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PAMATOJUMS 
Projekts SMART-MT dod ieguldījumu Europe 
2020 kritēriju sasniegšanā: par 15% samazināt to 
skolēnu skaitu, kuriem ir zemi sasniegumi lasīšanā, 
dabaszinātnēs un matemātikā un īstenot prioritāti 
"Gudrā izaugsme: attīstīt ekonomiku, kuras pamatā 
ir zināšanas un jauninājumi". OECD pētījuma PISA 
dati (2015) rāda, ka zemākais zināšanu līmenis ir 
tieši matemātikā (vidējais rādītājs ES ir 22%), lai 
gan matemātika ir norādīta kā viena no 
pamatprasmēm personīgai izaugsmei, aktīvai 
pilsonībai, sociālajai integrācijai un nodarbinātībai 
21. gadsimtā. 

MĒRĶIS 
Attīstīt matemātikas skolotāju digitālo izglītības 
kultūru, lai iesaistītu skolēnus mācību procesā 
un uzlabotu viņu sasniegumus. 

UZDEVUMI 
1. Uzlabot matemātikas skolotāju profesionālo 
izaugsmi, izmantojot mobilās lietotnes mācību 
procesā, lai uzlabotu skolotāju digitālo kompetenci. 

2. Atbalstīt matemātikas skolotājus, ieviešot jaunās 
digitālās prakses, kas balstītas uz mobilajām 
aplikācijām, lai uzlabotu skolēnu matemātiskās 
prasmes un uzlabotu viņu nepietiekamo 
sasniegumu matemātikā. 

3. Nostiprināt matemātikas skolotāju spēju attīstīt 
skolēnu kritisko domāšanu un radošumu, mācību 
procesā integrējot mobilās aplikācijas. 

4. Atbalstīt matemātikas skolotājus rast risinājumu 
dažādībai klasē, daloties ar labākajām mācību 
pieredzēm, kas tiks prezentētas kā brīvi pieejamie 
mācību resursi. 

 

REZULTĀTI 
 O1 Apmācību kurss matemātikas 

skolotājiem "Matemātikas mācīšana 
digitālajā laikmetā”: 

 Mācību programma  
 Modulis I “Mobilo aplikāciju 

izmantošana skolēnu matemātikas 
prasmju uzlabošanai”. 

 Modulis II “Mobilo aplikāciju 
izmantošana skolēnu kritiskās 
domāšanas un radošuma 
paaugstināšanai”. 

 Modulis III “Darbs ar dažādību klasē”. 

 O2 E-rīki matemātikas mācīšanai: 

 E-direktorijs ar jau esošām 
aplikācijām matemātikas prasmju 
uzlabošanai. 

 “The Math App” ar 20 uzdevumu 
komplektu. 

 O3 E-rīki skolēnu kritiskās domāšanas un 
radošuma attīstīšanai: 

 E-direktorijs ar jau esošām 
aplikācijām, lai attīstītu skolēnu 
kritisko domāšanu un radošumu. 

 “The Eureka App” ar 6 uzdevumu 
komplektu. 

 O4 Labākās pieredzes apkopojums 
darbam ar dažādu zināšanu līmeņa 
skolēniem klasē. 

 

 

 

 

 

IETEKME 

Matemātikas skolotāji: 

 Uzlabos savas pedagoģiskās, sociālās un 
digitālās kompetences, lai mācību procesā 
izmantotu jaunas un mūsdienīgas metodes, kas 
paaugstinās skolēnu motivāciju, veicinās viņu 
vēlmi apgūt matemātiku un uzlabos rezultātus. 

Pamatskolas skolēni (vecumā no 10 g. – 13 g.): 

 Samazinās nepietiekamo zināšanu līmeni 
matemātikā, strādājot ar  saistošiem digitālajiem 
mācību līdzekļiem.  

 Mainīs attieksmi pret matemātiku kā interesantu 
un noderīgu priekšmetu. 

 

 
 


