
რეგლამენტი: მომხსენებელს 7 წთ, კამათში მონაწილეს 3 წთ

1. დისტანციით გამოწვეული გაუცხოება და მასთან ბრძოლის მეთოდები
    - ბსუ, დაწყებითი განათლების მეორე კურსი მელანო ანანიძე
   - ხიჭაურის საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე ლინდა ტარიელაძე 
   ხელმძღვანელი: პროფესორი გული შერვაშიძე
2. პესტიციდის მოქმედება მცენარე სოიის - (Glycine max(L) Meer) აღმოცენებისა და
   ზრდის უნარებზე   

- ბსუ, ბიოლოგიის სპეციალობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი   სოფიკო ლამპარაძე 
 - ქართულ-ფრანგული სკოლის XI კლასის მოსწავლე    ნიკა ხალვაში   

   ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის დოქტორი ჟანა ჭითანავა
 3. ქიმია სილამაზის სამსახურში

ბსუ, სამედიცინო სპეციალობის I კურსის სტუდენტი   ანანო ვერძაძე, ხატია ხოზრევანიძე - 
    - ბათუმის მე-2 საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეელენე ვერძაძე
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია ვანიძე

 4. მოსწავლეთა ზნეობრივი აღზრდა და თანამედროვე სასკოლო ლიტერატურა
    მაია ბროლაძე - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებო პროგრამაის IVკურსის სტუდენტი
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან შავაძე 
. 5 სასკოლო გარემო და მეცნიერება

 - ბათუმის III საჯარო სკოლის მოსწავლე    სესილი შენგელია  
   ხელმძღვანელი: განათლების დოქტორი ია ხასაია
. 6 თანამშრომლობითი სწავლება და საკლასო ტექნოლოგია

    - ხატია ამაშიძე დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანი მამულაძე
7. სკოლა და მშობელი
   მელანო ანანიძე  - ბსუ, დაწყებითი განათლების II კურსის სტუდენტი
   ლინდა ტარიელაძე - ხიჭაურის საჯარო სკოლა XI კლასის მოსწავლე
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მარინე გურგენიძე
8. ძილი, სხეული და ფსიქიკური ჯანმრთელობა
   ანანო დიასამიძე  - ბსუ, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი
   ლანა ქერქაძე  - ბათუმის N1 საჯარო სკოლის XII კლასის მოსწავლე   
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანა მაკარაძე
9. დისტანციური სწავლების გამოწვევები უცხო ენის სწავლების პროცესში
   ქეთევან  მაჩიტიძე - ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის I საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე
     ათინა თოიძეხელძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

პირველი სესია 

სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები

5 ივნისი 2021

კონფერენციის გახსნა -  11:00 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

 - რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორინათია წიკლაშვილი

 - რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში, პროფესორითამარ სირაძე

 - პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორიგული შერვაშიძე

- ქართულ-ამერიკული სკოლა "პროგრესის" დირექტორინანა ჩარექიშვილი  

ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტუდენტთა და მოსწავლეთა ონლაინ  სამეცნიერო კონფერენციაVIII

11:30 - 14:00 საათი
სესიის ხელმძღვანელები: 

პროფესორი ლელა თავდგირიძე, ასოცირებული პროფესორი მადონა მიქელაძე, 
ასოცირებული პროფესორი მარინე გურგენიძე



14.20 - 17.30 საათი
სესიის ხელმძღვანელები: 

პროფესორი ლელა თავდგირიძე, ასოც. პროფესორი ნატო შეროზია, 
უფროსი მასწავლებელი ია ხასაია

რეგლამენტი: მომხსენებელს 7 წთ, კამათში მონაწილეს 3 წთ

მეორე სესია 

10.შშმ პირები და საზოგადოება
   მარინა ბერიძე  - ბსუ, დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი
   მარისა ბერიძე, ლია წილოსანი  - დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ ფიროსმანის 
   საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლეები
    მარინე გურგენიძეხელძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი
11.რაფინირებული საგანმანათლებლო გარემო, როგორც პროგრესის სოლიდური ფუნდამენტი
   ელგუჯა ხაბაძე  - ბსუ, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი
   ნინო ხარაზი  - შპს ელიტური სკოლა „გორდა“
    მადონა მიქელაძეხელძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი
12.ბიომრავალფეროვნების საფრთხეები
   დეა ბედოშვილი - ქართული-ამერიკული სკოლის „პროგრესი“ XI კლასის მოსწავლე
   ხელმძღვანელი: ქართული-ამერიკული სკოლის „პროგრესი“ 
   ბიოლოგიის მასწავლებელი ნანა ჭეიშვილი
13. სინესთეზიის ესთეტიკა: ფსიქოფიზიკური ექსკურსი მხატვრულ სამყაროში
    -  ფიზიკის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი კოჩალიძე რიკარდი
     -  მათემატიკის სპეციალობა, II კურსის სტუდენტი ბასილაძე თამარი
    - სსიპ ქ. ბათუმის �5 საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლე   კოჩალიძე თიკა
   ხელმძღვანელი:ასისტენტ პროფესორი  ირმა ბაგრატიონი
14. იმუნური სისტემის შეცდომები
    - ქართული-ამერიკული სკოლის „პროგრესი“ XI კლასის მოსწავლემარიამ იაკობაძე
   ხელმძღვანელი: ქართული-ამერიკული სკოლის „პროგრესი“ ბიოლოგიის 
   მასწავლებელი ნანა ჭეიშვილი
15. მიხეილ ჯავახიშვილის თვალით დანახული ნაკაცარი ადამიანის პრობლება

