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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todė Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą.
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Projektas SMART prisideda prie strategijos 
„Europa 2020“ siekinio įgyvendinimo, t.y. iki 15 
proc. sumažinti besimokančiųjų, turinčių žemus 
rašymo, gamtos mokslų ir matematikos pasiekimus, 
skaičių. 2015 m. OECD PISA duomenys rodo, kad 
tarp trijų tyrimo sričių žemi mokinių matematikos 
pasiekimai sudaro didžiausią procentą, nors 
matematikos kompetencija ES lygmeniu pripažinta 
kaip viena iš esminių XXI amžiaus kompetencijų, 
būtina asmeniniam tobulėjimui, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei atskirčiai ir bedarbystei 
mažinti. 

 

Plėtoti matematikos mokytojų skaitmeninio 
raštingumo kultūrą, kuri prisidėtų prie geresnių 
mokinių matematikos pasiekimų ir aktyvesnio jų 
įsitraukimo į mokymosi procesą 

  
 tobulinti mokytojų gebėjimus dirbti su 

skaitmeninėmis technologijomis  

 padėti mokytojams įsisavinti ir pritaikyti 
inovatyvias skaitmenines priemones (mobilias 
aplikacijas), siekiant geresnių mokinių 
pasiekimų matematikoje 

 tobulinti mokytojų profesinius gebėjimus, kurie 
skatintų mokinių kritinį mąstymą ir 
kūrybiškumą 

 tobulinti socialinius gebėjimus dirbti su 
mišriomis klasėmis gerosios patirties kontekste  

 

 
1. Mokymo(-si) kursas "Matematikos mokymas 
skaitmeninėje eroje", skirtas matematikos 
mokytojams  

 Programa 
 Modulis I „Mobilių aplikacijų naudojimas 

ugdymo procese, siekiant pagerinti mokinių 
matematikos gebėjimus“ 

 Modulis II „Mobilių aplikacijų naudojimas 
mokymo procese, ugdant mokinių kūrybiškumą ir 
kritinį mąstymą“ 

 Modulis III „Darbas su mišriomis 
besimokančiųjų klasėmis“ 
 
 2. E-priemonių rinkinys matematikos mokymui  
(-uisi) 

 Surinktas e-katalogas - mobilios aplikacijos 
mokinių matematikos gebėjimams stiprinti  
 „Matematikos Apps“ (20 užduočių ) 

 
3. E-priemonių rinkinys mokinių kritiniam 
mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti 

 Surinktas mobilių aplikacijų, ugdančių 
mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą,          
e-katalogas 
 „Eureka Apps“ (6 užduočių rinkinys) 

 

4. Rinkinys mokytojams „Geriausios patirtys, 
dėstant matematiką mišrioms mokinių klasėms“ 

 

 
Matematikos mokytojams: 

  Didaktinių, socialinių ir skaitmeninio 
raštingumo kompetencijų tobulinimas, 
skatinantis mokytojus integruoti inovatyvias ir 
šiuolaikines mokymo priemones ugdymo 
procese, dirbant su mišriomis mokinių 
grupėmis. 

5-6 klasių mokiniams (10-13metų): 

 Sukurtos patrauklios skaitmeninės mokymo 
priemonės (mobilios aplikacijos), atliepiančios 
besimokančiųjų gebėjimus, interesus bei 
amžiaus ypatumus, pakeis mokinių požiūrį į 
matematiką, kaip įdomų ir naudingą dalyką, 
prisidės prie matematikos ir kitų STEAM 
dalykų mokymosi rezultatų gerinimo. 
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