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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გაკვეთილი და მასთან დაკავშირებული დამატებითი მასალა მომზადებულია საქართველოს 

დაწყებითი განათლების პროექტისა და „საქპატენტის“ ერთობლივი ძალისხმევით. გაკვეთილი ეძღვნება 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღეს, რომელიც ყოველწლიურად 26 აპრილს აღინიშნება 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით. 2017 წლის სლოგანია „Innovation – 

Improving Lives“ („ინოვაციები უკეთესი ცხოვრებისათვის“). გაკვეთილი მოიცავს კითხვის, წერის, 

პრეზენტაციის, ერთობლივი სწავლის მრავალფეროვან აქტივობებს.  

შემდგენლები: თათა ჭანტურია, ლელა ქისტაური  

საგანი:  

ქართული ენა და ლიტერატურა  

სამოქალაქო განათლება 

კლასი:  IV-VI 

თემა: გამოგონებები და ინოვაციები  დრო: 90 წთ. 

გაკვეთილის ამოცანები/სწავლის შედეგები (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულებები): 

• მოსწავლეები გაიაზრებენ გამოგონებებისა და ინოვაციების როლს ადამიანის ცხოვრებაში;  

• წაიკითხავენ და დაამუშავებენ ტექსტებს საინტერესო გამოგონებების შესახებ; 

• დაადგენენ მნიშვნელოვანი გამოგონებების/ინოვაციების გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებს; 

• შეეცდებიან ორიგინალური იდეების გენერირებას ინოვაციური პროდუქტის მოსაფიქრებლად ან 

გასაუმჯობესებლად;  

• დააფასებენ გამოგონებების როლს და იმ ადამიანთა შრომას, რომლებიც ქმნიან ინოვაციურ 

პროდუქტებს. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

• მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

• მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად;  

• მოსწავლეები მუშაობენ მცირე ჯგუფებში.  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

• დამალული ფოტოების მოძებნა მინიშნებებით; 

• კითხვა ჩანიშვნებით 

• სქემების შევსება 

• მინიდისკუსია 

• PP პრეზენტაციის წარდგენა მასწავლებლის მიერ 

• ასოციაციური რუკა 
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• დაფიქრდი - დაჯგუფდი - გაუზიარე 

• პრეზენტაცია 

სასწავლო მასალა  და რესურსები (ტექსტი, თვალსაჩინოება, მულტიმედია, ინტერნეტრესურსი და სხვ.):   

• კომპასის, ქოლგის, სარეცხი მანქანის ფოტოები;  

• ფურცლებზე დაწერილი მინიშნებები;  

• საკითხავი წიგნები (თითო ჯგუფისთვის თითო ან რამდენიმე): 

1. „კომპასი“ (ირმა მალაციძე) 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade5/kompasi.pdf  

2. „ქოლგა“ (ირმა მალაციძე) 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/qolga.pdf  

3. „სარეცხი მანქანა“ (ირმა მალაციძე) 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/sarecxi%20manqana.pdf  

• PP პრეზენტაცია - ათი ინოვაციური გამოგონება;  

• ტექსტი „ათი ინოვაციური გამოგონება“ თითოეული მოსწავლისთვის;  

• სამი შესავსები სქემა:  

1. „5+1“ - თითო ჯგუფისთვის თითო; 

2. „მიზეზი - შედეგი“ - თითო მოსწავლისთვის თითო; 

3. „გამომგონებლის სქემა“ - თითო ჯგუფისთვის თითო.  

