
ტიპობრივი შეცდომები 
რომლებსაც მოსწავლეები 

უშვებენ 

 
ეკატერინე ბოკუჩავა 



კვლევა საბუნებისმეტყველო 
გაკვეთილებზე 



დანერგვის კლასი 
 სამივე მოდული მე-9 კლასში 

რატომ  სამივე ერთ კლასში? 

   ლაბორატოლიული სამუშაოს მსვლელობის 
შესწავლა  

კვლევა  - თითეული  მოდულის 

მსვლელობისას  ექსპერიმენტების 

სიზუსტის , ცდომილების , ხარვეზების 

შესწავლა . მონაცემთა  შეგროვება 

სტატისტიკური  ანალიზი. 

 

 



სამუშო მოდულები 
 



წმენდა ქიმიით 
“ჰოლივუდის ღიმილი” 

 
პირველი მოდულის ცდომილებები: 

 

სამუშაოს ხანგრძლივობა გაიზარდა 

    ( დაგეგმილთან  შედარებით) 

შეკითხვების სიმრავლე. 

ინსტრუქციის ნაკლებად გამოყენება. 

ხმაური 

ღელვა!!! 



კოკა-კოლა 

მეორე  მოდულის მსვლელობის შედეგები: 

 

 მოსწავლეებს წვრილმანი შეკითხვები 
ნაკლებად გააჩნდათ 

 სარგებლობდნენ ინსტრუქციით 

  მუშაობდნენ თამამად და მოწესრიგებულად 

  სვამდენენ  საინტერესო შეკითხვებს,  

 



შედეგები ჯგუფების 
მიხედვით 
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კუბების რაოდენობა 



ჯგუფების საერთო მონაცემები 
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კუბების რაოდენობა 
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რა იწვევს მიღებულ ცდომილებებს? 
ტიპობრივი შეცდომები, რომლებსაც 
მოსწავლეები უშვებენ ექსპერიმენტის 

დროს 

 
 
 

• მოსწავლეთა  და  მასწავლებლის გამოუცდელობა 
ექსპერიმენტულ ნაწილში. 

• შეცდომები- მონაცემთა შეგროვებისას 

   ( დაუკვირვებლობა, ინსტრუქციის არ გამოყენება 
ან ზედაპირული გაცნობა, თანამშრომლობა...) 

• ლაბოლატორიაში  ქცევის  და უსაფრთხოების 
წესების არ ცოდნა. 

P.S  ჩვენ შემთხვევაში კონსულტაცია გაგვიწია 
მათემატიკის მასწავლებელმა. 

 

 



ნაბიჯ - ნაბიჯ   კეთება 
 იფიქრონ  იმაზე,  რასაც აკეთებენ 

      

              მოდულის დანერგვა დავიწყე 
ექსპერიმენტით,  შედეგების მიხედვით 
გავარჩიეთ შეკითხვები და  მივედით  

მიზნამდე. 



ძლიერი მხარეები 
გაზარდა მოსწავლეთა ჩართულობა და 

ინტერესი საბ. საგნების მიმართ. 

შეიძინეს კვლევის, ექ. დაგეგმვის და 
განხორციელების,ანალიზის, შეფასების, 

ინტეგრაციის უნარები. 

შექმნა მოტივაცია ძიებით, კეთებით სწავლების, 
არა მარტო  დანერგვის კლასის მოსწავლეებში 

არამედ მთელს სკოლაში. 

გამოხმაურებ  საზოგადოებიის 

კოლეგების, 

გაუმჯობესების გზები 
მასწავლებელმა მეტი ყურადღება გაამახვილოს 

მონაცემთა შეგროვებაზე, მისცეს მარტივი და ამოცანები 
(ექსპერიმენტები) რაოდენობრივ გამოთვლებზე. 

უზრუნველყოს  ექსპერიმენტულად დატვირთული 
გაკვეთილებით 

სუსტი მხარე 
მოსწავლეთა გამოუცდელობა   

 ექსპულ ნაწილში. 

შეცდომები- მონაცემთა შეგროვებისას. 

ლაბოლატ. ქცევის წესები 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი 
საფრთხეები 

მასწ. დასანერგი   მოდულის ექსპერიმენტები 
დაწვრილებით უნდა ქონდეს განხილული და 

განხორცილელებული. 

ლაბ. მუშობის წესები  საჭიროებს ხშირ შეხსენებას.  
მოდული უნდა შეესაბამებოდეს ესგ-ს. 

 

 

 

 

SWOT 



გაუმჯობესების გზები 
  

გასავარჯიშებელი პრაქტიკული სამუშაობი 
- სავარჯიშოები, რომლებიც ცდების 
ჩატარების ტექნიკის, ხელსაწყოების 
მოხმარების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 
განვითარებას ემსახურება;  

კვლევითი პრაქტიკული სამუშაოები და 
პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 
დავალებები. 

ლაბოლატორიული სახელძღვანელოს 
შექმნა. 

 



გამოხმაურება 

საზოგადოება 

სკოლის 
საზოგადოება 

•  სკოლის პედაგოგების და 
მოსწავლეების, კერძოდ; 
სამცხე-ჯავახეთიდან.  
დაიგეგმა  ერთობლივად  
დავნერგოთ აღნიშნული 
მოდულები  სამცხე-
ჯავახეთში. 

• მასწავლებლები 

• მოსწავლეები 

• მშობლები 
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