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1. Projekto SMART-MT pristatymas 

PROJEKTO PAGRINDIMAS 

Projektas „Išmanusis matematikos mokytojas“ prisideda prie strategijos „Europa 2020“ siekinio 

įgyvendinimo, t.y. iki 15 proc. sumažinti besimokančiųjų, turinčių žemus skaitymo, gamtos mokslų ir 

matematikos pasiekimus,  skaičių ir įgyvendinti prioritetą „Pažangus augimas: žinių ir inovacijų pagrindu 

sukurtos ekonomikos plėtra“. Matematikos, gamtos mokslų ir technologijų kompetencijos, ypač akcentuojant 

kritinio mąstymo ugdymą, problemų sprendimą, yra būtina sąlyga technologiškai pažangios ekonomikos ir 

visuomenės funkcionavimui. 2015 m. EBPO PISA duomenys rodo, kad iš visų trijų aukščiau minėtų sričių, 

žemi mokinių matematikos pasiekimai sudaro didžiausią procentą (ES vidurkis - 22,2%), nors matematikos 

kompetencija ES lygmenyje įvardinta kaip viena iš esminių XXI a. kompetencijų, būtinų asmens 

tobulėjimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir įsidarbinimui. 

(ang.k.http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf.) 

Be to, šios apklausos duomenys atskleidė netolygumus tarp skirtingų mokykl tipų; išryškino, kad žemesnius 

matematikos pasiekimus turi mokiniai, kilę iš žemesnio socialinio-ekonominio sluoksnio (tame tarpe 

migrantai) bei gyvenantys atokiose, nuo didesnių miestų nutolusiose vietovėse. Todėl ypatingas dėmesys 

turėtų būti skiriamas būtent šioms besimokančiųjų grupėms, kad jie turėtų didesnes galimybes įgyti 

reikalingus įgūdžius sėkmingam gyvenimui. Aukščiau minėtų ES ataskaitų analizė ir sėkminga ES šalių 

(Švedijos, Estijos, Suomijos) patirtis rodo, kad šios problemos yra glaudžiai susijusios su matematikos 

mokytojų kompetencijų, ypač skaitmeninių, stoka ir mokytojų negebėjimu ugdymo procese naudoti 

šiuolaikiškas bei patrauklias mokymo(si) priemones. Neformalios mokyklų vadovų apklausos duomenys 

rodo, kad mokytojų nenoras naudoti informacines technologijas pamokose yra susijęs su nepasitikėjimo 

savimi jausmu ir nepakankamu gebėjimu valdyti šias technologijas. Be to, jie pabrėžė, kad tradiciniai 

mokymo metodai mažina mokinių susidomėjimą ir motyvaciją mokytis matematikos. SMART-MT projektas 

grindžiamas skaitmeninės eros ir mobiliųjų programėlių naudojimo pamokose koncepcija. Jis prisideda prie 

mokytojų profesinio tobulėjimo bei įvaizdžio gerinimo, skatina bendradarbiauti, dalintis gerąja darbo 

patirtimi, motyvuoja pamokose naudoti inovatyvias skaitmenines priemones. Mokytojų skaitmeninio 

raštingumo kompetencija yra labai svarbi, ugdant mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą,siekiant 

aukštesnių matematikos pasiekimų ir mokymosi pažangos. 

PROJEKTO TIKSLAS - tobulinti  matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kultūrą, kuri prisidėtų 

prie geresnių mokinių matematikos pasiekimų ir aktyvesnio jų įsitraukimo į mokymosi procesą. 

PROJEKTO UŽDAVINIAI: 

1. Tobulinti matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, kuri skatintų mokytojus naudoti 

mobiliąsias programėles mokymo procese. 

2. Padėti mokytojams praktiškai naudoti mobiliąsias programėles, skirtas mokinių matematinių gebėjimų 

stiprinimui ir pasiekimų gerinimui. 

3. Stiprinti matematikos mokytojų gebėjimą, padedantį ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, 

integruojant inovatyvias skaitmenines priemones mokymo procese. 

4. Tobulinti mokytojų socialinę kompetenciją, dirbant su mišriomis mokinių grupėmis, remiantis sėkmingo 

pedagoginio darbo patirtimi, pateikta atvirųjų švietimo išteklių formatu.  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf
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INTELEKTINIAI PRODUKTAI: 

O1 – Mokymo(si) kursas „Matematikos mokymas skaitmeninėje eroje“ 

O2 – E-priemonių rinkinys matematikos mokymui 

O3 – E-priemonių rinkinys mokinių kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti 

O4 – Sėkmingų praktikų rinkinys mokytojams, dirbant su mišriomis mokinių grupėmis  

TIKSLINĖS GRUPĖS: 

• Matematikos ir kitų STEAM dalykų mokytojai, dirbantys ugdymo įstaigose 

• 5–6 klasių mokiniai (11–12 metų), kurių žemi matematikos mokymo(si) pasiekimai, kurie susiduria su 

nepalankiomis pedagoginėmis psichologinėmis, socialinėmis, kultūrinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. 

PROJEKTO REZULTATAI 

Pagrindinis projekto siekinys – gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, naudojant patrauklias skaitmenines 

priemones pamokinėje ir popamokinėje veikloje. Projekto partnerystė tikisi, kad mažiausiai 50% tikslinės 

grupės mokinių naudosis naujai sukurtomis mobiliosiomis programėlėmis ir pakeis neigiamą požiūrį į 

matematiką. Jie supras, kad tai įdomus ir naudingas dalykas. Matematikos mokytojai patobulins didaktinę, 

socialinę ir skaitmeninę kompetenciją ir drąsiau mokymo procese naudos naujas, šiuolaikiškas priemones, 

skatinančias mokinių mokymosi pažangą, motyvaciją ir domėjimąsi matematika. 

