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laipsnį. Mokytojau jau 27 metus. Šiuo metu dirbu Kauno rajono 

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.  

Mano ketvirtoje klasėje mokosi 27 mokiniai. Mokinių amžius 10-11 

metų. Mokiniams patinka matematikos pamokos. Didesnė klasės 

mokinių dalis moka spręsti įvairias matematines užduotis, tačiau klasėje yra 12 mažiau motyvuotų 

ir silpnesnių gebėjimų mokinių. Vienam mokiniui sunkiau sekasi įsiminti skaitmenis vizualiai. 

Pasiekti aukštesnių matematikos rezultatų trukdo ne tik mokymosi motyvacijos stoka, bet ir 

erdvinio, loginio (konstrukcinio) mąstymo trūkumas. Šiems mokiniams sunkiau įsisavinti pateiktą 

medžiagą – audialinių ir vizualinių metodų taikymas nepasiteisina, todėl pamokose taikau ir 

kinestetinio stiliaus metodiką.  

Matematikos pamokose problemos dažniausiai iškyla sprendžiant geometrinės srities ir tekstinius 

uždavinius. Ieškodama efektyvesnių priemonių mokiniams, išbandžiau interaktyvią programėlę „10 

monkeys“ (https://www.10monkeys.com/lt/), kurios dėka mokinių problemos sumažėjo. Mokytis 

šioje IKT aplinkoje mokiniams labai patiko. Jie čia norėjo praleisti daugiau laiko tobulindami 

skaičiavimo ir taikymo įgūdžius.  

 

 

Projekto įgyvendinimą remia Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija nėra atsakinga 
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Siekdama pagerinti mokinių mokymosi kokybę ir matematikos pasiekimus, keičiau mokymo(si) 

metodus ir priemones. Mokiniai daugiau užduočių atliko interaktyvioje aplinkoje individualiai ir 

poromis (stipresni teikė pagalbą silpniau besimokantiems), taip pat grupėmis. Ši metodika geresnių 

rezultatų davė dirbant ne mažiau kaip 3 valandas per savaitę. 

 

Matematikos pamokų metu kai kuriems mokiniams taikiau individualų mokymą(si) pagal jų 

galimybes (diferencijuodama užduočių kiekį ir turinį). Kiti mokiniai dirbo nuosekliai – atlikdami 

lengvesnes užduotis ir pereidami prie sunkesnių variantų.  

Geriausių rezultatų mokiniai pasiekė dirbdami individualiai arba su mano pagalba. Interaktyvios 

programėlės pagalba jie turėjo neribotą bandymų skaičių ieškodami teisingų sprendimų (pvz.: 

nepavykus nupiešti geometrinės figūros, mokinys galėjo greitai „nutrinti“ liniją ir ją piešti iš naujo). 

Taip pat mokinius motyvavo galimybė pereiti iš lengvesnio lygio į sunkesnį, o man naudojamos 

interaktyvios priemonės padėjo sutaupyti laiko ruošiantis pamokoms. Po 1 – 2 mėnesių mokiniai 

gebėjo atlikti vis sudėtingesnes užduotis, tuo tarpu mano pagalbos reikėjo vis rečiau. Visi mokiniai 

patyrė sėkmę ir motyvacija mokytis žaidžiant tik augo.  
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Teigiamas kiekvieno mokinio pokytis pažangos link buvo individualus. Kai kuriems mokiniams 

užteko 3 užsiėmimų patirti sėkmę, o kai kuriems mokiniams mano ir klasės draugų pagalba buvo 

reikalinga ir po 2 mėnesių. Nepaisant iškilusių sunkumų užbaigus užduočių ciklą visi mokiniai 

pagerino savo skaičiavimo gebėjimus ir įgūdžius.  

Matematikos ir pasaulio pažinimo pamokose taip pat naudoju Google Earth 

(https://www.google.com/earth/) bei Google Maps (https://www.google.lt/maps). Šių programų 

pagalba mokiniai lengviau suvokia erdvę, priežasties – pasekmės ryšius ir kitus reiškinius. 

Būti novatoriškiems ir kartu su savo mokiniais išbandyti informacines komunikacines priemones 

gali atrodyti sudėtinga bei daug laiko reikalaujanti užduotis, tačiau pasiekta mokinių pažanga 

naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis ir skaitmeniniais įrankiais atperka investuotą laiką ir 

darbą. Siūlau kolegoms būti drąsesniems ir dažniau integruoti IKT matematikos bei gamtos mokslų 

pamokose. 

  

Klausimai  refleksijai:  

1. Ar interaktyvios programėlės padėtų jūsų mokiniams tobulinant skaičiavimo įgūdžius?  

2. Ar dažniau atliekamos užduotys virtualiose aplinkose pagerintų mokinių pasiekimus?  

3. Ar šis metodas skatintų didesnį žemų gebėjimų mokinių įsitraukimą į veiklas pamokose? 
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Uždavinių sprendimo greitis

Uždavinių kiekis Laikas (min)

https://www.google.com/earth/
https://www.google.lt/maps

