
სსიპ ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლის დაწყებითი 

საფეხურის მათემატიკის მასწავლებელი 

ნონა ჩუბინიძე  



მოსწავლე შეძლოს იპოვოს საჭირო მონაცემები 
ინტერნეტიდან, გამოიყენოს ისინი 

ამოცანის/პრობლემის გადაჭრისათვის და 
დაასაბუთოს თავისი არჩევანი.  

განუვითარდეს არითმეტიკული მოქმედებების 
შესრულების ტექნიკა (რიცხვის პროცენტის პოვნა, 

შედარება, შეკრება-გამოკლება) 

შეძლოს კრიტიკულად შეხედოს ნებისმიერ 
ინფორმაციას, რომელიც მას ეწოდება რაიმე ტიპის 

მედიარესურსით, მოახდინოს მონაცემთა 
კლასიფიკაცია, რაც დაეხმარება მას სწორი 

გადაწყვეტილებების მიღებაში 





• რთული 
მოქმედება 2. გადატ.  ეშმაკობა, 
ოინი, ყალთაბანდობა 

•საწყის ფასზე რაიმე მიზნით 

დამატებული თანხა 
 

• გადასახადი, რომელსაც აწესებენ 
ბანკები მომსახურეობისათვის 







 
 

 





 

ნივთის 

დასახელება 

ნივთის ფასი 

განვადების 

გარეშე 

ნივთის ფასი 

განვადებით 

ბანკის 

მომსახურეობის 

თანხა 

ზედმეტად 

გადასახდელი 

თანხა 

საწყისი ღირებულების 

რამდენი %-ია ზედმეტად 

გადახდილი თანხა? 

            







„



ნივთის 

დასახელება 

ნივთის ფასი 

განვადების 

გარეშე 

ნივთის ფასი 

განვადებით 

ბანკის 

მომსახურეობის 

თანხა 

ზედმეტად 

გადასახდელი 

თანხა 

რამდენი %-ია ზედმეტად 

გადახდილი თანხა საწყისი 

ღირებულების? 

გამათბობელი 

თეთრეული 

180 ლარი 188 ლარი 20 ლარი 28 ლარი 



1
.  

2
.  

3
.  



ასე მიწოდებული პროდუქტი კი 

გაცილებით მარტივად და ხშირად 

იყიდება. კმაყოფილია გამყიდველი და 

არამედიაწიგნიერი მყიდველიც. 

თუმცა ყველა მედიაწიგნიერმა 

ადამიანმა იცის, რომ ეს მხოლოდ 

ფარსია და საჭიროა დამატებითი 

მასალის მოძიება, რათა მივიღოთ 

ჩვენთვის ხელსაყრელი 

გადაწყვეტილება და არ გავხდეთ 

არაკეთილსინდისიერი ადამიანების 

მსხვერპლი. 
 

მომხმარებელთა 

უმრავლესობას ხიბლავს 

სიტყვა უპროცენტო.  
 

8 ლარი იმდენად მცირე 

თანხაა, რომ არავინ 

ფიქრობი იმაზე, რომ იგი 

ღირებულების 4%-ია 
 

ბანკის მომსახურების 20 

ლარი რადგან ერთჯერადი 

გადასახადია,  ადამიანთა 

უმრავლესობას უჭირს 

გააზრება, რომ ეს 20 ლარიც 

სინამდვილეში ნივთის 

ღირებულებაა და ზრდის 

მას.  
 

იმის ნაცვლად რომ 

მომხმარებელს შესთავაზონ 

15%-იანი განვადება მას ამ 

15% სხვა სახელით 

ახდევინებენ (ფასნამატი და 

ბანკის მომსახურეობის 

თანხა. და არამც და არამც 

პროცენტი)  
 



) 



სლაიდების აწყობისას გამოყენებულია ქალბატონი 

რუსა გონაშვილის მიერ შექმნილი ფონი 

mailto:nonachubinidze@gmail.com


ინტერნეტრესურსები: 

 

Скрепка http://img-fotki.yandex.ru/get/6610/134091466.1c/0_8f975_cc74afe5_S  

 

Линейка http://s1.pic4you.ru/allimage/y2012/08-20/12216/2356155.png  

 

Циркуль http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/108950446.113/0_cd1e9_394b9c86_S  

 

Сова http://img-fotki.yandex.ru/get/6419/108950446.114/0_cd212_c7ac5fee_S  

 

Листья http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/108950446.115/0_cd23c_44b148c7_S 
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კავშირი ესგ-სთან

აჯგუფებს
რაოდენობრივ
მონაცემებს
ინტერვალთა
კლასებშიდა

აგებს

შესაბამის ცხრილს
/ ჰისტოგრამას

(მათ შორის , 
ტექნოლოგიების

გამოყენებით)

არჩევს
დაუჯგუფებელ
რაოდენობრივ
მონაცემთა

წარმოდგენის
შესაფერის

გრაფიკულფორმას, 
ასაბუთებს

არჩევანსდა ქმნის
ცხრილს / 
დიაგრამას

(ტექნოლოგიების
გამოყენებითან მის

გარეშე ) 

ერთი გრაფიკული
ფორმით

წარმოდგენილ
მონაცემებს
წარმოადგენს

განსხვავებული
გრაფიკული
ფორმითდა
წარმოაჩენს
თითოეული
ფორმის

ხელსაყრელდა
არახელსაყრელ

მხარეებს

იყენებს
გრაფიკული
ფორმით

წარმოდგენილ
მონაცემებს

სტატისტიკური
შინაარსის

მოსაზრებათა/არგ
უმენტების

ჩამოსაყალიბებლა
დ ან

შესაფასებლად



მედიაწიგნიერების მიზნები



• იდეა, აზრი, სენსორული ან
შეფასებითი ინფორმაციის
წარმოდგენა. 

