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კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი 

თავმჯდომარე 

ირმა შიოშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 

თანათავმჯდომარეები: 

დავით მახაშვილი -  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანი 

თამარ მიქელაძე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

წევრები: 

მზია მაისურაძე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

ალექსანდრე მოსიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

ნუნუ გელდიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო 

დარგში 

ნინო კახაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახურის უფროსი 

გოჩა კობიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების 

სამსახურის ხელმძღვანელი 

ჰამლეტ რაზმაძე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

თამარ ასლანიშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახურის ხელმძღვანელი 

ნათია გაბაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი 
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2020 წლის 2 ოქტომბერი 

 

კონფერენციის სამუშაო განრიგი 

 

პარასკევი, 2 ოქტომბერი 

9.40 -10.00  მონაწილეთა ონლაინ რეგისტრაცია 

10.00 – 10.30  

კონფერენციის გახსნა 

დავით მახაშვილი -  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანი 

მისასალმებელი სიტყვა: 

ირმა შიოშვილი  - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 

 

ნუნუ გელდიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო 

დარგში 

 

11.00  - 16.00      

მუშაობა სექციებში 

ს ე ქ ც ი ე ბ ი 

 

რეგლამენტი:  

პრეზენტაცია - 15-20  წუთი 

კითხვა-პასუხი - 5-10 წუთი 
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2 ოქტობერი 2020 
11.00 – 16.00      

მუშაობა სექციებში 

 

 

სექცია 1: ბავშვებისა და მოზარდების აღზრდისა და 

სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები: საქართველოს და 

მსოფლიო გამოცდილება 

 

1.  შორენა  ძამუკაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

ნინო ბასილაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

ია ჩაქიაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასისტენტ პროფესორი 

მაკა სიდამონიძე 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მოწვეული მასწავლებელი 

 

თემა: ბავშვთა  პოზიტიური  აღზრდის ასპექტები 
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2. დავით მახაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორი 

გივი ეჟიშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასისტენტ პროფესორი 

 

თემა: მასწავლებლის პროფესიული ქცევის ზოგიერთი 

საკითხისათვის 

 
 

სექცია 2:   ინოვაციები უმაღლეს განათლებაში: სტრატეგიები 

და ტექნოლოგიები 

 

 

1.  ნანა სუმბაძე 

ივანე ჯავახისვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი 

ანი მამულია 

ივანე ჯავახისვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

 

თემა: კომუნიკაციის უნარი, როგორც სტრესის შემცირების 

ფაქტორი ონლაინ მუშაობის პირობებში 
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სექცია 3:  პროფესიულ  სფეროში ინოვაციური პროცესების 

განვითარების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები:  

გამოცდილება და პერსპექტივები 

 

 

1. ნათელა ბაღათრიშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი, განათლების 

დოქტორი 

 

თემა: პრაქტიკის კვლევა, როგორც მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ინსტრუმენტი 

2. ნინო ნახუცრიშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორი 

ნინო მოდებაძე 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 

თემა:  სკოლისა და უნივერსიტეტის ურთიერთ-

თანამშრომლობის პერსპექტივები 

 

 

სექცია 4: განათლების მენეჯმენტი 
 

1. დავით მალაზონია 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

შორენა მაღლაკელიძე 
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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი 

სოფიკო ლობჟანიძე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი 

ნინო ჭიაბრიშვილი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

 

თემა: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ინსტიტუციური  

როლი მოქალაქეობრივი განათლების პროცესში  

 

სექცია 5:  ინკლუზიური განათლება 

 

1.ნინო მოდებაძე 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორი 

ნინო ნახუცრიშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 

თემა:  კურიკულუმის აკომოდაცია და ადაპტაცია 

 

სექცია 6:  საგნის სწავლების მეთოდიკა 

 

1. თამარ მიქელაძე 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 
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ნათია ეჟიშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მაგისტრი 

 

თემა: ინგლისური ენის დისტანციური სწავლა დაწყებით 

საფეხურზე (საჯარო სკოლებში) 

 

2.  ნათია გაბაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასისტენტ პროფესორი 

 

თემა:  ინგლისური ენის სწავლების მთავარი მეთოდები 

ზეპირმეტყველების გაუმჯობესებისათვის ინკლუზიურ 

კლასში 

3. ეკატერინე თოფურია 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 

თემა:  ინგლისური  როგორც მეორე უცხოური ენის 

სასწავლო ტიპები და სტარტეგიები საქართველოს უმაღლეს 

სკოლებში 

 