PROJEKTO PARTNERIAI: 

Kauno rajono švietimo centras (Lietuva) 

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija (Lietuva) 

Europinių inovacijų centras (Lietuva) 

Danmar Computers LLC (Lenkija) 

Eurotraining švietimo organizacija (Graikija) 

Tukumo 2-oji pradinė mokykla (Latvija) 

George Emil Palade gimnazija (Rumunija) 

Daugiau informacijos apie projekto partnerius ir projekto rezultatus galite rasti tinklalapyje: 

https://smart.erasmus.site/ 

  

https://smart.erasmus.site/
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2. Trumpas programos „Matematikos mokymas skaitmeninėje 

eroje“ aprašas 

Aprašo tikslas – pristatyti mokymo(si) kursų, skirtų matematikos mokytojų skaitmeninėms, socialinėms bei 

didaktinėms kompetencijoms tobulinti, matmenis, siekiant padidinti mokinių įsitraukimą ir geresnius jų 

mokymosi rezultatus. Mokymo kursų vadovas yra parengtas mokytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

programos pagrindu. Ši programa gali būti akredituota instituciniu ar nacionaliniu lygmeniu ir vykdoma 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose. 

Uždaviniai: 

• supažindinti su mokymo(si) programos aktualumu, tikslu, uždaviniais ir turiniu; 

• supažindinti su mokymo(si) metodologija; 

• pristatyti įsivertinimo metodą ir tobulintinas kompetencijas; 

• išdėstyti mokymo(si) planą ir mokymo(si) rezultatus. 

Programa yra parengta, atsižvelgiant į projekto partnerių šalyse atliktos situacijos analizės duomenis, 

susijusiais su matematikos mokytojų skaitmeninių, socialinių ir didaktinių kompetencijų, reikalingų dirbant 

su žemus pasiekimus turinčiais mokiniai bei gyvenančiais nepalankiose mokymuisi sąlygose, tobulinimu. 

Partnerių šalių švietimo situacijos analizės duomenys yra pateikiami projekto tinklalapyje:  

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf.  

 

3.  Kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematikos mokymas 

skaitmeninėje eroje“ 

Programos aktualumas ir inovatyvumas 

Ši programa yra reikalinga, nes ji ne tik patobulins matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo, 

socialinę ir didaktinę kompetenciją, bet ir skatins mokytojus pereiti nuo tradicinio mokymo prie šiuolaikinės 

mokymo(si) paradigmos. 

Mokinių pažanga ir pasiekimai matematikoje labai priklauso nuo mokytojo sugebėjimo sukurti „Z” kartai 

tinkamą mokymosi aplinką, kurioje integruojamos inovatyvios šiuolaikinės mokymo(si) priemonės, 

individualizuojamas ir diferencijuojamas mokymo(si) procesas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius, 

socialinius, kultūrinius ir psichologinius asmenybės aspektus. Šiandien mokytojui labai svarbu mokyti vaikus 

kūrybiškai mąstyti, ieškoti originalių sprendimų, plėtoti analitinį ir kritinį mąstymą, susieti mokymąsi su 

gyvenimiškomis situacijomis, integruoti STEAM dalykus pamokose ir popamokinėje veikloje. Tačiau EBPO 

PISA duomenys (2015 m.) parodė, kad tarp trijų svarbiausių sričių – rašymo, gamtos mokslų ir matematikos 

– mokinių pasiekimai žemiausi matematikoje (ES vidurkis: 22 proc., LT – 25,4 proc., LV – 26 proc., RO – 

39,9 proc., GR – 35,8) %, PL - 17,2%). Kai tuo tarpu, matematinis raštingumas ES lygmeniu įvardintas kaip 

viena iš pagrindinių XXI a. kompetencijų, reikalingų asmens tobulėjimui, aktyviam dalyvavimui pilietinėje 

visuomenėje, socialinei įtraukčiai ir įsidarbinimui. Mokinių žemi pasiekimai rodo, kad matematikos 

pamokos nėra patrauklios ir įdomios mokiniams, o mokytojams, ypač vyresnio amžiaus, trūksta gebėjimų 

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf
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naudoti tokias modernias technologijas, kaip mobiliosios programėlės, interaktyvios lentos, plančetės, el. 

pratybos, kurios yra ypač priimtinos jauniems žmonėms. 

Ši programa yra aktuali matematikos mokytojams, dirbantiems su 10–13 metų mokiniais, kuriems trūksta 

motyvacijos mokytis matematikos ir kurie susiduria su įvairiomis mokymosi problemomis. Ši programa leis 

mokytojams giliau supažindinti su šiuolaikinėmis mokymo(si) technologijomis, mobiliosiomis matematikos 

programėlėmis, jų taikymu pagal numatytą mokymo tikslą(-us), mokinių mokymosi poreikius ir gebėjimus, 

pagal galimybę integruoti su kitais STEAM dalykais. Informacinių technologijų naudojimas pamokose 

sustiprins mokinių domėjimąsi matematika, skatins jų kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Programos metu 

mokytojai ne tik praktiškai išbandys naujas mokymo priemones, bet ir analizuos sėkmingas patyrimines 

Lietuvos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Graikijos mokytojų darbo su mišriomis mokinių grupėmis istorijas. 

Programa yra inovatyvi, nes jos tikslas yra plėtoti matematikos mokytojų skaitmeninę ugdymo kultūrą ir 

kartu didinti mokinių motyvaciją bei įsitraukimą į matematikos mokymą(si), naudojant patrauklias 

mobiliąsias programėles. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo procesas bus organizuojamas pagal inovatyvią 

mokymo(si) metodologiją: mišrus mokymas(is), atvirieji švietimo ištekliai, „apverstos“ klasės metodas, 

Bloom’o mokymo(si) tikslų taksonomija. 

