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ქმედება 

დაკვირვება 

 

რეფლექსია 

 

დაგეგმვა 

 

 მოსწავლეთა ცნობიერების დაბალი დონე საბუნებისმეტყველო 

საგნების ცხოვრებაში გამოყენებასთან დაკავშირებით 

 მოსწავლეები ვერ აკავშირებენ საბუნებისმეტყველო საგნებს 

პროფესიებთან  

 საწარმოს ხელმძღვანელსა და თანამშრომლებს სკოლაში, 

საბუნებისმეტყველო საგნების შესწავლის დროს, არ ქონდათ 

გააზრებული მიღებული ცოდნის გამოყენების პერსპექტივა 

 საწარმოში მუშაობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები და 

თვისებები: შრომისმოყვარეობა, მიზანდასახულობა, 

მოხერხებულობა, უსაფრთხოებისა და სუბორდინაციის დაცვა, 

თვითგანვითარებაზე  ზრუნვა 

 

 

არსებული რეალობიდან გამომდინარე, 

ეფექტური აქტივობების დაგეგმვა, 

რომელიც: 

 აამაღლებს მოსწავლეთა 

ცნობიერებას საბუნებისმეტყველო 

საგნების მნიშვნელობის გააზრების, 

ყოფა—ცხოვრებასა და სამეწარმეო 

საქმიანობაში მათი გამოყენებისა და 

მომავალი პროფესიის არჩევის 

თვალსაზრისით 

 

 განავითარებს კვლევითსა და 

საწარმოო უნარ-ჩვევებს 

 

 

 

ვიზიტი საწარმოში / პროექტის გაცნობა 

რეალური მდგომარეობის შესწავლა: 

 ინტერვიუ საწარმოს ხელმძღვანელთან 

 SWOT ანალიზი  

მოსწავლეთა კვლევა: 

 გამოკითხვა 

 ფოკუსირებული ინტერვიუ  

 

საკვლევი საკითხი: 

საბუნებისმეტყველო საგნების მნიშვნელობა 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ან/და სამეწარმეო 

საქმიანობაში 

 სასწავლო მოდულის შექმნა, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდება: 

 ყველის წარმოებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციის მოძიება 

 საწარმოს მაკეტის შექმნა 

 ყველის ჩადედებისთვის ოპტიმალურ პირობების დადგენა 

კვლევის გზით 

 ვიზიტი ყველის  საწარმოში „ცივის ყველი“ 

 ეტიკეტის დამზადება 

 პრეზენტაცია 

კვლევითი კითხვა: 

რამდენად განავითარებს  

მოსწავლეებში  

სამეწარმეო  უნარ-

ჩვევებს ჩემ მიერ 

განხორციელებული  

ინტერვენციები? 

 შექმნეს მაკეტი 

 მოიძიეს ინფორმაცია 

 ჩაატარეს კვლევა სკოლის ლაბორატორიაში 

 ესტუმრნენ საწარმოს 

 დაამზადეს ეტიკეტი 

 მოაწყეს პრეზენტაცია 

დაკვირვება 

ქმედება 

დაგეგმვა 

რეფლექსია 

 კავშირი სამშენებლო კომპანიასთან - 

საწარმოს ასაშენებლად საჭირო 

ხარჯის დათვლა 

 

 კონსულტაცია იურისტთან, 

სახელმწიფოსგან საწარმოს აშენების 

ნებართვის კანონმდებლობის შესახებ; 

პროდუქციის  რეალიზაციის მიზნით 

სხვადასხვა ტენდერში მონაწილეობის 

შესახებ 

 

 კავშირი  სხვა საწარმოებთან 

 

 საბაზრო ობიექტების მოძიება 

პროდუქციის სარეალიზაციოდ 

 

 კვალიფიკაციის ასამაღლებლად 

ტრენინგ—კურსების მოძიება 

 საკლასო დაკვირვება—

რეფლექსია 

 კვლევის დღიური 

 კვლევის დაგეგმვისა და 

ჩატარების  უნარ-ჩვევების 

დონის დადგენა კვლევითი 

საქმიანობით—შეფასების 

რუბრიკა 

 საწარმოო უნარ-ჩვევების 

დონის დადგენა პრაქტიკული 

სამუშაოს მეშვეობით—

შეფასების რუბრიკა 

 მოდულის აქტივობების დანერგვის პროცესზე დაკვირვებისა და 

შეფასების რუბრიკების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა: 

 მოსწავლეებს აქვთ გარკვეული კვლევითი უნარ-ჩვევები, მუშაობენ 

გაწერილი ინსტრუქციების მიხედვით, თუმცა უჭირთ დამოუკიდებლად 

კვლევის დაგეგმვა 

 მოსწავლეები უხმაუროდ გადაადგილდებიან საწარმოს სხვადასხვა 

სივრცეში, მუშაობისას ითვალისწინებენ  ქცევისა და უსაფრთხოების 

წესებს, მიყვებიან მომუშავე პერსონალის მითითებებს,  აქვთ მცდელობა, 

სპეციალური ხელსაწყოების გამოყენებით დაამზადონ სხვადასხვა 

ფორმისა და ზომის ყველი 

 მოსწავლეები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, საჭიროების შემთხვევაში 

კითხვით მიმართავენ  უფროსებს, იყენებენ  ი.ს.ტექნოლოგიებს 

მიზანი:  

 საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი მოსწავლეთა ინტერესის ზრდა 

და მოტივაციის ამაღლება ყველის წარმოებასთან დაკავშირებული 

ქმედებების განხორციელებით 

 მოსწავლეებში კვლევითი, საწარმოო და თანამშრომლობითი უნარ-

ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილებზე 

 საბუნებისმეტყველო გაკვეთილებზე შეძენილი, ყველის 

წარმოებასთან დაკავშირებული ცოდნის ტრანსფერი სამეწარმეო 

საქმიანობაში  

 საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა 

 

მასწავლებელი:  

ნათია ბაღათრიშვილი 

მონაწილე კლასი:  

მე - 10 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სსიპ ქალაქ თელავის 

N7 საჯარო სკოლა 

პარტნიორი საწარმო 

“ცივის ყველი“ 

მზადება შემდეგი 

ციკლისთვის 
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