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კლუბის სახელწოდება  

მეცნიერებების კლუბი 

სამიზნე ჯგუფი : თანამედროვე განათლების აკადემიის IV-V-VI მოსწავლეები 

კლუბის ხელმძღვანელი და მისი საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, მეილი) 

ეკატერინე მიქაუტაძე ekaterine.mikautadze.1@iliauni.edu.ge) 

კლუბის გაკვეთილების რაოდენობა 

2 დღე კვირაში

თითოეული გაკვეთილის ხანგრძლივობა 

50 წუთი 

კლუბში გაწევრიანების წინაპირობა 

გაწევრიანების წინაპირობაა ბუნების, მეცნიერების და ექპერიმენტების მიმართ 
განსაკუთრებული ინტერესი.  

მოსწავლეთა მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა :10-15 

კლუბის მიზანი 

მოსწავლეებში საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ ინტერესის აღძვრა, კვლევითი 
უნარების განვითარება, მეცნიერული წიგნიერება და სოციალურ-ემოციური უნარების 
განვითარება. 

საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, კლუბის მუშაობა ითვალისწინებს 
სასწავლო გეგმის ზოგიერთი კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას ექსტრა-
კურიკურული აქტივობებით: 

• ცოცხალი სამყაროსა და მასში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესების გაცნობა;
• სამყაროში მიმდინარე ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების შესწავლა;
• ადამიანისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა;
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• დაკვირვების, აღწერის უნარის გამომუშავება;  
• კლასიფიცირების უნარის განვითარება;  
• განჭვრეტა/ჰიპოთეზის გამოთქმის უნარის ჩამოყალიბება;  
• დაგეგმვის უნარის განვითარება; 
• ექსპერიმენტის/ცდის ჩატარების უნარის ჩამოყალიბება;  
• მონაცემების აღრიცხვის უნარის განვითარება; 
• ანალიზის უნარის განვითარება;  
• დასკვნის გამოტანისა და შეფასების უნარის ჩამოყალიბება;  
• მოდელირების უნარის განვითარება;  
• კომუნიკაციის უნარის ჩამოყალიბება; 
• საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მიმართ ინტერესის განვითარება;  
• საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მნიშვნელობის გააზრება; 
• მეცნიერული კვლევისა და სიახლეების მიმართ პოზიტიური 

დამოკიდებულების განვითარება;  
• თანამშრომლობის სურვილის განვითარება;  
• ჯანმრთელობის, ჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაცვის 

მნიშვნელობის გააზრება; 
• გარემოზე ზრუნვისა და პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბება. 

ძირითადი მიდგომები, მეთოდები, აქტივობები 

კლუბის მუშაობის დროს გამოყენებული იქნება შემდეგი პედაგოგიური მიდგომები, 
როგორიცაა  

• კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება 
• ინტერდისციპლინური მიდგომა 
• პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული მიდგომა 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა უსაფრთოების წესების, ჯგუფური მუშაობის 
პრინციპების და განმავითარებელი შეფასების გამოყებენას. გამოყენებული იქნება 
ექსპერიმენტების ამსახველი ვიდეო მასალები ინტერნეტიდან. 

აქტივობები: 

I კვირა  

გაკვეთილი 1 – გაცნობა 

გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა; მოსწავლეთა ინტერესების/ხედვების გაცნობა; 
კლუბის სახელწოდებაზე მუშაობა; კლუბის და უსაფრთოების წესების შემუშავება; 
სახალისო-საჩვენებელი ექსპერიმენტი; დავხატოთ წყალი. 
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გაკვეთილი 2  - წყალი ჩვენს ცხოვრებაში 

ლაბორატორიული ინსტრუმენტების გაცნობა, რომელსაც ხშირად გამოიყენებენ. 
წყლის სხვადასხვა მოცულობის მოთავსება ერთნაირი ფორმის და ზომის ჭურჭელში. 
წყლის თანაბარი მოცულობის მოთავსება სხვადასხვა ფორმის და ზომის ჭურჭელში. 
წყალზე და მის მნიშვნელობაზე საუბარი. რამდენ წყალს ვსვავთ ერთ დღეში? 

II კვირა  

გაკვეთილი 1 – წყლის მოძრაობა მცენარეებში 

მოსწავლეები დაამზადებენ სხვადასხვა ფერის ხსნარებს. დააკვირდებიან როგორ 
გაიხსნება საკვების ფერადი კრისტალები წყალში. ამ ხსნარებში მოათავსებენ 
ყვავილებს და დააკვირდებიან.  

გაკვეთილი 2  - წყალი 

სხვადასხვა წყლის (ონკანის, გამოხდილი, მინერალური, მდინარის, წვიმის) 
გარეგნული თვისებებზე გაკვირვება. ვნახავთ რა მოსდის წყალს 
გაცხელებით/გაციებით. 