Programos tikslas – tobulinti matematikos mokytojų skaitmeninę, didaktinę, socialinę ir pilietinę 

kompetencijas, reikalingas efektyviam, inovatyviam ir patraukliam matematikos mokymui, siekiant 

aukštesnių mokinių pasiekimų bei atliepiant individualius mokinių ugdymo(si) poreikius mišriose klasėse. 

Uždaviniai: 

1. Suteikti matematikos mokytojams žinių apie mobiliųjų programėlių ir kitų inovatyvių technologijų 

naudojimą bei naudą formaliajame ir neformaliajame švietime; 

2. Mokyti mokytojus, kaip naudoti mobiliąsias programėles, siekiant padidinti mokinių įsitraukimą ir 

motyvaciją mokantis matematikos; 

3. Stiprinti matematikos mokytojų gebėjimą ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, integruojant 

STEAM dalykus bei naudojant inovatyvias mobiliąsias programėles; 

4. Analizuoti gerąją mokytojų patirtį, kaip sumažinti mokinių mokymosi netolygumus ir siekti mokinių 

individualios pažangos matematikos srityje. 

Tikslinė programos grupė yra mokytojai, dirbantys su 10–13 metų mokiniais: 

 matematikos mokytojai, 

 gamtos mokslų, dailės, inžinerijos ir technologijų mokytojai, 

 pradinių klasių mokytojai. 
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Programos turinys (temos, mokymo(si) forma, trukmė) 

Temos 

Mokymo(si) forma 
Iš viso 

(ak. val.) 

Tiesioginis kontaktas 

(ak. val.) 

Mokymasis 

virtualioje aplinkoje 

(ak. val.) 

 

1. Mokymo(si) kurso įvadas 

1.1. Turinys, struktūra ir metodologija 

(atvirkštinis mokymas(is), naudojant AŠI, 

mišrus mokymasis). 

1.2. Matematikos mokytojų kompetencijų 

įsivertinimas virtualioje mokymosi aplinkoje. 

5 

 

- 

 

5 

2. Mobiliųjų programėlių naudojimas mokymo(si) procese, siekiant pagerinti mokinių matematikos gebėjimus 

 (I modulis) 

2.1. Inovatyvios informacinės technologijos ir 

strategijos patraukliam ir efektyviam 

matematikos mokymui(si). 

2.2. Žemus pasiekimus turinčių mokinių 

kognityvinių gebėjimų stiprinimas pagal 

Bloom’o mokymo(si) tikslų taksonomiją. 

0,5 1 1,5 

2.2. Skaitmeninių priemonių rinkinys 

matematikos mokymui. E-katalogo ir 

„Matematikos App“ naudojimas formaliajame 

ir neformaliajame švietime. 

1 9 10 

3.Mobiliųjų programėlių naudojimas mokymo(si) procese, ugdant mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą 

(II modulis) 

3.1. Mokinių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo 

ugdymo svarba. Matematikos integracijos su 

kitais STEAM dalykais būtinumas ir galimybės. 

0,5 1 1,5 

3.2. Egzistuojančių mobiliųjų programėlių e-

katalogo ir naujai sukurtos mobiliosios 

programėlės „Eureka App“ naudojimas, siekant 

patrauklaus ir integruoto matematikos mokymo. 

1 9 10 

4. Darbas su mišriomis besimokančiųjų grupėmis (III modulis) 

4.1. Įvairovė klasėje. Pedagoginiai ir 

psichologiniai aspektai, dirbant su mišriomis 

mokinių grupėmis. Individualizavimas ir 

diferencijavimas, žaidybiniai elementai, 

mikromokymas(is). 

0,5 1 1,5 

4.2. Sėkmės istorijos – įkvepiantys pavyzdžiai, 

kaip pasiekti geresnių mokymo(si) rezultatų, 

dirbant su mišriomis mokinių grupėmis. 

Mokymasis veikiant. 

1 8 9 

5. Refleksija    

Pakartotinis matematikos mokytojų 

kompetencijų įsivertinimas virtualioje 

mokymosi aplinkoje. 

Refleksija. 

1,5 0 1,5 

6.Pažymėjimų išdavimas    

Bendras valandų skaičius 11 29 40 

*Viena akademinė valanda – 45 minutės  
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Tikėtina)-os) kompetencija (-os), kurią įgis mokymo(si) programą baigęs asmuo 

Matematikos mokytojai patobulins skaitmeninę, socialinę ir didaktinę kompetenciją. 

Programoje numatoma suteikti 

žinių ir supratimo, gebėjimų 

bei formuoti nuostatas 

Kompetencija(-os) Mokymo/mokymosi 

metodai 

Žinių įgijimas ir supratimas 

(teorinė dalis) 

Įgis žinių apie patrauklių ugdymo metodų ir 

skaitmeninių priemonių naudojimą, siekiant 

paskatinti mokinius būti aktyvesniais ir 

motyvuotais, mokantis matematikos ir siekiant 

geresnių mokymosi rezultatų (I modulis). 

Paskaita, demonstravimas, 

savarankiškas darbas ir 

mokomosios medžiagos 

analizė 

Susipažins su egzistuojančių mobiliųjų programėlių 

ir naujai sukurtos mobiliosios programėlės 

„Matematikos App” turiniu ir mokymo(si) 

uždaviniais pagal dalyko sritis (I modulis). 

Suvoks mokinių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo 

ugdymo svarbą matematikos pamokose (II 

modulis). 

