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საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების 
მთავარი პრინციპია მოვლენათა 
გამომწვევი უცნობი მიზეზების 

მუდმივი ძიება და კვლევა. 

 
ბუნებისმეტყველების ამოცანებია 

ცოდნა 
მეცნიერული 
კვლევა–ძიება 

დამოკიდებულება 



მეცნიერული კვლევა-ძიება 

o დაკვირვება, აღწერა; 

o აღრიცხვა; 

o კლასიფიკაცია; 

o გაზომვა; 

o კომუნიკაცია; 

o მონაცემების 
ინტერპრეტაცია; 

o განჭვრეტა/ჰიპოთეზის 
გამოთქმა; 

o ცდის დაგეგმვა;ცდის 
ჩატარება; 

o მოდელის შექმნა და 
გამოყენება. 

        დამოკიდებულება 

o ინტერესი 
საბუნებისმეტყველო 
დისციპლინების 

     მიმართ; 
o საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების 
მნიშვნელობის 

     გააზრება; 
o ინტერესი მეცნიერული 

კვლევისა და სიახლეების 
      მიმართ; 
o გარემოზე ზრუნვა და 

პასუხისმგებლობა; 
o უსაფრთხო ცხოვრების 

წესის დაცვის 
მნიშვნელობის გააზრება 



•ინფორმაცია ცოდნას არ ნიშნავს. - აინშტაინი 
 
•კარგად “ჩაიხედე ბუნებაში” და ყველაფერს 
უკეთ მიხვდები. - აინშტაინი 
 
•ცოდნის ერთადერთი წყარო გამოცდილებაა. - 
აინშტაინი 
 
•მე არ მაქვს რაღაც გასაოცარი ტალანტი. მე 
უბრალოდ ცნობისმოყვარე ვარ. - აინშტაინი 



მე გავიგონე და დამავიწყდა, მე 
დავინახე და დამამახსოვრდა, მე 
გავაკეთე და გავიგე - კონფუცი 
 

სწავლა არის პროცესი, სადაც ცოდნა 
იქმნება გამოცდილების 
ტრასფორმირების გზით  - დევიდ კოლბი 
 



• მიღებული ცოდნის 
გააზრება 
სისტემურად და 
კონტექსტუალურად  

• ახალი უნარების 
რეალობაში 
შემოწმება,მომავა
ლი ნაბიჯების 
დაგეგმვა  

•  ანალიზი, თუ 
რისი შესწავლა 
შეიძლება 
გამოცდილებით  

•  განსაზღვრა თუ 
რა არის 
გამოყენებადი  

• ახალი 
გამოცდილება, 
პრაქტიკული 
აქტივობა  

გამოცდილება გაზიარება 

დასკვნა  გამოყენება  



გამოცდილება 
 
   მოსწავლე ხედავს, გრძნობს, 

ყნოსავს, ეხება, აკვირდება და 
უშუალოდ აკეთებს 

 
1. სითამამე; 
2. საკუთარი ძალების რწმენა; 
3. დისციპლინა და დამჯერობა. 

 

გაზიარება 
 
    მოსწავლეები განიხილავენ 

გამოცდილებას და იკვლევენ 
მიღებულ შედეგებს  

 
1. საკუთარი ძალების რწმენა; 
2. შემოქმედებითობა. 

დასკვნები 
 

    მოსწავლეები 
განაზოგადებენ 
დაკვირვებებს და 
უკავშირებენ მათ თეორიას 

 
1. თავდაჯერებულობა 
2. გამბედაობა 

 

გამოყენება 
 

    მოსწავლე სწავლობს 
თავისი ცოდნის 
პრაქტიკულ 
განხორციელებას 

 
 
1. პრაქტიკული აზროვნება 



ჩატარდა 3 განსხვავებული 
მოდული 

წმენდა ქიმიით - “ჰოლივუდის 
ღიმილი” მე-6 კლ. 

ალქიმიკოსების საიდუმლო - 
მე-7 კლ. 

რამდენად მდგრადია ცილა 
კერატინი? - მე-8 და მე-9 კლ. 