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის მომზადება  

ფოტოების ძებნა მინიშნებებით 

მასწავლებელი საკლასო ოთახში ბავშვების შემოსვლამდე დამალავს კომპასის, ქოლგისა და სარეცხი 

მანქანის ფოტოებს კლასის სხვადასხვა კუთხეში. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები შემოვლენ, მასწავლებელი 

მათ ყოფს სამ ჯგუფად და ეუბნება, რომ უნდა მოძებნონ საკლასო ოთახში დამალული ფოტოები, რომლებიც 

რაღაცით დაკავშირებული იქნება მათ მიერ დღეს წასაკითხ ტექსტებთან. ამისათვის თითოეულ ჯგუფს 

აძლევს ფურცელზე დაწერილ მინიშნებას, რომელიც დაეხმარებათ ფოტოს მოძებნაში (მაგ., დამალული 

ნივთი დევს კლასის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ფანჯრის დასავლეთით, კარადისა და დაფის ჩრდილოეთით 

და ა.შ.).  

მას შემდეგ, რაც ბავშვები იპოვიან ფოტოებს, მასწავლებელი ეკითხება მათ, გაუადვილდათ თუ არა მოძებნა, 

რა დაეხმარათ ძიების პროცესში, ფურცელზე დაწერილი მინიშნება რომ არ ყოფილიყო, როგორ შეძლებდნენ 

პოვნას, რა გაუადვილებდათ მოძებნას და ა.შ. 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade5/kompasi.pdf
http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/qolga.pdf
http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/sarecxi%20manqana.pdf
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II ფაზა - კითხვის დროს (ტექსტებთან მუშაობა) 

კითხვა ჩანიშვნებით და „5+1“ სქემის შევსება ჯგუფებში 

მცირე რეფლექსიის შემდეგ მასწავლებელი სამივე ჯგუფს ურიგებს სამ სხვადასხვა წიგნს - ერთ ჯგუფს 

აძლევს ტექსტს „კომპასი“, მეორეს - „სარეცხი მანქანა“, ხოლო მესამეს - „ქოლგა“. ბავშვებმა უნდა წაიკითხონ 

ტექსტი ჯგუფებში და ჩაინიშნონ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი ინფორმაცია. ტექსტის 

წაკითხვის შემდეგ კი ჯგუფში შეავსონ სქემა „5+1“. (იხ. დანართი 1). 

ტექსტის წაკითხვის შემდეგ თითოეული ჯგუფი ძალიან მოკლედ წარუდგენს წაკითხულ ტექსტს 

აუდიტორიას, თან ამისათვის თავიანთ შევსებულ სქემებსა და ჩანიშვნებსაც გამოიყენებენ.  

მას შემდეგ, რაც სამივე ჯგუფი წარადგენს ტექსტს, მასწავლებელი ეკითხება ბავშვებს, თუ არის რაიმე 

საერთო ამ ტექსტებს შორის და მათ პასუხებს ინიშნავს დაფაზე. სავარაუდოდ, ბავშვები დაასახელებენ, რომ 

სამივე ტექსტი მხატვრულია, სამივეში მოქმედება ერთსა და იმავე ადგილას ხდება, არიან პერსონაჟები, 

რომლებიც სამივე ტექსტში გვხვდებიან, სამივე შეეხება გამოგონებასა და საავტორო უფლებებს და ა.შ. თუკი 

მოსწავლეები არ ახსენებენ გამოგონებას, მასწავლებელი შეკითხვების მეშვეობით მიეშველება და წამოსწევს 

ამ თემას.  

მას შემდეგ, რაც ბავშვები ახსენებენ გამოგონებას, მასწავლებელი წარმართავს მინიდისკუსიას და ეკითხება 

მათ, თუ რატომ გახდა საჭირო ამ ნივთების გამოგონება, რა შეცვალა ამ გამოგონებებმა ადამიანების 

ცხოვრებაში, რომელი გამოგონების შესახებ სმენიათ თავად, რომელმა გამოგონებებმა შეცვალა მსოფლიო, 

რომელი გამოგონება მიაჩნიათ ინოვაციურად და სხვ.  