Susipažins su egzistuojančių mobiliųjų programėlių 

ir naujai sukurtos mobiliosios programėlės „Eureka 

App“ turiniu ir jos pritaikymu matematikos 

pamokose, integruojant su kitais STEAM dalykais 

(II modulis). 

Pagilins psichologines ir pedagogines žinias, 

reikalingas dirbant su mišriomis mokinių klasėmis 

(III modulis). 

Sužinos, kaip  inovatyvūs  mokymo(si) metodai 

naudojant informacines technologijas, matematikos 

ir kitų STEAM dalykų pamokas gali padaryti 

patraukliomis ir prisidėti prie geresnių mokinių 

mokymosi pasiekimų. 

Įgūdžių įgijimas (praktinė dalis) Gebės matematikos pamokose taikyti patrauklias ir 

modernias mokymo(si) priemones bei mobiliąsias 

programėles su žaidybiniais, mikromokymo(si) 

elementais ir realaus gyvenimo situacijomis. 

Mobiliųjų programėlių 

parinkimas ugdymo turinio 

individualizavimui ir 

diferencijavimui 

 

Naujų metodų ir priemonių 

taikymas, poveikio 

mokiniams stebėjimas 

 

Sėkmės istorijų analizė 

Gebės pasirinkti ir naudoti mobiliąsias programėles 

ugdymo turiniui individualizavimui ir 

diferencijavimui, atsižvelgiant į besimokančiųjų 

kognityvinius gebėjimus, mokymosi poreikius ir 

stilius.  

Gebės dirbti su mišriomis  mokinių grupėmis, 

siekiant sumažinti mokinių mokymosi netolygumus 

ir pagerinti matematikos rezultatus. 

Gebės įsivertinti ir numatyti savo tobulėjimo 

galimybes, remiantis sėkminga kitų mokytojų 

patirtimi. 

Nuostatų įgijimas  Padidins mokytojų pasitikėjimą naudoti 

informacines technologijas ir kitas išmaniąsias 

priemones ugdymo procese. 

Stiprins požiūrį, kad kiekvienas besimokantysis gali 

pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, jei mokymas 

bus pritaikytas, atsižvelgiant į jo individualius 

ugdymosi poreikius ir gebėjimus. 

Diskusijos, savirefleksija 

remiantis įgytomis 

žiniomis ir įgūdžiais 
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Programoje numatoma suteikti 

žinių ir supratimo, gebėjimų 

bei formuoti nuostatas 

Kompetencija(-os) Mokymo/mokymosi 

metodai 

Kurs mokymo(si) aplinką, skatinančią mokytojų ir 

mokinių atvirumą ir dialogą, toleranciją ir 

bendradarbiavimą. 

Suvoks nuolatinio savarankiško mokymosi svarbą 

bei matematikos ir kitų STEAM dalykų mokytojų 

tarpusavio profesinės pagalbos ir bendradarbiavimo 

naudą. 

 

Mokymo ir mokymosi metodologija 

Šios mokymo(si) programos pedagoginė strategija grindžiama mišraus mokymosi metodologija, kai 

programpos dėstytojas  dirba kaip fasilitatorius. Programoje be tradicinių mokymosi metodų, tokių kaip 

paskaita, demonstravimas, savarankiškas darbas, analizė, stebėjimas, pritaikymas, mokymosi užduočių 

diferencijavimas, pratimų modeliavimas, yra naudojami ir inovatyvūs metodai: atvirkštinis/„apverstos 

klasės“ mokymas(is), mikromokymas(is), žaidybinių elementų naudojimas, savarankiškas mokymasis, 

naudojant atviruosius švietimo išteklius, dalijimasis gerąja darbo patirtimi. 

Terminų ir sąvokų pateikiami žodynėlyje (žr. 1 priedą). 
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4. Mokymo(si) planas programos dėstytojui 

Mokymo(si) planas yra parengtas programos dėstytojui, kaip struktūriškai organizuoti kursus matematikos 

mokytojams, dirbantiems su 10–13 metų mokiniais. Šiame plane pristatyta mokymo(si) programos struktūra 

ir turinys. 

Bendra mokymo(si) kurso trukmė yra 40 akademinių valandų * (ak. val.): 11 tiesioginio kontakto ak. val. ir 

29 ak. val. savarankiško mokymosi elektroninėje platformoje bei praktinio darbo klasėje. 

Mokymų sesijos Būdas 

Trukmė 

akademinėmis 

valandomis * 

Turinys 

Pirmoji mokymų 

sesija 

Tiesioginio 

kontakto 

mokymas 

5 

 Susipažinimas su mokymų dalyviais ir jų klasės 

kontekstu (~ 0,5 ak. val.) 

 Mokymo(si) kurso įvadas (~ 0,5 ak. val.) 

 Matematikos mokytojų kompetencijų įsivertinimas 

virtualioje aplinkoje (~ 0,5 ak. val.) 

 Trumpas trijų modulių pristatymas ir instrukcijos, kaip 

su jais dirbti: 

a) I modulis „Mobiliųjų programėlių naudojimas 

mokymo(ai) procese, siekiant pagerinti mokinių 

matematikos gebėjimus“ (~ 1 ak. val.); 

b) II modulis „Mobiliųjų programėlių naudojimas 

mokymo(si) procese, ugdant mokinių kūrybiškumą ir kritinį 

mąstymą ((~ 1 ak. val.); 

c) III modulis ,,Darbas su mišriomis besimokančiųjų 

grupėmis”(~ 0,5 ak. val.). 

Antroji mokymų 

sesija 

Mokymasis 

virtualioje 

aplinkoje 

 

Praktinis įgytų 

žinių 

pritaikymas 

klasėje 

20 

 Dalyvių žinių gilinimas, savarankiškai studijuojant I-II 

modulių medžiagą ir du el. priemonių rinkinius, 

pateiktus kaip atviruosius švietimo išteklius. 

