
სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია  

ქვეყნის განვითარების შესაძლებლობები პოსტ-პანდემიურ პირობებში 

კონფერენციის სამუშაო ენები –  ქართული, ინგლისური  

მის: ენუქიძის ქ. N 6 (EEU-ს ახალი კამპუსი) 

დღის წესრიგი  

29 იანვარი, 2022 

10.30 – 11.00 

11.00 – 11.25 

რეგისტრაცია 

კონფერენციის გახსნა:   

შალვა მაჭავარიანი,  

ვიცე-რექტორი სამეცნიერო საკითხებში, აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტი 

მისალმება:   

კახაბერ ლაზარაშვილი,  
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტი 

11.25 – 11.30 კონფერენციის მონაწილეთა და დამსწრეთათვის კონფერენციის დღის 

წესრიგის გაცნობა: 

თათია ღერკენაშვილი, კონფერენციის კოორდინატორი 

11.30 – 11.50 

 

 

11.50 – 12.10 

 

 

12.10 – 12.30 

 

12.30 – 12.50 

 

თათია ცოცხალაშვილი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი  

აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეების დისტანციური სწავლება 
Covid 19 პანდემიის პირობებში (ონლაინ) 

ნინო მესხი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის განათლების 

კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი   

სექსუალური განათლების საჭიროება საქართველოს 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში და საზოგადოების 
დამოკიდებულება (ონლაინ) 

ანა ჯანგიშერაშვილი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი  (ონლაინ) 

მცირეკონტინგენტიან სკოლაში სწავლება: გამოწვევა თუ უპირატესობა? 

თამარ თხელიძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის განათლების 

კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი   

კერძო რეპეტიტორობის ინსტიტუტის გაძლიერების ძირითადი 

ფაქტორები საქართველოში  



12.50 – 13.10 

 

 

13.10 – 13.30 

 

13.30 – 13.50 

 

13.50 – 14.10 

 

14.10 – 14.30 

  

მაკა მაღალდაძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის განათლების 

კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი   

მშობელთა ჩართულობა დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა დისტანციური 
სწავლის პროცესში - გამოწვევები და პრობლემები (ონლაინ) 

გაურავი შინდე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამის სტუდენტი 

განვითარების შესაძლებლობები პოსტ პანდემიურ პირობებში  

რეკჰა ბასკარი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი პროგრამის სტუდენტი 

კოვიდ 19 - ის გავლენა საერთაშორისო მედიცინის სტუდენტთა 

შემეცნებით ფუნქციებზე  

მართა ბექაურიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი  

კორონავირუსი, როგორც გენდერული უთანასწორობის ახალი გამოწვევა 
და გზები მის გადასაჭრელად  
 
სოფიო ავლახაშვილი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი და ნათია  ჭუმბურიძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი   

განათლება-ქვეყნის განვითარების შესაძლებლობა პოსტ-პანდემიურ 
პერიოდში (ონლაინ) 

14.30 – 15.00 კონფერენციის შეჯამება, სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია 

კონფერენციის დახურვა 

 

 

 


