
 

 
 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ვილნიუსის უნივერსიტეტი 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი 

 

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია 

 

მეორე ენის სწავლა/სწავლება  

მულტილინგვური განათლების კონტექსტში 

 

 

 

29.09.2021-30.09.2021 

თბილისი, საქართველო 
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კონფერენციის მუშაობის განრიგი: 
 

29 სექტემბერი 

 

30 სექტემბერი 

 

10.00-10.50 - კონფერენციის გახსნა 

11.00 -13.00 - პლენარული სხდომა 

13.00-14.00 - შესვენება 

14.00-16.30 - სექციური მუშაობა   

16.30-17.00- შესვენება 

17.00-19.00 - სექციური მუშაობა   

 

10.00-12.00 - პლენარული სხდომა 

12.00-12.30 - შესვენება  

12.30-14.30 - სექციური მუშაობა 

14.30-15.00 - შესვენება 

15.00-17.00- სექციური მუშაობა 

17.00-17.30- შესვენება 

17.30-19.30- სექციური მუშაობა 

19.30-20.00 - კონფერენციის დახურვა 

 

 

 

 

 

რეგლამენტი:  

მოხსენება - 15 წუთი  

დისკუსია - 5 წუთი 

 

კონფერენციის სამუშაო ენები: 

ქართული და ინგლისური. 

 

კონფერენცია ტარდება ვირტუალური ფორმატით. 

ინფორმაცია კონფერენციაზე დასასწრებად: 
https://zoom.us/j/4643931405?pwd=cW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09 

Meeting ID: 464 393 1405 

Passcode: 680684 

  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4643931405%3Fpwd%3DcW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09&sa=D&ust=1632673039213000&usg=AOvVaw3IP5N5HZT9Et5QcGDCMTf-
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29.09.21               10.00-10.50 კონფერენციის გახსნა 
https://zoom.us/j/4643931405?pwd=cW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09 

Meeting ID: 464 393 1405 

Passcode: 680684 
29.09.21               11.00-13.00 პლენარული სხდომა 

https://zoom.us/j/4643931405?pwd=cW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09 

Meeting ID: 464 393 1405 

Passcode: 680684 
30.09.21               10.00-12.00 პლენარული სხდომა 

https://zoom.us/j/4643931405?pwd=cW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09 

Meeting ID: 464 393 1405 

Passcode: 680684 

სექციური მუშაობა 
 სექცია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 1 

სექცია 2 
Zooom  
breakout room 
Section 2 

სექცია 3 
Zoom  
breakout room 
Section 3 

სექცია 4 
Zoom  
breakout room 
Section 4 

29.09.21               14.00-16.30 სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 1  

სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 2 

სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 3 

სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 4 

17.00-19.00 სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 1 

სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 2 

სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 3 

სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 4 

30.09.21               12.30-14.30 სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 1  

სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 2 

სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 3 

სესია 1 

Zoom  
breakout room 
Section 4 

15.00-17.00 სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 1 

სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 2 

სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 3 

სესია 2 

Zoom  
breakout room 
Section 4 

17.30-19.30 სესია 3 

Zoom  
breakout room 
Section 1 

სესია 3 

Zoom  
breakout room 
Section 2 

სესია 3 

Zoom  
breakout room 
Section 3 

 

  

30.09.21               17.30-19.30 სასწავლო რესურსების პრეზენტაცია 
https://zoom.us/j/4643931405?pwd=cW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09 

Meeting ID: 464 393 1405 

Passcode: 680684 
30.09.21               19.30-20.00 კონფერენციის დახურვა 

https://zoom.us/j/4643931405?pwd=cW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09 