 Egzistuojančių mobiliųjų programėlių ir naujai sukurtų 

mobiliųjų programėlių „Matematikos App“ ir „Eureka 

App“ praktinis taikymas. 

Bendravimas ir konsultacijos su fasilitatoriumi. 

Trečioji mokymų 

sesija 

Mokymasis 

virtualioje 

aplinkoje 
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 Mokytojų žinių gilinimas, savarankiškai studijuojant III 

modulio medžiagą. 

 24-ių video ir rašytinių sėkmės istorijų analizė. 

Bendravimas ir konsultacijos su fasilitatoriumi. 

Baigiamoji 

mokymų sesija 

Tiesioginio 

kontakto 

mokymas 

6 

 Apibendrintos diskusijos apie dviejų e-priemonių 

rinkinių (I-II moduliai) praktinį pritaikymą klasėje, 

stebėsenos rezultatų, kaip kinta mokinių motyvacijos 

lygis naudojant IKT priemones, aptarimas (~ 3 ak. val.). 

 Gerosios patirties sėkmės istorijų aptarimas (~ 1,5 ak. 

val.). 

 Matematikos mokytojų kompetencijų įsivertinimas 

virtalioje aplinkoje (~ 0,5 ak. val.), baigus mokymo(si) 

kursą. 

 Refleksija apie mokymo(si) kursą (~ 1 a.h.) 

 Pažymėjimų išdavimas 

  Viso: 40 ak.val.  

*1 akademinė valanda – 45 min  
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5.  Trumpas I-III modulių pristatymas 

Modulis I „Mobiliųjų programėlių naudojimas mokymo(si) procese, siekiant pagerinti 

mokinių matematikos gebėjimus“ 

Modulio tikslas – plėtoti matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kultūrą, siekiant sustiprinti 

mokinių įsitraukimą ir aukštesnius matematikos pasiekimus, naudojant ugdymo procese matematikos 

mobiliąsias aplikacijas. 

Uždaviniai: 

1) atskleisti matematikos mobiliųjų mokymo priemonų reikšmingumą šiuolaikinės jaunosios kartos ugdymo 

procese; 

2) pristatyti naujas mokymo(si) metodikas, naudojamas matematikos pamokose; 

3) pateikti mokytojams praktines instrukcijas, kaip naudotis „E-priemonių rinkiniu matematikos mokymui“ 

bei mobilia programėle „Matematikos App“. 

Teorinėje modulio dalyje apžvelgiama žemus pasiekimus turinčių mokinių situacija projekto partnerių 

šalyse, remiantis tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) rezultatais. Dauguma mokinių ir tėvų projekto 

partnerių šalyse teigia, kad matematikos mokomasis dalykas yra sunkus ir nepatrauklus. Tačiau mokytojo 

profesionalumas šį dalyką gali padaryti ir įdomų, ir sėkmingą. 

Šiame modulyje apžvelgiami inovatyvūs, patrauklūs ir mokiniui „draugiški“  matematikos mokymo(si) 

metodai bei technologijos, kurios skatina mokinių, ypač turinčių mokymosi sunkumų arba patiriančių 

atskirtį, susidomėjimą ir motyvaciją mokytis matematikos. Modulio medžiaga atskleidžia, kaip skaitmeninių 

priemonių – mobiliųjų programėlių, SMART lentų, planšetinių kompiuterių, e-pratybų naudojimas gali 

pagerinti mokinių matematikos mokymosi pasiekimus. Modulyje akcentuojama, kad mokomojo proceso 

skaitmenizavimas atliepia naujojo tūkstantmečio pirmosios skaitmeninės Z kartos mokymosi lūkesčius, 

poreikius ir mokymosi stilių. Šios kartos mokiniai užaugo su kompiuteriais, internetu, tobulai įvaldė 

informacines technologijas, geba kūrybiškai jomis naudotis, atlikdami daug užduočių vienu metu. Vaikai 

trokšta greičio, veiksmo, pokyčių ir naujų pojūčių. 10-13 amžiaus mokinių mokymosi sėkmė labai priklauso 

ir nuo mikromokymo(si) metodikos pritaikymo bei žaidybinimo naudojimo mokymo(si) procese. Modulyje 

aptariama mikromokymo(si) metodologija ir jos privalumai, dirbant su žemus pasiekimus turinčiais 

mokiniais. Žaidybinimo metodas yra labai patrauklus naujosios kartos atstovams: jis skatina juos ieškoti 

sprendimų, motyvuoja mąstyti ir mokytis. Modulyje aptariama Bloom’o mokymo(si) tikslų taksonomija, 

siekiant tikslingiau įvertinti ir taikyti naujai sukurtos mobiliosios programėlės uždavinius. 

Praktinėje modulio dalyje mokytojai informuojami apie tai, kaip naudoti el. priemonių rinkinį formaliojo ir 

ir neformaliojo mokymo(si) procese mokinių motyvacijai stiprinti ir matematikos įgūdžiams lavinti. 

Mokytojams pateikiamos praktinės instrukcijos ir rekomendacijos, kaip naudoti mobiliųjų programėlių e-

katalogą ir naujai sukurtą mobilią programėlę „Matematikos App“ įvairiose matematikos mokymo srityse: 

skaičiai ir skaičiavimai, reiškiniai, lygtys ir nelygybės, geometrija, matai ir matavimai. Skirtingos 

matematikos užduotys pasitarnaus mokytojams pamokinėje ir papomokinėje  veikloje, individualizuojant ir 

diferencijuojant mokymo(si) procesą, atsižvelgiant į mokinių individualius ugdymosi poreikius ir gebėjimus 

(žr. 2 priedą). 
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Modulis II „Mobiliųjų programėlių naudojimas mokymo(si) procese, ugdant mokinių 

kūrybiškumą ir kritinį mąstymą“ 

Modulio tikslas – ugdyti mokytojų didaktines ir skaitmenines kompetencijas, siekiant padidinti mokinių 

įsitraukimą ir motyvaciją mokytis matematikos bei kitų STEAM dalykų, naudojant mokymo(si) procese 

mobiliąsias programėles. 