რეპრეზენტაცია

• გაიგივება, გათანაბრებაიდენტიფიცირება

• გადატ. ოინი, ყალთაბანდობამანიპულაცია



მონაცემთა
გამოსახვის რა
საშუალებები

ვიცით?

რა მახასიათებლებს
ვიყენებთ
რიცხვითი
მონაცემების

შესაფასებლად?

როგორ
გამოითვლება
მონაცემთა
საშუალო?

რა წესი გამოიყენება
მონაცემთა

ინტერვალებად
დაყოფისა და

სიხშირეთა ცხრილის
შესადგენად? 





ვირტუალურივირტუალური სკოლისსკოლის
ხელფასისხელფასის ცხრილიცხრილი



საგაზეთოსაგაზეთო სტატიასტატია



დათვალონ მონაცემები
მითითებულ

ინტერვალებში, 
გამოთვალონ ფარდობითი

სიხშირეები და ააგონ
ჰისტოგრამა

[0; 100) და
[100; 200) 

ინტერვალში

[200; 300) და
[300; 400) 

ინტერვალში

[400; 500) და
[500; 600) 

ინტერვალში

[600; 700) და
[700; 800) 

ინტერვალში

[800; 900) და
[900; 1000] 

ინტერვალში







მოდამოდა, , მედიანამედიანა,,საშუალოსაშუალოდადა დიაპაზონიდიაპაზონი



წწ რრ იი უულლ იი დდ იი აა გგ რრ აა მმ აა



რამდენადრამდენად
შეუძლიათშეუძლიათ

მოსწავლეებსმოსწავლეებს::

ააგონააგონ
მონაცემებისმონაცემების
მიხედვითმიხედვით

რომელიმერომელიმე სახისსახის
დიაგრამადიაგრამა გამოთვალონგამოთვალონ

მოდამოდა, , მედიანამედიანა, , 
საშუალოსაშუალო დადა
დიაპაზონიდიაპაზონი

სიმართლისსიმართლის
რეპრეზენტირებარეპრეზენტირებამედიარესურსითმედიარესურსით

((ვიდეოვიდეო, , საგაზეთოსაგაზეთო
სტატიასტატია) ) 

მიწოდებულიმიწოდებული
ინფორმაციისინფორმაციის

ანალიზიანალიზი
((განსხვავებებისაგანსხვავებებისა დადა
მსგავსებისმსგავსების პოვნაპოვნა))

კრიტიკულიკრიტიკული
ანალიზიანალიზი

საბოლოოსაბოლოო
დასკვნისდასკვნის

გაკეთებაგაკეთება დადა
არჩევანისარჩევანის

დასაბუთებადასაბუთება
არგუმენტებითარგუმენტებით
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არათანაბარი მოძრაობის დახასიათებას 

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის არა მხოლოდ 
დაფიქსირებას, არამედ სიტუაციის განხილვა-ადვოკატირებას 

მოპოვებული ინფორმაციის გაფილტვრას და 

კრიტიკულ შეფასებას 
 

მონაცემების კლასიფიკაციას 

დიაგრამების განხილვას 

დასკვნის გაკეთებას 







ადვოკატირება 

• საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის მეთოდი, რომლის 
გამოყენება შესაძლებელია საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
ცვლილებების ინიცირებისათვის; ქმედება, რომელიც მიმართულია 
გარკვეული სოციალური ჯგუფის ინტერესთა ან უფლებების 
დაცვისაკენ 

ზებრა 

• სავალი ნაწილის მონაკვეთი, რომელიც განკუთვნილია ქვეითის 
გზაზე გადასასვლელად  

გაფილტვრა 

• არასასურველი ინფორმაციის მიღების შეზღუდვა 



ავარია 

• საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა – გზაზე 
სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისას 
მისივე მონაწილეობით წარმოქმნილი მოვლენა, 
რომლის დროსაც დაშავდა ან დაიღუპა 
ადამიანი, დაზიანდა სატრანსპორტო 
საშუალება, ტვირთი, ნაგებობა ან სხვა ქონება.  

სანქცია 

• ზომების ერთობლიობა, რომელიც 
გამოხატულია პოზიტიური (წახალისების) ან 
ნეგატიური (დასჯის) ფორმებით და 
ემსახურება საზოგადოებაში სოციალური 
ნორმების დაცვასა და მხარდაჭერას.  









მოქალაქეთა 
უმრავლესობა არაა 

კმაყოფილი 
სატრანსპორტო 
მომსახურებით. 

ზოგ სატრანსპორტო 
საშუალებას 10-დან 20 
წუთამდე სჭირდება 
ლოდინი გაჩერებაზე.  

ტარიფები მისაღებია, 
რადგან ქუთაისში, 
საქართველოს სხვა 

ქალაქებთან შედარებით, 
მგზავრობა უფრო იაფია.  

საკუთარ დარღვევებზე 
მოქალაქეები 

ყურადღებას არ 
ამახვილებენ, ხოლო 

მძღოლების 
დარღვევებზე უფრო 
ხალისით საუბრობენ.  
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