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Esu Vaida Marcinauskienė. Matematikos mokytoja dirbu 15 

metų. Šiuo metu dirbu Kauno rajone, Akademijos Ugnės 

Karvelis gimnazijoje. Kvalifikacinė kategorija –  mokytoja 

metodininkė  

Mano mokomose šeštose klasėse mokosi 130 mokinių, iš jų 3 

mokiniai turi specialiųjų ugdymosi poreikių, vienas – migrantų 

kilmės mokinys. Mokinių amžius – 12-13 metų. Juos pradėjau 

mokyti nuo 5 klasės t. y. kai mokiniai pradėjo mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programą.  

Mokinių gebėjimai, motyvacija ir asmeninės savybės labai 

skiriasi. Mano nuomone, sėkmei pamokoje užtikrinti labai 

svarbu pažinti savo mokinius, žinoti jų pomėgius ir turimą 

patirtį. Pradėdama juos mokyti penktoje klasėje išsikėliau tikslą – didinti mokinių mokymosi 

motyvaciją bei susidomėjimą matematika ir siekti aukštesnės mokinių pažangos atsižvelgiant į 

mokinių skirtumus. Mano praktikoje, elektroninė mokymosi aplinka (EMA) ir integruotos realaus 

turinio užduotys buvo efektyviausios priemonės, padėjusios siekti išsikelto tikslo. 

Jau 5 klasėje pradėjau naudoti EMA pratybų užduotis (https://emapamokos.lt/). Pamokas bent kartą 

per savaitę organizuodavau kompiuterinėje skaitykloje. Atlikti šias užduotis mokiniai galėjo pagal 

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

individualizuojamas. Po kiekvieno įvertinimo skaitmeninėje erdvėje mokinys matydavo ne tik savo 

klaidas ir teisingus sprendimus, bet ir linijine diagrama pavaizduotą mokymosi pažangą, kas turėjo 

įtakos mokymosi motyvacijos stiprėjimui 
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Mokydamiesi virtualioje aplinkoje visi mokiniai išmoko įsivertinti savo pažangos pokytį bei 

numatyti, kuriose srityse jiems reikia daugiau padirbėti. Teigiamas kiekvieno mokinio ugdymo 

pažangos pokytis buvo individualus. Tokios matematikos pamokos mokiniams labai patiko, nes jiems 

dirbti skaitmeninėje erdvėje daug įdomiau ir patraukliau nei rašyti popieriuje ar lentoje. Be to, 

atlikdami skaitmenines užduotis mokiniai tobulino ir kompiuterinio raštingumo žinias. Tradicinė 

pamoka – ne šiuolaikiniam vaikui!   

Pasinaudodama mokinių patirtimi ir turimomis žiniomis matematines žinias taip pat siekiau įtvirtinti 

sprendžiant integruotus praktinius uždavinius. Kartu su gamtos mokslų mokytojomis kūrėme 

integruotas užduotis, kurios būtų patrauklios savo turiniu 5-6 klasių mokiniams. Gamtos mokslų 

pamokose mokiniai atlikdavo realius bandymus, o matematikos pamokose gautus tyrimų rezultatus 

naudodavo skaičiavimams, duomenų lyginimui ir diagramoms.  
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Grafinis vaizdavimas mano mokiniams padėjo lengviau suprasti ir analizuoti gautus rezultatus, 

pagilinti pažinimo bei kūrybingumo kompetencijas ir įtvirtinti matematinius gebėjimus. Darbą 

paprastai organizuodavau mažose grupėse – po keturis mokinius. Tokiu būdu jie mokėsi ne tik naujos 

medžiagos, bet ir darbo pasidalijimo, draugiško bendradarbiavimo bei dalykinės diskusijos meno. 

Pastebėjau, kad taikant grupinį metodą visi klasės mokiniai dirbo noriai, o stipresnieji teikė pagalbą 

silpniau besimokantiems. 

Rezultatai parodė, kad skaitmeninių priemonių pagalba į mokymosi procesą pavyko įtraukti ir 

silpnesnių gebėjimų mokinius. Integruotos realaus konteksto užduotys padėjo sudominti mokinius 

gilinti skaičiavimo įgūdžius, todėl manau, kad matematikos ir gamtos mokslų integracija prisideda 

prie mokymosi proceso patrauklumo bei sėkmės kiekvienam. 

 

Klausimai refleksijai: 

1. Ar skaitmeninių priemonių taikymas pamokose galėtų būti patrauklus jūsų mokiniams?  

2. Ar mokinių pasiekimai gerėtų integruojant matematiką su gamtos ir IT mokslais?  

3. Ar šios priemonės skatintų didesnį žemų gebėjimų mokinių įsitraukimą į veiklas pamokose? 

 

 


