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მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბი 
 

 

1. მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის მნიშვნელობა  
 

XXI საუკუნეში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ე.წ. STEM დისციპლინები: მეცნიერება, 

ინჟინერია/დიზაინი, ტექნოლოგიები და მათემატიკა. STEM სპეციალისტები ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ინოვაციებს ქმნიან და ზრდიან ქვეყნის ეკონომიკურ 

პოტენციალსა და კონკურენტუარიანობას. ეს მიმართულებები ასევე მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების, პრობლემის მოგვარების, კვლევის, შემოქმედობითობისა 

და ინოვაციურობის უნარების, სამეცნიერო წიგნიერების განვითარებას. ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, სწორედ STEM პროფესიებია დღეს ყველაზე მოთხოვნადი. უფრო მეტიც, არსებული 

დინამიკა აჩვენებს, რომ უახლოეს მომავალში სამუშაო ადგილების უმეტესობა გათვლილი იქნება 

მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულების, დიზაინისა და მათემატიკის საფუძვლიან ცოდნაზე.  

 

მიუხედავად ამისა, სხვა საგნებთან შედარებით, მეცნიერებისა და მათემატიკის დისციპლინებში 

მოსწავლეთა მიღწევები დაბალია. ამგვარი ტენდენცია შეინიშნება ნაკლებად განვითარებულ 

ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, რომლებისთვისაც XXI საუკუნის კომპეტენციებსა და 

უნარებზე ფოკუსირება განვითარების პრობლემის დაძლევისა და კონკურენტუნარიანი სამუშაო 

ძალის შექმნის ერთადერთი გზაა.  

 

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათემატიკის დისციპლინების გაძლიერება განსაკუთრებულად 

მნიშვნელოვანია დაწყებით კლასებში. 6-11 წლის ბავშვები, რომლებსაც მყარი საფუძველი აქვთ 

აღნიშნულ დისციპლინებში, აუცილებლად შეძლებენ გახდნენ თავიანთი საზოგადოების 

სრულფასოვანი წევრები და  უკეთ შეუწყობენ ხელს მათი ქვეყნების კონკურენტუნარიანობისა  და 

ეკონომიკური სტაბილურობის დონის ამაღლებას, რაც, თავის მხრივ, მშვიდობიანი და 

განვითარებული მსოფლიოს შექმნის აუცილებელი პირობაა.  

 

მეცნიერების, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და დიზაინის დისციპლინებისადმი მოსწავლეების 

ინტერესის გაღვივებისა და შემდგომი განვითარების მიზნით, განათლების თანამედროვე 

სისტემებში ხშირად ქმნიან კლასგარეშე კლუბებს. კლუბების ფარგლებში მოსწავლეები უკეთ 

ახერხებენ აღნიშნული დისციპლინების ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებასა და 

გაკვეთილების დროს მიღებული აკადემიური ცოდნის რეალური მნიშვნელობისა და სარგებლის 

დანახვას. რაც მთავარია, კლუბების ფარგლებში მოსწავლეებს ეძლევათ დამატებითი 

შესაძლებლობები თანამშრომლობით გარემოში შეეჭიდონ ახალ გამოწვევებს და საკუთარ თავში 

აღმოაჩინონ და განავითარონ მათი მომავლისთვის მნიშვნელოვანი უნარები.   

 

2. მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის მიზანი  
 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში STEM დისციპლინების პოპულარიზაციის, 

მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებისა და მეცნიერებისა და დიზაინის დისციპლინებში მოსწავლეთა 

უნარების გაუმჯობესების მიზნით G-PriEd-ი ხელს უწყობს მეცნიერებისა და დიზაინის საპილოტე 



2 
 

კლუბის შექმნას დაწყებით კლასებში (V-VI კლასების მოსწავლეებისთვის). კლუბის ფარგლებში 

მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიაზრონ მეცნიერების მნიშვნელობა მათ ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, იმუშაონ მეცნიერებასა და დიზაინთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საინტერესო  

საკითხზე, მოიძიონ და გაანალიზონ ინფორმაცია, მეცნიერებისა და დიზაინის მიგნებებისა და 

პრინციპების გამოყენებით გადაჭრან მათ წინაშე არსებული ამოცანები, ჩაატარონ მარტივი და 

სახალისო ექსპერიმენტები, გამოთქვან ვარაუდები და გააკეთონ დასკვნები, შექმნან პროდუქტი, 

რომელიც უპასუხებს გარკვეულ მოთხოვნებს, კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით 

გაანალიზონ თავიანთი ნამუშევრები და იფიქრონ მათი გაუმჯობესების გზებზე. ასევე, დიზაინის 

კლუბის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლეების წიგნიერებისა და მათემატიკური უნარების 

განვითარებას. 

 

3. მეცნიერებისა და დიზიანის კლუბის შექმნა და მუშაობა  
 

დაინტერესებულ სკოლებს შეუძლიათ შექმნან ერთი ან რამდენიმე მეცნიერებისა და დიზაინის 

კლუბი. აღნიშნულ კლუბში ჩართვა შეუძლიათ V და VI კლასების მოსწავლეებს, რომლებიც 

დაინეტერესებული არიან მეცნიერებისა და დიზაინის საკითხებით და აღნიშნული კლუბის 

ფარგლებში დაგეგმილი თემატიკით (კლუბის თემატიკა და აქტივობების მიმოხილვა იხილეთ 

ქვემოთ). კლუბში მოსწავლეების რეკომენდებული რაოდენობაა 15.  

 

მისი შინაარსიდან გამომდინარე, სასურველია მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბს 

უხელმძღვანელოს ორმა მასწავლებელმა: (ა) საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელი, 

რომელიც წარმართავს დიზაინისა და საბუნებისმეტყველო საკითხებს; (ბ) ქართული ენის 

მასწავლებელი, რომელიც კლუბის მუშაობის დროს წამართავს კითხვის აქტივობებს.  

 

პარტნიორ სკოლებსა და კლუბის ხელმძღვანელ მასწავლებლებს შეუძლიათ თავად განსაზღვრონ 

კლუბის შეხვედრების რაოდენობა და განრიგი. პროექტის მიერ რეკომენდებულია კლუბის 

შეხვედრები ჩატარდეს კვირაში ერთხელ (ანუ 10-12 შეხვედრა სემესტრის განმავლობაში). სკოლის 

სპეციფიკის, მოსწავლეების განრიგისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით სკოლებს თავად 

შეუძლიათ განსაზღვრონ კლუბის შეხვედრების რაოდენობა და განრიგი.  

 

4. მეცნიერებისა და დიზანის კლუბის აქტივობების მიმოხილვა  
 

G-PriEd-ი შეიმუშავებს და პარტნიორი სკოლების მასწავლებლებს გადასცემს მეცნიერებისა და 

დიზაინის კლუბის აქტივობების გეგმისა და რესურსების პაკეტს. თითოეული აქტივობის პაკეტი 

მოიცავს შემდეგი სახის რესურსებს:  

 აქტივობის დეტალური გეგმა - მასწავლებლის სახელმძღვანელო; 

 პრეზენტაციის სლაიდები; 

 მოსწავლის სამუშაო სამუშაო ფურცლები.  

