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

 
 

პროექტის კონსორციუმი 



2013 – 2014 
პროექტში მონაწილეები  

  

სკოლა  37  

მასწავლებელი 40 

მოსწავლე 675+ 566=1241 



მოქმედი პროექტები 

Chain Reaction (2013 – 2016) 

 

LeAGUe  (2013 – 2016)  

 

Linnaeus Palme  

Erasmus + 

Weizmann Institute  

 

  



საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი 
ცენტრი 

 

 

 

-ვებ გვერდი 

-ჟურნალი (რედ.კოლეგია) 

-ვიდეო გაკვეთილების გაზიარება 

-ლაბორატორიაში გაკვეთილების ჩატარება 

-ყოველწლიური კონფერენცია 

 

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა ქსელი  
SALiS 
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A    

(SoC) 

B 
(MOLE) 

ანალიზი, 
კავშირების 
დადგენა 

საკვლევი კითხვა: 
როგორ შეიცვალა საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების მასწავლებლების 
დამოკიდებულება/ინტერესი კვლევაზე 
დაფუძნებული სწავლების მიმართ PROFILES 

გრძელვადიანი გადამზადების პროგრამის  

შედეგად.  

საკვლევი კითხვა: როგორ გავლენას ახდენს 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  კვლევაზე 
დაფუძნებული PROFILES გაკვეთილები 

მოსწავლეთა მოტივაციაზე  

რა გავლენას ახდენს  PROFILES მიდგომით სწავლება მასწავლებელთა 
დამოკიდებულებასა და მოსწავლეების მოტივაციაზე 

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 
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მასწავლებელების 
SoC  საფეხურების 

განსაზღვრა 

(გამოკითხვა პრე-
კითხვარებით) 

კვლევაზე 
დაფუძნებული  

ბუნებისმეტყველე
ბის სწავლების 
პროფესიული 
განვითარების 
გრძელვადიანი 
გადამზადების  

პროგრამა 

მასწავლებელების 
SoC საფეხურების 

განსაზღვრა 

(გამოკითხვა 
პოსტ-

კითხვარებით) 

საქართველოში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებელების 

დამოკიდებულების/ინტერესის საფეხურების კვლევა  (SoC) 
A    

(SoC) 

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 
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პროექტ PROFILES -ში გამოყენებული მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების საფეხურები Fuller (1969), Hofstain et 

al. (2012) 

საქართველოში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებელების 

დამოკიდებულების/ინტერესის საფეხურების კვლევა  (SoC) 
A    

(SoC) 

დონეები:   
1. მასწავლებელი, თავად 

როგორც მსწავლელი 
/,,მოსწავლე“ ;  

2.  მასწავლებელი, როგორც 
მასწავლებელი;  

3. მასწავლებელი, როგორც 
რეფლექსიაზე 
ორიენტირებული 
მასწავლებელი;  

4. მასწავლებელი, როგორც 
ლიდერი/მესაკუთრე.  

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 
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საქართველოში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებელების 

დამოკიდებულების/ინტერესის საფეხურების კვლევა  (SoC) 

დამოკიდებულების/
ინტერესის 
საფეხურები 

კითხვ
ების 
რაოდ
ენობა 

მაგალითები 
  

IV 

7 SoC G: Refocusing 
გარდაქმნა/გარდასახ
ვა 

8 ვიცი როგორ შემიძლია გაკვეთილის კონცეფციის „კვლევაზე 
დაფუძნებული სწავლება“  გაუმჯობესება  

6 SoC F: Collaboration 
თანამშრომლობა 

5 მზად ვარ, სხვა მასწავლებლებს დავეხმარო გაკვეთილის კონცეფციის - 
„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  დაგეგმვასა და წარმართვაში  

5 SoC E: Consequence 
დასკვნების გაკეთება 

5 ჩემთვის საინტერესოა,  თუ რას ფიქრობენ მოსწავლეები გაკვეთილის 
კონცეფციის „კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ შესახებ  

III 
4 SoC D: Management 

მენეჯმენტი/ მართვა 
5 ვშიშობ,  არასაკმარისი დრო მაქვს იმისათვის,  რომ გაკვეთილი 

ყოველთვის „კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების “ კონცეფციის 
მიხედვით  წარვმართო  

II 

3 SoC C: Personal 
პერსონალური 

6 მინდა ვიცოდე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს გაკვეთილის კონცეფციას -
„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ ჩემი პროფესიული მომავლისათვი 

2 SoC B: Informational 
ინფორმაციული 

7 მინდა ვიცოდე, თუ რა არის გაკვეთილის კონცეფცია -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ 

I 
1 

 

SoC A: Unconcerned 
უინტერესო 
  

5 ამჟამად დაკავებული ვარ უფრო მეტად სხვა თემებით, ვიდრე 
გაკვეთილის კონცეფციით - „კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

Schneider and Bolte (2011)  

A    
(SoC) 

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 
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დამოკიდებულების/ინტერ
ესის საფეხურები 

SoC G: Refocusing 
გარდაქმნა/გარდასახვა 

SoC F: Collaboration 
თანამშრომლობა 

SoC E: Consequence 
დასკვნების გაკეთება 

SoC D: Management 
მენეჯმენტი/ მართვა 

SoC C: Personal 
პერსონალური 

SoC B: Informational 
ინფორმაციული 

SoC A: Unconcerned 
უინტერესო 
  

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 



მოსწავლეთა 
საბუნებისმეტყვე

ლო 
მეცნიერებისადმი 

ინტერესის  
გაზომვა 

(გამოკითხვა პრე-
კითხვარებით) 

ბუნებისმეტყველ
ების კვლევაზე 
დაფუძნებული 
სწავლების ტიპის 
გაკვეთილების 

დანერგვა 

მოსწავლეთა 
საბუნებისმეტყვე

ლო 
მეცნიერებისადმი 

ინტერესის  
გაზომვა 

(გამოკითხვა 
პოსტ-

კითხვარებით) 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  შესწავლის მიმართ მოსწავლეთა  
მოტივაციის კვლევა ( MoLE) 

B 
(MoLE) 

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 
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B 
(MoLE) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  შესწავლის მიმართ მოსწავლეთა  

მოტივაციის კვლევა ( MoLE) 

მოსწავლეთა სამოტივაციო გარემოს 

თეორიული მოდელი (Streller 2009; Bolte 

2006) 

ცვლადები #  კითხვა 

1 კმაყოფილება 

 

1 joy  

2 comfort  

2 სასწავლო მასალის 
მრავალმხრივობა/ 
მრავალფეროვნება 

3 comprehension 

4 time  

3 სასწავლო შინაარსი 5 formula  

6 matter  

4 რელევანტურობა 7 everyday life  

8 society  
5 თანამშრომლობის 

შესაძლებლობა 
9 proposition  

10 asking questions  

6 კლასის 
თანამშრომლობა 

11 c-cooperation  

12 c-effort  

7 მონაწილეობის 
სურვილი 

13 s-effort  

14 s-attendance  

8 პროფესიული 15  vocation  

16 science  

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 
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-1.5000 -1.0000 -0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000 

sat 

compr 

subj 

rel 

parto 

class 

partw 

voc 

D (i-rp) 

D (rp-r) 

D (i-r) 

პროექტის კვლევითი კომპონენტი 

B 
(MoLE) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების  შესწავლის მიმართ მოსწავლეთა  

მოტივაციის კვლევა ( MoLE) 



        ჩვენთან, ლაბორატორიაში…… 



დისკუსია 

PROFILES საქართველოში -  
რეალობა და მომავალი 

 28 მარტი, 2015 წელი 


