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Jurgita Norvilienė 

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas matematikoje 

(Kaunas, Lietuva 2019) 

Jurgita Norvilienė yra matematikos ir informacinių technologijų 

mokytoja metodininkė, mokykloje dirba 16 metų. 

Nuo 2017 m. dirba Kauno rajono Šlienavos pagrindinėje mokykloje, 

kuri yra įsikūrusi Samylų seniūnijos didžiausioje gyventvetėje – 

Šlienavoje. Šioje ugdymo įstaigoje mokosi apie 180 mokinių, kurie 

gyvena ne tik Šlienavoje, bet ir aplinkinėse gyvenvietėse. Šlienavos 

pagrindinė mokykla vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo ir 

neformaliojo švietimo programas, priklauso Kauno rajono sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklui, įgyvendina gamtosauginių mokyklų programą, bei taiko į STEAM 

orientuotą ugdymą. 

Mokyklos socialinis kontekstas yra įvairus, apimantis skirtingą mokinių šeimų socialinę ir kultūrinę 

patirtį, tėvų domėjimąsi ir aktyvumą įsitraukiant į ugdymo procesą. Mokykloje yra mokinių, iš 

buvusių emigrantų šeimų, kuriems reikia padėti pašalinti ugdymo(si) programų skirtumus ir 

adaptuotis mokyklos bendruomenėje. 

Mokytojos Jurgitos ugdomoje 5-oje klasėje mokosi 21 įvairių gebėjimų mokinys: 1 mokinys 

atvykęs iš Anglijos, kurio nepakankamos lietuvių kalbos žinios, 1 mokinys besimokantis pagal 

individualizuotą programą, 4 mokiniai atvykę iš kitų mokyklų, 5 mokiniai, kurių motyvacija yra 

silpna. Mokinių amžius – 11 metų. 

Mokytoja, dirbdama su klase, pastebėjo, kad mokinių mokėjimo mokytis kompetencija yra 

nepakankamai išugdyta. Mokiniai negeba išsikelti individualių mokymosi tikslų, nėra linkę aptarti 

klasėje jau turimą patirtį, nesusiplanuoja mokymosi strategijų, negeba vertinti kitų ir įsivertinti savo 

darbo rezultatų. Mokytoja taip pat pastebėjo, kad šios kartos vaikams yra būdingas greitas 

informacijos suradimas, naudojant internetą ir mobilias technologijas. Remiantis pastebėjimais, ji 

išsikėlė tikslą, sukurti mokymosi aplinką, kuri ugdytų mokėjimo mokytis kompetenciją, taikant 

mobiliąsias technologijas ir mobiliąsias aplikacijas. 

Mokytoja pamokose naudojo SMART lentą, planšetes bei mobiliuosius telefonus.  
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5 klasės ugdymo turinys yra panašus į 4 klasės, tik 

kelios temos yra naujos. Norėdama nustatyti kiekvieno 

mokinio žinias ir gebėjimus jas taikyti mokantis naujų 

temų, mokytoja pamokos pradžioje ir gale naudojo 

virtualų testų kūrimo įrankį „Kahoot“. Visiems 

mokiniams atsakius į klausimą, kiekvienas mokinys 

iškart gaudavo grįžtamąjį ryšį ir turėjo galimybę 

aptarti užduotį klasėje su mokytoju ir bendraklasiais. 

Mokiniai, spręsdami testus, išmoko fiksuoti klaidas, analizuoti ko jie dar neišmoko ir, įsivertinę 

save, išsikelti individualius mokymosi tikslus. 

Siekiant geresnio ugdymo turinio įsisavinimo, individualią mokymosi pagalbą mokiniams mokytoja 

teikė, taikydama mobilias aplikacijas, skirtas darbui su mobiliuoju telefonu ir planšete. Mokiniai 

įsivertinę savo žinias ir žinodami kur jie turi patobulinti savo gebėjimus, turėjo galimybę rinktis jų 

pažangai gerinti skirtas mobiliąsias aplikacijas iš pateikto sąrašo. 

Namų darbų diferencijavimui ir individualizavimui mokytoja  mokiniams užduotis skirdavo  

elektroninėse Ema pratybose, kur mokinys galėjo sekti savo individualią pažangą „Safaryje“. Namų 

darbai buvo skiriami, atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą, atlikus „Kahoot“ testą pamokos 

pabaigoje. 

Mokytoja Jurgita dalį pamokų paįvairino praktikos darbais, taikydama STEAM projektą „Išmanioji 

taupyklė“, integruodama technologijų dalyko ugdymo turinį, bei MKP ImagineLogo programą, 

kritinio mąstymo bei probleminio pobūdžio užduotims spręsti. Atliekant praktines užduotis, 

mokiniams darbas pamokoje buvo diferencijuojamas. 

Aktyvūs šiuolaikiniai mokymo metodai pamokoje, užduočių individualizavimas ir diferencijavimas, 

pastovus mokinių įsivertinimas ir individualios pažangos vertinimas lėmė mokinių motyvacijos 

augimą, domėjimąsi matematikos dalyku ir mobiliosiomis aplikacijomis. Mokiniai pradėjo patys 

ieškoti mobiliųjų aplikacijų ir dalintis patirtimi su klasės draugais. 

Bendradarbiaujant su 5 klasės mokiniais, pavyko susikurti matematikos dalyko darbo pamokose 

modelį, kuris tinka šiai klasei. 
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Mokytoja įgyvendino savo išsikeltą tikslą, tinkamai pasirinkus mokymo metodus ir priemones, 

kurios lėmė pažangos ir motyvacijos augimą matematikos dalyko pamokose. Per pusmetį 3 (10%) 

mokinių mokymosi lygis išaugo iki aukštesniojo, o 5 (24%) mokinių pažanga pakilo iki pagrindinio 

lygmens. Mokytoja teigia, kad „mobiliosios technologijos ir aplikacijos - puikios priemonės ne tik 

šiuolaikinei mokymosi aplinkai kurti, bet ir pažangai bei motyvacijai didinti“. 
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Klausimai refleksijai: 

1. Kaip mokytoja teikė individualią mokymosi pagalbą mokiniams?  

2. Kokie faktoriai lėmė mokinių motyvacijos augimą, domėjimąsi matematikos dalyku ir 

mobiliosiomis aplikacijomis? 

3. Ar tikslinga nurodytą pamokos modelį su kita klase?  

  


