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საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების პოპულარიზაცია 

ბიოლოგია 

 
ქიმია 

 
ფიზიკა 



სწავლა გამოცდილებით 

 

 მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება 

 მოსწავლეების ცოდნის გააქტიურება 

 საკუთარი ხელებით ცოდნის კონსტრუირება 

 

 



ინოვაციური განათლების ფონდის 

და პარტნიორები პოლონეთის 

ფონდის ერთობლივი პროექტის 

ფარგლებში ქართველ ახალგაზრდა 

მეცნიერთა ჯგუფი ვარშავაში 

ერთკვირიანი საინფორმაციო 

ვიზიტით იმყოფებოდა 

მეცნიერების პოპულარიზაციის და 

საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი 

ინტერესის გაღვივების 

წარმატებული პოლონური 

გამოცდილების გასაცნობად.  

Unfolding creativity in science 

show training at Warsaw 

Copernicus Center 

 

 

11.09.2012-18 .09.2012 
ვარშავა, პოლონეთი 



შეხვედრა კოპერნიკის 

ცენტრის 

დამფუძნებელთან 

პროფ. ლუკაშ ტურსკი 



პროფ. მაგდა ფიკუსთან 
კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრი 

პროფ.ლეხ მანკევიჩთან 

ინოვაციური ლექციები 

შეხვედრა ფიზიკის ინსტიტუტში 



კოპერნიკის ქიმიის ლაბორატორია 

მარტივი ექსპერიმენტების  

მასტერ კლასები 



 
ვარშავის #91 გიმნაზია  

ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი 

დოროტა ჯასინსკი 

№253 საბავშვო ბაღი  
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მასტერკლასი 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

 



ტრენინგები 
ზუგდიდის ასოციაცია "ათინათი“  
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სურამის მე-4 საჯარო 

სკოლა 
„არასამთავრობო 

ორგანიზაცია აფხაზეთი“ 

შავშვების საჯარო სკოლა 



კლუბის ბლოგი 

http://naturescienceclub.blogspot.com/ 

  „საუბრები-ბიოლოგთან“ 



მარტივი ექსპერიმენტების უპირატესობა: 

 იაფი საექსპერიმენტო მასალა 

  ხშირ შემთხვევაში შესასრულებელად 
მცირე დრო 

 მრავლჯერადად ჩატარების საშუალება 

  მარტივი ექსპერიმენტების ჩატარება 
მოწავლეების მიერ (სწავლა -კეთებით).  

 



საბუნებისმეტყველო 

კლუბი 



პოლონელ მეცნიერთა ჯგუფის შეხვედრა 

კლუბში 



22 მაისი ბიომრავალფეროვნების 

დაცვის საერთაშორისო დღე 

19 მაისი  2013 თბილისის 
მწვანე სკოლის 

საბუნებისმეტყველო კლუბი 



კონფერენცია ფორმულა X - დაიცავი გარემო 
2-4  აპრილი 2013 

GEOYOUTH 





გადაცემები: 
საზ/მაუწყებელი 

ინოვაციური განათლების ფონდი  

 

„ტელეკომპანია იმედის არხი“ 

ეკოხედვა/ECOVISION” 
არასამთავრობო ორგანიზაცია 



ილიაუნის სამეცნიერო 

პიკნიკი 2012 



ასოციაცია-ბიო 



ტრენინგები & მასტერკლასები 

 „კვლევა და ექსპერიმენტები“ (თბილისი, ქობულეთი, 

ხაშური, თელავი, ახალციხე, გორი, ქუთაისი, ბათუმი) 

  "მარტივი ექსპერიმენტები საბუნებისმეტყველო საგნებში (I-

VII კლასი) "  (თბილისი, საჩხერე, გორი, ქუთაისი, 

საცხენისი) 

 ინტერდისციპლინარული კავშირები - საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლებისას (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, 

გარდაბანი) 

 " ინტეგრირებული გაკვეთილის მოდელირება"  (თელავი, 

თბილისი, ახალციხე) 

 “სასკოლო პროექტი- კრეატიული ხედვა საგანმანათლებლო 

სივრცეში“ (თბილისი) 

 სასწავლო პროცესი: დაგეგმვა, მართვა და შეფასება  

 



 
/22.03.2014/ გორი 

საბუნებისმეტყველო 

საგნების კლუბური 

სწავლება 

/1-2.03.2014/ თბილისი 



 

 

ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკი - 2013 

 

ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკი - 2014 

 ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკი-2015 



ხაჭოს 

მიღება 
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გული, სისხლის უჯრედები 

სისხლის მიმოქცევის სისტემა 



საბავშვო-საყმაწვილო  

ჟურნალი „ჭიამაია“ 





ასწავლე მარტივი ექსპერიმენტით, 

კვლევით, რათა: 

 მოსწავლეს ანთებულ თვალებს 

ხშირად უყურო 

 

 

„ვითომ“   ნაკლოვანება:  

 

თუ ამ პროცესში ჩაერთვები უკან 

ვეღარ დაიხევ...  

 

 



გმადლობთ ყურადღებისთვის 
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