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აღმოსავლეთ კონფერენცია
19 მაისი, 2019, თბილისი 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

09:00-10:00 - რეგისტრაცია 
10:00-10:15 - კონფერენციის გახსნა 
10:15-11:15 - ე.ელიზბარაშვილი „ქიმია და 

პროექტებით სწავლება: მიზანი, 
საჭიროება, მეთოდები“

11:15-11:45 - თ.ბუთხუზი „კვლევაზე დაფუძნებული  
სწავლება და სამეცნიერო მეთოდი“

11:45-12:00- ს  ფაცაცია „სიმულაციების  .
გამოყენება ქიმიის სწავლებაში“

12:00-12:15- ლ. ბუბაშვილი „არაფორმალური  
განათლების როლი ქიმიის 
სწავლებაში“

12:15-12:30- ც. დიღმელაშვილი „ბილინგური  
კომპეტენციის განვითარება ქიმიის 
გაკვეთილზე“

12:30-12:45 - ე ბოკუჩავა „თბილისის #10 საჯარო  . 
სკოლის ქიმიის მოყვარულთა 
კლუბის მიერ განხორციელებული 
აქტივობები“

12:45-13:00- ნ  გარუჩავა „საწარმოო პრაქტიკა -  .
მომავალი პროფესიისთვის“

13:00-13:15 - მ. სამხარაძე „საიუბილეო სიახლეები  
პერიოდულ სისტემაში“

13:15-14:15 - შესვენება - სადილი
14:15-15:45 - სტენდური მოხსენებები
15:45-16:15 - კონფერენციის შეჯამება და დახურვა

დასავლეთ კონფერენცია
25 მაისი, 2019, ქუთაისი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

09:00-10:00 - რეგისტრაცია 
10:00-10:15 - კონფერენციის გახსნა 
10:15-11:  - ე. ელიზბარაშვილი „ქიმია და 00

პროექტებით სწავლება: მიზანი, 
საჭიროება, მეთოდები“

11: -11:  - თ.ბუთხუზი „კვლევაზე დაფუძნებული 00 30  
სწავლება და სამეცნიერო მეთოდი“

11: -12: - ლ. ბუბაშვილი „არაფორმალური 30 00  
განათლების როლი ქიმიის 
სწავლებაში“

12: -12: - ნ. ბენიძე „კლუბური მუშაობის 00 15  
გამოცდილება და გაზიარება“

12:15-12:30- მ. ჩაგანავა „კლუბი „რადიუმი“   
ჩატარებული აქტივობები“

12:30-13:30 - ც. თურქაძე. ახალი ესაძლებლობები შ
ქიმიის სწავლების  
გაძლიერებისათვის - აწსუ-ს ქიმიური 
და გარემოსდაცვითი ექნოლოგი- ტ

 ების დეპარტამენტის გამოცდილება.
13:30-15:00 - შესვენება - სადილი
15:00-16:00 - სტენდური მოხსენებები
16:00-16:45 - კონფერენციის შეჯამება და დახურვა

რატომ ოქროს რიცხვი?

ყველაფერი, რაც შექმნილია ოქროს კვეთის პრინციპით, 
გამოირჩევა განსაკუთრებული ჰარმონიულობით, 
სილამაზითაა და აქტუალურობით. ცნობილი 
არქიტექტურული შენობები (ტაჯ-მაჰალი, ეიფელის კოშკი, 
პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ეგვიპტის პირამიდები), 
ცნობილი ნახატები და ქანდაკებები, ბეთჰოვენის, შოპენისა 
და მოცარტის ნაწარმოებების დაახლოებით 90-95% ოქროს 
კვეთაზეა აგებული და ვეფხისტყაოსანიც კი ოქროს კვეთის 
პრინციპზეა შექმნილი.  

ანტიკური ხანიდან მოყოლებული სწრაფვა ოქროს 
კვეთისადმი იზრდება და დღემდე აქტუალურია. ყველა 
ერთხმად აღიარებს, რომ მასში არის რაღაც მაგიური. 
სწორედ ეს ვლინდება ებრაელი მეცნიერის დან 
შეჰთმანის მიერ 1982 წელს აღმოჩენილ ე.წ 
„კვაზიკრისტალებში“, რომელთა არსებობა მანამდე 
შეუძლებლად იყო მიჩნეული, ვინაიდან კრისტალში 
ატომები განლაგებული არიან ისეთი სიმეტრიით, 
რომელიც არ ემორჩილება კლასიკური კრისტალის 
წარმოდგენის თეორიას, ამ კრისტალების აღმოჩენამ 
„ძირეულად შეცვალა ქიმიკოსთა წარმოდგენა მყარ 
მატერიაზე", კრისტალური სტრუქტურის ასეთი 
ზებუნებრიობა კი ოქროს რიცხვთანაა კავშირში. 

ამ აღმოჩენისთვის შეჰთმანს 2011 წელს ნობელის 
პრემია მიენიჭა ქიმიის დარგში.


