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Sanita Baumane 

Tikros, virtualios ir skaitmeninės pamokos, uždegančios mokytojus ir 

mokinius 

(Tukumas, Latvia 2019) 

 

Sanita Baumane yra gamtos mokslų mokytoja Tukumo 2-oje pradinėje 

mokykloje. Jos pedagoginio darbo patirtis yra 22 metai. Sanita dėsto 

gamtos mokslus, chemiją, geografiją ir biologiją 11-16 metų mokiniams. 

Latvijos universitete ji įgijo gamtos mokslų ir geografijos mokytojo 

specialybę, nuolat tobulina kvalifikaciją neformalaus švietimo 

seminaruose šalyje ir užsienyje. Sanita dalyvauja ir virtualiuose 

mokymuose, dalijasi savo patirtimi ir vadovaujasi kolegų pozityviais 

pedagoginiais sprendimais. Pamokose mokytoja naudojasi ir pagalbos 

specialistų parama, kurių dėka mokiniai geriau supranta dėstomą temą ir gauna geresnius pažymius. 

 Šiuo metu mokytoja Sanita dirba su mišria mokinių grupe, kuri skiriasi tiek amžiumi, tiek 

socialinėmis bei ekonominėmis gyvenimo sąlygomis, motyvacija ir mokymosi galimybėmis. 

Sanitos klasėje mokosi 25 mokiniai. Juos  mokytoja moko nuo penktos klasės jau ketverius metus. 

Latvijoje penktos klasės mokiniai pradeda mokytis pradinės mokyklos lygmenyje, susipažįsta su 

kitų dalykų mokytojais, įvairiais mokymo ir mokymosi metodais. Mokiniai skiriasi mokymosi 

motyvacijos lygiu, gebėjimu susikaupti, skaitymo ir mokymosi pasiekimais. 

Mokytoja, pradėjus dirbti su šiais mokiniais, pastebėjo, kad 25 proc. iš jų nebuvo motyvuoti  

tiksliųjų ir kitų STEAM dalykų pamokose, 1 mokiniui buvo reikalinga specialioji pedagoginė 

pagalba. Kai kurie mokiniai turėjo skaitymo ir teksto įsisavinimo, informacijos panaudojimo bei 

matematikos žinių integravimo į kitus gamtos mokslus problemų. Taigi, esminės problemos, su 

kuriomis susidūrė Sanita, buvo mokinių skaitymo ir raštingumo, analizavimo bei pagrindinių 

matematinių gebėjimų trūkumas, atliekant įvairias užduotis. 

Kaip žinome, visų STEAM dalykų pagrindas yra matematika, kurios žinios yra labai svarbios. 

Todėl rengdamasi pamokoms mokytoja glaudžiai bendradarbiauja su mokyklos matematikos 

mokytojais. Taip pat ji veda atviras pamokas, kurias kartu su kolegomis analizuoja jas ir ieško 

geriausių sprendimų, kaip integruoti matematiką į gamtos mokslų dalykus. 
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Siekdama geresnių mokymo(si) rezultatų, mokytoja planavo pamokas taip, kad mokiniams būtų 

lengviau suprantama dėstoma medžiaga. Ji įtraukė savo ugdytinius į mokymosi proceso planavimą, 

siūlydama tokias darbo formas ir metodus, kurie leistų mokiniams patirti sėkmę ir pagerintų 

mokymosi pasiekimus. Sanita ir jos mokiniai diskutavo, kas galėtų padėti besimokantiesiems geriau 

įsisavinti mokomojo dalyko turinį. Kartu buvo nuspręsta, kad tai būtų šios formos: kūrybinis darbas 

(modeliavimas), kritinio mąstymo tobulinimas projektuose, laboratoriniai tyrimai, skaitmeninės 

priemonės, animacija ir žaidimai, užsiėmimai lauke ir gamtos stebėjimas. Pavyzdžiui, kai mokiniai 

mokėsi apie matavimus, jie išėjo iš mokyklos ir išmatavo mokyklos stadioną. Grįžę į klasę, 

planšetiniuose kompiuteriuose užfiksavo gautus duomenis GeoGebra mobilioje programėlėje. Tai 

leido jiems tiksliai ir patraukliai apskaičiuoti stadiono plotą ir perimetrą. Kitas vienas iš 

sėkmingiausių mokytojos darbo pavyzdžių buvo mokinių kūrybinis darbas, kuriant modelius ir 

priimant įvairius techninius sprendimus, vizualizuojant turinį, dirbant grupėse prie projektų, 

gamtoje, naudojant informacinių technologijų priemones. Šios formos ir priemonės padėjo 

mokiniams suprasti ryšį tarp STEAM dalykų, įvertinti matematikos svarbą žmogaus asmeniniame 

gyvenime.  

Kasmet šeštoje klasėje yra vykdomas valstybinis 

diagnostinis mokinių matematikos, gamtos mokslų 

pasiekimų vertinimas, kuris atskleidžia 

besimokančiųjų  žinių ir supratimo lygį. Sanitos 

klasė, integruojant matematiką ir gamtos mokslus 

(STEAM), parodė gerus rezultatus. Jų patirtis 

biologijos, geografijos ir IT pamokose, tiriamieji 

darbai buvo labai naudingi, įsisisavinant 

matematikos žinias. Mokiniai pamokose be jokių 

problemų naudojosi įvairiomis virtualiomis priemonėmis: mobiliaisiais telefonais, planšetėmis, 

interaktyvia lenta. Ir silpnesnių gebėjimų mokiniai, kurie turėjo mokymosi sunkumų, sužinojo, kaip 

rasti reikalingą informaciją internete ir kaip pasinaudoti mobiliomis programėlėmis. Pastebimai 

pagerėjo besimokančiųjų pažymiai ir motyvacija ne tik matematikoje ir gamtos moksluose, bet ir 

kituose dalykuose. 

Mokytoja Sanita norėtų patarti kolegoms, kad norint pasiekti gerų mokinių mokymosi rezultatų, 

būtina dalintis su kolegomis gerąja darbo patirtimi, lankytis jų pamokose, aptarti problemas, kartu 

ieškoti bendrų sprendimų. Taip pat svarbu pamoką paįvairinti šiuolaikinėmis moderniomis 
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priemonėmis ir metodais, naudoti įvairias skaitmenines technologijas ir virtualias mokymo(si) 

platformas. Reiktų keisti ir mokymosi vietą, išeiti iš mokyklos ir stebėti aplinką, analizuoti. 

Šiuolaikinis ir inovatyvus mokytojas gali sužadinti kiekvieno mokinio domėjimąsi supančiu 

pasauliu ir pasiekti pažangos. Žinoma, visa tai reikalauja nuolatinio mokytojo darbo su mokiniais ir 

tėvais bei skirtingų dalykų mokytojais. 

Klausimai refleksijai: 

1.Kodėl yra svarbu bendradarbiauti su kolegomis, siekiant geresnių mokinių rezultatų? 

2.Kodėl mokiniams yra įdomus kūrybinis darbas mokymosi procese? 

3.Kaip gali virtualios mokymosi priemonės, pradėtos naudoti ankstesniame mokinių amžiuje, įtakoti 

jų mokymąsi tolimesniame etape? 

 