Uždaviniai: 

1) pristatyti mokinių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymo svarbą mokant matematikos; 

2) apžvelgti galimybes ir būtinybę integruoti matematiką su kitais STEAM dalykais; 

3) pateikti mokytojams praktines instrukcijas, kaip naudoti e-priemonių rinkinį ir mobiliąją programėlę 

“Eureka App”, ugdant mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. 

Pasaulio ekonomikos forumo (2015) ataskaitoje apibrėžtas 16 esminių gebėjimų rinkinys, būtinas XXI 

švietimui. Šiame rinkinyje pristatyti šeši pagrindiniai gebėjimai, reikalingi mokiniui, atliekant kasdienines 

užduotis. Tai raštingumas, gebėjimas skaičiuoti, gamtos mokslų gebėjimai, IKT raštingumas, finansinis 

raštingumas bei kultūrinis ir pilietinis sąmoningumas. Taip pat rinkinyje pateiktos ir keturios kompetencijas 

(kritinis mąstymas, kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas), kurios mokiniui reikalingos, 

sprendžiant sudėtingas problemas. Šių įgūdžių lavinimas šiandienos mokyklai nubrėžia kryptį, kaip sparčiai 

kintančiame pasaulyje ruošti mokinius ateičiai, dar nesukurtoms darbo vietoms, neišrastoms technologijoms, 

neišspręstoms problemoms spręsti. Norint, jog mokiniai kryptingai įveiktų šią nežinomybę, mokykla turi 

padėti jiems išsiugdyti ne tik aukščiau išvardintus gebėjimus ir kompetencijas, bet ir formuoti charakterio 

savybes – smalsumą, iniciatyvumą ir lankstumą, socialinį ir kultūrinį sąmoningumą. Teorinėje šio modulio 

dalyje analizuojama medžiaga apie dvi kompetencijas – kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymą 

matematikos pamokose, jų santykį, taip pat, kaip šios kompetencijos prisideda prie patrauklesnio ir 

įtraukiančio matematikos mokymosi bei geresnių mokinių pasiekimų. Matematika žmogui yra svarbus 

dalykas ne tik sprendžiant įvairias kasdieninio gyvenimo problemas, bet ir gyvybiškai aktualias, tokias, kaip 

klimato kaita, energijos išteklių naudojimas, sveikas senėjimas, skaitmenizavimas. Modulyje pristatoma 

matematikos integracijos su kitais STEAM dalykais būtinybė ir šios dalykinės integracijos privalumai, 

ugdant mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Taip pat teorinėje dalyje atskleidžiama, kaip STEAM 

dalykų integracija gali padėti mokiniams formuoti pasaulėžiūrą, didinti domėjimąsi matematika, padrąsinti 

mokinius ieškoti naujų idėjų, atradimų. 

Praktinė šio modulio dalis patars mokytojams, kaip naudotis e-priemonių rinkiniu, skirtu mokinių kritinio 

mąstymo ir kūrybiškumo ugdymui formaliajame ir neformaliajame mokyme(si), integruojant STEAM 

dalykus (technologijos, biologija, ekonomika, chemija, gamtos mokslai, fizika ir menas).  

Mokytojams yra pateikiamos praktinės instrukcijos ir rekomendacijos, kaip naudotis egzistuojančių 

matematikos mobiliųjų programėlių e-katalogu ir naujai parengtos mobiliosios programėlės „Eureka App“ 

matematikos užduotimis su žaidybiniais elementais, realiomis situacijomis iš mokinių kasdienio gyvenimo. 

Šios užduotys palengvins matematikos mokytojams parinkti mokiniams atitinkamas užduotis pagal jų 

gebėjimus, pomėgius ir poreikius, mokymosi stilių. 
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Modulis III „Darbas su mišriomis besimokančiųjų grupėmis“ 

Modulio tikslas – padėti matematikos mokytojams tobulinti profesines kompetencijas problemų sprendimo, 

darbo su mišriomis mokinių grupėmis ir ugdymo proceso organizavimo srityse, pritaikant gerąją užsienio 

šalių patirtį, ypatingą dėmesį skiriant mokymo individualizavimui, diferencijavimui ir personalizavimui. 

Uždaviniai: 

1) išanalizuoti pedagoginius ir psichologinius aspektus, dirbant su skirtingų gabumų ir pasiekimų mokiniais, 

atsižvelgiant į šių mokinių socialinę, ekonominę, kultūrinę aplinką, jų įgūdžius ir gebėjimus, taip pat 

motyvaciją mokytis; 

2) aptarti įvairias skaitmeninių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų panaudojimo galimybes 

ugdymo proceso individualizavimui ir diferencijavimui; 

3) įgalinti matematikos mokytojus pritaikyti gerąją patirtį, įgytą remiantis šiame modulyje pateiktomis 

sėkmės istorijomis, kaip dirbti su mišriomis mokinių grupėmis. 