PROFILES -ის საგაკვეთილო მოდული - 3 საფეხური 

 

 I 
• სამოტივაციო სათაური, სცენარი, რაც გამოიწვევს დისკუსიას 

მოსწავლეებში 

II 

• კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებაკვლევა  ეფუძნება სამეცნიერო 
კითხვებს  (ვინ  სვამს  ამ კითხვებს) 

 

• მოსწავლეთა ურთიერთანამშრომლობა, სწავლა და არა დასწავლა 

III 

• კავშირი დასმულ პრობლემასთან, სათაურთან 

• გადაწყვეტილების მიღება, დასაბუთება, დასკვნის 
გაკეთება 



თითოეული მოდულის ჩატარებისას 
გამოყენებულ იქნა კონტროლირებადი 

კვლევის მეთოდი 

 

 
მეხსიერებაში 

აღდგენის 
ფაზა 

მნიშვნელობის 
გააზრების 

ფაზა 

რეფლექსიის
ფაზა 



მეხსიერებაში აღდგენის ფაზა 

 როგორ დაინახეთ? რა იყო 
თქვენი პირველი რეაქცია? 

 რას ნახავდა სხვა რომ 
ყოფილიყო თქვენს ადგილას? 

 რა გააკეთეთ? როგორ 
მოიქეცით? 

 რა არჩევანი გქონდათ? 
არსებობს სხვა 
შესაძლებლობა? 

 არის თუ არა რამე ისეთი, რაც 
ჰგავს თქვენს წინა 
გამოცდილებას / ცოდნას? 
რატომ? 
 



მნიშვნელობის გააზრების ფაზა 

რა დასკვნებს გამოიტანდით 
შეძენილი 
გამოცდილებიდან? 

რა ისწავლეთ ისეთი, რაც 
მომავალში გამოგადგებათ? 

როგორ უკავშირდება ეს 
ყოველდღიურ ცხოვრებას? 

რა ხდება, თუ ყველა უნარი 
და ცოდნა, რომელიც კლასში 
მიიღეთ არ არის 
გამოყენებადი 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში? 



რეფლექსიის ფაზა 

რა ინფორმაცია გადაეცემა ამ 
აქტივობით და არა? რატომ? 

როგორ მოგეწონათ აქტივობა? 
რატომ?  

რა არის მთავარი მესიჯი 
მომავლისთვის? 

რას გააკეთებდით 
განსხვავებულად?  

რა უნარები გამოიყენეთ 
იდეების გენერირების დროს?  

რა დამატებითი ინფორმაცია / 
აქტივობა გჭირდებათ მიზნის 
სრულად მიღწევისთვის? 



VIკლასი 



VIIკლასი 





VIII კლასი 



ყველაზე წარმატებული 
პრაქტიკა. 

მე-9 კლასი. “რამდენად 
მდგრადია ცილა კერატინი?” 

  4 გაკვეთილის ნაცვლად ჩატარდა 6 
გაერთიანებული გაკვეთილი; 

  მოდულში მოცემული ნივთიერებები 
ჩავანაცვლეთ ქიმიური რეაქტივებით; 

  თითოეული ჯგუფის მასალებით 
დავამზადეთ დროებითი პრეპარატები და 
მიკროსკოპით დავადგინეთ ფიზიკური, 
ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების 
ზემოქმედების შედეგად ცილის 
დენატურაციის ხარისხი; 

  შევავსეთ ემოციების ჭურჭელი და 
დავგეგმეთ მომავალი კვლევები 





მოდულების  დანერგვის 
დადებითი  შედეგები 

    მოსწაველეებს განუვითარდათ შემდეგი უნარები: 
 მოახდინეს პრობლემის იდენტიფიკაცია; 
დასვეს კითხვები; 
 მოახდინეს ჰიპოთეზის ფორმულირება; 
 განსაზღვრეს ექსპერიმენტის მსვლელობის 

ეტაპები; 
 მოახდინეს მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი; 
 გამოიტანეს დასკვნები შესასწავლი  
     საკითხის შესახებ 

 



ყველა კლასისთვის მოდულის დანერგვას 
მოჰყვა შემდეგი დადებითი შედეგები. 

გ ა ი ზ ა რ დ ა : 

 მოსწავლეთა მოტივაცია; 
 მოსწავეთა ჩართულობა 

საგაკვეთილო პროცესში; 
 მოსწავლეთა ინტერესი 

ბიოლოგიისა და 
ბუნებისმეტყველების 
მიმართ; 

 მოსწავლეთა მხრიდან 
ექსპერიმენტების 
ჩატარების  სურვილი 
სწავლების პროცესის 
შემდგომ პერიოდში 



გავაკეთოთ სწორი არჩევანი! 

იფიქრე იმაზე, რომ ღმერთმა შენ დაგაკისრა 
ხვალინდელი დღის შექმნა. გაბრიელა მისტრალი 
(მასწავლებლის ათი მცნება)  
 
დღევანდელ დღეში ხვალინდელი დღე 
დააბიჯებს. ინგლისური ანდაზა 
 
 
 
 



გმადლობთ   
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