შენიშვნა: მასწავლებელი ბავშვების დახმარებით განმარტავს სიტყვას „ინოვაციური“. თუკი აღმოჩნდება, რომ 

არც ერთმა მოსწავლემ არ იცის სიტყვის მნიშვნელობა, სასურველია, რომ მასწავლებელმა ბავშვებთან ერთად 

მოძებნოს ის განმარტებით ლექსიკონში ან თავად განუმარტოს: 

 

PP პრეზენტაციის წარდგენა მასწავლებლის მიერ 

მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ ახლა უამბობს რამდენიმე ინოვაციური გამოგონების შესახებ და 

აჩვენებს PP პრეზენტაციას - ათი ინოვაციური გამოგონება (იხ. თანდართული ფაილი). მისი ნაბეჭდი ვერსია 

დარიგებული აქვს ყველა მოსწავლეს. (იხ. დანართი 2). გზადაგზა აკეთებს კომენტარებს. პრეზენტაციის 

დასრულების შემდეგ მასწავლებელი თითოეულ მოსწავლეს ურიგებს სქემას „მიზეზი-შედეგი“ (იხ. 

დანართი 3), სთხოვს ბავშვებს, რომ შეარჩიონ პრეზენტაციაში ნახსენები ინოვაციური გამოგონებებიდან 

ერთ-ერთი და მის შესახებ შეავსონ სქემა ინდივიდუალურად.  

დასრულების შემდეგ რამდენიმე მსურველი მოსწავლე წარუდგენს თავის ნამუშევარს აუდიტორიას.  

ინოვაცია –ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული გამოყენებადი პროდუქტი ან 

მომსახურება. ინოვაციური შეიძლება იყოს ბევრი რამ, მაგალითად: პროდუქტი, პროცესი, 

საქმიანობა, სუბიექტი, პროექტი და სხვ. 

 

საქართველოს კანონი ინოვაციების შესახებ, თავი I, ზოგადი დებულებანი. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3322328/0/ge/pdf 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3322328/0/ge/pdf
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დაფიქრდი - დაჯგუფდი - გაუზიარე 

მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს, თუ რა არის საჭირო ინოვაციური გამოგონებისთვის (რა უნარები 

უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ შეძლოს რაიმეს გამოგონება...). სთხოვს, რომ მოიფიქრონ პასუხი ჯერ 

ინდივიდუალურად, შემდეგ შეაჯერონ ჯგუფში და თითოეულმა ჯგუფმა 2 ან 3 შეთანხმებული ვარიანტი 

წარმოადგინოს. მასწავლებელი ამ პასუხებს ინიშნავს დაფაზე (სავარაუდოდ, ბავშვები იტყვიან, რომ 

გამოგონებისთვის საჭიროა ფანტაზია, გაბედულება, ცოდნა, ნიჭი, შეუპოვრობა, ნებისყოფა, კავშირები, 

გუნდი, წახალისება და ა.შ.). გზადაგზა მასწავლებელი მოსწავლეებთან მსჯელობს პასუხების შესახებ და 

სთხოვს მათ დაასაბუთონ/განმარტონ ესა თუ ის პასუხი.  

ასოციაციური რუკა 

მას შემდეგ, რაც ბავშვები იმსჯელებენ იმაზე, თუ რა არის საჭირო რაიმეს გამოგონებისთვის, მასწავლებელი 

ახალ შეკითხვას უსვამს კლასს: თავად თუ გამოიგონებდნენ რამეს და რატომ? ან რას შეცვლიდნენ უკვე 

არსებულ რომელიმე გამოგონებაში და რატომ? შემდეგ კი კლასთან ერთად მსჯელობს, თუ როგორი უნდა 

იყოს გამოგონება, რა მახასიათებლები უნდა ჰქონდეს (მაგ., რომ გაგიადვილოს რაღაცის გაკეთება, მცირე 

დროში გაგაკეთებინოს რამე, უფრო კომფორტულად გაგაკეთებინოს და ა.შ.).   

მასწავლებელი ბავშვების პასუხებს წერს დაფაზე ასოციაციური რუკის გამოყენებით.  

