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პროექტის მიზანი 
  მოსწავლეს განუვითარდეს გარემოსადმი ჯანსაღი 
დამოკიდებულება. 

 ჩამოუყალიბდეს პასუხისმგებლობა გარემოში მიმდინარე 
პროცესების მიმართ. 

 შეძლოს მონაწილეობა მიიღოს მის დაცვასა და 
აღდგენაში. 

 განუვითარდეს ექსპერიმენტის დაგეგმვის 
,განხორციელების და მოსალოდნელი შედეგების 
წარმოდგენის უნარჩვევები. 

 შეძლოს კონსტრუქციული თანამშრომლობა 
,პრობლემების მოგვარება,კრიტიკული და 
შემოქმედებითი აზროვნება. 



პროექტის ამოცანები 

 

 პრობლემის განსაზღვრა; 

 

 პრობლემის გადაჭრის გზების 
ძიება; 

 

  ექსპერიმენტის 
დაგეგმვა;განხორციელება; 

 

  ანალიზის და დასკვნის 
გამოტანის უნარი; 

 პრეზენტაციის წარდგენა 
სამიზნე ჯჯგუფის შესაბამისად 

 მოსწავლეებმა შეძლონ ქიმიის 
გამოყენების სფეროების 
განსაზღვრა და კვლევის 
ეტაპების დადგენა  

 

 

 მოსწავლემ  შეძლოს  
მოძიებული ინფორმაციის  
კატეგორიებად გადანაწილება, 
დასკვნის გაკეთება  და      
მიღებული  ცოდნის 
პრაქტიკაში გამოყენება. 

 

 

აზროვნების ზედა დონის 
უნარ-ჩვევები 



პროექტის ფარგლებში 
განსახორციელებელი აქტივობები 
 

 ატარებენ კვლევას სწრაფი კვების ობიექტებში . 

 ადგენენ კითხვარს (საზოგადოებრივი აზრის დასადგენად). 

 სასწავლო  ვიზიტი აგრარულ უნივერსიტეტში. 

 პროექტის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის დაგეგმვა 
აგრარულ უნივერსტეტში ბატონ ელიზბარ ელიზბარაშვილის 
ხელმძღვანელობით. 

 ექსპერიმენტის განხორციელება. 

 მიღებული პროდუქტის ბიოდიზელის დატესტვა. 

 მზადება თურქეთის საერთაშორისო სამეცნიერო ფესტივალზე 
„მომავლის მეცნიერები“. 

 



გამოკითხვა 

გამოკითხვის შედეგები:გაქვთ თუ არა ინფორმაცია ბიოდიზელის შესახებ? 





 



 

 

 
 







ზეთის შეგროვება კულინარიურ 
აკადემიაში 



მეორადი ზეთის 
მომზადება  

მეთანოლის 
მომზადება 



ნატრიუმის ტუტის 
მომზადება 

ზეთის გაცხელება 



მიღებული პროდუქტი 





ტექნიკური მხარე 
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ნეგატიური მხარეები: 

მანქანის ფილტრის პრობლემა 

 

ზამთარში მანქანის დაქოქვა 
  



ბიზნეს გეგმა  
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მადლობთ ყურადღებისთვის 


