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EwelinaBiaduń 

Matematika ir šio dalyko praktiniai aspektai 
(Žešovas, Lenkija, 2019) 

 

Ewelina Biaduń yra jauna ir labai ambicinga matematikos 

mokytoja. Ji baigė matematikos ir finansų studijas bei įgijo 

magistro laipsnį, studijuodama „Pedagoginio pasirengimo“ 

ir „Pedagoginės terapijos su oligofrenopedagogika“ kursą. 

Mokydama mokinius, ji siekia kuo praktiškiau dėstyti 

dalyką, akcentuodama savo ugdytiniams, kokia svarbi yra 

matematika žmogaus gyvenime. 

Ewelina dirba Leokadiów kaimo pradinėje mokykloje nuo 

2018 metų rugsėjo mėnesio. Klasių skaičius šioje mokykloje yra nedidelis, todėl ji turi geras 

sąlygos mokyti, o mokiniai mokytis. Dirbdama penktoje klasėje, kurioje mokosi tik 8 mokiniai, 

mokytoja pastebėjo, kad jų matematikos mokymosi motyvacijos lygis gana žemas. Tai atsitiko dėl 

to, kad kai kurie mokiniai pradėjo mokytis metais anksčiau, nei turėtų, taigi jiems yra 11–12 metų; 

kitiems dviems mokiniams yra taikomi specialūs ugdymo reikalavimai pagal pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas; ir tik 3 klasės mokiniai geba gerai mokytis. 

Mokslo metų pradžioje mokytoja pastebėjo esmines klasės problemas, su kuriomis susiduria 

mokiniai. Tai skaičiavimo efektyvumas bei negebėjimas atidžiai perskaityti uždavinio tekstą, t.y. 

mokiniai nesuranda svarbiausios informacijos tekste. Mokytoją netenkino ir tai, kad penktokai 

nemoka daugybos lentelės, kuri yra tolesnio matematikos mokymosi pagrindas. Nepaisant šių 

pastebėjimų, mokytoja nusiteikė darbui, teigdama, kad ši klasė turi potencialą, kad beveik 40% 

mokinių turi puikias galimybes mokytis. 

Mokytoja ėmėsi įvairių priemonių: kalbėjosi su tėvais, ypač su tais, kurių vaikai  turi specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, tarėsi su mokyklos direktoriumi, kuris taip pat yra matematikos mokytojas. 

Ewelina pasinaudojo socialinių tinklų galimybe ir įkūrė matematikos mokytojų grupę: joje 

mokytojai, turintys didelę patirtį, dalijasi vertingais mokymo(si) patarimais. Taip pat ji perskaitė 

nemažai mokslinės literatūros aktualiais ugdymo klausimais arba, kaip "pasakyti, kad tave išgirstų 

ir suprastų".  
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Taigi, ši klasė buvo nors ir maža mokinių skaičiumi, tačiau įvairi besimokančiųjų gebėjimais, 

poreikiais ir galimybėmis. Mokytoja, naudodamasi kitų mokytojų patarimais, tėvų nuomonėmis, 

įgytomis žiniomis, nusprendė organizuoti papildomo mokymo klubą mokiniams, kad šie galėtų 

tinkamai pasiruošti konkursui. Mokiniai lankė papildomo mokymo pamokas pagal ES projektą 

„Mokslas yra sėkmės raktas“. Mokytoja daug dėmesio skyrė kiekvieno mokinio individualizuotam 

ir diferencijuotam mokymui, nors jie ir dirbdavo grupėse. Mokiniai, kurių gebėjimai buvo 

aukštesnio lygio, atlikdavo sudėtingesnes užduotis savarankiškai arba grupėse, o likusieji dirbo 

kartu su mokytoja. Užsiėmimo pradžioje pedagogė pateikdavo mokiniams konkrečias užduotis, 

kurias jiems reikėjo atlikti tą dieną, todėl kiekvienas mokinys galėjo sėkmingai dirbti jam tinkamu 

tempu. Mokiniai, ypač turintys mokymosi problemų, už tam tikras atliktas užduotis gavo  

papildomus balus (dalinius pažymius), kurie leido pagerinti jų matematikos pažymius.Toks 

įtraukimas į pamoką yra labai svarbus: dėl šios priežasties mokiniai ne tik pasyviai perrašinėjo 

užduotis iš lentos, bet ir patys pradėjo spręsti užduotis. 

Ewelinos mokiniai turėjo didžiulę problemą ir su tekstinėmis užduotimis. Siekdama ugdyti 

besimokančiųjų įgūdžius atsirinkti svarbią informaciją matematikos uždavinyje, mokytoja taikė 

įvairius metodus. Pradėdama naują temą ji pateikdavo mokiniams paprastą tekstą dėstoma tema. 

Tada jie turėjo 5 minutes skaityti tą tekstą. Tuomet pedagogė užduodavo klausimus pagal pateiktą 

temą. Mokinys, kuris įsidėmėdavo daugiausia informacijos, gaudavo gerą pažymį,  o likusieji 

mokiniai gaudavo „pliusus“ - dalinius pažymius. Kitas metodas, skatinantis dėmesingumą ir geresnį 

informacijos įsiminimą, vaizdo įrašo žiūrėjimas  tam tikra tema  (taisyklės tokios pačios, kaip ir 

ankstesniame metode). Taip pat labai patraukli mokiniams priemonė buvo "Atminties žaidimas", 

kuri paprastai naudojama per paskutines 5 pamokos minutes. Mokiniai gauna A4 formato 

popieriaus lapą, kurio 4 kampuose yra 4 piešiniai. Besimokančiųjų užduotis - prisiminti kuo 

daugiau detalių (pvz., dešiniajame kampe buvo gėlė, joje buvo 5 žiedlapiai, kiekvienas žiedlapis 

buvo raudonas, gėlė geltoname fone ir t.t). Šie mokytojos naudotini metodai ne tik pagyvino 

pamoką, bet ir leido pasiekti geresnių rezultatų, gerinant mokinių atmintį ir dėmesingumą. 

