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სტუდენტთა ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია

რეგლამენტი: მომხსენებელს 7 წთ, კამათში მონაწილეს 3 წთ

საორგანიზაციო კომიტეტი: 
ასოცირებული პროფესორი ლელა თურმანიძე (თავმჯდომარე), პროფესორი ლელა თავდგირიძე (თავმჯდომარის მოადგილე)

პროფესორი გული შერვაშიძე, ასოცირებული პროფესორი ნატო შეროზია (პასუხისმგებელი მდივანი), ასოცირებული პროფესორი ნანი მამულაძე 
ასოცირებული პროფესორი მიხეილ დონაძე, უფროსი მასწავლებელი ია ხასაია, უფროსი მასწავლებელი მაია ტაკიძე

პედაგოგიკის დეპარტემენტის სპეციალისტი ქეთევან თადუმაძე 

დისკუსია, კონფერენციის შეჯამება და სერთიფიკატების გადაცემა 16:00-16:30

ქართული ენის შესწავლის საკითხი ეთნიკური უმცირესობებისათვის\უცხოენოვანი 1. 
მოსწავლეებისათვის.

, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა თამარი გორგოშაძე
(დამოუკიდებლად მოქმედი), ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა „პროგრესი“ 
ქართულის ენისა და ლიტერატუირის მასწავლებელი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი მადონა მიქელაძე

ადამიანი და ციფრული საზოგადოება, ინფორმაციის სანდოობა 2. 
“პოსტსიმართლის" ეპოქაში

, ბსუ, ბიზნესის ადმინისტრირების III კურსი.თინათინ ბერიძე
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი, მიხეილ დონაძე

ემოციური ინტელექტის გავლენა ყურადღების კონცენტრაციაზე და ხანმოკლე3. 
მეხსიერებაზე დაწყებითი კლასების მოსწავლეების შესწავლის საფუძველზე 

, ბსუ, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი.ნინო რუსეიშვილი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ბერიძე

პოზიტიური აზროვნების მნიშვნელობა 4. 
, ბსუ, დაწყებითი განათლება IV კურსინინო ყაჭეიშვილი

ხელმძღვანელი: პროფესორი გული შერვაშიძე 

. ჩვენ ვირჩევთ თანასწორობას5
 ბათუმის ქართულ-ამერიკული საერთაშორისოვალერი დეკანაძე, გიორგი გელაძე,

სკოლა „პროგრესი“ 
ხელმძღვანელი: ია ხასაია განათლების დოქტორი, ბსუ-ს მასწავლებელი

6. ჰარმონიული ცხოვრების დისბალანსი მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობა 
„ჩანჩურას” მიხედვით, 

, ბსუ, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო მიხეილ სურგულაძე
პროგრამა, IV კურსი
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი უფრ. მასწავლებელი მანანა თავდგირიძე

თანასწორობა7. 
 ბსუ, დაწყებითი განათლების III კურსიანა ცინცაძე,

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანი მამულაძე

სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებები8. 
, ბსუ, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ლაურა ფარტენაძე

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის, პირველი კურსის სტუდენტი   
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ლელა თურმანიძე

განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვის ემოციური თავისებურებები9. 
, ბსუ, ფსიქოლოგიის IV კურსიმარიამი კელენჯერიძე

ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი შორენა მესხიძე

პირველი სესია 
12.30 - 14.00 საათი

სესიის ხელმძღვანელები: 

ასოც. პროფესორი ლელა თურმანიძე, ასოც. პროფესორი ნანი მამულაძე

მეორე სესია 
14.30 - 16.00 საათი

სესიის ხელმძღვანელები: 

პროფესორი ლელა თავდგირიძე, ასოც. პროფესორი ნატო შეროზია, 

უფროსი მასწავლებელი ია ხასაია

რეგლამენტი: მომხსენებელს 7 წთ, კამათში მონაწილეს 3 წთ

1. ტრისომიკების (დაუნის სინდრომი) საზოგადოებასთან ინტეგრაციის პრობლემები 
, ბსუ, ბიოლოგია, II კურსილუკა ხალვაში

ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის დოქტორი ჟანა ჭითანავა

ქალის გენდერული როლის ერთ - ერთი სირთულე - მშობიარობის 2. 
შემდგომი დეპრესია

, კლინიკური ფსიქოლოგია, მაგიტრატურა,II კურსი ხატია ბერიძე
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი რუსუდან კეჭაყმაძე

კომპიუტერული თამაშები და აგრესია მოზარდებში3. 
, ბსუ, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურისთამარ სურგულაძე

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო 
საგანმანათლებლო პროგრამა II კურსი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარინე გურგენიძე

თვითშეფასების კვლევა მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებთან4. 
 ბსუ, კლინიკური ფსიქოლოგიის სპეციალობის მაგისტრანტიხატია დევაძე,

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ბერიძე

ტოლერანტული ტენდენციები ვაჟა ფშაველას „ალუდა ქეთელაურის“ მიხედვით 5. 
, ბსუ, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო ლუკა ლელაძე

პროგრამა, IV კურსი
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი უფრ. მასწავლებელი მანანა თავდგირიძე

რელიგიური მრავალფეროვნება ბათუმში6. 
, ბსუ, განათლების ადმინისტრირება, მაგისტრატურის მეორე კურსიხატია სიხარულიძე

ხელმძღვანელი: პროფესორი ლელა თავდგირიძე

სიძულვილის ენა – აგრესია თუ გამოხატვის თავისუფლება7. 
, ბსუ, დაწყებითი განათლების III კურსიდიანა ალიმოვი

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატო შეროზია

სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებები თანამედროვე ეპოქაში8. 
, ბსუ, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა თამარ დევაძე

(დამოუკიდებლად მოქმედი), ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა 
ქართულის ენისა და ლიტერატუირის მასწავლებელი
ხელმძღვანელი: პროფესორი ლელა თავდგირიძე

22 August - 23 August 2019

„ჰარმონიული თანაცხოვრება მრავალფეროვან გარემოში“

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

21 მაისი 2020

კონფერენციის გახსნა -  12,00 სთ
პლენარული სხდომა

 - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორილელა თურმანიძე
მერაბ ხალვაში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი

 - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრიმაია ხაჯიშვილი
 - პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორიგული შერვაშიძე

 - რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორინათია წიკლაშვილი
 - რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში, პროფესორითამარ სირაძე

- ბსუ-ს ფსიქოლოგიის კლინიკის კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორიქეთევან ბერიძე  
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