
 



                          
 მოსწავლის მიერ გაკვეთილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების 

პრაქტიკაში გამოყენება; 
 კვლევითი, კრიტიკული აზროვნებისა და არგუმენტირებული 

მსჯელობის უნარების განვითარება; 
 სკოლის გარე დაწესებულების ჩართვა სასწავლო პროცესში; 
 პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება; 
 დისციპლინათშორისი გამოცდილების გამთლიანება; 
 თანამშრომლობითი, შემოქმედებითი და საპრეზენტაციო უნარების 

განვითარება. 
            
 იზრდება კვლევის  როლი სწავლაში; 
  მოსწავლეები სწავლობენ საპროექტო მუშაობას და თანამშრომლობენ; 
  სწავლობენ ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და ჩატარების მეთოდებს;  

 ქიმია 9,10,11 კლ 



მასალების მოძიება, ინტერნეტ რესურსების შექმნა, მოსახლეობისა და მოსწავლეების 
ეკოცნობიერების კვლევის  მიზნით კითხვარის შედგენა. 

ნაჟურისა და ჩვეულებრივი სასმელი წყლის გამოკვლევა  ქიმიური ანალიზის სხვადასხვა 
მეთოდების გამოყენებით,  კვლევით ლაბორატორიებში - ბაქტერიების აღმოჩენა ნაჟურში 
და სასმელ წყალში.  

ნიადაგის დამცავი საფარის შექმნა, ვიდეომასალა როგორ  ვაკეთებდით პროექტს; 
საპრეზენტაციო მასალების შეგროვება. 

 ბლოგის შექმნა და მასალების განთავსება, მასალის გამოქვეყნება ადგილობრივ გაზეთსა  
და ტელევიზიაში. თემატური ფლაერებისა და პოსტერების მომზადება.რეკომენდაციების 
გაცემა. 

პროექტის პრეზენტაცია სკოლაში, ბავშვთა ფედერაციაში და ბოლოს პროექტის  წარდგენა 
მოსწავლეთა მესამე ეროვნულ კონფერენციაზე ილიაუნში. 



 





      სახეობა საცხოვრებელი გარემო 

და პირობები 

გაწეული სამუშაო მნიშვნელობა ადამიანისათვის 

  

 

კლასტრიდები 

საცხოვრებელი გარმო 

მრავალფეროვანია. 

ანაერობებია 

ღრწნის ცელულოზას 

,დუღილის ბაქტერიებია 

გახრწნის პროდუქტებს აქვს 

უსიამოვნო სუნი.  გამოიმუშავებს 

ტოქსინებს, რომლებიც იწვევენ 

დაავადებებს, როგორიცაა 

(ბოტულიზმი, ტეტანუსი, გაზის 

განგრენა). 

  

ფსევდომონასები 

ისინი ცხოვრობენ 

ნიადაგში, საკვებში. 

ანაერობებია 

 შლის სახამებელს, 

ცელულოზას. ცილებს, 

ნახშირწყლებს. 

აწარმოებენ ტოქსიკურ 

ნივთიერებებს და წარმოადგენენ 

ჩირქოვანი ჭრილობის ინფექციების 

წყაროს, თუ მოხვდა ნაწლავში 

იწვევს  მის ანთებას. 

  

ფლავობაქტერიები 

საცხოვრებელი გარმო  

ნაგავი. ანაერობებია 

ახდენენ მცენარეული 

ნარჩენებისა და ზოგიერთი 

შხამიანი ჰერბიციდების 

გახრწნას. 

ბაქტერიებს შორის არის ერთ ერთი , 

რომლებიც ასრულებენ დადებით 

როლს  ახდენენ ნაგვის 

უტილიზაციას. 

სხვადასხვა სახის 

კოკები 

საცხოვრებელი გარმო  

ჭუჭყი, 

მტვერი, ნიადაგში და 

ჰაერში. 

გადაამუშავებენ 

ნაგავს,შლიან მას 

ჟანგბადის ნაკლებობის 

პირობებში.  

  იწვევენ სხვადასხვა დაავადებებს 

(ფურუნკულოზი, გულისრევა, 

ღებინება).  



მიკროორგანიზმთა საერთო 
რაოდენობის განსაზღვრისთვის 

გამოიყენება,                                          

საფუარის  ექსტრაქტის აგარი.  



კოლიფორმული ბაქტერიები საკვებ 

ნიადაგზე  ქრომოგენულ აგარზე 
იღებენ მოვარდისფრო-მოწითალო 

შეფერილობას, ხოლო  E.coli მოჩანს 

ლურჯ ფერად. 

ფსეუდომონა აეროგინოზას 
იდენტიფიკაციისთვის 

გამოიყენება  Pseudomonas agar 
base-საკვები ნიადაგი. 

ენტეროკოკების 
იდენტიფიკაციისთვის 

გამოიყენება  Slanetz and bartley 
medium-საკვები ნაიდაგი. 



პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და სილა ცარცი, თიხა 
და სილა 

ორგანული 
ნახშირბადი, თიხა 
და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

 

ფერი მუქი ყავისფერი ღია 

ჩალისფერი 

ღია 

ჩალისფერი 

ღია  ჩალისფერი 

 
- 

სუნი მძაფრი 
შარდოვანას სუნი 

მძაფრი  
შარდოვანას 

სუნი 

  მძაფრი 
შარდოვანას 

სუნი 

 

  მძაფრი 
შარდოვანას სუნი 

 

- 

 

პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და 
სილა 

ცარცი, თიხა და 
სილა 

  

ორგანული 
ნახშირბადი, 
თიხა და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

PH-ის განსაზღვრა სენსორული ხელსაწყოს საშუალებით 

      PH  5,51 4,11 4,97 4,85 - 



პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი 
ნაჟური წყალი 

თიხა და 
სილა 

ცარცი, თიხა 
და სილა 

  

ორგანული 
ნახშირბადი , 
თიხა და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

ჟქმ, მგ(02)/დმ3  1 978,95 1 978,95 

 

848  1280  - 

HCO3 - მგ/დმ3 5551 4637 5355,8 5063 - 

Cl- მგ/დმ3  834,25 408,5 548.15  660.3  - 

სიხისტე                      
მგ/დმ3 

79,25 98,75 114,5 153,5 - 

Ca2+ მგ/დმ3  1 252,5 1 978,95 1 843,68 2 605,2 - 

Mg2+  მგ/დმ3 203,68 240,16 273,6 291.84  - 

1.დამჟანგველობა = 0,1 . 17,2 . 8 . 1000/10 = 1376მგ/ლ 
2.ჰიდროკარბონატ იონის განსაზღვრა.                                                                                  
დაიხარჯა 9,1 მლ   0,1 N  მარილმჟავას ხსნარი,  
საწყის ნაჟურში HCO3

-  = 0,1.9,1 .61 . 1000/10 = 5551 მგ/ლ 
3. CI-  + Ag+ -> AgCI   
K2CrO4  + Ag+  -> Ag 2CrO4     + 2K +   წითელი ფერის ხსნარი 
დაიხარჯა 2,55მლ  ვერცხლის ნიტრატის ხსნარი  
c= 0,1 . 2,55 .35,5 . 1000 /10= 834,25 მგ/ლ 
4. დაიხარჯა 15,85 მლ TB -ს ხსნარი 
სიხისტე = 0.05  . 15,85 .1000/10 =79,25მგ.ეკვ/ლ 
დაიხარჯა 12,5 მლ TB -ს ხსნარი,   მაგნიუმი 15,85-12,5 =3,35მგ 
5. Ca2+ = 0,05 .12,5. 20,04 .1000/10 = 1252,5 მგ/ლ 
6.   Mg2+   = 0,05 .3,35.12,16 .1000/10 =203,68 მგ/ლ 
 



ბიოგაზის შედგენილობა  

ნივთიერება  % 

მეთანი - CH4 50—75 

ნახშირორჟანგი - CO2 25—50 

აზოტი - N2 0—10 

წყალბადი - H2 0—1 

 გოგირდწყალბადი - H2S 0—3 

ჟანგბადი - O2 0—2 

 

 
 





 სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინის ინტეგრირება; 
 საგაკვეთილო და კლასგარეშე საქმიანობის გაერთიანება; 
 მოსწავლე აღარ იყო პასიური მსმენელი და მან თავად გაართვა თავი დასახულ მიზანს 

ჯგუფის წევრებთან ერთად; 
  გაიზარდა კვლევის როლი სწავლის პროცესში; 
 ყველა ის უნარჩვევები, რომელსაც მოსწავლეები გაკვეთილზე იღებენ პრაქტიკულად 

გამოიყენეს და განამტკიცეს; 
 სასწავლო პროცესი უფრო მიმზიდველი და საინტერესო გახდა; 
 პროექტი თავისი მიზნებითა და შედეგებით გათვლილია21 ე საუკუნისათვის აქტუალური 

ისეთი უნარების მრავალმხრივ განვითარებაზე, როგორიცაა ცოდნის კონსტრუირება, 
სწავლის პროცესში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, პრობლემის 
გადაწყვეტა  და ინოვაციურობა, დისციპლინათშორისი ცოდნის გამთლიანება და გუნდური 
მუშაობა.

   გაიზარდა მოსწავლეთა ინტერესი საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ საგაკვეთილო 
პროცესში ;  

   პროექტი საინტერესო აღმოჩნდა სხვა სკოლებისთვისაც, რომლებმაც შემოგვთავაზეს 
თანამშრომლობა სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე;  

   მოსწავლეთა თვითშეფასება აღმოჩნდა ძალიან მაღალი, მათ გამოთქვეს მსგავს პროექტებში 
მონაწილეობის სურვილი და მზაობა;  

   მივიღეთ დადებითი უკუკავშირი სკოლის ადმინისტრაციის და მშობლების მხრიდან;  
   პროექტის ფარგლებში კლუბს გადმოეცა საჩუქრად თანხა, რომლითაც შევიძინეთ 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა.  
 



№ შეფასების კრიტერიუმები მაღალი საშუალო დაბალი 

1 ინფორმაციის მოძიება და ორგანიზება 8- 10 5 -7 1 - 3 

  ინფორმაცია ნათელი და გასაგებია, პირობის 
შესაბამისია, ყურადღება გამახვილებულია საკვანძო 
საკითხებზე, მოძიებული მასალა საპროექტო თემის 
ადეკვატურია 

2 თანამშრომლობა და გუნდური აზროვნება 

  ჯგუფურ მუშაობაში ყველა მონაწილეობდა და 
გამოთქვამდააზრს, კომუნიკაცია ინტერაქტიური იყო 

3 კრიტიკული აზროვნება და არგუმენტული 
მსჯელობა 

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და დასკვნები, 
აქვს საინტერესო მოსაზრებები, არგუმენტებით 
ასაბუტებს საკუთარ მოსაზრებებს. 

4 პრეზენტაციის უნარი 

სათქმელი მარტივად, დამაჯერებლად და 
ლაკონურად არის გადმოცემული, მასალა 
გამდიდრებულია თვალსაჩინოებებით 