4. ნათია გაბაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ასისტენტ პროფესორი 

 

თემა:  ელექტრუნული სწავლება, როგორც განათლების 

მძლავრი ინსტრუმენტი 
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5. დარეჯან მარგალიტაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი, 

ბიოლოგიის დოქტორი 

მაგდა დავითაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი,    პროფესორი, ბიოლოგიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი 

მზია ღაღოლიშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, ქიმიის დოქტორი 

 

თემა: კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების როლი 

 მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებაში საბუნებისმეტყველო 

 საგნების სწავლებისას 

 

6. ეკატერინე გიგიტელაშვილი 

სსიპ მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ თელავის N4 საჯარო 

სკოლა, დირექტორი 

 

თემა: მოსწავლეთა ჩართულობისა და  მოტივაციის გაზრდის 

მეთოდები   ბიოლოგიის გაკვეთილზე 

 

 

 

 

 



10 
 

7. ნინო ჟონჟოლაძე 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასისტენტ პროფესორი 

 

თემა: როგორ ცვლის ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება 

ფიზიკის სწავლების ხარისხს 

 

8. თეიმურაზ ორმოცაძე 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

თემა: ზოგიერთი სასარგებლო რეკომენდაცის შესახებ 

სტერეომეტრიის  ამოცანების ამოხსნისათვის  

9. ნინო გელოვანი  

სსიპ მეფე ერეკლე II-ის სახელობის ქალაქ თელავის №1 

საჯარო სკოლა, უფროსი მასწავლებელი 

ირინე გიგილაშვილი  

სსიპ მეფე ერეკლე II-ის სახელობის ქალაქ თელავის №1 

საჯარო სკოლა, პრაქტიკოსი მასწავლებელი 

 

თემა: საშინაო დავალების მნიშვნელობა მათემატიკის 

სწავლების პროცესში 

10.  მადონა ნიკოლაიშვილი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორანტი 

 

თემა: შემაჯამებელი კომპლექსური დავალება - 

მნიშვნელოვანი სიახლე   ეროვნულ  სასწავლო  გეგმაში         
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11. მელანია ანთაძე 

სსიპ ქ. თბილისის 89-ე საჯარო სკოლა, წამყვანი 

მასწავლებელი 

 

თემა: მწირი ლექსიკით გამოწვეული პრობლემები და 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრების გზები დაწყებით 

საფეხურზე 

 

12. თამილა ბარამიძე  

სსიპ ქ. თბილისის N89 საჯარო სკოლა, წამყვანი 

მასწავლებელი 

მიმოზა ტყებუჩავა 

სსიპ ქ. თბილისის N89 საჯარო სკოლა, დირექტორი, 

მენტორ მასწავლებელი 

 

თემა: წიგნიერებაზე ორიენტირებული გარემო 

 

სექცია 7: საინფორმაციო ტექნოლოგიები თანამედროვე 

განათლებაში 

 

1.  მარიამ ზაქარიაშვილი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

თემა: „Mentimeter“ - ონლაინ კონსტრუქტორი 

ინტერაქტიური გამოკითხვისა  და  შეფასებისათვის 
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2.ია მახარაძე    

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის 

დოქტორი 

 

თემა:  ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება  ახალი 

ჟურნალისტიკის  სწავლებაში 

 

3. ეკატერინე  გურგენაშვილი 

სსიპ მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ თელავის N4 საჯარო 

სკოლა 

 

თემა: საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა-

სწავლების პროცესში,როგორც მოსწავლეებში მოტივაციის 

ამაღლების ერთ-ერთი საუკეთესო სტრატეგია 

 

სექცია 8: განათლების ისტორია 

 

1. როინ ჭიკაძე 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, პროფესორი 

 

თემა: ერეკლე მეორის ეპოქის საგანმანათლებლო 

აზროვნების ისტორიიდან 
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სექცია 9: განათლებისა და განვითარების  ფსიქოლოგია 

 

1. თეიმურაზი ქარელი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის                                                                                        

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი 

თემა: „ბოლო საბჭოთა თაობის“ კვლევა ბიოგრაფიულ 

სოციოლოგიაში       

 

