
WEB: https://crc.bsu.edu.ge/  

სტუდენტთა ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია

რეგლამენტი:  7 წთ, 3 წთ მოხსენების წარდგენა  კამათში მონაწილეობა 

საორგანიზაციო კომიტეტი:
პროფესორი ლელა თურმანიძე (თავმჯდომარე), პროფესორი ლელა თავდგირიძე (თავმჯდომარის მოადგილე)

ასოცირებული პროფესორი ნატო შეროზია, ასოცირებული პროფესორი მიხეილ დონაძე, ასისტენტ პროფესორი დალი დობორჯგინიძე
უფროსი მასწავლებელი ია ხასაია, უფროსი მასწავლებელი მაია ბოლქვაძე,

პედაგოგიკის დეპარტემენტის სპეციალისტი ქეთევან თადუმაძე (პასუხისმგებელი მდივანი) 

დისკუსია, კონფერენციის შეჯამება და სერთიფიკატების გადაცემა 14:00 -14:30

სესია 
11.20 - 14,00 საათი

სესიის ხელმძღვანელები: 

პროფესორი ლელა თავდგირიძე, ასოცირებული პროფესორი ნაზო შეროზია, უფროსი მასწავლებელი ია ხასაია

22 August - 23 August 2019

"ბავშვის უფლებები და უსაფრთხო სკოლა"

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

21 მაისი 2022

კონფერენციის გახსნა -  11.00 სთ
პლენარული სხდომა

 - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორილელა თურმანიძე
მერაბ ხალვაში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი

 - რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში, პროფესორითამარ სირაძე

1.უსაფრთხო სკოლა და საერთაშორისო გამოცდილება

 - რუსული ფილოლოგიის IV კურსის სტუდენტივიოლა არძენაძე

ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი დალი დობორჯგინიძე

2. ციფრული ტექნოლოგიების როლი ბავშვთა უფლებების დაცვაში

 - სკოლა ევრო 2000, VIII კლასის მოსწავლენიკო ქათამაძე

ხელმძღვანელი: ბსუ-ს უფროსი მასწავლებელი გიორგი ქათამაძე

3. ბავშვთა შრომითი ექსპლოატაცია

 - დაწყებითი განათლების II კურსის სტუდენტითეონა ქარცივაძე

ხელმძღვანელი: პროფესორი ლელა თავდგირიძე

4. სკოლის ფსიქოლოგის როლი ბავშვის უფლებების დაცვაში

 - მე-3 საჯარო სკოლა, IX კლასის მოსწავლე, დანიელ ხალვაში

 - სკოლა "იუჯი", X კლასის მოსწავლედაჩი დუმბაძე

ხელმძღვანელი: ასისტენტ - პროფესორი დალი დობორჯგინიძე

5. 21-ე საუკუნე-ახალი გამოწვევები

 - N1 სკოლის XI კლასისი მოსწავლე თედო რიონიძე

ხელმძღვანელი - მასწავლებელი მარიკა თედორაძე 

6. სკოლის აფექტური გარემოს გავლენა სწავლა/სწავლების 

   პროცესში

 - დაწყებითი განათლების III კურსის სტუდენტიმელანო ანანიძე

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატო შეროზია

7. მე მაქვს უფლება... 

 - სკოლა ევრო 2000, XI კლასის მოსწავლეელისაბედ ვერძაძე

ხელმძღვანელი: მასწავლებელი ქეთევან რუსიეშვილი

8.შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვთა სტიგმატიზაცია და 

   მისი დაძლევის გზები 

 - მე-13 საჯარო სკოლა, XI კლასის მოსწავლეანნა ბერიძე

ხელმძღვანელი: ბსუ-ს უფროსი მასწავლებელი ია ხასაია 

9. ბულინგისგან თავისუფალი ზონა

 - წმიდა ტბელ აბუსერიძის სასწავლო მარიამ ტარიელაძე

უნივერსიტეტი, მაგისტრანტი 

ხელმძღვანელი - მაია ქათამაძე

ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/6358989825 
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