Ewelina, siekdama spręsti mokinių daugybos lentelės spragas, kiekvieną dieną organizuodavo 

trumpas apklausas (testus). Mokytoja nevertino šios apklausos rezultatų, tik pateikdavo mokiniams 

grįžtamąją informaciją ir primindavo, kad jie turi praktikuotis namuose. Praėjus tam tikram laikui, 

kai mokiniai pagerino daugybos įgūdžius, "trumpi klausimai" buvo naudojami kaip ledlaužiukai 

pamokos metu (pvz., „Pauliau, prašau padauginti 4 iš 5“.  Paulius turėjo atsakyti į klausimą kuo 
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greičiau, nes visa klasė sekė laiką -  10 sekundžių). Kadangi klasėje yra tik 8 žmonės, kiekvienas 

mokinys per trumpą laiką yra apklausiamas žaidimo būdu. Šis pratimas leido pagerinti mokinių 

daugybos lentelės įgūdžius. 

Matematikos pamokose mokytoja susidūrė ir su kitais sunkumais, kuriems įveikti ieškojo kitų būdų. 

Pasak pedagogės, dirbant su 10-13 metų mokiniais labai pasiteisina mokymas(is)  žaidžiant ar 

bendradarbiaujant vieniems su kitais. Todėl pamokų metu ji naudoja įvairius metodus, kad 

palengvintų mokiniams įsidėmėti informaciją. Pavyzdžiui, kai mokiniams buvo sunku prisiminti 

romėniškus skaitmenis: L = 50, C = 100, D = 500, M=1000, mokytoja pasakė sakinį iš žodžių, 

prasidedančių skaitmenų simbolių pirmomis raidėmis eilės tvarka nuo mažiausio iki didžiausio: ,, 

LUBIĘ CIEBIE DOBRY MIKOŁAJU "(sakinys lenkų kalba). Toks pavyzdys leido kiekvienam 

mokiniui geriau atsiminti romėniškų skaičių tvarką ir simbolius.  

Kai kuriems mokiniams yra sudėtingi trupmenų skaičiavimai. Mokytoja siekia tai paaiškinti, 

remdamasi mokinių mėgstamo valgio (pica, šokoladas) pavyzdžiais.  Lyginant trupmenas, tereikia 

pagalvoti, kas suvalgė daugiau picos, pvz., kuri trupmena didesnė -  
2

7
 ar 

5

7
? Skaičiuojame, kas 

suvalgė daugiau - ar Andrew 
2

7
, tai reiškia 2 gabalėlius iš 7, ar Margaret 

 5

 7
, tai reiškia 5 gabalėlius iš 

7? Atsakymas betarpiškas ir greitas! 

Siekdama, kad mokiniai kuo greičiau įsisavintų medžiagą apie geometrines figūras, mokytoja 

pamokose naudoja žaidybinius elementus - magnetinius blokus (figūras), kurios labai lavina 

besimokančiojo vaizduotę. Juos naudodamas mokinys pats gali apskaičiuoti masę, kraštines, kampo 

viršūnę, šoną. 

 Ewelina teigia, kad yra daug įvairių būdų ir metodų, kaip padaryti pamoką įdomią, patrauklią ir 

skatinančią mokytis matematikos. Tokių idėjų mokytoja siūlo kolegoms pasieškoti socialiniuose 

tinkluose(https://m.facebook.com/KreatywnieMatematycznie/?_rdr, https://www.facebook.com/groups/

703774346748555/.  Taigi, dirbdama penktoje klasėje ir išbandydama įvairias mokymo technikas bei 

būdus, mokytoja sulaukė geresnių rezultatų po pirmų mokslo metų. Tam tikros vertinimo 

priemones, kurios buvo naudojamos mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, leido pamatuoti mokinių 

pažangą. Mokytoja pastebėjo, kad dauguma mokinių pagerino savo matematinius įgūdžius: pirmojo 

semestro vidurkis buvo 3,3, o mokslo metų pabaigoje jis buvo 6% aukštesnis ir sudarė 3,5. 

Suprantama, jog ne visų mokinių rezultatai pasikeitė: mokytoja mano, kad jiems dar reikia laiko. 

https://m.facebook.com/KreatywnieMatematycznie/?_rdr
https://www.facebook.com/groups/703774346748555/
https://www.facebook.com/groups/703774346748555/
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Tačiau Ewelina tiki, kad papildomas darbas  su mokiniais leis pasiekti jiems geresnių rezultatų ir 

suprasti, kokia svarbi yra matematika žmogaus gyvenime.  

Mokytojos Ewelinos žodžiais tariant, ,,svarbiausias dalykas mokytojo darbe yra pašaukimas dirbti 

su vaikais. Mokytojui neturi trukdyti tam tikros nesėkmės, nes jos dažnai nepriklauso vien nuo 

mokytojo. Tačiau reikia pažymėti, kad mokytojas gali daryti didelį poveikį daugeliui dalykų". 

 

Šaltinis: https://spleokadiow.edupage.org/ 

 
 

Klausimai refleksijai: 

1. Kaip galima individualizuoti matematikos mokymą(si)? 

2. Kaip galima įrodyti mokiniams, kad matematika nėra abstrakti, bet lengva ir naudinga 

gyvenime? 

3. Mokymasis žaidžiant - ar tai įmanoma? 
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