 

თავის მხრივ, აქტივობის გეგმაში წარმოდგენილია შემდეგი ინფორმაცია: (ა) აქტივობის მიზანი, (ბ) 

აქტივობის მოკლე მიმოხილვა და განაწილება შეხვედრების მიხედვით, (გ) მოსალოდნელი 

შედეგები, (დ) რეკომენდებული დრო, (ე) საკვანძო სიტყვები, (ვ) საჭირო რესურსები, (ზ) აქტივობის 

მსვლელობის აღწერა. მასწავლებლებს შეუძლიათ შეიტანონ აქტივობის გეგმაში და მეტად 

მიუსადაგონ კლუბის მონაწილე მოსწავლეების მახასიათებლებს.  
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სხვადასხვა აქტივობას სხავდასხვა ხანგრძლივობა აქვს. თითოეული მათგანი მოიცავს 4-დან 7 

შეხვედრამდე. მოსწავლეების მზაობისა და საჭიროებების გათვალისწინებით მასწავლებლებს 

შეუძლიათ შეცვალონ თითოეული აქტივობისთვის გათვალისწინებული შეხვედრების რაოდენობა.  

 

როგორც ქვემოთ ნახავთ, პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ექვსი აქტივობა განსხვავდება 

სირთულის მიხედვით. ამ პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილია ორი დაბალი სირთულის, ორი - 

საშუალო და ორი მაღალი სირთულის აქტივობა. რეკომენდებულია, რომ მასწავლებლებმა დაიცვამ 

აქტივობების სირთულის დონე და დასაწყისში კლუბის მოსწავლეებს შესთავაზონ დაბალი 

სირთულის აქტივობები.  

 

# აქტივობის 

დასახელება 

აქტივობის აღწერა ხანგრძლივობა სირთულის 

დონე 

1. კატის სახლის 

კონსტრუირება  

მოსწავლეები გაეცნობიან ინფორმაციას 

კატის მახასიათებლების, თვისებებისა 

და ქცევების შესახებ. ისინი იმუშავებენ 

ჯგუფებში, გაანალიზებენ კატების 

შესახებ ინფორმაციას, გამოყოფენ მათი 

ამოცანისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს 

და  მათი გათვალისწინებით შექმნიან 

კატის საცხოვრისის მოდელს.  

ოთხი 45-

წუთიანი 

შეხვედრა 

დაბალი 

2. ნარჩენების 

ეფექტური 

მართვა  

მოსწავლეები იმსჯელებენ ნარჩენების 

მართვის მნიშვნელობაზე და გაეცნობიან 

ნარჩენების ეფექტურად მართვის 

სტრატეგიებს. მოსწავლეები 

განსაკუთრებულ ყურადღებას 

გაამახვილებენ მეორადი გამოყენების 

შესაძლებლობებზე. ისინი შეეცდებიან  

გარკვეული რაოდენობის ნარჩენისგან 

შექმნან რაც შეიძლება მეტი საოჯახო 

დანიშნულების ნივთი.   

ხუთი 45-

წუთიანი 

შეხვედრა 

დაბალი 

3. ზოოტროპი – 

ოპტიკური 

ილუზია  

მოსწავლეები გაეცნობიან და 

კონემატოგრაფიასთან დააკავშირებენ 

მეცნიერების კანონზომიერებებს. ისინი 

გაეცნობიან  თვალის აგებულებას, 

ოპტიკასა და ოპტიკურ ილუზიას, 

შეისწავლონ ზოოტროპის მეთოდს 

ანიმაციაში. ახალი მიგნების ძიებისას 

ისინი საკუთარი ხედვით შექმნიან 

ზოოტროპს და თვალის „მოტყუებით“ 

გააცოცხლებენ ნახატს.  

ხუთი 45-

წუთიანი 

შეხვედრა 

საშუალო 

4. მცენარეების 

მნიშვნელობა: 

ფოტოსინთეზი  

მოსწავლეები გაეცნობიან გარემო 

ფაქტორებს, რომელიც გავლენას 

იქონიებს ფოტოსინთეზის პროცესზე. 

