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11 დეკემბერი, 2021

12.00 ‐ 12:15 სთ.
მონაწილეთა ონლაინ‐რეგისტრაცია და კონფერენციის
გახსნა

მისალმებები
ცირა ბარბაქაძე ‐ პროფესორი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის
დირექტორი, ქართულ‐ამერიკული უნივერსიტეტი, კონფერენციის
ორგანიზატორი
რუსუდან ციციშვილი ‐ პროფესორი, ქართულ‐ამერიკული უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის
დეკანი, კონფერენციის ორგანიზატორი

პლენარული სხდომა
12:15 – 13.15 სთ.
გიგი თევზაძე
პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 4D ინსტიტუტის
დირექტორი

თვითპრეზენტაცია, კომუნიკაცია, კოოპერაცია და გაცვლა: რას
ვასწავლით და რას არა.

11 დეკემბერი, 13.15 სთ
სესია 1 : განათლების სემიოტიკა
თავმჯდომარე: ასოცირებული პროფესორი კონსტანტინე ბრეგაძე

კონსტანტინე ბრეგაძე
ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლების საკითხები გოეთეს "ფაუსტში"
ბადრი გორგილაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურული ფიზიკისა და
მულტიმედიური პროექტირების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.
„ვეფხისტყაოსნის“ ავტორის პიროვნული იდენტიფიცირება ფიზიკურ–
მათემატიკური მეთოდოლოგიის გამოყენებით
ნინო დვალიძე
პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინგლისური ენის სწავლება ამბის მოყოლით ( სხვადასხვა კულტურათა
ფოლკლორული მოთხრობების მაგალითზე)
ელიზბარ ელიზბარაშვილი
ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
ცოდნის (სიბრძნის) თავდაპირველი გაგება
ესმა კუნჭულია
დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ტელეწამყვანი, გასტრონომიული მუზეუმის დამფუძნებელი
იგავ‐არაკებით სწავლების მნიშვნელობა ‐ ექვთიმე ათონელის “ვარლაამ
და იოასაფის” მიხედვით
დიანა ანფიმიადი
დოქტორანტი, თსუ, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი
იუმორი, როგორც ენობრივი მეტაფორა და მისი სწავლება აუტიზმის
დროს

11 დეკემბერი, 13.15 – 16.00
სესია 2
თავმჯდომარე:
ასოცირებული პროფესორი შორენა ბარბაქაძე

შორენა ბარბაქაძე
ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ქუთაისის აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლების საკითხები ანტიკურ ხანასა და თანამედროვეობაში
ანა ლეთოდიანი
აკადემიური დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი: ასისტენტ‐პროფესორი; შოთა რუსთაველის სახელობის
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ‐თანამშრომელი;
სიმბოლო‐პოლიტიკური პროცესების გააზრების მნიშვნელოვანი
ასპექტი ("ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი")
მაია ცერცვაძე
ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი
მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნაკების ხიაზმები
ლევან ხალვაში, ლია გორგაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ასოც.
პროფესორი; განათლების ფაკულტეტი, ენებისა და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების ცენტრი, ინგლისური ენის მოწვეული მასწავლებელი.
სახელი პლატონისა და არისტოტელეს ფილოსოფიაში
შორენა ფხაკაძე
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასისტენტ‐პროფესორი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პოსტმოდერნიზმი, ორმაგი კოდი და კარლო კაჭარავა

თინათინ მაჭარაშვილი
მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი, ლექტორი, საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ
სატელევიზიო რეკლამის სემიოტიკა
ცირა ბარბაქაძე
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქართულ‐ამერიკული
უნივერსიტეტი GAU
თანამედროვე განათლება მეტაფორებში

12 დეკემბერი, 12.00 – 15.00 საათი
სესია 1
თავმჯდომარე: ფილოლოგიის დოქტორი ნინო პოპიაშვილი
ნინო პოპიაშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი: პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი/
მოწვეული ლექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მიგრაციული ლიტერატურის ენობრივი მარკერები: მშობლიურისა და
უცხო ენის პარადიგმები
ლელა ოჩიაური
პროფესორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კინოს, თეატრის, ტელევიზიის ‐ როგორც ვიზუალური სამყაროს ‐ ახალი
ვირტუალური სისტემები და მოდელები
ნინო გოგიაშვილი
ასოცირებული პროფესორი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
უნივერსალური ადამიანური ღირებულებებისა და ჩვევების კონცეპტი
იაკობ გოგებაშვილის საყმაწვილო მოთხრობების მიხედვით

ნინო მინდიაშვილი
ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ტრავმული მეხსიერება ლიტერატურაში (თეორიული დისკურსი)
Traumatic Memory in Literature (Theoretical Discourse)
ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე, [ქეთევან გაბუნია]
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ენის ინტეგრაცია სემიოტიკური თვალსაზრისით
თამარ ცაგარელი
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი
კათარზისის სემიოტიკა დრამის თეორიაში
მაია ჯალიაშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის
ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერ‐თანამშრომელი; ქართულ‐ამერიკული
უნივერსიტეტი გაუ ‐ ასოცირებული პროფესორი
საკუთარი თავისა და სამყაროს შემეცნების გზები (მარგერიტ
იურსენარის „ადრიანეს მოგონებები“)

12 დეკემბერი, 12.00 სთ. ‐ 15.00 სთ.
სესია 2
თავმჯდომარე: ფილოლოგიის დოქტორი ადა ნემსაძე

ადა ნემსაძე
ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ონტოლოგიური პრობლემატიკა დიაქრონიულ ჭრილში (ბექა ქურხულის
"თვალდაკარგული ყივჩაღის ჩანაწერები ანუ დეშთი‐ყიფჩაღი")
რუსუდან ფიფია
ასოცირებული პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი რესურსი ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკაში ‐ ელგუჯა
ხინთიბიძის თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით
კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“
სოფიკო კვანტალიანი
აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი
კულტურულ‐ჰუმანისტური აზროვნება და მედიაგანათლების
სტრატეგია
ნათელა ფოფხაძე
საერო აკადემია „ფაზისის“ უცხოური სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის
ხელმძღვანელი
აია კოლხეთის სემიოტიკა და აღდგენის მიზანშეწონილობა
სოფიო ჯაფარიძე
ფილოლოგიის დოქტორი, „დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს
ებრაელთა და ქართულ‐ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი“,
დირექტორის თანაშემწე
„განძის პარადიგმა“
ლელა მანგოშვილი
მკვლევარი, საერო სკოლა ,,ბინულის'' ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექპსერტი
სემიოტიკური წიგნიერება სწავლების დაწყებით საფეხურზე
მაკა კოჩალიძე
ფილოლოგი, ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლა, უფროსი მასწავლებელი
კულტურა მაღალმთიან აჭარაში: ადათ‐წესები და ,,სტუმარ‐
მასპინძლობა"
ქეთევან გენებაშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი, ქართულ‐ამერიკული უნივერსიტეტი GAU
ფიგურალური ენა და კულტურა

16:00 საათი _ კონფერენციის შეჯამება და დახურვა
რეგლამენტი
მისალმება _ 5 წთ
მომხსენებელი _ 10‐15 წუთი
დისკუსიის მონაწილე ‐ 3‐5 წუთი

კონფერენციის სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტი

ცირა ბარბაქაძე
რუსუდან ციციშვილი
მარინე გიორგაძე
კონსტანტინე ბრეგაძე
შორენა ბარბაქაძე
ნინო გოგიაშვილი
ქეთევან გენებაშვილი

კონფერენციის ორგანიზატორი
ქართულ‐ამერიკული უნივერსიტეტი GAU
სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი
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