 - სოფელ ჩაქვის  პირველი საჯარო სკოლის XII კლასის მოსწავლე  ანა მახარაძე
  ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი მანანა თავდგირიძე

1. ქალი და ძალადობა ქართულ სასკოლო ლიტერატურაში
    - ბსუ, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებო პროგრამის IVკურსის სტუდენტიმარიამ ვერულიძე
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან შოთაძე
2.თამაშის როლი სწავლების პროცესში
    - ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის I საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლეგიორგი ბოლქვაძე
   ხელძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ათინა თოიძე
3.სახალისო აქტივოებების ეფექტიანობა ონლაინ სწავლებაში
    - ბსუ, დაწყებითი განათლების II კურსის სტუდენტი მარიკა შამილიშვილი
   ხელმძღვანელი: ბსუ, ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის 
   ასისტენტ პროფესორი ნინო სამნიძე
4.ტრადიციული და ონლაინ სწავლა/სწავლების შედარებითი ანალიზი
    - ბსუ, დაწყებითი განათლების II კურსის სტუდენტი ინეზა დევაძე
   ხელმძღვანელი: ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის 
   ასისტენტ პროფესორი მედეა დიასამიძე
5.ონლაინ სწავლების დადებითი და უარყოფითი მხარეები სტუდენტის პერსპექტივიდან
    - ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, IV კურსილია მიქელაძე
    - ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ანგლისტიკა, IV კურსიქეთევან მახარაძე
   ხელმძღვანელი: ბსუ, ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი 
   ასისტენტ პროფესორი თათია ნაკაშიძე-მახარაძე
6.როგორ  ავაცილოთ  არასრულწლოვანი დანაშაულის ჩადენას
    - დაწყებითი განათლების IV კურსის სტუდენტი დიანა ალიმოვი
    - ქობულეთის I საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეანრი ალიმოვი 
   ხელძღვანელები: პროფესორი ასოცირებული პროფესორილელა თავდგირიძე,  ნატო შეროზია
7.დისტანციური სწავლების დადებითი და უარყოფითი მხარეები
    - ბსუ, დაწყებითი განათლების სპეციალობის IV კურსის სტუდენტიკალანდაძე თამთა
   ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი დარეჯან გელაძე
8.სოციალური ქსელების გავლენა ადამიანთა ურთიერთობებზე
   ბარამიძე რუსუდან - ბსუ, ბიზნესის ადმინისტრირების III კურსის სტუდენტი 
   ხელძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მიხეილ დონაძე 
  



საორგანიზაციო კომიტეტი: 

ასოცირებული პროფესორი ლელა თურმანიძე (თავმჯდომარე), პროფესორი ლელა თავდგირიძე (თავმჯდომარის მოადგილე)

ასოცირებული პროფესორი ნატო შეროზია (სკოლა-უნივერსიტეტის თანამშრომლობის კლუბის ხელმძღვანელი), 

ასოცირებული პროფესორი მიხეილ დონაძე, პედაგოგიკის დეპარტემენტის სპეციალისტი ქეთევან თადუმაძე (პასუხისმგებელი მდივანი)

Zoom:https://us02web.zoom.us/j/3843797088 

დისკუსია, კონფერენციის შეჯამება და სერთიფიკატების გადაცემა 17:30-18:00

9.ციფრული ტექნოლოგიების როლი ონლაინ სწავლებაში
    - ბსუ, დაწყებითი განათლების I კურსის სტუდენტი შეწირული ინგა
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი იბრაიმ დიდმანიძე
10.სამართლებრივი და ეთიკური ნორმების დაცვა  ციფრული ტექნოლოგიის გამოყენებისას
  - დაწყებითი განათლების I კურსის სტუდენტი შავაძე მარიკა 
    - ხულოს რაიონი, დიდაჭარის საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლეშავაძე ქეთი
   ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი დარეჯან გელაძე

  11.ფიბონაჩის იდუმალი პროპორცია: სამყაროს ფილოსოფიურ-მათემატიკური აღქმის მოდელი
   - ბსუ, მათემატიკის სპეციალობაის II კურსის სტუდენტი მახარაძე ქეთევანი 
    - შპს ელიტური სკოლა „გორდა“ - IX კლასის მოსწავლე      მახარაძე თინათინ
   ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი ირმა ბაგრატიონი
12.პითაგორას სკოლის მეტაფიზიკა: კოსმოსი და რიცხვთა ფილოსოფია
    - მათემატიკის სპეციალობის II კურსის სტუდენტი  ართმელაძე მზია
    - ფიზიკის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი კოჩალიძე რიკარდი
    - სსიპ ქ. ბათუმის 5 საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლე   კოჩალიძე ნიკა
   ხელმძღვანელი:ასისტენტ პროფესორი     ირმა ბაგრატიონი
13.იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგიური შეხედულებები

 - შპს ელიტური სკოლა "გორდა", VIII კლასის მოსწავლე   გიორგი ბოლქვაძე
   ხელმძღვანელი: თეონა მიქელაძე
14.ჭადრაკის ქართული ფენომენი
    - ბსუ, ტურიზმის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიმარიამ ბოლქვაძე
   ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი ბესიკ ციცაგი
15.თანამედროვე მასწავლებელი - აქტიური და პროფესიონალი
    - დაწყებითი განათლების III კურსის სტუდენტი ნინო მამალაძე
   ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატო შეროზია
16.მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში
    - დაწყებითი განათლების III კურსის სტუდენტიმარიამ ვეისალიძე
   ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი  ნატო შეროზია;
   ასოცირებული პროფესორი ლელა თურმანიძე
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