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Inclusive Education in Higher Educational System
The joint national conference of the Ministry of Education and Science of Georgia and
Sokhumi State University was held on September 28, 2017 at the hotel "Hualing". The topic of
the conference was “Inclusive Education in Higher Educational System", that is one of the most
important challenges for our country. The conference was supported by the Deputy Minister of
Education and Science of Georgia Ms. Lia Gigauri, the Rector of Sokhumi State University, Prof.
Zurab Khonelidze, the Head of Inclusive Education Development Division of the Ministry of
Education and Science of Georgia Eka Dgebuadze, the representatives of the Division Tamar
Zhgenti and Maia Mikautadze.
The participants of the conference made the presentations on the actual issues of inclusive
education. They were representatives of Ilia State University, Sukhumi State University, Shota
Rustaveli State University, Kutaisi State University, Samtskhe-Javakheti State University, Iakob
Gogebashvili Telavi State University, Gori State University, specialists of inclusive education
development division, such well-known field specialists as Tinatin Chincharauli, Nino
Tsintsadze, Maia Tsuladze, Tamar Isakadze, Nato Kobuladze, Maia Akhvlediani, Lela
Tavdgiridze, Manana Bochorishvili, Irma Kurdadze, Iago Balanchivadze, Tamar Shinjiashvili,
Maia Pirchkhadze. Thanks them to their interesting reports, which led to a number of problems
in the introduction of inclusive education in higher education institutions and left a lot of
concerns in terms of finding solutions to problem solving.
For supporting the conference we would like to thank the Head of SSU administration
Nino Tophuridze and Head of SSU scientific coordination service Zurab Papaskiri, special thanks
to the representatives of Higher Education and Science Development Department of the
Ministry of Education and Science

of Georgia: the Head of the department Mr. Valeri

Gobronidze for active support for the conference planning and the Head of Science development
department Mr. David Chitaia, who attended the conference and at the end of the conference
highly rated the presentations. The conference has shown that it is necessary more meetings,
experience sharing, more events and most importantly to think more to deal with accumulated
problems.
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