Meeting ID: 464 393 1405 

Passcode: 680684 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4643931405%3Fpwd%3DcW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09&sa=D&ust=1632673039213000&usg=AOvVaw3IP5N5HZT9Et5QcGDCMTf-
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4643931405%3Fpwd%3DcW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09&sa=D&ust=1632673039213000&usg=AOvVaw3IP5N5HZT9Et5QcGDCMTf-
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4643931405%3Fpwd%3DcW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09&sa=D&ust=1632673039213000&usg=AOvVaw3IP5N5HZT9Et5QcGDCMTf-
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4643931405%3Fpwd%3DcW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09&sa=D&ust=1632673039213000&usg=AOvVaw3IP5N5HZT9Et5QcGDCMTf-
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F4643931405%3Fpwd%3DcW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09&sa=D&ust=1632673039213000&usg=AOvVaw3IP5N5HZT9Et5QcGDCMTf-
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პირველი სექცია 

 

29 სექტემბერი 

14.00-16.30 - I  სესია  (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე  -  ნინო გურგენიძე 

29 სექტემბერი 

17.00-19.00 – II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - მარინე ბერიძე 

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ზაალ კიკვიძე 

30 სექტემბერი 

15.00-17.00-  II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე -  დარეჯან გარდავაძე   

30 სექტემბერი 

17.30-19.30 -  III  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - კახა გაბუნია 

 

 

მეორე სექცია 

 

29 სექტემბერი 

14.00-16.30 - I  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე  - იზაბელა პეტრიაშვილი 

29 სექტემბერი 

17.00-19.00 – II  სესია (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე - მანანა რუსიეშვილი 

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - რუსუდან საღინაძე 

30 სექტემბერი 

15.00-17.00-  II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის  თავმჯდომარე - დარეჯან თვალთვაძე 

30 სექტემბერი 

17.30-19.30 -  III  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - ქეთევან გოჩიტაშვილი 
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მესამე  სექცია 

29 სექტემბერი 

14.00-16.30 – I  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ნანა შავთვალაძე 

29 სექტემბერი 

17.00-19.00 - II  სესია  (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე - რამაზ ქურდაძე  

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე - რუსუდან დოლიძე  

30  სექტემბერი 

15.00-17.00 – II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - მარიამ მანჯგალაძე 

30 სექტემბერი 

17.30-19.30 -  III  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - მაია კიკვაძე 

 

 

 

 მეოთხე სექცია 

29 სექტემბერი 

14.00-16.30 - I  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ნინო შარაშენიძე   

29 სექტემბერი 

17.00-19.00 - II სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე -  რუსუდან ზექალაშვილი 

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ნინო ბერიკაშვილი 

30  სექტემბერი 

15.00-17.00 – II  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - თამარ მახარობლიძე 
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კონფერენციის გახსნა: 

 
გიორგი შარვაშიძე, ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  რექტორი  

ეკა დგებუაძე, განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე  

ნუნუ მიცკევიჩი, განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე  

გიორგი ალიბეგაშვილი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე  

ირმა გრძელიძე, ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ხარისხის 

მართვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე  

ნანა გაფრინდაშვილი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი  

რომა კრიაჩიუნიენე, ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი  

გიული შაბაშვილი, პროექტის ხელმძღვანელი  
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პლენარული სხდომა 

29 სექტემბერი 

11.00 – 13.00 

სხდომის თავმჯდომარე - გიული შაბაშვილი  

 

შალვა ტაბატაძე, CCIIR, საქართველო 

ბილინგვური განათლების მონოლინგვური სტრატეგიების გადააზრება ტრანსენობრივი და 

პლურილინგვური პედაგოგიკით; ტრანსენობრიობა - გზა წარსულისკენ თუ მომავლისკენ 

 

გიორგი ალიბეგაშვილი,  მარინე ბერიძე, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველო  

  ქართული ენის სწავლების საკითხები სახელმწიფო ენის სტრატეგიაში (2021-2030 წწ) 

 

ნინო გურგენიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, TPDC 

ბილინგვური განათლების მოდელი საქართველოში 

 

ნინო ბერიკაშვილი, TPDC, საქართველო 

 სახელმწიფო ენის გაძლიერების ხელშეწყობა არაქართულენოვან  სკოლებსა და სექტორებზე 

 

