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Ligita Minkauskienė 

Ką daryti, kad mokiniai pamėgtų matematiką? 

(Kaunas, Lietuva 2019) 

Ligita Minkauskienė matematikos mokytoja dirba 19 metų, 

kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja. 

Nuo 2017 m. dirba Kauno Petrašiūnų progimnazijoje. 

Progimnazija vykdo pradinio ugdymo programą, 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir neformaliojo 

švietimo programas. 

Progimnazija įsikūrusi didžiausioje pagal plotą Kauno 

miesto seniūnijoje, kurios gyventojų tankumas nedidelis. 

Tai vienintelė bendrojo ugdymo mokykla mikrorajone. 

Šiame mikrorajone nėra neformaliojo švietimo įstaigų. 

Socialinis kontekstas sudėtingas, apimantis skirtingą 

mokinių šeimų socialinę ir kultūrinę patirtį, aktyvumą 

įsitraukiant į ugdymo procesą, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą. Nuolat didėja socialinės 

pagalbos reikmė, o pagalbos mokiniui specialistų trūksta, tai stabdo perėjimą nuo mokymo prie 

mokymosi. 

Mokytojos Ligitos klasėje (6b) mokosi 24 įvairių gebėjimų mokiniai: 2 mokiniai itin gabūs, kurie 

lanko savivaldybės įgyvendinamą ,,Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą, 2 

mokiniai, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir 5 mokiniai, kurių mokymosi motyvacija žema, 

2 mokiniai atvykę mokytis iš kitų mokyklų, turintys nepakankamai išlavintus bendradarbiavimo 

įgūdžius. Mokinių amžius 12 m. Mokytoja juos pradėjo mokyti nuo 5 klasės t. y. kai mokiniai 

pradėjo mokytis pagal aukštesnę (pagrindinio) ugdymo pakopą. 

Mokytoja nuo pat pradžių pastebėjo, kad mokiniai yra labai skirtingų gebėjimų ir motyvacijos bei 

ne itin aktyvūs pamokose, nesistengia susiplanuoti mokymosi strategijų. Turėdama didesnių 

lūkesčių, išsikėlė tikslą – didinti mokinių mokymosi motyvaciją bei susidomėjimą šiuo dalyku, 

siekti aukštesnės mokinių pažangos, panaudojant virtualias mokymosi aplinkas. 

Mokytoja tobulino profesinę kompetenciją nuotoliniuose 480 val. mokymuose ,,Šiuolaikinė 

mokymo(si) aplinka“ ir įgytas žinias sistemingai taikė matematikos pamokose. Pamokas bent 2 
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kartus per savaitę organizuodavo planšečių klasėje, kur mokiniai galėdavo spręsti uždavinius pagal 

savo mokymosi lygį, tempą, gebėjimus – ugdymo turinys diferencijuojamas, o mokymasis 

individualizuojamas. Po kiekvieno mokytojos įvertinimo mokinys matydavo ne tik klaidų taisymus 

ir teisingus sprendimus, bet ir linijine diagrama pavaizduotą mokymosi pažangą ,,gyvūnų safaryje“ 

– pažangumo poziciją bei ataskaitas už kiekvieną temą, kas turėjo įtakos mokymosi motyvacijos 

stiprėjimui. Taip pat, atlikdami užduotis namuose mokiniai galėjo nuotoliniu būdu konsultuotis su 

mokytoja ir iš karto gauti grįžtamąjį 

ryšį. Virtuali mokymosi aplinka aukštų 

gebėjimų mokiniams leido į kai 

kuriuos dalykus daug labiau gilintis, 

naudojantis mokytojos  parengtu 

atitinkamu užduočių rinkiniu. 

Analogiškai ir su mokymosi 

motyvacijos stokojančiais mokiniais – 

jiems buvo rengiamos specialios 

įdomios (kartais žaidybinio pobūdžio) 

užduotys, skatinančios mokytis 

namuose ar kitur. 

Mokytoja atsakingai vertindama mokinių matematikos žinias, gebėjimą jas pritaikyti įvairiose 

situacijose, pamokose naudojo ne tik sukurtas virtualias mokymosi priemones ir aplinkas, bet ir pati 

kūrė mokymosi priemones pasinaudodama SMART Notebook 11 programine versija, kurios sudarė 

galimybę matematiką integruoti su kitais gamtamoksliniais mokomaisiais dalykais. 

Mokytoją džiugino mokinių aktyvus įsitraukimas į pamokas, didesnis susidomėjimas matematikos 

dalyku bei tarpdalykiniais integraciniais ryšiais ir jų pagerėjusiais mokymosi pasiekimų rezultatais. 

Šios klasės pažangumo kokybė per 3 pusmečius pagerėjo 8%. 

Žemesnių gebėjimų mokiniai pamokose tapo aktyvūs, 3 iš jų pasiekė pagrindinį mokymosi lygį. 

Pastebimai patobulėjo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokėjimo mokytis 

kompetencija, sustiprėjo mokymosi motyvacija bei pagerėjo individualios pažangos rodikliai. 
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Mokydamiesi virtualioje aplinkoje visi mokiniai išmoko įsivertinti savo pažangos pokytį bei 

numatyti, kuriose srityse jiems reikia daugiau pasimokyti, užsimezgė glaudesni santykiai tarp 

mokytojos ir mokinių. Mokiniai suprato, kad mokytojas yra visada pasiruošęs jiems padėti, 

padrąsinti, paskatinti savarankiškai priimti sprendimus. Mokytoja džiaugėsi ne tik įgyvendinusi 

savo išsikeltus tikslus ir lūkesčius, bet ir labiau pažinusi mokinių individualius ugdymosi poreikius 

bei jų pomėgius. Mokytoja teigia, kad ,,šiuolaikiniam mokytojui privaloma domėtis tuo, kas įdomu 

ir patrauklu  šiuolaikiniam mokiniui“. 

Klausimai refleksijai: 

1. Kokie mokymo metodai ir priemonės, Jūsų nuomone, turėjo daugiausia įtakos, kad nuo 

mokymo pamokoje palaipsniui sėkmingai einama prie mokymosi paradigmos modelio 

diegimo?  

2. Kurios mokymo priemonės labiausiai įtakojo, kad ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys 

ir talentingas/gabus mokinys pamokoje patirtų sėkmę? 

3. Kokio tipo užduotys/programėlės virtualioje aplinkoje labiausiai sudomino ir įtraukė 

mokinius į savarankišką mokymąsi? 
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