მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია:
„ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო
პროგრამებსა და კურიკულუმებში“
სახელმწიფო ენის სწავლებასა და ეთნიკური უმცირესობების განათლებაზე აქცენტირებით
2022 წლის 20-21 სექტემბერი
ახალციხე, საქართველო

დღის წესრიგი
ადგილი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, საქართველო
მისამართი: რუსთაველის 113, ახალციხე
მოდერაცია:
20 სექტემბერი, პლენარული სესიები: ნათია ჯოხაძე, იუნისეფი
21 სექტემბერი, პლენარული სესიები: ნონა ციხელაშვილი, იუნისეფი

20 სექტემბერი (სამშაბათი) – I დღე
9:30 – 10:00
10:00-11:00

რეგისტრაცია
კონფერენციის
გახსნა

-

-

-

-

მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორი
ბესიკ ამირანაშვილი, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი
თამარ მახარაშვილი, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე
დავით სერგეენკო, საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე
თეა ახვლედიანი, შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრი
მიხეილ სარჯველაძე, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე,
საქართველოს პარლამენტი
გიორგი ამილახვარი, განათლებისა და მეცნიერების
კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტი
ფილიპ კორი, გაეროს ბავშვთა ფონდის ევროპისა და
ცენტრალური აზიის რეგიონული ოფისის დირექტორის
მოადგილე
აშოტ სმბატიანი, სომხეთის ელჩი
ვესელინ ვალკანოვი ბულგარეთის ელჩი
რიინა კალიურანდი, ესტონეთის ელჩი
1

-

11:00 – 12:00

მარია თეოდორუ, საბერძნეთის რესპუბლიკის ელჩი
ენრიკო ვალვო, იტალიის ელჩი
საბინე მახლი, გაეროს მუდმივი კოორდინატორი
საქართველოში
- ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის
წარმომადგენელი საქართველოში
პლენარული სესია 1 სესიის თავმჯდომარე: მარკო სოლდიჩი, ნორვეგიის სამეფოს
აკადემიური
ელჩის მოადგილე
საზოგადოება
7 სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორები:
საქართველოში:
- მერაბ ხალვაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის
ბავშვთა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
უფლებების ახალი
- გიორგი სოსიაშვილი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ადვოკატი და
- ირმა შიოშვილი, თელავის იაკობ გოგებაშვილის
დამცველი
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- როლანდ კოპალიანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
- მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
- თეონა ხუფენია, ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
- ზურაბ ხონელიძე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის
წარმომადგენელი საქართველოში

პანელური დისკუსიები
12:00 – 13:00

პლენარული სესია 2 სესიის თავმჯდომარე: ლალი კალანდაძე, განათლებისა და
თანასწორობის,
მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი
ინკლუზიისა და
განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი.
მრავალფეროვნების
- თამარ თოლორაია, განათლებისა და მეცნიერების
ხელშეწყობა
სამინისტროს სკოლამდელი განათლების სამმართველოს
საქართველოს
უფროსი; „საგანმანათლებლო პოლიტიკა და
საგანმანათლებლო
ინიციატივები ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის
სისტემაში
საქართველოში“
(სკოლამდელი
- თეა ძოწენიძე, პროექტის ხელმძღვანელი, განათლებისა
განათლება)
და მეცნიერების სამინისტრო, „მუნიციპალიტეტების
შესაძლებლობების გაძლიერება „ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ
კანონის“ და ეროვნული სტანდარტების
განხორციელებისთვის“
- ნინო გურგენიძე, პროექტის ხელმძღვანელი,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, „სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა
ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებსა და სკოლებში“
- მასაჰირო კატო, იაპონიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის სააგენტო - განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მრჩეველი ადრეულ ასაკში
ბავშვთა განათლებისა და განვითარების საკითხებში

პანელური დისკუსიები
13:00 - 14:00

სადილი
2

14:00 – 15:30

პლენარული სესია 3 სესიის თავმჯდომარე: ლალი კალანდაძე, განათლებისა და
თანასწორობის,
მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი
ინკლუზიისა და
განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი
მრავალფეროვნების
- ქეთევან ხუციშვილი, თბილისის სახელმწიფო
ხელშეწყობა
უნივერსიტეტის პროფესორი; “სახელმწიფოთა
საქართველოს
ინდივიდუალური მიდგომები სახელმწიფო ენის სწავლასაგანმანათლებლო
სწავლების პროცესში, როგორც ეთნიკური
სისტემაში (ზოგადი
უმცირესობების უფლებების განხორციელების
განათლება)
წინაპირობა“
-

ხრისტოს პართენისი, კაპოდისტრიის სახელობის ათენის
ეროვნული უნივერსიტეტის კულტურათაშორისი
განათლების, საგანმანათლებლო კვლევების
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

