.
Рабочий язык конференции: грузинский, русский
Научная коллегия конференции:
Чкуасели Кетеван, Гагошидзе Тамар, Санадзе Русудан, Xaрадзе Эфэмия, Каранадзе Тамаз, Петриашвили Изабелла,
Китиашвили Закария, Папава Юрий, Долидзе Софио, Чахунашвили Нино, Парджанадзе Дали, Кверенчкиладзе Лия,
Долидзе Тинатин, Тсамалашвили Давид, Гогнелашвили Марина.
Организационная группа конференции:
Чкуасели Кетеван, Сидамонидзе Пикриа, Санадзе Русудан, Xaрадзе Эфемия, Каранадзе Тамаз, Петриашвили
Изабелла, Китиашвили Закария, Баканидзе Кетеван, Пантсулаия Кетеван, Капанадзе Хатуна, Каландадзе Натия,
Тсамалашвили Давид, Гогнелашвили Марина, Куртанидзе Натия, Мамисеишвили майя, Басиладзе Ирма.
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