ისინი შეარჩევენ ერთ-ერთ ფაქტორს, 

გამოთქვამენ ვარაუდებს  

ფოტოსინთეზის პროცესზე მისი 

ხუთი 45-

წუთიანი 

შეხვედრა 

საშუალო 
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გავლენის თაობაზე. თავიანთი 

ვარაუდის შესამოწმებლად მოსწავლეები 

ჩაატარებენ ექსპერიმენტს ფოთლების 

გამოყენებით. ექსპერიმენტის 

დასასრულს  ჯგუფში შეიმუშავებენ 

ექსპერიმენტის ანგარიშს: ექსპერიმენტის 

დიზაინი, ჰოპოთეზა, ცვლადები, 

მონაცემთა შეგროვება, ანალიზი და 

დასკვნა.   

5. როგორ 

დავიცვათ 

კვერცხი 

გატეხისგან  

მოსწავლეები შეეცდებიან ისე შეფუთონ 

კვერცხი, რომ გარკვეული სიმაღლიდან 

გადმოგდების შემთხვევაში იგი არ 

გატყდეს. მათ მიერ წარმოდგენილი 

შეფუთვა უნდა აკმაყოფილებდეს 

კონკრეტულ მოთხოვნებსა და 

კრიტერიუმებს. დიზაინის შექმნის 

დროს მოსწავლეები იხელმძღვანელებენ 

ფიზიკის მეცნიერების სხვადასხვა 

კანონზომიერებით. დასასრულს ისინი 

იმსჯელებენ მათ მიერ შექმნილი 

შეფუთვის დიზაინის რეალურ 

ცხოვრებაში გამოყენების 

შესაძლებლობებზე.   

ხუთი 45-

წუთიანი 

შეხვედრა 

მაღალი 

6.  გემის შექმნა  მოსწავლეები გემის შექმნისთვის 

მნიშვნელოვან კანონზომიერებებთან 

დაკავშირებით გამოთქვამენ საკუთარ 

ვარაუდებს, ჩაატარებენ მარტივ 

ექსპერიმენტებს და შეამოწმებენ მათ 

მიერ გამოთქმული ვარაუდების 

სიზუსტეს.  ექსპერიმენტების 

შედეგებისა და ფიზიკის სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხების 

გათვალისწინებით ისინი შექმნიან გემის 

მოდელს, რომელიც მაქსიმალურად 

დიდი რაოდენობით ტვირთს გაუძლებს 

და არ ჩაიძირება.  

შვიდი 45-

წუთიანი 

შეხვედრა 

მაღალი 

 

 

5. მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის პილოტირებაში ჩართული მონაწილეების/ მხარეების 

ფუნქცია-მოვალეობები  
 

სკოლის დირექტორი 

 მასწავლებლებს აცნობს ინფორმაციას მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის შესახებ;  

 არჩევს კლუბის ხელმძღვანელ მასწავლებლებს; 
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 მხარს უჭერს კლუბის ხელმძღვანელს კლუბის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასა და 

პოტენციური მონაწილეების მოზიდვაში; 

 ქმნის კლუბის აქტივობების განხორციელებისთვის ხელსაყრელ გარემოსა და პირობებს 

სკოლაში (საკლასო ოთახის გამოყოფა, განრიგის შემუშავება, რესურსებით უზრუნველყოფა, 

პროექტის ტრენერ-კონსულტანტების მხარდაჭერა მონიტორინგის დროს და ა.შ.).  

 

 

კლუბის ხელმძღვანელი  

 დეტალურად ეცნობა G-PriEd-ის მიერ შემუშავებული აქტივობების პაკეტს;  

 შეიმუშავებს კლუბის მუშაობის თემატურ გეგმასა და განრიგს და უზიარებს კლუბის 

წარმომადგენლებს;  

 პოტენციურ მონაწილეებს აცნობს კლუბის შესახებ ინფორმციას და იწვევს კლუბის 

აქტივობებში მონაწილეობისთვის;  

 წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით წარმართავს საკლუბო აქტივობებს; 

 აქტივობების განხორციელების პროცესში ინიშნავს აქტივობების პაკეტის 

გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს.  

