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11:00-11:10 კონფერენციის გახსნა:  

ეკატერინე დგებუაძე - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე 

დიეგო კოლასი - საფრანგეთის  ელჩი საქართველოში  

პიერ კლუე - ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი 

ბერიკა შუკაკიძე - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის დირექტორი 

მაგდა ბარამაძე - სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 

საჯარო სკოლის დირექტორი 

კონფერენციის მოდერატორები : მაგდა ბარამაძე - საჯარო სკოლის 

დირექტორი, მაკა ნადარეიშვილი - ფრანგული ენის მასწავლებელი 

I სესია 

11:15 -11:40  

უმაღლესი სასწავლებლების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება,  ფრანგული 

ენის დანერგვისა და სწავლების მიმართულებით 

N1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მომხსენებლები : ქეთევან გაბუნია - ფილოლოგიის დოქტორი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტის სრული 
პროფესორი; ბელა ხაბეიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი. 

N2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მომხსენებელი : ნატო ბალავაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ენების ცენტრის ფრანგული ენის მასწავლებელი   

N3 ეროვნული თავდაცვის აკადემია 

მომხსენებელი : მაია კაპანაძე - ფრანგული ენის მასწავლებელი 

N4 გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი    

მომხსენებელი : თამარ გაგოშიძე -ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, 
საერთაშორისო სამეცნიერო პროგრამების კოორდინატორი 

N5 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) დიპლომატიის ფაკულტეტი 

მომხსენებელი : ნინო ჭუნიაშვილი -GAU-ს მოწვეული ლექტორი 

11:40 – 11:55 შესვენება 

 



 

II სესია 
12:00 – 12:35 

საგანმანათლებლო ორგანიზაციების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება,  

ფრანგული ენის დანერგვისა და სწავლების მიმართულებით 

N6 საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოციაცია + (AGPF+) და 

სენტ-ეგზიუპერის ფრანგულ-ქართული სკოლა 

მომხსენებელი :  ელენე კილაძე - ასოციაციის თავჯდომარე, სენტ-
ეგზიუპერის სკოლაში ფრანგულენოვანი პროექტების პასუხისმგებელი 
პირი. 

N7 საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოცოაცია , რობერ შუმანის 

სახ. ევროპული სასწავლებელი 

მომხსენებელი :მაკა ბედიაშვილი - ფრანგული ასოციაცია AGIRabcd 
წარმომადგენელი საქართველოში, ფრანგული ენის მასწავლებელთა 
ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. 

N8 ICDRIT - Centre de recherche. Intercompréhension textuelle. Université d'Etat Ilia 

de Tbilissi 

მომხსენებელი :ნინო ხარაზიშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კვლევითი ცენტრის ICRDIT-ის წევრი და მაძიებელი. 

N9 შპს ზუგდიდის პრინც მიურატის სახელობის ქართულ-ფრანგული კოლეჯი 

მომხსენებელი : კახაბერ ფარცვანია -ფრანგული ენის მასწავლებელი 

N10 კლუბი “Pas” –სკოლისა და უნივერსიტეტის კოლაბორაცია 

მომხსენებელი : სანდრო კვერენჩხილაძე - ეპიდემიოლოგიისა და გარემოს 
მედიცინის მაგისტრანტი ; ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტი  

12:40 -12:55 შესვენება 

III სესია 
13:00 -13:50 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება,  

ფრანგული ენის დანერგვისა და სწავლების მიმართულებით 

N11 სკოლა ევრო 2000    

მომხსენებლები: მარინა ცივაძე - ბიოლოგია-ქიმიის მაგისტრი,  დირექტორი, 
სოფიო დუმბაძე - რომანისტიკის მაგისტრი, ხარისხის მართვის მენეჯერი. 

N12 სსიპ ქალაქ სამტრედიის N11 საჯარო სკოლა       მომხსენებელია :მაია სახვაძე 
- ფრანგული ენის მასწავლებელი 

 

 



 

 

 

 

 

 

N13 სსიპ ქალაქ ქუთაისის N30 საჯარო სკოლა 

მომხსენებელი : მიხეილ გიორგაძე - საჯარო სკოლის დირექტორი 

N14 სსიპ - მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის N124 

საჯარო სკოლა 

მომხსენებელი : მადონა მუმლაძე - საჯარო სკოლის დირექტორი 

N15 სსიპ თბილისის N71 საჯარო სკოლა 

მომხსენებელი : ია ჯიშკარიანი - ფრანგული ენის მასწავლებელი 

N16 სპს ცისიერ დიღმელაშვილის ქართულ-ფრანგული სკოლა-ლიცეუმი 

მომხსენებელი : ცისიერ დიღმელაშვილი - ლიცეუმის დირექტორი 

N17 შპს სკოლა “პოლიგლოტი” 

მომხსენებელი : თეონა ჩაკვეტაძე - ფრანგული ენის მასწავლებელი 

N18  
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლა 

მომხსენებელი: მაგდა ბარამაძე - საჯარო სკოლის დირექტორი 

13:50-14:00 კონფერენციის შეჯამება 


