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istoriis maswavlebelTa saqarTvelos asociacia

ისტორიის მასწავლებელთა

საქართველოს ასოციაციის კონფერენცია

მიძღვნილი ასოციაციის დაარსების

20 წლისთავისადმი

2018 წლის 11-12 იანვარი, 10.00-16.00



2018  11 ,

, 10.00

10:00- 10:15 მონაწილეთა რეგისტრაცია

10:15-10:30 კონფერენციის გახსნა, იმსა-ს პრეზიდენტი 

ნანა ციხისთავი

10:30 – 11:15 გერმანული კულტურული მემკვიდრეობა 

საქართველოში, ოლივერ რაისნერი, 

სამხრეთ კავკასიაში გერმანული 

კულტურული მემკვიდრეობის კავშირის 

თავმჯდომარე, ილიაუნის პროფესორი

11:15- 12:00 აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობა, 

ირაკლი გელენავა, აფხაზეთის განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრო, ტექნიკური 

უნივერსიტეტის პროფესორი    

12:00- 12:45 „ისტორიანას“ ევროპული პორტალი და  

მასზე ასახული მე-20 საუკუნის 

 საქართველოს ისტორია,  ნათია 

ფირცხალავა, ევროპული სკოლის 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

12:45-13:45 ყავის შესვენება

13:45-14:30 მსოფლიო კულტურა და სკოლა, ნინო 

ჩიქოვანი,  კულტურის კვლევათა 

ინსტიტუტის პროფესორი, თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ინტერკულტურული დიალოგის იუნესკოს 

კათედრის გამგე

14:30-15:15 ეთნიკური უმცირესობების განათლების 

საკითხი, დესიკო   ქოიავა, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

15:15- 15:45 შეკითხვები და პირველი დღის შეჯამება

15: 45 კულტურული პროგრამა (ვიზიტი წიგნის 

მუზეუმში)

2018  12 ,

, 10.00

10:00- 10:45 XX საუკუნის 30-იანი წლების 

სტალინური რეპრესიები, დავით 

ჯიშკარიანი, სოვლაბი (საბჭოთა 

წარსულის კვლევის ლაბორატორია)

10:45-11:30 მგრძნობიარე საკითხების სწავლება, 

ნანა  ციხისთავი, იმსა-ს პრეზიდენტი, 

სულხაბ-საბას უნივერსიტეტის 

პროფესორი

11:30- 12:15 მსოფლიო ისტორიის სწავლება 

რუკების  გამოყენებით, მანანა 

შეყილაძე, იმსა-ს ვიცე-პრეზიდენტი, 

ევროპული სკოლის ისტორიის 

მასწავლებელი

2:15- 13:00 გაკვეთილი მუზეუმში, ბესო 

ლორთქიფანიძე, საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი, მასწავლებლის 

სახლი

13:00-14:00 ყავის შესვენება;

14:00- 15:00 არაფორმალური განათლება, მარიკა 

პიტიურიშვილი, თბილისის 90-ე 

საჯარო სკოლის ისტორიის 

მასწავლებელი

15:00- 15:30 ისტორიის ახალი სტანდარტი, საბაზო 

საფეხური, თეა ქარჩავა, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს ეროვნული სასწავლო 

გეგმების დეპარტამენტი, 

საზოგადოებრივ დისციპლინათა 

საგნობრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი

15:30 -16:00  შეკითხვები და  კონფერენციის  

შეჯამება

16:00 კულტურული პროგრამა

(ვახშამი რესტორანში)
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საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

თბილისი, ლადო გუდიაშვილის ქ. #7


