
საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების

სასერტიფიკატო კურსის ანოტაცია

კურსის სახელწოდება: გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები

კურსის მოცულობა: 15 საათი

კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებელები: ნინო ლომთათიძე - ბსუ-ს

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული

პროფესორი (CV თანდართული);

ნარგიზ ალასანია - ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი (CV

თანდართული);

გუგული დუმბაძე - ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის

ასისტენტ პროფესორი (CV თანდართული);

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა:

 ზოგადი განათლების საფეხურის მასწავლებლები;

 გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების და ლაბორატორიის თანამშრომლები;
 უსდ-ების სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, რომელთაც სურვილი აქვთ

გაეცნონ გარემოსა და ადამიანის ურთიერთდამოკიდებულების თანამედროვე
პორბლემებს;

 გარემოსდაცვითი პრობლემებით დაინტერსებული არასამთავრობო
ორგანიზაციები;

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: უმაღლესი განათლება

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: მსმენელმა შეისწავლოს გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენების პრობლემები, ბუნებრივი რესურსები -
ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, ფლორა, ფაუნა. გაეცნოს ბუნებრივი რესურსების რაობას და მათ
კლასიფიკაციას.

ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელი გააცნობიერებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების რაციონალურად გამოყენების პრობლემებს, შეძლებს შეაფასოს ბუნებრივი
რესურსების მნიშვნელობა გარემოს მდგრადი განვითარებისათვის.

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: აქტიურობა, გარემოსდაცვითი განათლების პროპაგანდა,

ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენების შეფასება.

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები: ტრენინგზე დასწრება



კურსის სტრუქტურა და შინაარსი:

N სესიების თემები საათების
რაოდენობა
თითოეული

თემებისათვის

ლიტერატურა

1. ტრენინგის
ორგანიზაციული ეტაპი
(მონაწილეთა გაცნობა,
კურსის მიზნის,
სტრუქტურისა და
შინაარსის გაცნობა,
ჯგუფში მუშაობის
წესების შემუშავება)

30 წთ
1. ნარგიზ ალასანია, ნინო

ლომთათიძე. გარემოს დაცვა
და ბუნებრივი რესურსები.
ბათუმი 2014

2. ნ.ალასანია, ნ.ლომთათიძე,
ნ.ნაკაშიძე
ბუნებათსარგებლობა და
გარემოს მდგრადი
განვითარება. ბათუმი, 2011

3. ც.ჟორჟოლიანი, ე.გორდაძე.
ბუნების დაცვა და
ბუნებრივი რესურსების
რაციონალური გამოყენება.
ქუთაისი. 2010.

4. ც. თურქაძე, ბ. ბუცხრიკიძე-
გარემოს დაცვა და
ბუნებათსარგებლობის
ეკოლოგია, ქუთაისი,ნაწ. 1.
2008

5. ც. თურქაძე, ბ. ბუცხრიკიძე-
გარემოს დაცვა და
ბუნებათსარგებლობის
ეკოლოგია, ქუთაისი, ნაწ. 3.
2008

6.

2 პირველი სატრენინგო
დღის  მიზანი:
გააანალიზონ
ურთიერთკავშირი
გარემოს კომპონენტებს
შორის და   იმსჯელონ
ბუნებრივი რესურსების
როლზე გარემოს
სტაბილურობის
შენარჩუნებაში და
გარემოს დაცვის
ძირითად მეცნიერულ
ასპექტებზე

10 წთ

3. გარემოს შემადგენელი
კომპონენტები. ცნება
ბიოსფეროს შესახებ.
გარემოს დაცვის
ძირითადი მეცნიერული
ასპექტები.

60 წთ

4. ბუნებათსარგებლობის
ორგანიზაციის
საფუძვლები: ა–წყლის
დაცვა, ბ–ნიადაგის
დაცვა, გ–ატმოსფეროს
დაცვა, დ–მცენარეთა
დაცვა

60 წთ



5. ბუნებრივ–
ტერიტორიული
კომლექსების დაცვა.
დაცულიტერიტორიების
კლასიფიკაცია

60 წთ

6. ბუნებრივი რესურსების
კლასიფიკაცია.
ენერგეტიკული,
სათბობ–მინერალური
რესურსები, წყალი–
როგორც ბუნებრივი
რესურსი. მისი
მნიშვნელობა და
გამოყენება

120 წთ

7. ტრენინგის პირველი
დღის შეჯამება
(დავალებების მიცემა)

30 წთ

8. ტრენინგის პირველ
დღეს განხილული
აქტივობების გახსენება

15 წთ

9 მსმენელების მიერ
შესრულებული
დავალებების განხილვა

60 წთ

10 მეორე სატრენინგო
დღის მიზანი:
მსმენელმა შეძლოს
ჩვენი პლანეტის მიწის
ფონდის მნიშვნელობის
გაცნობიერება,
გაანალიზოს წყლის
რესურსების
არათანაბარი
განაწილება ჩვენს
პლანეტაზე; ნიადაგი,
როგორც ბუნებრივი
რესურსი, მისი
მნიშვნელობა და
გამოყენება; ატმოსფერო,
როგორც ბუნებრივი
რესურსი, მისი
გამოყენება და
მნიშვნელობა;

10 წთ



გაეცნონ ბუნებრივი
რესურსების ძირითად
დამაბინძურებლებს

11. წყლის რეგიონალური
რესურსები და
პრობლემების
პერსპექტივები;
საქართველოს
მდინარეები, ტბები,
ანთროპოგენული
წყალსაცავები და მათი
დაცვა გამოლევისა და
გაჭუჭყიანებისაგან

60 წთ

12. ნიადაგი, როგორც
ბუნებრივი რესურსი,
მისი მნიშვნელობა და
გამოყენება. მიწის
ეკონომიკური შეფასება,
მიწის კადასტრი.
ეროზია, ეროზიის
სახეები, გამომწვევი
მიზეზები, ეროზიის
წინააღმდეგ ბრძოლის
ღონისძიებები

180 წთ

13. ატმოსფერო, როგორც
ბუნებრივი რესურსი,
მისი გამოყენება და
მნიშვნელობა.

60 წთ

14 საქართველოს ტყის
რესურსები.
რელიქტების,
ენდემების და იშვიათი
ჯიშების დაცვა

60 წთ

15. ტრენინგის მეორე დღის
შეჯამება (დავალებების
მიცემა)

30 წთ



16 ტრენინგის მეორე დღეს
განხილული
აქტივობების გახსენება

15 წთ

17 მსმენელების მიერ
შესრულებული
დავალებების განხილვა

60 წთ

კურსის განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი:

1. ფლიფჩარტის ქაღალდი - 1 შეკვრა
2. თაბახის ფურცლები A4 ზომის - 3 შეკვრა
3. ფერადი ფურცლები A4 ზომის - 5 ფერის სულ 100 ფურცელი
4. მარკერი (დაფის) – 2 ცალი
5. მარკერი (ქაღალდის) – 20 ცალი (4 ფერის 5-5 ცალი)


