
 

 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

„დემოკრატიული მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და 

განვითარების გზები“ 

 

 

ძვირფასო კოლეგებო, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლა გიწვევთ სამეცნიერო 

კონფერენციაზე, რომელიცა გაიმართება 2022 წლის 25-26 თებერვალს. კონფერენცია შეეხება 

დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების გამჭოლად სწავლებას სკოლებში და მასში 

მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი საგნისა და საფეხურის მასწავლებელს. კონფერენცია 

ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული კვლევითი 

გრანტის (#FR-18-1887) - „დემოკრატიული მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და 

განვითარების გზები“ ფარგლებში. 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომისიის წევრები არიან: 

 დავით მალაზონია - ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, თანამედროვე განათლების 

აკადემიის დირექტორი, საგრანტო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

 სოფიკო ლობჟანიძე - ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, განათლების სკოლის 

დირექტორი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-

კონსულტანტი, საგრანტო პროექტის წევრი/მკვლევარი 

 შორენა მაღლაკელიძე - ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

საგრანტო პროექტის კოორდინატორი/მკვლევარი  

 ნინო ჭიაბრიშვილი - ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საგრანტო 

პროექტის კოორდინატორი/მკვლევარი  

 ნათია ნაცვლიშვილი - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დემოკრატიული კულტურისა და ადამიანის უფლებების სწავლების პროგრამის ხელმძღვანელი, 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, საგრანტო პროექტის წევრი/მკვლევარი 

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა  

1. 2021 წლის 10 ნოემბრამდე უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო განაცხადის სააპლიკაციო ფორმა 

 https://docs.google.com/forms/d/1eCn-SuOBJz50mUQCdNzkCFr-xHwBo6StjgNq7ySm0uI/edit 

 

2. 2022 წლის 30 იანვრამდე მითითებულ მისამართზე:  davit_malazonia@iliauni.edu.ge უნდა 

გადმოაგზავნონ მოხსენების მოკლე ვერსია (არაუმეტეს, 1000 სიტყვისა). ნაშრომის 

ელექტრონულ ვერსიას თან უნდა ახლდეს რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

(არაუმეტეს, 250 სიტყვისა).  

3. 2022 წლის 15 თებერვლამდე გეცნობებათ, რომელი მოხსენებები შეირჩა კონფერენციაზე 

წარსადგენად. 

 

 

 

 



 

 

გასათვალისწინებელი ინფორმაცია: 

 

1. მოხსენების რეგლამენტი - 10 წუთი 

2. მოხსენების გარშემო დისკუსია - 5 წუთი 

3. მოხსენების მოკლე ვერსია აკრეფილი უნდა იყოს 12 ზომის Sylfaen-ის შრიფტით და სტრიქონებს 

შორის 1.5 ინტერვალით. გამოყენებული ლიტერატურა ორიგინალის ენაზე შემდეგნაირად უნდა 

მიეთითოს: წიგნის შემთხვევაში - მიეთითოს წიგნის დასახელება; ავტორ(ებ)ის ან/და 

რედაქტორის სახელი და გვარი; გამომცემლობა, ქალაქი, გამოცემის წელი; სტატიის შემთხვევაში 

- სტატიის დასახელება, ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი; გამოცემის დასახელება, ნომერი, 

გვერდები და წელი. 

4. ნაშრომში დაცული უნდა იყოს შემდეგი სტრუქტურა: 

 ავტორის/ავტორების სახელი და გვარი 

 მოხსენების სათაური 

 საკითხის აქტუალობა 

 ძირითადი შინაარსი 

 დასკვნები/მიგნებები 

 გამოყენებული ლიტერატურა 

 

 

 

 

 

 