„ერთიანობისა და მრავალფეროვნების დაბალანსება
ევროპულ კონტექსტში: ბოშა ბავშვების მაგალითი
საბერძნეთში“
-

დელფინ გედატ-ბიტიგოფერი, ანჟერის უნივერსიტეტის
ფრანგულის, როგორც უცხო ენის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი ენის მეცნიერებებში; „კარგი

მოპყრობით სწავლის საჭიროება, ალოფონი
მოსწავლეების მიერ მასპინძელ ქვეყანაში სასკოლო ენის
უკეთესად ათვისებისთვის“
-

თამარ ჯაყელი, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების
განხორციელების კოორდინატორი; „ეროვნული

სასწავლო გეგმის დანერგვა ბილინგვური მიდგომებით მიღწევები და გამოწვევები“
-

ნინო შატბერაშვილი, სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის
მოადგილე: „ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი

ეროვნული სისტემის ახალი მოდელის ჩამოყალიბება და
დანერგვა საქართველოში“.
პანელური დისკუსიები
15:30-16:00

ყავის შესვენება

16:00-17:30

თემატურ
სექციებში მუშაობა

-

-

-

-

სექცია 1. ბავშვთა უფლებების სწავლება და სწავლა
უნივერსიტეტებში – მომავალი პროფესიონალების
მომზადება
სექცია 2. ბავშვთა უფლებები და ინკლუზიური
განათლება სკოლამდელი და ზოგადი განათლების
სექტორებში
სექცია 3. ბავშვისადმი მეგობრული გარემო, ბავშვის
უფლებების კულტურის გაძლიერება და ბავშვის
უფლებები სამართალში, მართლმსაჯულებაში,
ჯანდაცვასა და ბავშვთა დაცვაში
სექცია 4. სახელმწიფო ენის სწავლა-სწავლება და
ეთნიკური უმცირესობებისა და ლტოლვილი ბავშვების
განათლება
3

-

სექცია 5. მშობლების დედაენა - ქცევითი ცვლილების
მეთოდოლოგიით შემუშავებული ინსტრუმენტი
პოზიტიური მშობლობისათვის (16:30-17:00)

17:30 – 18:00

პირველი დღის
დახურვა

ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი
საქართველოში

18:30 – 20:00

მიღება

ღონისძიების ადგილი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ღია ცის ქვეშ

4

21 სექტემბერი (ოთხშაბათი) - დღე 2
9:00 – 9:30
09:30 - 10:00

რეგისტრაცია
გახსნის სესია

-

10:00 – 11:15

მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორი
ირაკლი ლაზარაშვილი, ახალციხის მერი
მააიკე ვან კოლდამი, ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი
მარიუშ მაშკიევიჩი, პოლონეთის ელჩი
ულრიკ ტიდესტრომი, შვედეთის ელჩი
ჰეიდი გრაუ, შვეიცარიის ელჩი
ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის
წარმომადგენელი საქართველოში

პლენარული სესია 4 სესიის თავმჯდომარე: თეონა კუჭავა, ბავშვთა დაცვის
ბავშვზე
სპეციალისტი, გაეროს ბავშვთა ფონდი, საქართველო

მორგებული
მართლმსაჯულება
და ბავშვთა დაცვის
სისტემა

-

ტონ ლიფაარდი, ლეიდენის სამართლის სკოლის დეკანის
მოადგილე საგანმანათლებლო საკითხებში, ბავშვის
უფლებების სრული პროფესორი, იუნისეფის
წარმომადგენელი ბავშვის უფლებების საკითხებში
ლეიდენის უნივერსიტეტში, ლეიდენის სამართლის
სკოლა, ნიდერლანდები; „ბავშვებზე ორიენტირებული

მართლმსაჯულება: როგორ გავხადოთ
მართლმსაჯულების სისტემები ხელმისაწვდომი ყველა
ბავშვისთვის“
-

კიირა გორნიშეფი, ესტონეთის სოციალური დაზღვევის
საბჭოს პრევენციის განყოფილების უფროსი, ესტონეთი;
(სოციალური მუშაობის დოქტორანტი ტალინის
უნივერსიტეტში); „სიფრთხილით მოექეცით - რისი

სწავლა შეუძლიათ მასწავლებლებს, იურისტებს და
ბავშვთა დაცვის სპეციალისტებს ბავშვებისგან უსაფრთხო
ზრუნვის პირობებში“
-

მორის ბარამია – იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის
პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
განრიდებისა და მედიაციის დეპარტამენტის უფროსი;

„აღდგენითი მიდგომები და არასრულწლოვანთა
განრიდების პროგრამები საქართველოში“
-

ნათია ალიაშვილი – იუსტიციის სამინისტროს
დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის
ხელმძღვანელი; „არასრულწლოვანთა რეფერირების

