
N შიფრი პროექტის სათაური ქულების ჯამი (მინ. - 4, მაქს. - 36 ქულა)

1 SPG-19-652 გრაკლიან გორის წარწერის საიდუმლო 33
2 SPG-19-274 ასტრონომიული ფესტივალი - ”ასტროფესტი 2020” 32
3 SPG-19-693 სილიკონ ველი თბილისის ტექნოლოგიური ფესტივალი 2020 31

4 SPG-19-1542 საჯარო ლექციები მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის 31

5 SPG-19-133 კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების 
საბავშვო უნივერსიტეტი

31

6 SPG-19-1003 პოდკასტი კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციის 
შესახებ

30

7 SPG-19-285 STEM ფესტივალი "მოგზაურობა მეცნიერებაში" 30
8 SPG-19-922 მარტივი 30
9 SPG-19-661 მწვანე ბიზნესი - ჯანდაცვის პრომოციისთვის 29
10 SPG-19-1429 მედიცინა და ხელოვნება 29
11 SPG-19-830 მეცნიერება მომავლისათვის 28
12 SPG-19-143 საქართველოს მღვიმეებში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევები: 

ცოდნის ამჟამინდელი მდგომარეობა და პერსპექტივები 28

13 SPG-19-714 მოსწავლეთა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია 27
14 SPG-19-455 მომავლის ტექნოლოგიების - მიკროკონტროლერული 

სისტემების და საგანთა ინტერნეტის პოპულარიზაცია 26

15 SPG-19-363 მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობა და ნაციონალური 
იდენტობის იდეა. ნამდვილი ისტორია. 25

16 SPG-19-686 FUNtastic Science ” - სამეცნიერო პორტალი და ონ-ლაინ 
ჟურნალი

25

17 SPG-19-344 საბავშვო ექსპერიმენტები ქიმიასა და კრიმინალისტიკაში 25
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18 SPG-19-203 სამეცნიერო-პოპულარული სიუჟეტების ციკლი გადაცემაში 
,,უნივერსია“

25

19 SPG-19-1519 საბავშვო უნივერსიტეტი - UG 23
20 SPG-19-1650 ნივთების ინტერნეტის შესწავლის საზაფხულო სკოლა 

უფროსკლასელებისთვის
23

21 SPG-19-1170 უპილოტო საფრენი აპარატების შესწავლის საზაფხულო 
სკოლა უფროსკლასელთათვის

23

22 SPG-19-154 ელექტრონული საგანმანათლებლო-შემეცნებითი 
სახელმძღვანელო - ”ასტრონომიული ღონისძიებები 
სკოლაში”

23

23 SPG-19-253 ტაო-კლარჯეთის მუსიკალური კულტურა 23
24 SPG-19-233 ანტიმიკრობული რეზისტენტობის შესახებ, საზოგადოებისა 

და სამედიცინო პერსონალის ცნობიერების ამაღლება, 
მიღებული ცოდნის გამოყენებით, არსებული ვითარების 
გაუმჯობესება.

23

25 SPG-19-202 STEM ფესტივალი 23
26 SPG-19-199 სამეცნიერო ვირტუალური გიდი 22
27 SPG-19-137 ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის საბავშვო 

უნივერსიტეტი
22

28 SPG-19-145 ფიზიკა - უპირველეს ყოვლისა 22
29 SPG-19-685 XXI საუკუნის ნობელიანტები 22
30 SPG-19-399 ვიდეო რგოლები "ელემენტები" 22
31 SPG-19-135 ქართული კანონიკური სამართლის მეცნიერების 

პოპულარიზაცია
21

32 SPG-19-1853 სამეცნიერო-პოპულარული ონლაინ პლატფორმა SEU Talks 21

33 SPG-19-1579  „მეცნიერების ახალგაზრდა ელჩები“ 21
34 SPG-19-345 სამეცნიერო-შემეცნებითი გამოფენა-კონკურსი "დამიხატე 

ნეიტრინო"
21

35 SPG-19-761 ასე მიდიან ვარსკვლავებისკენ 21
36 SPG-19-238 ფიზიკა და  ტექნოლოგიური პროგრესი 21
37 SPG-19-900 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პოპულარიზაცია 

სკოლის მოსწავლეებში
21

38 SPG-19-1027 არამიწიერი ცივილიზაციების ძიება 20
39 SPG-19-937 სამეცნიერო სოციალური ქსელი 20
40 SPG-19-791 გასაოცარი მიკროსამყარო 20
41 SPG-19-732 არსებული სამეცნიერო-პოპულარული აგრარული ბეჭდური 

და ონლაინ ჟურნალის განვითრება 
20

42 SPG-19-191 საბავშვო უნივერსიტეტი "ფაზისი"(ფოთი) 20
43 SPG-19-1511 მკვლევარი მასწავლებელი 20
44 SPG-19-280 სამეცნიერო-კვლევითი მიდგომები სამშენებლო 

ინდუსტრიაში, საშენი მასალების ხარისხის კონტროლი 
საერთაშორისო სტანდარტების  და ადგილობრივი 
ლაბორატორიული ბაზის გამოყენებით.

20

45 SPG-19-150 მოსწავლეთა და სტუდენთთა სამეცნიერო კლუბის ბაზაზე 
იაფიანი და მეორადი  მასალების გამოყენებით ბიოლოგიური 
თემატური მოდელების შექმნა

20
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