 

 

6. კრედიტქულები მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის ხელმძღვანელებისთვის  
 

მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის მასწავლებლებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ 

კრედიტქულები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემის 

შემდეგი აქტივობების ფარგლებში: (ა) საწრეო მუშაობა (0.5 კრედიტქულა), (ბ) კოლეგებთან სამუშაო 

შეხვედრებში მონაწილეობა (0.5 კრედიტქულა).  

 

6.1. საწრეო მუშაობა 

მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის მუშაობა თავისი მიზნებითა და დანიშნულებით შეესაბამება 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემით განსაზღვრულ ერთ-

ერთ დამატებით აქტივობას – საწრეო მუშაობას. სქემის თანახმად, საწრეო მუშაობის მიზნებია:  

 მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ 

საგნებში; მათი გაღრმავებული და ფოკუსირებული სწავლება;  

 მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების წარმოჩენა და განვითარება.  

 

საწრეო მუშაობა, როგორც მასწავლებლის არჩევითი აქტივობა, გათვალისწინებულია პრაქტიკოსის, 

უფროსისა და წამყვანის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისთვის. შესაბამისად, ნებისმიერი 

კატეგორიის მასწავლებელს, რომელიც წარმართავს სარემედიაციო გაკვეთილებს, შეუძლია სქემით 

განსაზღვრული კრედიტქულის აღება – 0.5 კრედიტი ერთი სემესტრის განმავლობაში 

განხორციელებული საქმიანობისთვის (მინიმუმ 6 გაკვეთილი).  

 

საწრეო მუშაობის აქტივობაში კრედიტქულის მისაღებად მასწავლებელმა სკოლის შეფასების ჯგუფს 

უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:  

1. საწრეო მუშაობის რეფლექსია; 

2. მშობლებისა და მოსწავლეების შეფასება; 

3. ბმულის მისამართი, რომელზეც ატვირთულია წრის მუშაობის ამსახველი ფოტო-ვიდეო 

მასალა. 
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დეტალური ინფორმაცია საწრეო მუშაობის წარმართვისა და მასწავლებლის ანგარიშგების შესახებ 

წარმოდგენილია შემდეგ ლინკზე განთავსებულ ვიდეოინსტრუქციაში – 

https://www.youtube.com/watch?v=1VF1AhjPMlQ.  

 

6.2. კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა 

მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბის მასწავლებლებისთვის ჩატარდება სამი ტრენინგი/სამუშაო 

შეხვედრა მასწავლებლებთან. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა შეესაბამება მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის სქემით განსაზღვრულ აქტივობას – 

კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა. კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებში 

მონაწილეობა, როგორც არჩევითი აქტივობა, გათვალისწინებულია პრაქტიკოსის, უფროსისა და 

წამყვანის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისთვის. აკადემიური წლის განმავლობაში მინიმუმ სამ 

შეხვედრაში მონაწილეობისთვის მასწავლებლები შეძლებენ 0.5 კრედიტქულის მიღებას.  

 

კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობისთვის კრედიტქულის მისაღებად მასწავლებელმა 

სკოლის შეფასების ჯგუფს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:  

1. გაკვეთილის გეგმა/გეგმები და/ან ის პროდუქტი (მაგ.: შეფასების ინსტრუმენტი, სასწავლო 

რესურსი და ა.შ), რომლებიც წარმოაჩენს მის მიერ სამუშაო შეხვედრებზე შეძენილი 

ცოდნის/გამოცდილების გამოყენებას პრაქტიკაში.  

2. მასწავლებლის რეფლექსია. 

დეტალური ინფორმაცია კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებში მონაწილოებისა და მასწავლებლის 

ანგარიშგების შესახებ წარმოდგენილია შემდეგ ლინკზე განთავსებულ ვიდეოინსტრუქციაში – 

https://www.youtube.com/watch?v=S6SsEmZh0CU.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1VF1AhjPMlQ
https://www.youtube.com/watch?v=S6SsEmZh0CU