 

30 სექტემბერი 

10.00 – 12.00 

სხდომის თავმჯდომარე - შალვა ტაბატაძე 

(სამუშაო ენა - ინგლისური) 

 

კრისტინა ალფარო, სანდიეგოს უნივერსიტეტი, აშშ 

 აშშ ენობრივი პოლიტიკა: მიმართულებები, საკითხები და იდეოლოგია 

 

იოლანტა ზაბარსკაიტე, კაზიმიერას სიმონავიჩიუსის უნივერსიტეტი, ლიეტუვა 

„ჩემი ლინგვისტური ტყუპები“: პერსონალური ლექსიკონის მეთოდოლოგია 

 

ეკატერინა პროტასოვა, ჰელსინკის უნივერსიტეტი, ფინეთი 

სკოლის ლინგვისტიკა 

 

რომა კრიაჩიუნიენე, ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ლიეტუვა 

 ენის პოლიტიკა, როგორც ინტერნაციონალიზაციის ელემენტი 

 

ნათია გორგაძე, CCIIR, GIPA, საქართველო 

მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პერსპექტივები საქართველოში ეთნიკური და 

კულტურული მრავალფეროვნების ჭრილში 
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პირველი სექცია 

 

 
29 სექტემბერი 

14.00-16.30 - I  სესია  (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე  -  ნინო გურგენიძე 

 

1. ანისიმოვა ალა 

 ოლეს ჰონჩარის სახ. დნეპროპეტროვსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დნეპროპეტროვსკი, 
უკრაინა 

 მულტილინგვური განათლების ლექსიკოლოგიური ასპექტები 

2. რაჰალ აიჩა  

 აიქს-მარსელის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი 
 ენის პოლიტიკის გადააზრება მრავალენოვანი / მულტიკულტურული ინგლისურის 

კონტექსტში 

3. სავინიხ ანა  

  ჰოკაიდოს უნივერსიტეტი, იაპონია 
  CLIL მასალების შემუშავების პრინციპები რუსული მემკვიდრეობის ენის შემსწავლელთათვის 

4. ყურბანოვი მერეტგული  

  მსოფლიოს ენების თურქმენეთის ნაციონალური ინსტიტუტი, აშხაბადი, თურქმენეთი 
 ენისა და  შინაარსის ინტეგრირებული სწავლება: უცხო ენების სწავლების ეფექტური და    

მოტივაციური გზა 
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29 სექტემბერი 

17.00-19.00 – II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - მარინე ბერიძე 

 

1. შარაშენიძე ნინო 

  ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 ახალი ტენდენციები და გამოწვევები ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში (უმცირესობების    

განათლების მიმართულებიდან: ქართული სექტორები არაქართულენოვან სკოლებში) 

2. შავაძე როლანდ 

  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო 
  განათლების პოლიტიკის დოკუმენტების დისკურსის ანალიზი 

3.  ეჯიბაძე ნინო 

  ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
  არაბული არაბთათვის, როგორც მეორე ენა 

4. ბიბილეიშვილი გუნა 

  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
 საქართველოს  უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ბილინგვური 

სკოლამდელი განათლების დასანერგად არსებული სოციალური გარემოს მზაობისა და როლის 

შეფასება 

 

 

 

 

 

 

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ზაალ კიკვიძე 

 

1. გაბუნია კახა 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი 
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
მასწავლებელთა მზაობის საკითხი  მულტილინგვური განათლების მოდელისთვის 

(პრობლემათა გადაჭრის გზების ძიება) 

2. მირიანაშვილი მარიამ 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ენების ცენტრი, თბილისი, 
საქართველო 
ენისა და კულტურის ურთიერთკავშირი 
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3. ბერიძე თეონა 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი საქართველო 
ნარატივი, როგორც ბილინგვალი ბავშვების მეტყველების თავისებურებების კვლევის 