სექცია 10: ფიზიკური აღზრდა და სპორტი 

 

1. ვლადიმერ   იაშვილი 

საქართველოს სპორტის  

დამსახურებული მუშაკი 

ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის 

ოქროსმედალოსანი მწვრთნელი თავისუფალ ჭიდაობაში 

 

თემა: დიდი აღმზრდელი 

2.ჰამლეტ რაზმაძე 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 

თემა: მოჭიდავეების გულის მოქმედების დინამიკა 

სასწავლო-საწვრთნელი  მეცადინეობის  რეალურ  

პირობებში.             
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Organizing Committee 

Chairman 

Irma Shioshvili - Rector of Iakob Gogebashvili Telavi State University 

 

Co-chairpersons 

Davit Makhashvili -  Dean of the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

Tamar Mikeladze - Associated Professor of the Faculty of Educational 

Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State University 

Members 

Mzia Maisuradze - Head of the Administration, Iakob Gogebashvili Telavi 

State University 

Alexandre Mosiashvili - Deputy Rector for Academic Affairs, Iakob 

Gogebashvili Telavi StateUniversity 

Nunu Geldiashvili - Deputy Rector for Scientific Affairs, Iakob 

Gogebashvili Telavi StateUniversity 

Nino Kakhashvili - Head of PR Department, Iakob Gogebashvili Telavi 

State University  

Gocha Kobiashvili - Head of Material Resources, Iakob Gogebashvili 

Telavi State University 

Hamlet Razmadze - Head of the Department of the Faculty of Educational 

Sciences, Faculty of Educational Sciences 

Tamar Aslanishvili - Head of the International Relations Office,  Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

Natia Gabashvili - Assistant Professor of the Faculty of Educational 

Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State University 
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October 2, 2020 

Conference Programme 

 
Friday,  October 2  

 

9.40 – 10.00  Participants’ Online Registration  

 

10:00-10:30 

Conference Opening 

 

- Davit Makhashvili -  Dean of the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

 

Opening Speeches: 

- Irma Shioshvili -  Rector of Iakob Gogebashvili Telavi State University 

- Nunu Geldiashvili - Deputy Rector for Scientific Affairs, Iakob 

Gogebashvili Telavi StateUniversity 

11:00– 16.00      

Conference Sessions 

 

 

 

 

 

Online Presentations 

 

Time-limit:   

Presentation – 15-20 min. 

Answering questions –5-10 min. 
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October 2, 2020 

11.00 – 16.00      

Conference Online Sessions 

 

 

Session 1. Modern Technologies in Upbringing and Teaching 

Children and the Youth: Georgian and the World Experience 

 

1. Shorena Dzamukashvili 

Associated Professor at the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

Nino Basilashvili 

Associated Professor at the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

Ia Chakiashvili 

Assistant-Professor at the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

Maka Sidamonidze 

Invited teacher, Faculty of Educational Sciences, Iakob Gogebashvili 

Telavi State University 

 

Aspects of positive upbringing of children 

 

2. Davit Makhashvili 

Professor, Dean of the Faculty of Education Sciences,  Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

Givi Ezishvili 

Assistant-Professor at the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

 

For certain aspects of teacher’s professional behaviour 
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Session 2. Innovations in Higher Education: Strategies and 

Technologies 

   

1. Nana Sumbadze 

Doctor of Social Sciences, Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University  

Ani Mamulia 

Master of Science (Psychology), Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University  

 

Communication skills:  a factor  reducing stress in case of 

working  on-line 

 

Session 3. Theoratical and Practical Bases of Innovative 

Processes in the Professional Field: Practice and Perspectives 

 

                                                                                                         

1. Natela Bagatrishvili 

Invited teacher, Doctor of Education, Faculty of Education Sciences, 

Iakob Gogebashvili Telavi State University 

 

Action Research - Instrument of Teachers’ Professional 

Development 

 

2. Nino Nakhutsrishvili 

Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University 

Nino Modebadze 

Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University 

 

Prospects of  collaboration between a school and university 
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Session 4. Educational Management 

   

1. Davit Malazonia 

Professor, Doctor, Ilia State University 

Shorena Maglakelidze 

Associate Professor, Doctor, Ilia State University 

Sopiko Lobjandize 

Professor, Doctor Ilia State University 

Nino Chiabrishvili 

Assistant Professor, Doctor, Ilia State University 

 

The role of secondary school as an institute in civic education 

 