III კვირა  

გაკვეთილი 1 - რა  ტივტივებს და რა იძირება?  

რა მოხდება თუ ყინულს წყალში ჩავაგდებთ? რა მოხდება თუ სხვადასხვა ფორმის, 
ზომის და წონის ნივთებს ჩავაგდებთ წყალში? 

გაკვეთილი 2  - ყინულზე სრიალი 

მოსწავლეები დააკვირდებიან ყინულის ზედაპირს, შეეცდებიან შეამცირონ სრიალი 
მის ზედაპირზე. 

IV კვირა  

გაკვეთილი 1 - შაქრიანი და მარილიანი ხსნარი 

მოსწავლეებს მიეწოდებათ ორი გამჭვირვალე სითხე და უნდა აამოიცნონ შაქრიანი და 
მარილიანი წყალი. 

გაკვეთილი 2  - დისტილირებული წყალი 

მოსწავლეები დაამზადებენ დისტილირებულ წყალს ონკანის წყლიდან. 

V კვირა 

გაკვეთილი 1 - სხვადასხვა ნარევები 
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მოსწავლეები შეეცდებიან სხვადასხვა მყარი ნივთიერებები გახსნან წყალში. 
დააკვირდებიან პროცესს და აღწერენ შედეგს. 

გაკვეთილი 2  - დაბინძურებული წყალი 

მოსწავლეები დაამზადებენ დაბინძურებულ წყალს, როცა წყალს დაუმატებენ 
სხვადასხვა ხსნად და უხსნად ნივთიერებებს და შეეცდებიან ისევ გაასუფთაონ წყალი. 
დააკვირდებიან და აღწერენ პროცესს. 

VI კვირა 

გაკვეთილი 1 - წყალის გამოყენება 

მოსწავლეები შეეცდებიან მარილი და ფქვილი, შაქარი და ფქვილი, რკინის ფხვნილი 
და მარილი, რკინის ფხვნილი და ფქვილი დააცილონ ერთმანეთს. ამისთვის 
გამოიყენებენ წყალს. დააკვირდებიან და აღწერენ პროცესებს.  

გაკვეთილი 2  - წვენები 

მოსწავლეები დაამზადებენ ლიმონის, პომიდვრის და ჩაის წყალხსნარებს და 
დააკვირდებიან პროცესს და აღწერენ მიღებულ ნარევს.   

VII კვირა 

გაკვეთილი 1 - ბუნებრივი ინდიკატორი 

მოსწავლეები წითელი კომბოსტოსგან დაამზადებენ ბუნებრივ ინდიკატორს, 
გაეცნობიან სხვადასხვა წყალხსნარების განსხვავებულ ბუნებას, ფერი შეუცვალონ 
ინდიკატორს.  

გაკვეთილი 2  - წყალი და ჰაერი 

აღმოაჩენენ ჰაერს ჭურჭელში რომელშიც ასხია წყალი. მოსწავლეები თვითონ 
გამოდევნიან ჰაერს ჭურჭლიდან წყლის დახმარებით. ა. შ. 

VIII კვირა 

გაკვეთილი 1 - წყალი და სითბო 

მოსწავლეები გაათბობენ წყალს, დააკვირდებიან რამდენი ხნით იქნება წყალი თბილი. 
ესე გაიცნობენ წყლის სითბოტევადობას.  

გაკვეთილი 2  - წყალი და საპონი 

მოსწავლეები უპასუხებენ კითხვას: რა ხდება როცა ხელებს ვიბანთ? 
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IX კვირა 

გაკვეთილი 1 - რა შეუძლია წყალს? 

მოსწავლეები ჩაატარებენ სხვადასხვა ექსპერიმენტს წყლის გამოყენებით. 

გაკვეთილი 2  - რას და როგორ ხვედავთ წყლის იქით? 

წყლის ფიზიკურ თვისებებზე დაკვირვება, როგორიცაა გამჭირვალობა, სინათლის 
შუქის გატარება და ა. შ. სხვადასხვა წყლის ნიმუშიების შედარება, დაკვირვება და 
აღწერა. 

X კვირა 

გაკვეთილი 1 - წყალი და ზეთი 

მოსწავლეები შეეცდებიან წყალი და ზეთი შეურიონ ერთმანეთს, დააკვირდებიან და 
აღწერენ პროცესს. 

გაკვეთილი 2  - წყალი და სპირტი 

მოსწავლეები შეეცდებიან გაარკვიონ როგორ ერევიან წყლის და სპირტის 
მოლეკულები ერთმანეთს. 

XI კვირა 

გაკვეთილი 1 – როგორ სუნთქავენ წყალმცენარეები? 

მოსწავლეები ააწყობენ სისტემას და დააკვირდებიან ფოტოსინთეზის პროცესს. 