მეთოდი (ქართველ ბილინგვალ და ბერძენ მონოლინგვალ უმცროსკლასელთა მაგალითზე) 

4. კეკელიძე თამარ, კუკულაძე გურანდა   

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
‘TED talks ‘ როგორც მოსმენის სავარჯიშოები პროფესიული ინგლისური ენის შესწავლისას 

 

 

 

 

30 სექტემბერი 

15.00-17.00 -  II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე -  დარეჯან გარდავაძე   

 

1. კიკვიძე ზაალ  

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  
არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო 
გლოსონიმიკა საუნივერსიტეტო განათლების სისტემაში 

2. ქაჯაია მანანა 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ენის ინტეგრირებულ სწავლების მიზანთან დაკავშირებული ზოგიერთი ასპექტი წერასა და 

ზეპირმეტყველებაში 

3. შალამბერიძე თეიმურაზ, ბუთურიშვილი ლელა 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  
მარნეულის რაიონის სოფელ დამია გეორარხის სკოლა 
ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების ძირითადი პრინციპები და ერთი საგაკვეთილო 

პროცესის ანალიზი 

4. ჭანტურია გვანცა, ხატიაშვილი ხატია 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ენების ცენტრი, თბილისი, 
საქართველო 

უცხოური ენის სწავლების თავისებურებანი ონლაინ ფორმატით 
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30 სექტემბერი 

17.30-19.30 -  III  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - კახა გაბუნია 

 

1. გაბისონია ლია 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ქართულენოვანი შემსწავლელების უცხო ენის არჩევანი არჩევანი  

2.  ქურდაძე ირმა 

სამცხე-ჯავახეთის სახ.უნივერსიტეტი, ახალციხე, საქართველო  
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი და მულტიკულტურული განათლება სჯსუს-ს მასწავლებელეთა 

მომზადების პროგრამებში 

3. ქამუშაძე თეა 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ჩვენი "სხვა": იეჰოვას მოწმეთა აღქმა, გამოცდილება და იდენტობათა ფორმირების 

თავისებურებები პოსტსსოციალისტურ ქალაქში 

4.  ანთაძე თამარ 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, საქართველო 
დუხობორები საქართველოში არსებული პრობლემების პირისპირ 

5. ჰოვსეფიანი ბერნიკ 

განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 
სოფ. ეშტიის #1 საჯარო სკოლა, ნინოწმინდა, საქართველო 
ბილინგვური განათლების დანერგვის პროცესი ერთი სკოლის დირექტორის თვალით 
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მეორე სექცია 

 
29 სექტემბერი 

14.00-16.30 - I  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე  - იზაბელა პეტრიაშვილი 

 

1. ქუთათელაძე ეკა 

თბილისის ღია უნივერსიტეტი, საქართველო 
ინსტრუქციული სისტემის დიზაინი ენების სწავლა-სწავლებაში: სწრაფი პროტოტიპირება ქმე 

პროგრამაში 

2. გელაშვილი ხათუნა 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო    
უცხო ენის (ინგლისურის) დისტანციურად სწავლებისთვის შესაფერისი 

ზოგიერთი ეფექტური მულტიმედია, მეთოდი და აქტივობა 

3. ზექალაშვილი რუსუდან  

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ქართული ენის ონლაინსავარჯიშოები უცხოელთათვის - აგების პრინციპები 

4. თალაკვაძე თეა, ლობჯანიძე ივლიტა, სიხარულიძე  გვანცა  

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ქართულის, როგორც მეორე ენის, შესასწავლი აპლიკაცია 

5. შავერდაშვილი ეკა 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ციფრული მედია და ელექტრონული სასწავლო პლატფორმის გამოყენება მასწავლებლის 

მომზადების პროგრამაში 

 

 

29 სექტემბერი 

17.00-19.00 – II  სესია (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე - მანანა რუსიეშვილი 

 

1. მაკოვსკაია ლილია 

ვესტმინსტერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტაშკენტში, უზბეკეთი 
ელექტრონული უკუკავშირის გამოყენება მეორე ენის წერის სწავლებისას: მასწავლებლებისა და 