Teorinėje modulio dalyje pateikiama socialinė ir psichologinė mokinių, patiriančių socialinę, emocinę ar 

kultūrinę atskirtį, charakteristika. Siūlomi įvairūs pedagoginiai ir didaktiniai sprendimai, kaip padėti tokiems 

mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų matematikos pamokose. Matematikos mokytojui 

pateikiama mokymo(si) priemonių ir metodų, tinkamų darbui su šiais mokiniais, įvairovė ir rekomendacijos, 

kokį metodą pasirinkti, atsižvelgiant į šių mokinių charakterio ypatybes, mokymosi poreikius ir lūkesčius, 

skatinant jų domėjimąsi matematika ir siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Daug dėmesio skiriama 

ugdymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo galimybėms aptarti. Šiam tikslui siūloma naudoti 

skaitmenines priemones bei inovatyvius mokymo(si) metodus, tokius kaip mikromokymąsis, žaidybinimą, 

„atvirkščios“/„apverstos“ klasės modelį, mobiliąsias programėles, stiprinti tarpdalykinę STEAM mokomųjų 

dalykų integraciją. 

Praktinėje modulio dalyje pateikiamos sėkmės istorijos – gerosios patirties pavyzdžiai, kaip, dirbant su 

mišriomis mokinių grupėmis, pasiekiami geresni mokymo(si) rezultatai matematikos pamokoje. Vaizdo ir 

rašytinėse istorijose pateikta medžiaga įgalins matematikos mokytojus reflektuoti savo patirtį bei nuspręsti, 

ką iš šių sėkmės istorijų galėtų pritaikyti savo pamokose. Sėkmės istorijos taps įkvepiančiu pavyzdžiu, kaip, 

naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis ir realaus gyvenimo pavyzdžiais, pagerinti mokinių mokymosi 

rezultatus bei ugdyti jų kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius. 
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6. Techniniai ir žmogiškieji reikalavimai mokymo(si) kursų 

organizavimui 

 

Organizacijos, kurios vykdys kursus matematikos mokytojams pagal parengtą kvalifikacijos tobulinimo 

programą, turi užtikrinti tinkamą mokymo(si) aplinką, pasirūpinti technine įranga ir priemonėmis, 

reikalingomis mokymo(si) procesui, grindžiamam mišraus mokymo(si) metodologija, įgyvendinti. Tam yra 

reikalinga: 

 klasė su multimedijos projektoriumi ar išmaniąja lenta; 

 asmeniniai kompiuteriai/planšetiniai kompiuteriai su interneto prieiga darbui e-platformoje; 

 mobilieji telefonai su „Android“ sistema praktinėms užduotims atlikti; 

 kitos organizacinės priemonės (balta ar magnetinė lenta, padalomoji medžiaga, popierius, rašikliai ir 

kt.) 

Kurso dėstytojai turi būti kvalifikuoti, turintys pedagoginį ir psichologinį pasirengimą darbui su suaugusiais 

žmonėmis, išmanantys matematikos, informacinių technologijų didaktikos pagrindus, gebantys savo 

asmeninius įgūdžius, nuostatas ir vertybes pozityviai nukreipti aktyvaus ir reflektyvaus mokymo(si) link, yra 

atviri ir tolerantiški. 

Kurso dėstytojai /fasilitatoriai turi gebėti dirbti ir bendrauti nuotoliniu būdu, aiškiai formuluoti savarankiško 

mokymosi užduotis, konsultuoti, gauti grįžtamąjį ryšį ir organizuoti besimokančiųjų refleksijos procesą. 

 

7. Dalyvių kompetencijų įsivertinimas 

 

Dalyvių žinių ir įgūdžių įsivertinimas bus atliekamas trimis būdais: kompetencijų įsivertinimas pagal testo 

klausimus e-būdu; aktyvus dalyvavimas mokymosi sesijose, praktinių užduočių atlikimas; mokymosi 

patirties refleksija po kursų baigimo. Sėkmingai pabaigus kursą, dalyviams bus išduodamipažymėjimai. 

 Mokymo kurso pradžioje matematikos mokytojai elektroninėje platformoje atliks įsivertinimo testą, 

kad būtų galima nustatyti jų žinių, gebėjimų ir nuostatų, susijusių su mokomąja medžiaga, lygį. 

Išklausius kursą, jie vėl atliks įsivertinimo testą, kad būtų galima įvertinti jų mokymosi pažangą. 

 Baigiamosios sesijos metu mokytojai reflektuos, kaip jiems sekėsi mokytis tiesioginio kontakto ir 

nuotoliniu būdu, kokią patirtį įgijo, kas pavyko/nepavyko, savarankiškai mokantis ir dirbant su 

priemonėmis:„Matematikos mokymo e-priemonių rinkinys“ ir „E-priemonių rinkinys mokinių 

kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti“. 

 Mokytojams, kurie sėkmingai, t.y. 80 proc., įsivertins savo žinias, gebėjimus ir nuostatas, ir bus 

aktyvūs besimokantieji viso kurso metu, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 
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Priedai 

1 priedas. Terminų žodynėlis 

  

„Atvirkščia/Apversta klasė“ (angl. Flipped Classroom) – tai mokymosi proceso organizavimo metodas, 

kai besimokantieji pirmiausia studijuoja mokomąją medžiagą nuotoliniu būdu/savarankiškai, o po to gilina 

žinias ir supratimą praktinių darbų arba diskusijų su bendraamžiais metu, padedant mokytojui/fasilitatoriui.  

Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) – tai mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų ištekliai, kurie yra viešai 

pasiekiami arba paskelbti pagal intelektinės nuosavybės licenciją, kuri leidžia jų laisvą naudojimą arba jų 

perdirbimą (pakeitimą, papildymą,atnaujinimą). Atvirieji mokymosi ištekliai apima pilnus kursus, kursų 

medžiagą, modulius, vadovėlius, vaizdo medžiagą (video), testus, programinę įrangą ir bet kokias kitas 

priemones, medžiagas ar metodus, naudojamus siekiant padidinti galimybes gauti žinių. 