გაკვეთილი 2  - ქრომატოგრაფია 

მოსწავლეები გაეცნობიან ქრომატოგრაფიის მოდელს და ჩაატარებენ სხვადასხვა 
ექსპერიმენტს მარკერებით, მცენარეთა ექსტრაქტებით. 

XII კვირა 

გაკვეთილი 1 – წვიმა 

მოსწავლეები შეეცდებიან ლაბორატორიულ პირობებში გააკეთონ წვიმის იმიტაცია 
სხვადასხვა მეთოდით. 

გაკვეთილი 2  - მჟავა წვიმები 

მოსწავლეები შეეცდებიან ლაბორატორიულ პირობებში გააკეთონ მჟავა წვიმის 
იმიტაცია. 
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XIII კვირა 

გაკვეთილი 1 - ბუნებრივი წყლის გასუფთავება 

მოსწავლეები აიღებენ წყლის ნიმუშებს და დაიწყებენ გასუფთავების პროცესს 
თანმიმდევრულად. 

გაკვეთილი 2  - ბუნებრივი წყლის გასუფთავება 

მოსწავლეები აგრძელებენ გასუფთავების პროცესს თანმიმდევრულად. 

XIV კვირა 

გაკვეთილი 1 - ბუნებრივი წყლის გასუფთავება 

მოსწავლეები აგრძელებენ გასუფთავების პროცესს თანმიმდევრულად. 

გაკვეთილი 2  - ბუნებრივი წყლის გასუფთავება 

მოსწავლეები აგრძელებენ გასუფთავების პროცესს თანმიმდევრულად. 

XV კვირა 

გაკვეთილი 1 - საპნის ბუშტები 

მოსწავლეები შეძლებენ თვითონ დაამზადონ საპნის ბუშტები, სხვადასხვა 
ტექნოლოგიით, სხვადასხვა ზომის, შეადარონ ისინი და გამოთქვან მოსაზრებები. 

გაკვეთილი 2  - წყლის მოგზაურობა  

მოსწავლეები შეადგენენ სქემას წყლის ბრუნვა ბუნებაში და შეეცდებიან ჩაატარონ 
შესაბამისი ექსპერიმენტები. 

ძირითადი რესურსები 

ქიმიის ლაბორატორია, სინჯარები, მენზურები, ერთჯერადი პლასტმასის პიპეტები, 
ქიმიური ჭიქები, ელ. ქურა, ფილტრის ქაღალდი, ძაბრები, სანათი, საკვები 
საღებავები, შაქარი, მარილი, სოდა, საკანცელარიო ნივთები. 

კლუბის მუშაობის შუალედური და საბოლოო შედეგები  (მუშაობის პროდუქტის 
წარმოდგენის პერიოდი, ფორმა) 

კლუბური მუშაობის დროს ჩატარებული ექსპერიმენტებისგან აწყობილი ვიდეო 
კოლაჟი და ფოტო მასალა მოწოდებული იქნება ყოველთვიურად. სემესტრის ბოლოს 
წერილობითი ანგარიში, მოსწავლეების პრეზენტაცია საჩვენებელი ექსპერიმენთით. 
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კლუბის ხელმძღვანელის მოკლე რეზიუმე (დანართი) 

ეკატერინე მიქაუტაძე - ბიოლოგიის დოქტორი, ამჟამად არის სსიპ შოთა რუსთაველის 
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეცნიერების პოპულარიზაციის სამსახურის 
სპეციალისტი, ფონდის ფონდის მიერ კონკურსებში დაფინანსებულ მეცნიერთა („ალუმნები“) 
ქსელის კოორდინატორი. 2017 წელს იყო პროექტის „მასწავლებელთა პროფესიული უნარების 
განვითარება დასავლეთ საქართველოს მცირეკონტიგენტიან სკოლებში” ცენტრალური 
კოორდინატორი. 2016-2018 წლებში იყო მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი 
საგანმანათლებლო პროგრამის და პრაქტიკის კოორდინატორი ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში, 2014 წელს იყო განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი და 
სამეცნიერო პიკნიკის კოორდინატორი; ჩართული იყო სხვადასხვა სამეცნიერო და 
საერთაშორისო პროექტებში (including TEMPUS project: SALiS / FP7 projects: PROFILES and 
Chain Reaction / Erasmus+ projects: ASSET and ARTIST). 2012-2016 წლებში მუშაობდა 
უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად ბიოქიმიის განყოფილებაში სსიპ ივანე ბერიტაშვილის 
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში, 2009-2010 წელს იყო მიწვეული მკვლევარი 
ჰამბურგის მოლეკულური ნეირობიოლოგიის ცენტრში. არის DAAD-ის და ახალგაზრდა 
მეცნიერებისათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო სტიპენდიანტი. არის Science on stage 
საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. არის სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციების მონაწილე, რამდენიმე სამეცნიერო პუბლიკაციის თანაავტორი.    

 