მოსწავლეების შეხედულებები 

2. ზბენოვიჩი კლაუდია, იერუსალიმის ჰადასაჰის კოლეჯი, ისრაელი; ტალი მიხალი, ელენევსკაია 

მარია  

ისრაელის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, იერუსალიმი, ისრაელი 
ინგლისურენოვანი განათლება უმაღლეს დონეზე: დაბალ და მაღალტექნოლოგიებს შორის 

(ISRAEL) 
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3. პარადოვსკი მიხალ ბ. 

გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი 
დისტანციური FLT და SLA სწავლება COVID-19-ის პერიოდში 

4. საფონოვა ნატალია (უკრაინა)  

კონფლიქტების მართვა ონლაინ მრავალენოვან კლასში 

5. ბუსკივაძე ხათუნა 

  ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

 კოდების გადართვის ფუნქციები და სიხშირე საგნისა და ენის ინტეგრირებული  

 სწავლების კონტექსტში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდონარე - რუსუდან საღინაძე 

 

1. ალავიძე მაია, დოღონაძე ქეთევან 

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
 ახალი გამოწვევა – თანმიმდევრული თარგმანის ონლაინ სწავლება 

2. ახობაძე ბაბულია (ხათუნა)  

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება (CLIL) საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 

3. გარდავაძე დარეჯან 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო    
 ლიტერატურული ტექსტი როგორც სტუდენტისთვის ლექსიკოლოგიურ-სემანტიკური 

ცოდნის გადაცემის ერთ-ერთი წყარო 

4. გაბუნია თეკლა 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო    
 დავალების სირთულე და გაწაფულობა (ქართული და ინგლისური ენების მაგალითზე) 
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30 სექტემბერი 

15.00-17.00 -  II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის  თავმჯდომარე - დარეჯან თვალთვაძე 

 

1. ქურდაძე რამაზ 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 ზოგი ქართული ნათესაური ტერმინის გენდერული ასპექტი და ქართულის როგორც მეორე ან 

უცხო ენის სწავლების საკითხები 

2. ჩიტიშვილი ნინო 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 ზეპირი-საკომუნიკაციო უნარების განვითარების კვლევა უმაღლესი სკოლის საბაკალავრო 
საფეხურზე ინგლისური ენის მაგალითზე 

3. პოპიაშვილი ნინო 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება და თამაშით სწავლების მეთოდოლოგია  

4. ქემერტელიძე ნინო, გიორგაძე მერი 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო 

 კრიტიკული აზროვნების მნიშვნელობა ტექსტის გააზრებაში 

5. თათეშვილი თეა 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 FOS -ის სწავლა/სწავლება ქართულ უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებებში: 

გამოწვევები და პერსპექტივები 

 

 

 

 

 

 

 

30 სექტემბერი 

17.30-19.30 -  III  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - ქეთევან გოჩიტაშვილი 

 

1. ხეცურიანი  ნანა 

 საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 ინგლისური ენის ციფრულად სწავლების გამოცდილება 

2. მახარობლიძე თამარ 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
   მეორე ენის შესწავლა: პრობლემები და გამოწვევები ქართული ყრუთა თემისათვის 
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3. დალაქიშვილი ლალი 

   მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  
   ქვემო ბოლნისის N1 საჯარო სკოლა, საქართველო 

დიფერენცირებული მიდგომები წიგნიერების უნარის განსავითარებლად მეორე ენის     

კონტექსტში 

4. ნიჟარაძე ნინო, ჩიქოვანი მარიამ 

   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
გამოწვევები კითხვის ზედა დონის უნარების განვითარებაში  ინგლისური ენის ქართველ   

შემსწავლელთა შორის 

5.  ანდრაზაშვილი მარინა, ბასილაია ნატალია  

   ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
   მრავალენოვნების სახეობები და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიური ნიუანსები 
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მესამე  სექცია 

