Dissemination of European Union International Project DARE in Georgia
Sokhumi State University
26 April, 2017
14:00-17:30

Opening: Lia Akhaladze

Dean of Education Faculty
Coordinator of DARE project at SSU
Welcome:
Joni Apakidze / Nino Tophuridze

Rector of Sokhumi State University / Head of Administration
Valerian Gobronidze

Department of Higher Education and Science of the Ministry of Education and Science of Georgia/
Head of Students' Social Support Division
Lika Glonti

Erasmus + National Office in Georgia

Plenary Session:
Chair: Lia Akhaladze// Tamar Jojua
Mee Foong Lee (20 minutes)

European Access Network
Introduction to Diversity and DARE aim & objectives (in English)
Natia Jokhadze (15 minutes)
Head of National Curriculum Department of the Ministry of Education and Science of Georgia
Accessibility of Higher Education and Accessibility Criteria - Proposals for Public Policy
Lia Akhaladze, Tamar Shinjiashvili, Tamar Jojua (5 minutes)

Sokhumi State University
The Georgian Context: the importance of DARE for Georgia

Part I. Chair: Tricia Jenkins/ Tamar Jojua
DARE achievements in Georgian Universities:
Ketevan Darakhvelidze, Natia Tskhovrebashvili (10 minutes)

Ilia State University
DARE Progress Report at Ilia State University
Tamar Aslanishvili, Sopio Arsenishvili (10 minutes)

Iakob Gogebashvili Telavi State University
DARE project Implementation at Telavi State University
Bela Mosia (10 minutes)

Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi
DARE achievements and innovation at Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi
Tamar Shinjiashvili, Omar Ardashelia (10 minutes)

Sokhumi State University
DARE Project achievements for Sokhumi State University

Break: Small Buffet, Coffee, Tea (30 minutes)
Part II. Chair: Mee Foong Lee//Tamar Jojua
Tricia Jenkins (15 minutes)

European Access Network
Lifelong Learning, Diversity and Inclusion (in English)
Rusudan Pipia, Inga Morgoshia, Brolisa Tsulaia (10 minutes)

Sokhumi State University
Development Problems of Language Competences Among Ethnic Minorities
Mariam Chegiani, Samira Pirgasimova, Shakhila Iusubova (5-5 minutes)

Sokhumi State University
Students Involvement in SSU DARE Project
Discussion (30 minutes)
The role of government, universities, NGOs, academic and administrative
staff in supporting of diversity and involvement
(Small group discussions in Georgian)

Summary and conclusion (15 minutes; in English and Georgian)
Tricia Jenkins/Tamar Shinjiashvili/Lia Akhaladze/Tamar Jojua

ევროკავშირის საერთაშორისო პროექტის DARE –ს იდეების გავრცელება საქართველოში
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2017 წლის 26 აპრილი
14:00-17:30

გახსნა: ლია ახალაძე

განათლების ფაკულტეტის დეკანი
DARE –ს პროექტის კოორდინატორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მისალმებები:
ჯონი აფაქიძე / ნინო თოფურიძე

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი / ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ვალერიან გობრონიძე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების
დეპარტამენტი, სტუდენტთა სოციალური მხარდაჭერის სამმართველოს უფროსი
ლიკა ღლონტი

Erasmus + ეროვნული ოფისი საქართველოში

პლენარული სხდომა:
მოდერატორი: ლია ახალაძე//თამარ ჯოჯუა

მი ფუნგ ლი (20 წთ.)

ევროპული წვდომის ქსელი
შესავალი მრავალფეროვნების მიზნებსა და ამოცანებში და პროექტი DARE (ინგლისურ ენაზე)
ნათია ჯოხაძე (15 წთ.)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო
გეგმების დეპარტამენტის უფროსი
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა და ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმები - შეთავაზება
საჯარო პოლიტიკისთვის
ლია ახალაძე, თამარ შინჯიაშვილი, თამარ ჯოჯუა (5 წუთი)

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DARE - ს პროექტის მნიშვნელობა საქართველოსთვის - ქართული კონტექსტი

ნაწილი I. მოდერატორი: ტრისია ჯენკინსი/თამარ ჯოჯუა

DARE - ს მიღწევები ქართულ უნივერსიტეტებში:
ქეთევან დარახველიძე, ნათია ცხოვრებაშვილი (10 წთ)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DARE-ს მიმდინარე აქტივობების ანგარიში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
თამარ ასლანიშვილი, სოფიო არსენიშვილი (10 წთ)

იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DARE - ს პროექტის განხორციელება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ბელა მოსია (10 წთ)

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
DARE - ს მიღწევები და ინოვაცია შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში
თამარ შინჯიაშვილი, ომარ არდაშელია (10 წთ.)

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DARE – ს პროექტის მიღწევები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის

შესვენება: მცირე ფურშეტი, ყავა, ჩაი (30 წთ.)

ნაწილი II. მოდერატორი: მი ფუნგ ლი//თამარ ჯოჯუა
ტრისია ჯენკინსი (15 წუთი)

ევროპული წვდომის ქსელი
სწავლა სიცოცხლის მანძილზე: მრავალფეროვნება და ჩართულობა (ინგლისურ ენაზე)
რუსუდან ფიფია, ინგა მორგოშია, ბროლისა წულაია (10 წთ)

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ენობრივი კომპეტენციების განვითარების პრობლემები ეროვნულ უმცირესობებთან
მარიამ ჩეგიანი, სამირა პირგასიმოვა, შახილა იუსუბოვა (5-5 წთ.)

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტუდენტური ჩართულობა სსუ-ს DARE- ს პროექტში

დისკუსია (30 წთ)
მთავრობის, უნივერსიტეტების, არასამთავროების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის როლი
მრავალფეროვნებისა და ჩართულობის მხარდაჭერაში
(დისკუსია ქართულ და ინგლისურ ენაზე)
შეჯამება და დასკვნა (15 წთ; ინგლისურ და ქართულ ენებზე)
ტრისია ჯენკინსი/თამარ შინჯიაშვილი/ლია ახალაძე/თამარ ჯოჯუა

