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įgūdžius ir gebėjimus  

(Tukumas, Latvija 2019) 

 

Ineta Mežniece jau 31 metai dirba Tukumo 2-oje pradinėje 

mokykloje gamtos mokslų mokytoja. Mokykla yra 

nedideliame šalies vidurio mieste, esančiame netoli 

Latvijos sostinės Rygos. Šioje mokykloje mokiniams 

siūlomos pagrindinio ugdymo ir muzikinio ugdymo 

programos. Tukumo  mokykloje nuo 7 klasės mokiniai gali 

mokytis matematikos aukštesniu lygiu. Be to, ši ugdymo 

įstaiga įgyvendina įvairius europinius projektus, kurie 

suteikia geresnes švietimo galimybes tiek mokytojams, tiek 

moksleiviams dalyvauti įvairiuose gamtos mokslų 

seminaruose ir renginiuose, kurie prisideda prie geresnių  moksleivių įgūdžių ir gebėjimų gamtos 

mokslų ir kitų dalykų srityje. Mokykloje įgyvendinamas ir kitas projektas, kurio dėka klasėse dirba 

mokytojas padėjėjas, padedantis dalyko mokytojui dirbti su žemesnių pasiekimų ir žemesnės 

motyvacijos mokiniais.  

Mokytoja Ineta dirba klasės auklėtoja 4b klasėje. Šią klasę galima apibūdinti kaip mišrią 10–11 

amžiaus mokinių grupę. Iš viso klasėje yra 30 mokinių, 6 iš jų mokosi labai prastai ir nėra 

motyvuoti. 

Mokslo metų pradžioje mokytojas pastebėjo žymius mokinių skirtumus tiek įgūdžių ir gebėjimų, 

tiek interesų srityse. Ji suprato, kad ypač svarbu dirbti su mokiniais, kurių žemi pasiekimai ir 

skatinti jų domėjimąsi dėstomu dalyku. Mokytoja siekė įgyvendinti šį tikslą kuo efektyviau, todėl 

ėmė lankyti profesinio tobulėjimo kursus, organizavo mokytojų ir tėvų konferencijas, tarėsi su tais 

mokytojais, diskutavo ir tarėsi su mokyklos direktoriumi mokinių mokymosi ir motyvacijos 

klausimais.  
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Pamokų metu mokytoja ypatingą dėmesį skyrė žemus 

pasiekimus turintiems mokiniams. Formuluodama 

užduotis, ji skirdavo jiems daugiau laiko pratimams 

atlikti. Be to, ji pasinaudojo mokykloje vykdomo ES 

projekto galimybėmis ir įsigijo planšetinius 

kompiuterius, jog galėtų išbandyti naujus mokymo 

metodus. Ineta pradėjo matematikos ir gamtos mokslų 

pamokose naudoti planšetinius kompiuterius bei interaktyvią lentą. Šios priemonės labai patiko tiek 

gabiems, tiek žemesnius pasiekimus turintiems mokiniams. Tai suteikė galimybę spręsti užduotis 

prieš klasę ir palengvino mokiniams, turintiems silpnus skaitymo ir raštingumo įgūdžius, geriau 

suprasti dalyką, stebint procesą ekrane.  

Mokytoja yra tvirtai įsitikinusi, kad skaitmeninių priemonių naudojimas gali pagerinti mokinių 

motyvaciją mokytis. Viena iš mėgstamiausių jos mokymo  platformų yra www.uzdevumi.lv. Šioje 

platformoje mokytoja gali rasti įvairiausių, skirtingų lygių - nuo lengviausių iki sunkiausių - 

užduočių ir pasiūlyti jas atlikti mokiniams. Be to, šios užduotys  leidžia mokiniams pelnyti taškus 

už atliktas užduotis ir, svarbiausia, įtraukia juos į aktyvų mokymosi procesą ir varžybas su klasės 

draugais. Mokytoja mokymosi platformą naudojo ne tik klasėje pamokos metu, bet ir po pamokų - 

namų darbams atlikti. Ineta tvirtai įsitikinusi, kad šių virtualių priemonių naudojimas pakeitė 

mokinių požiūrį į namų darbus: mokiniai pozityviai nusiteikę mokosi internete  ir džiaugiasi 

galimybe atlikti namų darbus, naudojant savo mobilųjį telefoną, o ne pratybų sąsiuvinį. Dėl šios 

priežasties padidėjo ir  atliktų namų darbų apimtis ir kokybė. 

Be viso to, mokytojai Inetai pamokose talkino mokytojos padėjėjas. Jis dirbo individualiai su 

mokiniais, kuriems sunkiau sekėsi dėstomas dalykas, tuo tarpu mokytoja Ineta galėjo daugiau laiko 

skirti ir gabiems mokiniams. 

Mokytoja Ineta atskleidė, kad jos mėgstamiausias mokymo metodas yra darbas grupėse: ji paskirsto 

mokinius į grupes taip, kad kiekvienoje  dirbtų ir motyvuoti, ir nelabai motyvuoti mokiniai. Tokiu 

būdu ugdytiniai skatinami padėti vieni kitiems. Žinoma, tai nėra pats ramiausias ir tyliausias 

mokymosi metodas, sako mokytoja, tačiau akivaizdu, kad jis yra pats efektyviausias mokiniams, 

kurie nemėgsta ir nenori dirbti individualiai 

Mokslo metų pabaigoje mokytoja pastebėjo reikšmingą mokinių akademinių pasiekimų pažangą. Ji 

tvirtai įsitikinusi, kad skaitmeninių mokymo (si) priemonių naudojimas klasėje ir po pamokų padėjo 
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sustiprinti mokinių motyvaciją ir pagerino jų pasiekimus. Palyginus mokslo metų pradžios su metų 

pabaigos rezultatais, paaiškėjo, kad paskutiniais mokslo metų mėnesiais mokiniai pademonstravo, 

kad jie mieliau atlieka  užduotis pamokose ir namuose. Atsirado daug didesnis domėjimas dėstomu 

dalyku, ypač naudojantis virtualia mokymosi platforma www.uzdevumi.lv, kuri leido varžytis su 

klasės draugais ir pasiekti geresnių rezultatų.  

Per mokslo metus mokytoja Ineta stebėjo savo mokinius ir džiaugėsi matydama tokį jų augimą. Jos 

nuomone, to pasiekta naujų technologijų naudojimo ir mokytojo padėjėjo pagalbos dėka. Mokytoja 

yra pasirengusi toliau tobulinti savo kompetenciją virtualių priemonių ir IT technologijų naudojimo 

srityje, kas padėtų motyvuoti mokinius aukštesniems pasiekimams. 

Sekančiais, 2019/2020 mokslo metais, mokytoja bus 1-osios klasės mokytoja ir yra pasirengusi 

savo sėkmingą patirtį taikyti ir šioje klasėje.  

Klausimai refleksijai: 

1. 1. Kaip pasiekti geriausių rezultatų, dirbant su mišria mokinių grupe? 

2. Kodėl virtualių priemonių naudojimas yra svarbus ugdant mokinių įgūdžius ir gebėjimus? 

3. Kaip grupinis darbas gali padėti žemos motyvacijos mokiniams? 

 

 