ცენტრის საქმიანობა ეთნიკურ უმცირესობებთან “
პანელური დისკუსიები
11:15 – 11:45

ყავის შესვენება
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11:45 – 13:00

პლენარული სესია 5 სესიის თავმჯდომარე: ნინო დავითაშვილი, სოციალური
ბავშვის მიმართ
პოლიტიკის ოფიცერი, გაეროს ბავშვთა ფონდი, საქართველო

კეთილგანწყობილი
სოციალური
პოლიტიკა და
ჯანდაცვის
სისტემები

-

ნინო დავითაშვილი, სოციალური პოლიტიკის ოფიცერი,
გაეროს ბავშვთა ფონდი, საქართველო; „ბავშვთა

მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთში: MICS-ის შედეგები“
-

ალექსანდრე ტაროიანი და ნანა გუდავაძე ოჯახის ექიმები
ახალციხიდან; „ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობა

ეთნიკური უმცირესობებისთვის საქართველოში“
-

ნინო ზურაბიშვილი, საქართველოს ადგილობრივ
თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ექსპერტი;

„მუნიციპალიტეტების გაძლიერება სოციალური
პროგრამირების დაგეგმვაში“
-

თამარ სამსონიძე, სპეციალისტი ბავშვთა უფლებების
საკითხებში; ახალციხის მუნიციპალიტეტი;
„საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური
მომსახურების განყოფილება, „ბავშვებისა და მათი

ოჯახების საჭიროებების შეფასება ახალციხის
მუნიციპალიტეტში“
პანელური დისკუსიები
13:00 – 14:00
14:00 - 15:30

სადილი
თემატურ
სექციებში მუშაობა

-

-

-

-

15:30 - 16:00
16:00 – 17:30

სექცია 1. ბავშვთა უფლებების სწავლება და სწავლა
უნივერსიტეტებში – მომავალი პროფესიონალების
მომზადება
სექცია 2. ბავშვთა უფლებები და ინკლუზიური
განათლება სკოლამდელი და ზოგადი განათლების
სექტორებში
სექცია 3. ბავშვისადმი მეგობრული გარემო, ბავშვის
უფლებების კულტურის გაძლიერება და ბავშვის
უფლებები სამართალში, მართლმსაჯულებაში,
ჯანდაცვასა და ბავშვთა დაცვაში
სექცია 4. სახელმწიფო ენის სწავლა-სწავლება და
ეთნიკური უმცირესობებისა და ლტოლვილი ბავშვების
განათლება
სექცია 5. სასკოლო პროექტები ბავშვის უფლებებზე

ყავის შესვენება
პლენარული სესია 6 სესიის თავმჯდომარე: გელა ლომიაშვილი, კვლევისა და
ინკლუზიური განვითარების გუნდის ლიდერი, პროფესიული
სახელმწიფო ენა
უნარების სააგენტო, საქართველო
ყველასთვის
- გელა ლომიაშვილი, კვლევისა და ინკლუზიური
მისაწვდომი
განვითარების გუნდის ლიდერი, პროფესიული უნარების
განათლებისთვის
სააგენტო, საქართველო; „პროფესიული განათლება და
(პროფესიული და
სახელმწიფო ენის სწავლა-სწავლების შესაძლებლობები
უმაღლესი
ეთნიკური უმცირესობებისთვის საქართველოში “
განათლება)
- მარია ანტონიეტა ზარა, პროფესორი Oberschulzentrum /
Centro scolastico “J. Ph. Fallmerayer”, ბრესანონე – იტალია;

„იტალიური ენის სწავლება ტრენტინო-ალტო-ადიჯეს
სკოლებში“ ტრენინგის შეთავაზებისა და ინკლუზიის
მაგალითები
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-

მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორი; „სახელმწიფო ენის სწავლება

და სომხური მოსახლეობა სამცხე-ჯავახეთში“
-

მერაბ ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პრორექტორი; „სახელმწიფო ენის

სწავლება და სომხური მოსახლეობა სამცხე-ჯავახეთში“
-

კახა გაბუნია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი; “ბილინგვური განათლების მოდულის

შემუშავება საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების
სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო
პროგრამებისთვის”.
პანელური დისკუსიები
17:30 – 18:00

18:00 – 18:30

ბავშვის უფლებების
პროფესიული
განვითარების
პროგრამის
მონაწილეთა
დაჯილდოების
ცერემონია
ესეების ავტორი
სტუდენტების
დაჯილდოების
ცერემონია
ბავშვის უფლებების
შესახებ სასკოლო
პროექტების
დაჯილდოების
ცერემონია
კონფერენციის
დასკვნითი სესია

ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი
საქართველოში
მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორი
ელჩები

ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი
საქართველოში

ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი
საქართველოში
თეა ძოწენიძე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ნინო გურგენიძე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
მაკა ბერიძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორი
ღასან ხალილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი
საქართველოში
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