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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა
2006 წელს რამოდენიმე უმაღლესი
სასწავლებლის გაერთიანების ბაზაზე.

• სტუდენტი - 10717

• თანამშრომელი - აკადემიური - 2806, ადმინისტრაციული -
261

• საერთაშორისო პროექტები - 76

• EU პროექტები (Tempus,  FP,  Erasmus Mundus)  - 3 FP7,   
4 Erasmus Mundus, 21 TEMPUS (13 მიმდინარე)
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საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების
სწავლების ხელშეწყობა ილიას

უნივერსიტეტში

• პროექტი SALiS, TEMPUS

• პროექტი PROFILES, FP 7

• პროექტი Chain Reaction, FP 7

• ბუნებისმეტყველების მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების პროგრამის 5 
მოდული
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• პროექტის ხანგრძლივობა - 15.10.2010 
– 15.10.2012

• პროექტის ღირებულება - 801 988 
ევრო

• პროექტის ძირითადი მიზნები :

• ბუნებისმეტყველების სწავლების
თანამედროვე მეთოდების
განვითარებისა და დანერგვის
ხელშეწყობა პროექტის ბენეფიციარ
ქვეყნებში

• კურიკულუმის გარდაქმნა და
განვითარება SALiS-ის
უნივერსიტეტებში

• SALiS- ის ცენტრების დაარსება და
მისი განვითარების ხელშეწყობა
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პროგრამის მოდულები
• აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში მე-7 კლასი, 

ინტეგრირებული კურსი (2 კრედიტი)

• აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში, დაწყებითი
საფეხური (2 კრედიტი)

• აქტიური სწავლება ფიზიკაში ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე (2 კრედიტი)

• აქტიური სწავლება ქიმიაში ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე (2 კრედიტი)

• აქტიური სწავლება ბიოლოგიაში ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე (2 კრედიტი)

www.iliauni.edu.ge
www.salislab.org

http://www.iliauni.edu.ge/
http://www.salislab.org/


•გერმანია
•ავსტრია
•ჩეხეთი
•ესტონეთი
•ფინეთი
•ირლანდია
•ისრაელი
•იტალია
•ლატვია
•პოლონეთი
•პორტუგალია
•რუმინეთი
•სლოვენია
•ესპანეთი
•შვედეთი
•შვეიცარია
•თურქეთი
•ინგლისი
•საქართველო



1. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

2. მასწავლებელთა ქსელის (network) 

განვითარება (ადგილობრივი, 

რეგიონალური, ნაციონალური, ევროპის

მასშტაბით)

3. კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომის

ხელშეწყობა სკოლებში

4. ახალი პედაგოგიური მიდგომები
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PROFESSIONAL (Innovation 1)
REFLECTION-ORIENTED FOCUS (Innovation 2 )

on                                                
INQUIRY LEARNING (Innovation 3)

and 
EDUCATION through SCIENCE (Innovation 4)
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‘P’ - PROFESSIONAL

ა)   მასწავლებლები, როგორც პროფესიონალები, 

სწავლებას უდგებიან ეფექტურადდა
ეფუძნებიან ჭეშმარიტებას

ბ)  მასწავლებლები, როგორც პროფესიონალები, 

ურთიერთობენ სხვა მასწავლებლებთან, 

მსჯელობენ მათთან ერთად, აქვთ აზრთა
გაცვლა-გამოცვლა, ეფუძნებიან ჭეშმარიტებას
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‘Reflection-oriented focus

• პროექტში მნიშვნელოვანია
მასწავლებელთა უკუკავშირი
(არეკვლა)  თავიანთ ქმედებებთან -
სწავლების პროცესთან

• მასწავლებელი - ინოვაციების
გამტარებელიდა იდეების

”მესაკუთრე”
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‘‘Inquiry learning,  or  IBSE (Inquiry-based 
science education)

• კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტის მთავარი ფოკუსია, 
აღიარებულია ევროკომისიის მიერ

• კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება
მოიცავს მოსწავლეზე ორიენტირებულ
სწავლებას
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Education through Science

• განათლება არის მთავარი ფოკუსი, კონტექსტი კი -
ბუნებისმეტყველება

• განათლება ბუნებისმეტყველების საშუალებით -
PROFILES -ის ფილოსიფიაა

• საბუნებისმეტყველო განათლება - პირველრიგში
ეს არის განათლება, და ბუნებისმეტყველება არის
მხოლოდ საშუალება, რომელიც ხელს უწყობს მის
მიღებას
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• მასწავლებელი - მუდმივად სწავლობს ახალს
PROFILES-ის კონტექსტში მასწავლებელი სწავლობს თანამედროვე
მიდგომებს, რომელსაც არ იცნობს

• მასწავლებელი - მასწავლებელი, გადასცემს ცოდნას
PROFILES-ის კონტექსტში მასწავლებელი ანვითარებს PROFILES-ის
ფილოსოფიას, ხელს უწყობს მოსწავლეთა საბუნებისმეტყველო
წიგნიერების განვითარებას

• მასწავლებელი - პრაქტიკოსი
PROFILES-ის კონტექსტში მასწავლებელი აანალიზებს საკუთარ პრაქტიკას
ახალი გზების და მიდგომების აღმოსაჩენად

• მასწავლებელი - ლიდერი
PROFILES-ის კონტექსტში მასწავლებელი თვითონ ატარებს ტრენინგებს, 
სემინარებს, ანვითარებს პროფესიული გადამზადების პროგრამებს, 
რომლებიც შესაბამისობაშია PROFILES-ის ფილოსოფიასთან
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მასწავლებელი
- მსწავლელი

მასწავლებელი -

მასწავლებელი

მასწავლებელი - პრაქტიკოსი

მასწავლებელი - ლიდერი

მასწავლებელი კვლევაზე დაფუძნებული
სწავლებისას
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• მასწავლებელთა ტრენინგები

• კურიკულუმის კვლევა DELPHI

• მასწავლებელთა ეროვნული კონფერენცია

• სასწავლო მასალების კრებული/ საგაკვეთილო
მოდულები

• პროექტის დასკვნითი კონფერენცია ბერლინში
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მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარება

IBSE 

აქტუალობა 

გადაწყვეტილე
ბის მიღება 

მიზანი
PROFILES 
ფილოსოფიის
გააზრება  

კურსის მომზადება 

ტრენინგები 
მოდულის არჩევა 

PARSEL დამოუკიდ
ებლად 

online F2F 

ლიდერი 

მოდულის განვითარება 

დისკუსია 

არგუმენტაცია 

(CK, PCK) 

ეფექტურობა რეფლექსია 
დანერგვა სკოლებში 

მესაკუთრე 



ტრენინგი შინაარსი

6  - 7 აპრილი პროექტის გაცნობა, კვლევის
პროცედურა, პრე-კითხვარი

9 აპრილი მოდულების გაცნობა, პრე-კითხვარი

27 - 28 აპრილი მოდულებზე მუშაობა, მოდიფიცირება, 
სიმულაცია

25 - 26 მაისი მოდულების წარდგენა, ანალიზი, 
მოდიფიცირება, პოსტ - კითხვარი

1 ივნისი საბოლოო ანალიზი, შეჯამება
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