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კლუბის სახელწოდება -რობოტიკა 

სამიზნე ჯგუფი: I-VI კლასები 

კლუბის ხელმძღვანელი და მისი საკონტაქტო ინფორმაცია - მზია კვინიკაძე,  

m.kvinikadze@newton.edu.ge 

კლუბის გაკვეთილების რაოდენობა - კვირაში 2-ჯერ. 

თითოეული გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 50 წთ. 

კლუბში გაწევრიანების წინაპირობა - მოსწავლის დაინტერესება და შესაბამისი ასაკი.  

მოსწავლეთა მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა - მაქს. 14 ბავშვი. 

კლუბის მიზანი - კლუბ რობოტიკა არის ადგილი ბავშვებისთვის, რომელთაც 

მოსწონთ  თანამედროვე ტექნოლოგიები, აინტერესებთ  რობოტები, მათი 

სტრუქტურა და პროგრამირება.  რობოტიკის კლუბზე ბავშვები განივითარებენ  

დამოუკიდებლობას, ისწავლიან პროგრამის წერას , შექმნიან რობოტებს და მათსავე 

დაწერილი პროგრამით აამოძრავებენ. ისინი განივითარებენ ანალიტიკურ, 

შემოქმედებით აზროვნებასა და ისწავლიან მარტივ პროგრამის ენას.. 

ძირითადი მიდგომები, მეთოდები, აქტივობები - კლუბის მუშაობის ძირითადი 

მიდგომაა კონსტრუქტივიზმი, გამოყენებულია პრეზენტაციისა და დემონსტირების 

მეთოდები. კლუბ რობოტიკის მთავარი მიმართულება არის რობოტების აწყობა და 

მათთის მარტივი ბრძანებების შესრულება, პროგრამირების წერა თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით. ყოველდიურად თანამედროევე ტექნოლოგიებთან შეხება და მათი 

მართვა ნასწავლი პროგრამებით.  ბრძანებების შესრულება და აწყობა ლეგოებისა და 
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პროგრამის მეშვეობით . 

ძირითადი რესურსები - ლეგოები (WEDU 2) , პლანშეტები, ნოუთბუქი, პროეტორი.  

კლუბის მუშაობის შუალედური და საბოლოო შედეგები  (მუშაობის პროდუქტის 

წარმოდგენის პერიოდი, ფორმა) -  ბავშვები ყოველ გაკვეთილზე აწყობენ ახალ 

რობოტს, ნელ-ნელა სწავლობენ ახალ პროგრამის ბლოკებს, ქმნიან სასურველ 

დიზაინის რობოტს. სემესტრის ბოლოს მოსწავლეებს შეეძლებათ მარტივი რობოტის 

აწყობა და მათთვის პროგრამის დაწერა. 

კლუბის ხელმძღვანელის მოკლე რეზიუმე  – მზია კვინიკაძემ 2010 წელს დაამთავრა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (ქართული 

ფილოლოგია-ბავშვთა ფსიქოლოგია ). 2010 წელს იგი სწავლობდა თურქეთში, 

ანკარის უნივერსიტეტ "ttomer"-ში.   2011-2013 წლებში დაამთავრა ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , მაგისტრატურა- 

განათლების მართვა და ადმინისტრირება. 2010 წელს იყო მაძიებელი მასწავლებელი 

მასწავლებელი თბილისის 186-ე საჯარო სკოლაში. 2011 წელს  იყო  პროექტ " 

ქართული ენა მომავალი წარმატების" - მონაწილე, ერთი წლის მანძილზე იყო 

ეთნიკური უმცირესობის მასწავლებელი ( მარნეული, სოფელ ყიზილაჯლოში. ) 2013 

წლიდან მუშაობდა ნიუტონის  თავისუფალ სკოლაში 2017 წლამდე. 2017 წლიდან 

მუშაობდა ქალაქ მარნეულში, კერძო სკოლა " სკოლა და ბაღი მომავალი" ( კლასის 

დამრიგებელ-მასწავლებელი) , 2017 წლიდან მზია მუშაობს ნიუტონის რობოტიკის 

სკოლაში, რობოტიკის მასწავლებლად. 2018 წლიდან მუშაობს  შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნულ ცენტრში (nace-ში ) . 2016-2018 წლებში იყო ბავშვთა და 

ახალგაზრდობის ლიდერი  მომავლის ბანაკებში. 2019 წელს  იყო შპს 

საგანმანათლებლო ცენტრის ტრენერი, ეთნიკური უმცირესობის ტრენერი, ( 

თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები საგაკვეთილო პროცესში ). 2018 წლის 

შემოდგომაზე იყო  SYNC სივრცის ტრენერი და 2019 წლის გაზაფხულიდან ბავშვთა 

და ახალგაზრდობის ცენტრის ტრენერი. ( თემატიკა : თანატოლთა განათლება , 
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პროექტების წერა და მოხალისეობა ) 2019 წლის სექტემბრიდან არის თანამედრო 

განათლების აკადემიის დაწყებითების მასწავლებელი და რობოტიკის კლუბის  

ხელმძღვანელი. 

 


