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                    31 მაისი, 2014 წელი 



    ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა 2006 

წელს რამოდენიმე უმაღლესი სასწავლებლის 
გაერთიანების  ბაზაზე 

 
• სტუდენტი - 13 000-ზე მეტი 

• 4 ფაკულტეტი - მეცნიერებათა და ხელოვნების, საინჟინრო 
ფაკულტეტი, ბიზნესის სკოლა, სამართლის სკოლა 

• ეროვნული პროექტები - 63 

• საერთაშორისო პროექტები - 74 (Tempus,  FP7,  Erasmus Mundus, VW, 
USAID, UNICEF, GIZ, NATO, Snsf, Sfi, Istc და სხვა) 

31 მაისი, 2014 წელი 



 
 

        საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  
      სწავლების ხელშეწყობა და განვითარება 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

• პროექტი SALiS, TEMPUS (2010 - 2012) 

• პროექტი PROFILES, FP 7 (2012 - 2014) 

• პროექტი Chain Reaction, FP 7 (2013 - 2016) 

• პროექტი LeAGUe, TEMPUS (2013 - 2016) 

 

• სამეცნიერო პიკნიკი 

 

• ბუნებისმეტყველების მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების პროგრამის 5 მოდული 

 

• საერთაშორისო ვორქშოფი ოპტიკაში, 2014 წლის სექტემბერი 

          
31 მაისი, 2014 წელი 



 
 

        საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  
      სწავლების ხელშეწყობა და განვითარება 

      ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

      საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი 
ცენტრი SALiS 

 



  

•გერმანია 
•ავსტრია 
•ჩეხეთი 
•ესტონეთი 
•ფინეთი 
•ირლანდია 
•ისრაელი 
•იტალია 
•ლატვია 
•პოლონეთი 
•პორტუგალია 
•რუმინეთი 
•სლოვენია 
•ესპანეთი 
•შვედეთი 
•შვეიცარია 
•თურქეთი 
•ინგლისი 
•საქართველო 
•დანია 
•კვიპროსი 

 
 

პროექტის კონსორციუმი 



1. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება  

2. მასწავლებელთა ქსელის (network) განვითარება 

(ადგილობრივი, რეგიონალური, ეროვნული, 

ევროპის მასშტაბით) 

3. კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომის ხელშეწყობა 

სკოლებში  

4. ახალი პედაგოგიური მიდგომების განვითარება და 

დანერგვა 

31 მაისი, 2014 წელი 

პროექტის ძირითადი 

მიზნები  



   PROFESSIONAL                                    (Innovation 1) 
   REFLECTION-ORIENTED FOCUS        (Innovation 2 ) 
              on                                                 
    INQUIRY LEARNING                           (Innovation 3) 
             and  
    EDUCATION through SCIENCE         (Innovation 4)  

 

           31 მაისი, 2014 წელი 



მასწავლებელი 

- სწავლობს 

მასწავლებელი - 

ასწავლის 

          მასწავლებელი - პრაქტიკოსი, 

                 ნერგავს და იკვლევს 

მასწავლებელი - მესაკუთრე და 
                     ლიდერი 

         მასწავლებელი კვლევაზე დაფუძნებული  

სწავლებისას 

 31 მაისი, 2014 წელი 

 



 
 

PROFILES  
ილიას უნივერსიტეტში  

2012 - 2014 

ტრენინგები: 
•  მასწავლებელთა ტრენინგები - 50 საკონტაქტო საათი 
•  საერთაშორისო  ვორქშოფი, ლექციები 

PROFILES-საქართველოს გუნდი: 4 თანამშრომელი,  
40 მასწავლებელი - 24 საჯარო  და 10 კერძო სკოლიდან 

საგანმანათლებლო კვლევები: 
•   საბუნებისმეტყველო კურიკულუმის კვლევა  DELPHI  
•   მოსწავლეთა  მოტივაციის  კვლევა  MoLE (2000  მოსწავლე) 
•   მასწავლებელთა დამოკიდებულებების კვლევა  SoC 

საგანმანათლებლო რესურსები: 
•  საგაკვეთილო  მოდულები (4 ადაპტირებული  და  6 ახალი მოდული) 
•  ვებ. გვერდი  

კონფერენციები: 
•    მასწავლებელთა ეროვნული კონფერენცია 
•   პროექტის დასკვნითი კონფერენცია ბერლინში 



        ჩვენთან, ლაბორატორიაში…… 



            

 

 

 

 

                         გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

 
 

 

                                               www.profiles-project.eu 

                                         www.profiles-georgia.iliauni.edu.ge 

 

 
The PROFILES project has received funding from the European Community's Seventh Framework Programme 

under grant agreement no. 266589 
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