 

 
29 სექტემბერი 

14.00-16.30 – I  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ნანა შავთვალაძე 

 

1. კიკვაძე მაია 

 შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო 
 ახალი ლექსიკის დაუფლების საკითხები ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლის პროცესში 

2. ალფაიძე თამარ, ძოწენიძე ლიანა 

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
 კითხვის სწავლების სტრატეგიები 

3. დემეტრაძე ირინე 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
პოპულარული სიმღერების და ფილმების გამოყენება ინგლისური ენის ქართველ 

შემსწავლელთა ტიპური შეცდომების აღმოფხვრის მიზნით 

4. ბაბუხადია მერაბ 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 საარტიკულაციო ბაზისის როლი მეორე ენის სწავლებაში 

5. ბეპიევი ნაირა 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 მეორე (უცხო) ენის სწავლება მრავალფეროვან კლასებში 

 

 

29 სექტემბერი 

17.00-19.00 - II  სესია (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე - რამაზ ქურდაძე 
 

1. კუზემბაევა გულჟანა, ჟაკანოვა ბანუ  

 კ, ჟუბანოვის სახ. აქტობეს რეგიონული უნივერსიტეტი, ყაზახეთი 
  ყაზახეთში მედიცინის სტუდენტების ინგლისური ენის სწავლების საჭიროებების ანალიზი 

2.  ხოსრავი აკრამი 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 ემიგრანტ ოჯახებში ბავშვების მიერ მემკვიდრეობის ან მშობლიური ენის ათვისების პროცესი 

 (საქართველოში ირანიდან მიგრირებული ოჯახების მაგალითზე) 

3. გრეკო მატეო  

 პავიას უმაღლესი სკოლა დამატებითი კვლევებისთვის, იტალია 
 მრავალგანზომილებიანი მიდგომა იტალიურის, როგორც მეორე ენის სწავლებისას 
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4. ფარაჰ ალი  

 დეპაუს უნივერსიტეტი, აშშ  
”ეს არ არის მხოლოდ ჩემი ესპანურის გაუმჯობესება.” დამატებითი მემკვიდრეობა (Advanced 

Heritage) და მეორე ენის შემსწავლელ საჯარო მოხელეთა აღქმა. 

5. ბოლქვაძე ლელა 

 ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო    
 წერითი მეტყველების გავლენა ინგლისურენოვანი უნარების შეძენაზე და  

 თარგმანის როლი ამ პროცესში 

6. იმანოვა სევდა  

  აზერბაიჯანის ენების უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი 
 კულტურის კრიტერიუმები, რომლებიც დაფუძნებულია უცხო ენების სასწავლო მასალაში 

ნტერკულტურული კომპეტენციის (IC) ხელშემწყობ ასპექტზე აზერბაიჯანის ენების 

უნივერსიტეტის მაგალითზე 

 

 

 

 

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია (სამუშაო ენა - ინგლისური) 

სხდომის თავმჯდომარე - რუსუდან დოლიძე 

 

1. ალგბური ბასიმ 

 ხელოვნების კოლეჯი; მოსულის უნივერსიტეტი, ერაყი 
 კრიტიკული აზროვნების უნარების ჩართვა უცხო ენების სწავლებისას კითხვის 

 გააზრების პროცესში უნივერსიტეტის დონეზე 

2. კილიჩკაია ფერიჰ  

 ბურდურ მეჰმეტ აკიფ ერსოის უნივერსიტეტი, თურქეთი  
ენის ტესტი, რომელიც შეიქმნა წინასწარი მომსახურების უცხოური ენის მასწავლებლების 

მიერ საშუალო სკოლაში მისაღები  გამოცდისთვის: ერთეულის ფორმატების, ენის ცოდნისა 

და კომპონენტების ანალიზი 

3. ფურცხვანიძე ზაქარია 

 ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი, გერმანია 
 Singular tantum ფორმების ფსევდო-მცდარი გამოყენება  სოციალური ქსელის ქართულში 

