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1 SPG-21-250 ქართული ლიტერატურა 90 წუთში. ლოკალური და გლობალური 34

2 SPG-21-622 საგანმანათლებლო პორტალი „ზურგჩანთა“ 33

3 SPG-21-1487 ზამთრის სკოლა: მათემატიკა და კომპიუტერული მეცნიერება ბიზნესში, მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში 33

4 SPG-21-513 თსუ STEM საყმაწვილო უნივერსიტეტი 33

5 SPG-21-472 ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი საჯარო პრეზენტაციების სერია 33

6 SPG-21-2194 მათემატიკის საოცარი სამყარო 32

7 SPG-21-275 ადამიანის ისტორიული ყოფის რეკონსტრუქცია და ინტერდისციპლინარული კვლევები 32

8 SPG-21-824 მედიცინა - ხელოვნებაში ასახული ისტორია 32

9 SPG-21-420 არქეოლოგია ყველასათვის 32

10 SPG-21-154 მიზნობრივი სამეცნიერო ფესტივალი  „ბიომედიცინა და ბიოტექნოლოგიები მომავლისათვის“ 31

11 SPG-21-1765 ასტრონომიისა და ასტროფიზიკის სფეროში საქართველოში მიმდინარე კვლევების პოპულარიზაცია 30

12 SPG-21-280 ცირკულარული ეკონომიკის სტუდენტური ბანაკი 30

13 SPG-21-1453 ჯანსაღი მცენარე - ჯანსაღი ადამიანი 28

14 SPG-21-402 ასტრონომიის პოპულარული და პროფესიული ლექციები 28

15 SPG-21-1662 სამეცნიერო-შემეცნებითი ფილმი: „10 „საიდუმლო ისტორია“ქართველთა ეთნოგენეზისთვის“ 28
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16 SPG-21-1764 ასტრონომია ყველასათვის 27

17 SPG-21-1884 პოლიტიკის მეცნიერების ქართული სამეცნიერო ჟურნალები 27

18 SPG-21-292 ფესვები 27

19 SPG-21-654 მათემატიკის საბავშვო უნივერსიტეტი (I-VI კლასები) 26

20 SPG-21-1312 სამეცნიერ-შემეცნებითი არქეოლოგიური ჟურნალი "ვიატიკუმ" 25

21 SPG-21-437 ვორქშოფი ,,სკოლის მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება მეცნიერებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიებისადმი - 
თეორიული ცოდნიდან პრაქტიკულ გამოყენებამდე''

25

22 SPG-21-1045 საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაცია 
ქართულ, აფხაზურ და ინგლისურ ვიკიპედიაში „ვიკი-სკოლა-საქართველოს“ სამეცნიერო ბანაკის ფარგლებში

25

23 SPG-21-589 ასტრონომიის სამეცნიერო ფესტივალი - ”ასტროფესტი 2022” 25

24 SPG-21-382 ბიოსამედიცინო კვლევების პოპულარიზაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონების და 
თბილისის საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო საგნებით დაინტერესებული უფროსი კლასელებისთვის.

25

25 SPG-21-385 ”მეცნიერება სკოლაში - მეცნიერება სახლში” 25

26 SPG-21-1059 "ბიომრავალფეროვნება, კლიმატის ცვლილება, მეცნიერები და მომავალი თაობა" 25

27 SPG-21-211 მწვანე ტექნოლოგიები მავნებლების ინტეგრირებული მართვისათვის 25

28 SPG-21-1748 აფხაზეთის ისტორია, კულტურა, საზოგადოება - ინფორმაცია თავისუფალი ენციკლოპედიისთვის - ვიკიპედია 24

29 SPG-21-604 თბილისის არქეოლოგიური რუქა 24

30 SPG-21-1083 საქართველო მე-19 საუკუნის ეპოქალური გამოწვევების  პირისპირ და მისი თანამედროვე რეფლექსიები  (გრიგოლ 
ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობის შუქზე)

24

31 SPG-21-450 ლექციათა კურსი და გამოფენების სერია მასალათმცოდნეობაში STEM დარგების პოპულარიზაციისათვის თბილისსა და 
რეგიონების ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

24

32 SPG-21-217 „თეთრი-ლპობის ბაზიდიომიცეტების როლი ეკოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად“ ლექციების სერია, საქართველოს 
რეგიონებში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ასამაღლებლად.

24

33 SPG-21-1371 6 სადისკუსიო მრგვალი მაგიდა და საზოგადოების ინფორმირება/რეკომენდირება უზნაძისეულ განწყობის თეორიაზე 
დაყრდნობით -  ,,განწყობა ჩვენს ყოველდღიურობაში“.

24



34 SPG-21-383 კიბერ უსაფრთხოების და ხელოვნური ინტელექტის საბავშვო უნივერსიტეტი გოგონებისთვის 24

35 SPG-21-565 გზამკვლევი კინოგანათლებისთვის 24

36 SPG-21-1105 მეცნიერება ჯანსაღი მომავლისთვის: ჯანსაღ გარემოში, ჯანსაღი ადამიანი (მჯმ) 23

37 SPG-21-1728 მდგრადი განვითარების  გამოწვევები: განახლებადი  ენერგიისა  და ენერგო ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის 
შესაძლებლობები საქართველოში

23

38 SPG-21-182 ჩვენ ვსწავლობთ „ვეფხისტყაოსანს“ 23

39 SPG-21-418 აირჩიე პროფესია - გახდი მეცნიერი 23

40 SPG-21-546 მინი-ფილმების ციკლი მეცნიერებაზე - ,,დაიჭირე მეცნიერის წამი“ 23

41 SPG-21-209 "საუბრები მეცნიერებაზე" 23

42 SPG-21-407 „ თანამედროვე საბაგირო სისტემები და  პერსპექტიული დამუშავებები „ -   მულტიმედიური სამეცნიერო პოპულარული 
მოხსენებების ონლაინ კრებული 

23

43 SPG-21-511 პრეზენტაციების სერია - ვირტუალური სწავლება ქიმიაში 22

44 SPG-21-277 საბავშვო უნივერსიტეტი-უნიკალური შესაძლებლობები 22

45 SPG-21-2326 საგანმანათლებლო ვებ პორტალი ისტორიაში - Scientia 21

46 SPG-21-282 სამეცნიერო საქმიანობის მარტივი სიმულაცია/პოპულარიზაცია 21

47 SPG-21-529 მეცნიერებზე და ქვეყნის ინტელექტუალურ პოტენციალზე ორიენტირებული საინფორმაციო-ანალიტიკური ვებ-პორტალი 21

48 SPG-21-1510 გენოციდის ჰოლოკოსტისა და შეიარაღებული კონფლიქტების კვლევითი ჟურნალი 20

49 SPG-21-321 პირველი ნაბიჯები მიკრობიოლოგიაში 20