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ 

გამომგონებლის სქემის შევსება 

მასწავლებელი ბავშვებს ყოფს ჯგუფებად და აძლევს საერთო დავალებას: თითოეულმა ჯგუფმა უნდა 

გამოიგონოს რაიმე (ნებისმიერი რამ, მაგალითად, ნივთი, მექანიზმი, ხელსაწყო...). თანაც შეახსენებს, რომ 

გაითვალისწინონ გამოგონების ის მახასიათებლები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ჩამოწერეს ასოციაციური 

რუკით. მასწავლებელი თითოეულ ჯგუფს ურიგებს სქემას, რომელიც უნდა შეავსონ ჯგუფურად და 

შეიტანონ ინფორმაცია თავიანთი გამოგონების შესახებ. (იხ. დანართი 4).  

გამოგონების 

მახასიათებლები 

 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

5 

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელს შეუძლია სქემის შევსების მოდელირება თავად გააკეთოს 

ხმამაღლა ფიქრის გამოყენებით.  

პრეზენტაცია 

მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი წარადგენს კლასის წინაშე თავის გამოგონებას, 

დაასაბუთებს, რატომაა მათი გამოგონება მნივნელოვანი და ღირებული, უპასუხებს აუდიტორიის 

შეკითხვებს და მიიღებს უკუკავშირს. 

საშინაო დავალება 

მოსწავლეებმა უნდა მოიძიონ ინფორმაცია ერთ, მათი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვან, ინოვაციურ 

გამოგონებაზე და მოამზადონ მასზე პრეზენტაცია (პრეზენტაცია შეიძლება შესრულებული იყოს 

PowerPoint-ში, ფორმატის ქაღალდზე, მაკეტის სახით და ა.შ.). პრეზენტაციის ასაგებად ბავშვებს შეუძლიათ 

გამოიყენონ „5+1“ სქემის შეკითხვები.   

შეფასება  

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეთა მუშაობას და საკუთარ სამუშაო რვეულში აკეთებს სპეციალურ 

ჩანაწერებს. ეს შეიძლება იყოს:   

▪ სწრაფი მიმდინარე ჩანაწერები იმ მოსწავლეთა მუშაობის ასპექტებზე, რომლებიც: ა) ძნელად ან 

საერთოდ ვერ ართმევენ თავს რომელიმე სამიზნე უნარის დაუფლება-გამოყენებას; ბ) პასიურად ან 

საერთოდ არ ერთვებიან ამა თუ იმ აქტივობაში.  

▪ მოსწავლეთა მუშაობის მონიტორინგის სქემა. გაკვეთილის მსვლელობისას ან დასრულების შემდეგ 

ცხრილის უჯრებში მასწავლებელი ჩაწერს დაკვირვების შედეგებს ერთი-ორი სიტყვით ან 

სპეციალური სიმბოლოებით (მაგ.:   ✓/  / ☺  - კარგი, საუკეთესო;   ± /  /  - საშუალო, 

დამაკმაყოფილებელი;   /   - საშუალოზე დაბალი, არადამაკმაყოფილებელი;     - აწეული, 

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).  

მოსწავლე 

დისკუსიაში 

მონაწილეობა 

 

სქემების შევსება 
გამოგონებაზე მუშაობა 

ჯგუფთან ერთად 
პრეზენტაცია 

აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. 

         

         

         

         

         

 

მოცემული ცხრილის გარდა შესაძლებელია, დამატებითი რესურსის სახით, წერითი ნამუშევრისა და 

ჯგუფში მუშაობის შეფასების რუბრიკების გამოყენება.  
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დანართი 1. 
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10 თანამედროვე გამოგონება და ინოვაცია, რომლებმაც შეცვალა 

ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება 

დღეს შენ სახლიდან გაუსვლელად შეგიძლია სწრაფად და მარტივად გააკეთო თითქმის 

ყველაფერი, რასაც მოისურვებ. მაგალითად: შეუკვეთო ხაჭაპური, კინოს ბილეთი, ჯინსის 

ქურთუკი... ისწავლო ესპანური ენა, დაუკავშირდე და ერთდროულად ესაუბრო სხვადასხვა 

ქალაქში მცხოვრებ რამდენიმე ადამიანს და ა. შ. დღეს მობილურით ხელში დადიხარ და 

შეიძლება არც გიფიქრია, რომ დიდი მსოფლიო ქსელის ნაწილი ხარ. ძალიან სწრაფად შეგიძლია 

