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სამშაბათი, 17 ნოემბერი 

1200-1400 

კონფერენციის გახსნა 

https://zoom.us/j/94197086517 

Meeting ID: 94197086517 

 

მისალმებები:  

ნანა გაფრინდაშვილი  

პროფესორი, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი  

ქეთევან ჭკუასელი  

პროფესორი, თსუ-ს განათლების მეცნიერებების  დეპარტამენტის უფროსი  

 

I სხდომა 

სხდომის თავმჯდომარე - ასისტენტ-პროფესორი ეფემია ხარაძე 

 

სოფიო გურაბანიძე, ქეთინო ზარანდია  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სიცოცხლის არსისა და მისი ძირითადი ნიშნების სწავლება იაკობ გოგებაშვილის 

,,ბუნების კარსა”და დაწყებითი საფეხურის თანამედროვე სასწავლო 

სახელმძღვანელოებში   

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ეფემია ხარაძე 

 

ანანო მერკვილიშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ადამიანის ანატომიის ელემენტების სწავლება იაკობ გოგებაშვილის „ბუნების კარში” 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ეფემია ხარაძე 

 

ნერიკა აკოფოვა  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაკობ გოგებაშვილის „დედა ენის“ მნიშვნელობა თანამედროვე მოზარდებისათვის   

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ია გრიგალაშვილი  

 

სანდრო მიქელაშვილი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ისტორიის საგნის სწავლების საკითხი იაკობ გოგებაშვილის აღზრდის კონცეფციაში 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თინათინ დოლიძე 

 

https://zoom.us/j/94197086517?fbclid=IwAR29iKpebw9dRBf9aOuSy0EN7YW9BP5Qc6IgGSnoCfxjJDd05pQlo7tWN2U


4 
 

რუსუდან ჯანანაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაკობ გოგებაშვილი  -  სასკოლო სახელმძღვანელოთა ავტორ-შემდგენელი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ია გრიგალაშვილი 

 

ნანა აფრიდონიძე  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაკობ გოგებაშვილის შეხედულებათა რეფლექსია თანამედროვე   საგანმანათლებლო 

სივრცეში 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თამარ პაიჭაძე 

 

ელიზა ეფაძე  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაკობ გოგებაშვილი - როგორც ''საქართველოს უკვდავი თანმდევი სული''  

(აკა მორჩილაძის ,,ქართულის რვეულები-XIX საუკუნის სურათების’’ მიხედვით) 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თამარ ბარბაქაძე 
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II სხდომა 

1430-1630 

https://zoom.us/j/94197086517 

Meeting ID: 94197086517 

 

სხდომის თავმჯდომარე - ასისტენტ-პროფესორი ლევან ბებურიშვილი 

 

თაქუშა მაკარიანი, ანა ხარებაშვილი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ბუნების მოვლენების სწავლება იაკობ გოგებაშვილის „ბუნების კარსა” და  

თანამედროვე  სახელმძღვანელოებში - შედარებითი ანალიზი   

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ეფემია ხარაძე 

 

რუსუდან როინიშვილი, მაკა ბუბუნაური 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაკობ გოგებაშვილის „ბუნების  კარის“  მნიშვნელობა და XIX საუკუნის მოღვაწეთა 

გამოხმაურებები მის გამოცემასთან დაკავშირებით 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ეფემია ხარაძე 

 

ლალი მექერიშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაკობ გოგებაშვილი - „ქართველი უშინსკი“ 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ნათია ბებიაშვილი  

 

ანა პაპუნაშვილი 

წმიდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

და სამართლის სკოლა 

იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგიკური კონცეფციის რამდენიმე ასპექტი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ლევან ბებურიშვილი 

 

ნინო სერვასტიანცი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სამშობლოს სიყვარულის მოტივები შოთა ნიშნიანიძის პოეზიაში 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თამარ ბარბაქაძე; 

 

 

 

https://zoom.us/j/94197086517?fbclid=IwAR29iKpebw9dRBf9aOuSy0EN7YW9BP5Qc6IgGSnoCfxjJDd05pQlo7tWN2U
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ნიკოლოზ სარაჯიშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ალექსანდრე პეტრეს ძე სარაჯიშვილისა და ალექსანდრე ივანეს ძე სარაჯიშვილის 

იგივეობის საკითხი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ნოდარ ჩხაიძე 

 

ნანა შოშიაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაკობ გოგებაშვილის ზოგადპედაგოგიკური მეთოდები და გავლენა თანამედროვე 

საზოგადოებაზე 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ლევან ბებურიშვილი 

 

ირა შავაძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

დისტანციური სწავლება – „ცრუ განათლება“?! 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - გიორგი ჯღარკავა    

   

 