4. ლემონჯავა ანა 

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
სიტყვის მნიშვნელობა, ანდროცენტრიზმი და ენის ათვისება (ინგლისურ ანდაზებზე 

ჩატარებული კვლევის მიხედვით) 

5. ფურცელაძე ვალერია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენების ცენტრი, საქართველო 
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პირველი ენის გამოყენება ინგლისურის როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში 

 

 

 

 

 

30  სექტემბერი 

15.00-17.00 – II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - მარიამ მანჯგალაძე 

 

1. გვარამაძე სოფიო, მელიქიძე ნათელა 

სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტი, ახალციხე, საქართველო 
სიახლე სჯსუ-ს ქართულის, როგორც მეორე ენის მომზადების პროგრამის ფარგლებში 

2. გვირჯიშვილი იზა 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  
სოფელ ბოლნისის საჯარო სკოლა, საქართველო 
ტექსტი, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი სასწავლო რესურსი 

3. თეთრაძე მაკა  

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველო  
სიხშირული ლექსიკა, როგორც სასწავლო რესურსი 

4. რუსიეშვილი მანანა, დოლიძე რუსუდან 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, საქართველო 
რა უშლით  ხელს უცხო ენაზე წარმატებულ ზეპირ კომუნიკაციას? 

5. დიანა ნემსიწვერიძე 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

მოსწავლეთა მოტივაცია როგორც სტრატეგია და შედეგი: ემპირიული კვლევა- ინგლისურის, 

 როგორც უცხო ენის, ეფექტური სწავლა/სწავლება 
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30 სექტემბერი 

17.30-19.30 -  III  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - მაია კიკვაძე 

 

1. ჯაჯანიძე ელენე 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი,  
ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
წერილობითი, ვრცელი უკუკავშირის მნიშვნელობა ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი 

პროგრამის სტუდენტებისათვის ქართულის, როგორც მეორე ენის დისტანციურად სწავლის 

პროცესში 

2. ქებურია მარიამ 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
ინგლისურის, როგორც უცხო ენის სწავლება პანდემიის დროს: ინგლისური გამოთქმის პრაქტიკის 

შემთხვევის შესწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის 

დეპარტამენტში 

3. აჭაიძე მზექალა 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
უცხოური ენის სწავლების ფსიქოლინგვისტური გამოწვევები 

4. ქუთათელაძე ეკა 

თბილისის ღია უნივერსიტეტი, საქართველო 
დიდაქტიკური მოდელირება: გრამატიკული ფენომენის სწავლება ქართულის, როგორც მეორე ენის 

შემსწავლელთათვის 
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მეოთხე სექცია 
 

 

 

29 სექტემბერი 

14.00-16.30 - I  სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ნინო შარაშენიძე   

 

1. კიღურაძე თინათინ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
გრამატიკის სწავლების მეთოდოლოგიის ათვისების სირთულეები მასწავლებლის მომზადების 

პროგრამის სტუდენტებში 

2. გიგუაშვილი ცისანა,   სანაია დალი 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ენების ცენტრი, თბილისი, 

საქართველო 
გრამატიკის სწავლება კონტექსტში და მულტილინგვური გარემო 

3. საღინაძე რუსუდან 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
არაქართულენოვანთათვის ზმნურ ფორმათა სწავლების გრამატიკულ-პრაგმატული ასპექტები 

4. ციხელაშვილი ლელა 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
კაუზატივის კატეგორიის სწავლება ქართულში, როგორც მეორე/უცხო ენაში – პრობლემები და 

მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები 
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29 სექტემბერი 

17.00-19.00 - II სესია  (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე -  რუსუდან ზექალაშვილი 

 

1. ქირია ჭაბუკი 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
სახელის ფუძის გაგების სტრატეგია ქართული ენის სწავლებისას 