მიიღო ნებისმიერი საჭირო ინფორმაცია: გაიგო მოსალოდნელი ამინდი; 

მოძებნო კაფე, სადაც საუკეთესო პიცას ამზადებენ; დაადგინო ყველაზე 

მოკლე გზა უცნობი ქუჩისკენ... თან ამ ყველაფერს აკეთებ ძალიან სწრაფად, 

სადარბაზოდან გამოსვლამდე. 

დღეს ამ შესაძლებლობებს ჩვეულებრივ მოვლენად მივიჩნევთ, თუმცა 

ისინი შემთხვევით არ გაჩენილა. ისინი ბევრი ადამიანის ინოვაციურ 

იდეებთან, დაუღალავ შრომასთან, ცდებთან და შეცდომებთან არის 

დაკავშირებული. თუმცა შრომას დადებითი შედეგებიც მოჰყვებოდა ხოლმე. 

საბოლოოდ ადამიანები მიდიოდნენ აღმოჩენებამდე, რომლებმაც ასე 

შეცვალეს მსოფლიო.  

ახლა ამ ტექსტით შენ შეიტყობ იმ ათი გამოგონების შესახებ, რომელმაც შეცვალა ჩვენი 

ცხოვრება და რომელთა გარეშე არსებობაც უკვე ძნელი წარმოსადგენია.  

1. როგორ შეიქმნა ინტერნეტი?

ინტერნეტი იმ სახით, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, ათეულობით მეცნიერის, 

პროგრამისტისა და ინჟინრის ერთობლივი შრომის შედეგია. თუმცა მანამდეც 

არსებობდნენ მეცნიერები, ვინც პირველი ნაბიჯები გადადგეს ამ ქსელის 

შესაქმნელად.  

ინტერნეტის პირველი მოდელი 1960-იან წლებში შეიქმნა. მას ერქვა 

„არპანეტი“ (ARPANET). თავდაცვის დეპარტამენტის მეცნიერმა ვინტონ ქერფმა 

შექმნა კომპიუტერული ენა, რომელიც ინფორმაციას ერთი კომპიუტერიდან 

მეორეს გადასცემდა. ეს ენა დღემდე გამოიყენება და მას ჰქვია TCP/IP.  

მოგვიანებით, 1969 წელს, მეცნიერებმა მოახერხეს და ერთმანეთს 

დაუკავშირეს ოთხი კომპიუტერი. ამის შემდეგ გადაწყდა, რომ აეწყოთ „ქსელების 

ქსელი“, რასაც ინტერნეტის გაჩენა მოჰყვა. თუმცა ის იმ სახით, რომელსაც დღეს 

ვიყენებთ, გამოიგონა ტიმ ბერნერს-ლიმ 1991 წელს და მას მსოფლიო ქსელი 

(Worldwide Web) დაარქვა. 1992 წელს შეიქმნა პირველი ბრაუზერიც – „მოზაიკა“ 

(Mosaic). მისი გამოყენებით მომხმარებელს შეეძლო ენახა ინფორმაცია 

ტექსტებისა და სურათების სახით.  Tim Berners-

Vinton Cerf

დანართი 2.
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2. Wi-Fi

Wi-Fi ტექნოლოგია დღეს ყველგან გვხვდება. ის ავსტრალიური 

გამოგონებაა. Wi-Fi 1991 წელს მეცნიერთა 5-კაციანმა ჯგუფმა შექმნა. ეს 

გამოგონება საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი ტელეფონები, 

ტელევიზორები, კომპიუტერები და ტოსტერებიც კი ინტერნეტს 

დავუკავშიროთ. მისი გამოყენებით შეგვიძლია დისტანციურად ვმართოთ 

ავტომობილები, საოჯახო ტექნიკა, სხვადასხვა სახის რთული აღჭურვილობა. დღეს ეს 

ტექნოლოგია იმდენად გავრცელებულია, რომ Wi-Fi მოწყობილობების რაოდენობა პლანეტაზე 

ადამიანთა რაოდენობას აჭარბებს.  

