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Anna Kuceł 

Verta ieškoti naujų sprendimų 

(Žešovas, Lenkija, 2019) 

Ana Kuceł yra Głogów Małopolski pradinės mokyklos matematikos 

mokytoja. Ji turi didelę, dvidešimt dviejų metų patirtį darbe su 

mokiniais.  Ana įgijo pedagogo specialybę Žešovo aukštojoje 

pedagoginėje mokykloje. Šiuo metu mokytoja dėsto matematiką VI 

klasėje, kurioje mokosi 20 įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių. 

Šeši iš jų yra gabūs, dalyvauja įvairiuose konkursuose; aštuoni 

mokiniai, remiantis pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos 

duomenimis, turi specialiųjų poreikių, 2 mokiniai išsiskiria 

hiperaktyviu elgesiu; likusiems  besimokantiesiems būdinga žema 

mokymosi motyvacija. Mokytoja dėl tokios klasės specifikos susiduria su įvairiomis ugdymo  

problemomis, kaip antai: žemi mokinių matematikos pasiekimai (išskyrus talentingus mokinius); 

tėvų ir besimokančiųjų požiūris į matematiką kaip sunkų mokomąjį dalyką. Tokia nuomonė įtakoja 

silpną mokinių mokymosi motyvaciją. Neigiamą požiūrį į šį dėstomą dalyką formuoja ir tai, jog 

mokiniai nemato poreikio naudoti matematikos žinias kasdieniniame gyvenime. Šiandieniniame 

ugdymo procese ypač jaučiamas mokinių sistemingo mokymosi ir žinių integravimo trūkumas, kas 

labai svarbu mokantis matematikos ir kitų humanitarinių dalykų.  

Ana mokykloje susidūrė ir su socialinėmis problemomis (daugelio mokinių tėvai uždarbiauja 

kitose Europos šalyse, kitų šeimos yra mišrios arba išsiskyrę), kas prisidėjo prie žemų 

besimokančiųjų mokymosi pasiekimų. Mokytoja savo iniciatyva pradėjo ieškoti sprendimų, kaip 

pagerinti mokinių mokymąsi, paskatinti labiau domėtis matematika. Ji pradėjo studijuoti 

pedagoginę literatūrą, ieškoti medžiagos virtualiuose šaltiniuose, lankė kvalifikacijos tobulinimo 

kursus, organizavo susitikimus su tėvais ir aptarė su jais įvairius mokymosi klausimus. Mokytoja 

taip pat nemažai konsultavosi  su savo kolegomis ir mokyklos konsultantu ugdymo klausimais. 

Pedagogės paieškos ir pokalbiai nenuėjo veltui. Ji suprato, kad efektyvaus mokymo (si) sėkmės 

raktas yra individualizuotas ir personalizuotas mokymas pamokos metu bei užduočių įvairovė pagal 

mokinių galimybes. Mokiniams greit pabosta monotoniškas mokymasis, ir mokytojas turi ieškoti 

kitų priemonių, kas skatintų juos susikoncentruoti į tikslingą mokymąsi. Ana į pagalbą pasitelkė 

didaktines ir skaitmenines priemones, kaip skaitmeninis mokymosi vadovėlis, įvairios mobilios 
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aplikacijos interneto svetainėje www.learningapps.org, "GeoGebra", testai, žaidimai-varžybos 

(www.quizizz.com) ir pan. Šių priemonių naudojimas sustiprino mokinių domėjimąsi matematika ir 

prisidėjo prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų. Taip pat mokytoja organizavo papildomas 

pamokas mažiau gabiems mokiniams, kad užpildytų jų žinių spragas. Pamokoje Ana skatino gabius 

mokinius įsitraukti į aktyvų ugdymo procesą ir padėti silpniau besimokantiems klasės draugams.  

Mokytoja suprato ir tai, koks svarbus kiekvienam mokiniui jo pažangos, net menkiausios, 

įvertinimas, todėl stengėsi mokinius pagirti ir paskatinti įvairiomis priemonėmis: malonūs 

pagyrimai, teigiami pažymiai, pliusai, paveikslėliai, kalendoriai, "juokingi matematiniai lipdukai". 

Ana stengėsi mokiniams įrodyti, kokios svarbios matematikos žinios kasdieniniame gyvenime, ir 

kad jos mokymasis gali būti įdomus bei malonus, tereikia nuolat mokytis ir pakartoti išmoktą 

medžiagą.  

Mokytoja pastebėjo, kad įvairūs pamokoje naudojami metodai, ypač susiję su šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis, leido patirti ugdymo procese sėkmę. Priešingai, tradicinės 

pamokos priemonės nepasiteisino. Ana atidžiai stebėjo mokinių elgesį ir pažangą matematikos 

pamokose bei užsiėmimuose po pamokų. Jos įdėtos pastangos, iniciatyvumas, įvairių mokymo (si) 

metodų ir priemonių taikymas jau po pusės metų leido pasiekti gerų rezultatų. 

 

 

 

Visi mokiniai, pabaigę šeštąją klasę ir palyginę pirmojo bei antrojo semestro pažymius, buvo 

labai  maloniai nustebinti pagerėjusiais rezultatais. Sustiprėjo mokinių pasitenkinimo savimi 

jausmas, pagerėjo jų pažymiai, pasikeitė požiūris į matematikos dalyką; mokiniai tapo aktyvesni ir 
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draugiškesni vienas kito atžvilgiu. Su didžiausiu entuziazmu kartu su mokytoja Ana mokiniai 

suorganizavo mokyklos renginį "Susitikimas su matematika". 

 Matematikos mokytoja Ana savo kolegoms norėtų pasakyti, kad jie nebijotų ieškoti naujų 

sprendimų, siektų,  kad pagerėtų pedagoginio darbo sąlygos, atsirastų glaudesni ryšiai ne tik su 

mokiniais, bet ir tėvais, kolegomis, kad mokiniai galėtų patirti mokymosi sėkmę“. 

 

Šaltinis: 

http://glogowmlp.pl/images/dla_mieszkancow/zycie_codzienne/edukacja/szkoly/szkoly_podstawowe/szkolagm1.jpg 

 

Klausimai refleksijai: 

1. Kokios priežastys įtakojo  mokinių mokymosi sunkumus bei nenorą mokytis matematikos? 

2. Kokias priemones  mokytojas (-a) turėtų naudoti pamokose, siekiant mokinių aktyvumo ir 

aukštesnės motyvacijos?  

3. Kaip mokytojas gali pastebėti mokinių mažus mokymosi pokyčius (sėkmes) ir kaip galėtų juos 

pagirti/paskatinti? 
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