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2014 წლის 29 აპრილს 
 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის, 
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის
 დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების 
ცენტრის ორგანიზებით,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, 
 თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის
 მონაწილეობით გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
 საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა თემაზე:

  

„დანაშაულობის პრევენციის მექანიზმები განათლების სისტემაში“
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მრგვალი მაგიდა გახსნა  უნივერსიტეტის რექტორმა და საქართველოს განათლების
მეცნიერებათა  აკადემიის პრეზიდენტმა, პროფესორმა მამუკა თავხელიძემ.

  

მრგვალ მაგიდას უძღვებოდა დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
ხელმძღვანელი, ჟურნალ „კრიმინოლოგის“ მთავარი რედაქტორი, საქართველოს განათლების
მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა.

  

მოხსენებებით გამოვიდნენ :

მალხაზ ბაძაღუა –დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი,
ჟურნალ „კრიმინოლოგის“ მთავარი რედაქტორი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა
აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი
 თემაზე: – „დანაშაულობის პრევენციის კრიმინოლოგიური ხედვები “

ვასილ გოდერძიშვილი, ბაჩუკი ბარიხაშვილი, ნინო ხარაული– გრიგოლ რობაძის სახელობის
უნივერსიტეტის, სამართლის სკოლის, ბაკალავრიატის სტუდენტები. პრეზენტაცია–თემაზე: 
„კრიმინოლოგიური კვლევის შედეგები: 
არასრულწლოვანთა  დანაშაულობის პრევენციის მექანიზმები“

  

ლევან ზარდალიშვილი – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე 

  

თემაზე: – „მანდატურის სამსახურის პერსპექტივები უსაფრთხო სკოლის კონცეპციაში“

ინეზა იამანიძე –საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი,
ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი 
 თემაზე: – მოსწავლეთა აღზრდა ქვეყნის დემოკრატიული მშენებლობის  პროცესში“

  

ანზორ გაბიანი –იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი   
 თემაზე: „მოზარდი თაობის ზნეობრივ– ინტელექტუალური ფორმირების აქტუალური საკითხები“

 ცირა ჭანტურია – ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ–კავკასიის ოფისის
ხელმძღვანელი  პრეზენტაცია–თემაზე: – „სასჯელაღსრულების სისტემაში
არასრულწლოვანთა რესოციალიზაციის მექანიზმები“
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 თეონა კუჭავა –გაეროს ბავშვთა ფონდის “იუნისეფის“ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროგრამის კოორდინატორი  
 პრეზენტაცია –თემაზე:–  „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის
პროცესში იუნისეფის როლი“

გია მურღულია –ქ. თბილისის კერძო სკოლა „ლოგოსი“ს  დირექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი
 თემაზე: – „მანდატურის სამსახური სკოლაში“

  

თამარ კერძაია –გრიგოლ რობაქიძის სახელობის  უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს
განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ფსიქოლოგიის დოქტორი 
 თემაზე: „სასკოლო ჩაგვრა და მისი ხანგრძლივმოქმედი ეფექტები“

 მარინე შაქარაშვილი –გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი,
მედიცინის დოქტორი  თემაზე: – „ჰომოფობია საქართველოში“

 ეკა კენჭაძე –საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ადმინისტრაციის
უფროსის მოადგილე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის
დოქტორანტი 
 თემაზე:– „ტოტალიტარული სახელმწიფოს განათლების სისტემის მოკლე ისტორიული
მიმოხილვა, საქართველოს მაგალითზე“

  

დისკუსიას დაესწრნენ და  მონაწილეობა მიიღეს:

  

ანტონ ქელბაქიანმა –ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის დირექტორი 

  

მარინე ქევხიშვილმა– სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ცენტრის დირექტორი,
ი.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი

  

გურამ გვეტაძემ – საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, თადარიგის
გენერალ–ლეიტენანტი , ჟურნალ ,,კრიმინოლოგის“ საექსპერტო საბჭოს წევრი

  

რომან შენგელიამ–დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის მთავარი
კონსულტანტი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
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ჯემალ გახოკიძემ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს
თავმჯდომარე,  სამართლისა და პოლიტოლოგიის მეცნიერებათა მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, თადარიგის გენერალ–ლეიტენანტი

  

გიორგი თოდრიამ – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის
დოქტორი

  

მიხეილ ბაძაღუამ – დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
თანადამფუძნებელი, სამართლის დოქტორი

თენგიზ სისაურმა– გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის
მაგისტრანტი

ნათელა ვასაძემ– საქართველოს განათლების მეცნიერებათა  აკადემიის საპატიო
პრეზიდენტი, აკადემიკოსი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი

  

მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები
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