3. ციფრული ფოტოაპარატი

პირველი მეტ-ნაკლებად წარმატებული ფოტო-გამოსახულება 

1816 წელს გადაიღეს. მას შემდეგ, თითქმის 150 წლის 

განმავლობაში, მრავალი კომპანია აწარმოებდა სხვადასხვა ტიპის 

ფოტოაპარატებსა და ფოტოფირებს. თუმცა 1975 წლის 

გამოგონებამ ეს სფერო მთლიანად შეცვალა. ბევრი კომპანია 

გაკოტრდა, ვინაიდან მათ ვერ შეძლეს ტექნოლოგიურ წინსვლას 

დაწეოდნენ. რა მოხდა 1975 წელს?  

კომპანია KODAK-ის ინჟინერმა სტივენ სასონმა ამ წელს შექმნა 

ციფრული ფოტოაპარატი, რითაც დიდ ცვლილებებს დაუდო სათავე. პირველი ციფრული 

აპარატი ზომით ტოსტერისხელა იყო და თითქმის 4 კილოგრამს იწონიდა. შეეძლო მხოლოდ 

შავ-თეთრი ფოტოსურათების გადაღება. მისი რეზოლუცია ანუ გარჩევადობა (ეკრანზე 

წერტილების რაოდენობა) მხოლოდ 0.01 მეგაპიქსელი იყო. თანამედროვე ციფრულ აპარატებში 

მეგაპიქსელების რაოდენობა 160-ს აღწევს. ასეთი აპარატები უზუსტეს გამოსახულებებს 

გვაძლევენ. რაც მთავარია, არ არსებობს სმარტფონი, რომელიც არ არის აღჭურვილი ციფრული 

ფოტოაპარატით.  

1975 

1820 
1900 1914 1948

2017 1975 
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4. აიპოდი

გახსოვს კასეტიანი 

ფლეერი ან CD-ფლეერი? 

ალბათ არა. ერთ 

კასეტაზე ან დისკზე 

მხოლოდ 15-20 სიმღერა 

ეტეოდა. ეს სურათი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც გამოჩნდა „აიპოდი“ (iPod). მან ნამდვილი 

მუსიკალური რევოლუცია მოახდინა. ამ პატარა მოწყობილობას 30000 სიმღერის შენახვა 

შეეძლო! სწორედ ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ iPod-ის გაყიდვებმა ასტრონომიულ 

მაჩვენებელს მიაღწია. 2014 წლის ბოლოსთვის თითქმის 400 მილიონი iPod-ი იყო გაყიდული. 

5. GPS

ჯიპიესი (GPS) მდებარეობის დამდგენი გლობალური სისტემაა. იგი 1978 წელს 

შეიქმნა. თავდაპირველად მას მხოლოდ 24 სატელიტური ანტენის გამოყენებით 

შეეძლო ადგილმდებარეობის დადგენა მეტრების სიზუსტით. ეს მართლაც 

უდიდესი აღმოჩენა იყო მოგზაურების, ექიმებისა და პილოტებისთვის.  

GPS-ის გლობალური გაშვება 1995 წელს განხორციელდა. ამ ვერსიის 

შემქმნელები არიან როჯერ ისტონი, ივან გეტინგი და ბრედფორდ პარკინსონი. დღეს GPS 

ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ის გვხვდება თითქმის ყველა ხელსაწყოში, ავტომობილსა თუ 

მობილურ ტელეფონში.  

