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მსვლელობა  
 პრობლემა 

 ეროვნული სასწავლო გეგმა 

 კვლევა  სასწავლო პროცესის დროს  

 მოსწავლეთა  და მასწავლებელთა  
მოტივაცია  

 მწვანე გათბობა 

 ექსპერიმენტები 

 დასკვნა 

 შედეგი 

 



პრობლემა : 

• მოსწავლეთა დამოკიდებულება  
საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ  

  

• მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მზაობა 
კვლევებისადმი 

 

• საბუნებისმეტყველო საგანთა სპეციფიკა  



ესგ 

• საბუნებისმეტყველო დისციპლინების 
სწავლების მიზანია აზიაროს მოსწავლე   
საბუნებისმეტყველო მეცნიერების 
საფუძვლებს და განუვითაროს  კვლევის 
უნარ-ჩვევები, რაც მას საშუალებას მისცემს 
შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო,  ჩაერთოს 
საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა 
სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა 
საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და  
გარემოს მიმართ.  

 



კვლევა იწყება პრობლემის 
განსაზღვრის შემდეგ 



რატომ ავირჩიეთ ეს თემა? 

მზის თერმულ დანადგარები 

მზის ფოტოელემენტები 



მიზანი 

 რომელი ფერის ზედაპირი შთანქავს 
ინფრაწითელ გამოსხივებას ყველაზე 
მეტად 

 მზის პანელის მოდელის შექმნა 

 განსხვავებული ტიპის მზის პანელის 
შექმნა 



ტრადიციული ენერგიის 
წყაროები 

ენგურჰესი 

მცხეთის ატომური სადგური 

გარდაბნის 
თბოელექტრო სადგური 



ენერგიის ალტერნატიული 
წყაროები 

ქარის ენერგია 

ბიო ენერგია 

მზის ენერგია 





მწვანე გათბობის ცნება 
 

1. ინფრაწითელი გამოსხივება 
 

 
 



ექსპერიმენტი №1  

• სკოლის 
ლაბორატორია 



ახალგაზრდა მკვლევარები 

Salis ლაბორატორია 



ტემპერატურის ცვლილება ფერების მიხედვით 



მოდელის აწყობა 



ჩვენი მოდელი 

1 

2 

3 

4 

1. პენოპლასტის ჩარჩო 
2.  მინა (4მმ; 750ჯ/კგ 0 С ) 
3.   სპილენძის ფირფიტა      

390 ჯ/კგ ℃ 
4. სპილენძის მილი       

(სიგრძე 1.10მ) 
 

 
 



ექსპერიმენტი №2 

• დახრილობის კუთხე 40° 
•  m= 24გ 
• c=4200ჯ/კგ∙℃ 
•  ∆t=19℃ 
•  S= 0,05მ2 
• N= 50 ვტ 
• t= 10 წთ 
•  მქკ=21% 



გამოკითხვა 

32% 

56% 

12% 

ინფორმირებული 

არაინფორმირებული 

ნაწილობრივ 

ინფორმირებული 



პანელის შეფასება 
                     სუსტი 
 
• დამოკიდებულია ამინდზე და 

დღის საათებზე 
 

• ღრუბლიან ამინდში 
   ნაკლებად ეფექტური 
 
• მისი დამონტაჟება არის 

რთული და 

ძვირადღირებული 

 

               ძლიერი 
 
• ეკონომიური და ეკოლოგიურად სუფთა 

 
• ამოუწურავი წყარო 

 
• უფასო 

 
• ენერგომომარაგების ნაირსახეობის 

გაუმჯობესება, 
 

•  დეფიციტური ბუნებრივი რესურსების 

დაზოგვა,  
 

• CO2 გამოყოფის შემცირება, 

დამტკიცებული, 
 

•  საიმედო, უშრეტი და მყისიერი ენერგო 

წყარო 



ახალი მოდელი 



დასკვნა 
 

გამოვიკვლიეთ და დავადგინეთ,რომ მუქი 
ფერი უფრო მეტად შთანთქავს მზის ენერგიას. 

ჩავატარეთ ექსპერიმენტები და შევქმენით 
მზის პანელის მოდელი. 

დავადგინეთ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ 
მოდელის ეფექტურობა 

ამ ხერხით მიღებული ენერგია 100% სუფთაა 
და არ აზიანებს ბუნებას. 



შედეგი 

• მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდათ:  

• ინფორმაციის მოძიება და დახარისხების 
უნარ-ჩვევა   

• მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევები 

• აუმაღლდათ მოტივაცია 
საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ  

• შეეცვალათ დამოკიდებულება  კვლევების 
მიმართ  

• გამოიმუშავეს კომუნიკაციის უნარები 



გმადლობთ ყურადღებისათვის! 

რუსთავის  №12 საჯარო სკოლის ფიზიკის 
პედაგოგი: მარინა როსტაშვილი  
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