Session 5. Inclusive Education 

 

3. Nino Modebadze 

Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University 

Nino Nakhutsrishvili 

Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University 

 

Accommodation and adaptation of curriculum 

 

Session 6. Subject Teaching Methodology 

 

1. Tamar Mikeladze 

Associate professor of  the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

Natia Ezhishvili  

MA of Education, Iakob Gogebashvili Telavi State University 

 

Distance learning of English at primary level (In public 

schools)  
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2. Natia Gabashvili 

Assistant Professor of the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

 

Main methods of ESL teaching  for improving improving 

speaking skills in inclusive classroom 

 

3. Ekaterine Topuria 

Associate Professor, Akaki Tsereteli State University 

 

ESL Classes Teaching Types and Strategies at Higher Education 

in Georgia  

 

4. Natia Gabashvili 

Assistant Professor of the Faculty of Educational Sciences, Iakob 

Gogebashvili Telavi State University 

 

E-learning as a Powerful Tool of Education  

 

5. Darejan Margalitashvili 

Assistant Professor at the Facuolty of Exact and Natural Sciences, 

Doctor of Biology, Iakob Gogebashvili Telavi State University 

Magda Davitashvili 

Dean of the Faculty of Exact and Natural Sciences, Professor, 

Candidate of Biological Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State 

University 

Gagolishvili Mzia 

Associate Professor, Doctor of Chemistry, Iakob Gogebashvili 

Telavi State University 

 

The role of research-based learning in motivating of students  

in the learning of natural science subjects 
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6. Ekaterine Gigitelashvili 

Principal of Telavi  Merab Kostava Public School №4, Teacher of 

Biology 

 

The Methods of Increasing the Students Involvement at a 

Biology Lesson 

 

7. Nino Zhonzholadze 

Doctor of Physical Sciences, Assistant Professor of the Faculty of 

Exact and Natural Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State 

University 

 

How the usage of digital technology changes the quality of 

teaching physics 

 

8. Teimuraz Ormotsadze 

Associated Professor at the Faculty of Education, Doctor of 

Pedagogy, Sukhumi State University 

 

About some helpful recommendations for solving problems of 

stereometry 

 

9. Nino  Gelovani 

Teacher at Telavi King Erekle II Public School №1, Senior teacher  

Irine Gigilashvili 

Teacher of Primary Classes at Telavi King Erekle II Public School 

№1, Practiotioner teacher 

 

The importance of homework in the process of teaching 

mathematics 

 

10. MadonaNikolaishvili 

PhD student, Georgian technical University 

Summarizing complex Task - an important news in National 

teaching Plan 
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11. Melania Antadze 

Lepl Tbilisi Public School #89,  Leading teacher 

 

The problems caused by scarce vocabulary at the elementary 

level of school and ways how to enrich vocabulary 

 

12. Tamila Baramidze  

Lepl Tbilisi Public School #89, Leading  teacher 

Mimoza Tkebuchava 

Lepl Tbilisi Public School #89, Director, Mentor  teacher 

 

Literacy-oriented environment 

 

Session 7. Information Technologies in Education 

 

1. Mariam Zakariashvili 

Associate Professor of the Faculty of Exact and Natural Sciences, 

Iakob Gogebashvili Telavi State University, Doctor of pedagogical 

sciences 

“Mentimeter” - Online Constructor  for Interactive Survey and 

Evaluation 

 

4. Ia Makharadze 

Associate Professor, Georgian National University 

 

Using information technologies in teaching modern journalism 

 

5. Ekaterine Gurgenashvili 

Telavi Merab Kostava Public School N4 

Using information technologies in teaching-learning process as 

one of the best startegies to raise motivation in students  
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Session 8. History of Education 

1. Roin Chikadze 

Iakob Gogebashvili Telavi State University 

 

From the history of education of Erekle II’s reign 

 

Session 9.  Education and Developmental Psychology 
 

1. Teimuraz Kareli  

Ilia State University 

 

The Last Soviet Generation Research in the Field of 

Biographical Sociology 

 

Session 10. Physical Education and Sports 

 

1. Vladimer Iahvili 

Honored worker of Georgian sport 

 

The Great Educator 

 

 

2. Hamlet Razmadze 

Associated Professor, Head of the Department of Educational 

Sciences,  Iakob Gogebashvili Telavi State University 

 

Dynamics of wrestlers heart beating in the teaching-training real 

conditions 