2. ბაგრატიონ-დავითაშვილი ნინო 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენების ცენტრი, საქართველო 
სუბიექტური პირველი პირის ნიშანი ვ- პრეფიქსი, როგორც ზმნასთან  დაკავშირებული სახელების 

ბრუნვათა ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი 

3. ნოზაძე მაკა 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ჩვენებითი ნაცვალსახელის სწავლება ქართულის, როგორც უცხო ენის გაკვეთილზე 

4. საგანელიძე ნანა 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
არაქართულენოვანთათვის ქართული ენის ზმნის  კატეგორიების (კონტაქტის, ქცევისა და ვნებითი 

გვარის) სწავლებისათვის 

 

 

30  სექტემბერი 

12.30-14.30 – I  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - ნინო ბერიკაშვილი 

 

1. არაბული ნანა 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,  
სოფელ კირიხლოს საჯარო სკოლა, მარნეული, საქართველო 
ქართული ზმნის რამდენიმე მოდელის სწავლებისათვის არაქართულენოვანი მოსწავლეებისათვის 

2. სოხაძე ქეთევან 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, გარდაბნის #3 სკოლა, 
საქართველო 
ბრუნვაცვალებადი სუბიექტისა და ობიექტის  სწავლებისათვის ქართულში 

3. რობაქიძე ია 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 
ქვემო ბოლნისის მეორე საჯარო სკოლა 
ინდუქციური და დედუქციური მეთოდები მეორე ენაში გრამატიკის სწავლებისას 

4. ბუთურიშვილი ნინო 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,  
გარდაბნის რაიონის სოფ. კალინინო, საქართველო 
ელექტრონული / დისტანციური სწავლების ასპექტები და მულტიმედია  
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30  სექტემბერი 

15.00-17.00 – II  სესია (სამუშაო ენა - ქართული) 

სხდომის თავმჯდომარე - თამარ მახარობლიძე 

 

1. გოჩიტაშვილი ქეთევან, შაბაშვილი გიული 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
სალაპარაკო ქართულის სწავლების სტრატეგიები 

2. ანთაძე ფატმან 

ივანე  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
ქართულ უნივერსიტეტებში სპარსულის სწავლების რიგ ასპექტთათვის 

3. შავთვალაძე ნანა 

საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ენობრივი ფორმულები - თანამედროვე სწავლების პრიორიტეტად „გრამატიკის სამყაროში I“ 

4. ორკოდაშვილი მარიამ  

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
ნებელობის, დაძალების და ფარული განზრახვის გამოხატვა კაუზატივების მეშვეობით 
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სასწავლო რესურსების პრეზენტაცია: 

 

30 სექტემბერი 

17.30-19.30 -  III  სესია (სამუშაო ენა - ქართული)   

სხდომის თავმჯდომარე - გიული შაბაშვილი 

 

1. ფატი რამიშვილი, რუსუდან გერსამია, ივლიტა ლობჯანიძე 

  ილიას უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

 შერეული სწავლების მოდელი ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის 

პროგრამაზე ილიას სახელმწიფიო უნივერსიტეტში 

2. ნინო ბერიკაშვილი, ნინო შარაშენიძე  

  TPDC 

  პრაქტიკული სავარჯიშოები ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლებისთვის 

3. მაია მელიქიძე, დავით სონღულაშვილი 

ვისწავლოთ ქართული - ელექრონული რესურსი ქართულის, როგორც მეორე ენის, 

შესწავლელთათვის 

4. მარიკა ოძელი 

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისი, საქართველო 

  ქართულის, როგროც უცხო ენის, სწავლებისთვის შექმნილი ელექტრონული რესურსები 

5. რუსუდან საღინაძე, მაია კიკვაძე  

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო 
ქართული ენის ელექტრონული სახელმძღვანელოები თურქულენოვანი   

შემსწავლელებისთვის 

6. გიული შაბაშვილი, ელისაბედ ბჟალავა  

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ვიდეორგოლები ქართული ენის თორქულენოვანი შემსწავლელებისთვის 

 

 

 