6. შტრიხ-კოდები

ეს მოსაწყენი შავ-თეთრი ხაზები (ე. წ. შტრიხ-კოდები) ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი გამოგონებაა, რომელმაც ბევრი ყოველდღიური პროცესი 

გაამარტივა და დააჩქარა. შტრიხ-კოდები შექმნა ნორმან ვუდლენდმა. ერთი 

შეხედვით წარმოუდგენელია, როგორ უნდა მოეხდინა ამ კოდებს დიდი გავლენა? საქმე ისაა, 

რომ შტრიხ-კოდზე დატანილი ციფრები მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდის ადამიანს, ესენია: 

მწარმოებელი ქვეყანა, პროდუქტის ზომა, ფერი, წონა, ხარისხი და სხვ. გარდა ამისა, შტრიხ-

კოდის საშუალებით პროდუქტს ადვილად და სწრაფად ვიძენთ.  

7. საკრედიტო ბარათი

საკრედიტო ბარათი 1946 წელს შექმნა ჯონ ბიგინსმა. დღეს ეს ნივთი ჩვენი

ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. ის ძალიან ამარტივებს ფინანსური 

ოპერაციების შესრულებას: ბანკომატიდან ნაღდი ფულის გამოტანას, სესხის 

აღებას, პროდუქტების შეძენას და ა. შ.  

1984 
1997 2001

თქ ვ ე ნ

1979 
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8. სათამაშო კონსოლები

პირველი მომუშავე სათამაშო კონსოლი 1966 წელს შექმნა რალფ ბაერმა. 

ხოლო პირველი კონსოლი, რომელიც სახლში შეგეძლო დაგედგა, შეიქმნა 

1972 წელს. ის საშუალო კარადის ზომის იყო და ერქვა „პონგი“ (PONG). სათამაშო კონსოლებმა 

შეცვალეს გართობის სტილი. თანამედროვე სათამაშო კონსოლების შესაძლებლობები ძალიან 

დიდია. მათ შეუძლიათ შექმნან რეალისტურთან მიახლოებული 7D გამოსახულება, ამიტომ 

ისინი ძალიან პოპულარულია.  

9. რობოტები

პირველი რობოტი – Unimate შექმნა ჯორჯ დევოლმა 1954 წელს. 1961 წელს მან თავისი

რობოტი მიჰყიდა „ჯენერალ მოტორსს“ (General Motors). Unimate-ს იყენებდნენ მანქანების 

წარმოებაში ცხელი მეტალის ამოსაღებად.  

მას შემდეგ უამრავი განსხვავებული რობოტი შეიქმნა. დღეს 

რობოტები გვეხმარება მედიცინაში, სხვადასხვა პროდუქტის წარმოებაში 

და ადამიანთა მომსახურების სფეროებში.  

გაიცანი ასიმო, 

ადამიანის მსგავსი პირველი რობოტი. 

10. ლაზერი

ლაზერი თეოდორ ჰეროლდ მეიმენმა შექმნა 1960 წელს. მაშინ ვერც კი წარმოიდგენდნენ,

რამხელა გავლენას მოახდენდა ეს გამოგონება ადამიანის ცხოვრებაზე. 

ლაზერი დღეს გამოიყენება ყველაფერში: დაწყებული 

გართობიდან, დამთავრებული სამედიცინო საქმიანობით, 

სხვადასხვა წარმოებით, ხელოვნების დარგებით და სხვა.    

ზემოთ ინოვაციური გამოგონებების მხოლოდ მცირე ნაწილია აღწერილი. თუმცა, 

ალბათ დაეთანხმები -- ამ მცირედითაც ჩანს, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი ჩვენს 

ყოველდღიურობაში.   

ინფორმაციის წყაროები: 

• wikipedia.com

• http://list25.com/25-inventions-that-changed-our-way-of-life/

• http://www.diyphotography.net/worlds-first-digital-camera-introduced-man-invented/

• photos - www.google.com
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დანართი 3. 
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დანართი 4. გამომგონებლის სქემა 

გამოგონება

(დაარქვი სახელი)

რა არის?

რა შეუძლია?

ვისთვისაა/რისთვისაა?

რისგან მზადდება?

რას გააუმჯობესებს?

დახატე