Bloom'o mokymosi tikslų taksonomiją sukūrė Benjaminas Bloomas 1956 m. Bloom’o taksonomiją 

sudaro šeši kognityviniai lygiai arba šeši pažinimo lygmenys: žinios, supratimas, taikymas, analizė, sintezė, 

vertinimas, pradedant žemiausio lygio mąstymo įgūdžiais, kuriems reikia mažiau žinių taikymo ir baigiant 

aukščiausio mąstymo lygio įgūdžiais, kuriems reikia gilesnio mokymosi ir optimalaus žinių bei gebėjimų 

resurso panaudojimo. 

Didaktinė kompetencija – tai mokytojo žinios, gebėjimai, vertybės, asmens savybės, sąlygojančios 

efektyvų ugdymą. 

Įvairių gebėjimų ir ugdymosi poreikių mokinių klasę/mišrias besimokančiųjų grupes sudaro mokiniai, 

turintys specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, mažai motyvuoti, patiriantys socialinę, ekonominę, demografinę 

atskirtį, kilę iš įvairių socialinių sluoksnių, pvz. migrantai, socialiai remtini. 

Kūrybiškumas – gebėjimas kurti, atrasti kažką naujo unikaliu būdu, sprendžiant problemą ar aktualų 

klausimą. Kūrybiškumas dažniausiai apibūdinamas kaip gebėjimas atrasti naujus ar originalius sprendimus,  

perkeliant žinias į naujas situacijas. 

Kompetencija – tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas gebėjimas atlikti užduotis, 

veiksmus pagal sutartus reikalavimus. 

Kritinis mąstymas. Yra daugybė kritinio mąstymo apibrėžimų. Kritinis mąstymas yra pagrįstas reflektyviu 

mąstymu, nukreiptu į sprendimo priėmimą, kuo tikėti ar ką daryti (plg. Norris ir Ennis, 1989). Kritinis 

mąstymas yra „aktyvus, atkaklus ir kruopštus įsitikinimo ar tariamos žinių formos vertinimas, atsižvelgiant 

į tai pagrindžiančius faktus ir kitas išvadas, į kurias jis linkęs“ (John Dewey, 1909). 

http://assets.cambridge.org/052100/9847/sample/0521009847ws.pdf. 

Kritinis mąstymas yra pagrįstų sprendimų priėmimas. 

Mikromokymasis (angl. microlearning) yra holistinis metodas, orientuotas į įgūdžiais grįstą mokymąsi ir 

ugdymą. Jo esmę sudaro mokymo skaidymas į mažesnius mokymosi vienetus. Mikromokymasis reiškia 

mokymosi ir įgūdžių tobulinimo mikroperspektyvas. Šis metodas yra ypač tinkamas dirbant su žemus 

pasiekimus ar specialiuosius poreikius turinčiais mokiniais. 

Skaitmeninė kompetencijayra viena iš aštuonių pagrindinių kompetencijų, apimančių galimybę tinkamai 

ir kritiškai naudoti visas skaitmenines technologijas ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant 

svarbiausias problemas visose gyvenimo srityse. 

http://assets.cambridge.org/052100/9847/sample/0521009847ws.pdf
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Socialinę ir pilietinę kompetencijas galima apibrėžti kaip asmeninius, tarpasmeninius ir tarpkultūrinius 

įgūdžius, suteikiančius asmenims galimybę konstruktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime. Pilietinė 

kompetencija įgalina asmenis visapusiškai dalyvauti pilietiniame gyvenime, skatinant demokratines 

vertybes, požiūrį ir praktiką. 

Z karta – tai jauniausia karta, kurios nariai gimę tarp 1995 ir 2015 m. Tai jaunimas, kuris yra įpratęs 

naudoti skaitmenines technologijas nuo pat vaikystės ir labai patogiai jaučiasi internete bei socialiniuose 

tinkluose, nors ir neturi pakankamos skaitmeninio raštingumo kompetencijos. 

Žaidybinimas (angl. gamification) – tai edukacinis procesas, kurio metu tikros, gyvenimiškos situacijos 

paverčiamos pramoga, skatinančia mokinius mokytis, naudojant vaizdo žaidimų dizainą, mobiliąsias 

programėles ir žaidimo elementus (taškų nustatymas, konkurencija su kitais, žaidimo taisyklės) mokymosi 

aplinkose. Šio proceso tikslas – maksimaliai padidinti mokinių susidomėjimą ir įkvėpti juos tęsti mokymąsi. 
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2 priedas. Žemų mokymosi pasiekimų mokinių (5–6 klasių) pažintinių įgūdžių/ 

gebėjimų, kuriuos reikia tobulinti siekiant geresnių matematikosrezultatų, sąrašas 

 

1.  Pažintiniai gebėjimai – žinios ir suvokimas 

1.1 
mokėti įsiminti ir atkurti pagrindines matematines sąvokas (plotą, trupmenas ir kt.), simbolius (≤, 

iki +), apibrėžimus, struktūrą (vienetai, dešimtys, šimtai ir kt.) ir skaičių ypatybes 

1.2 

mokėti atpažinti matematinius objektus (skaičiai: stačiakampis, kvadratas ir kt.), skaičius, 

trupmenas (paprastas ir dešimtainis), pažodinę ir skaitinę išraiškas (pvz., 3a + a; a + 6 = 18; 0,5 • 

6 + 1,3 ir kt.) 

1.3 
mokėti atpažinti lygiaverčius matematinius objektus (pvz., lygiavertes paprastąsias ir dešimtaines 

trupmenas, geometrines figūras, pasvirusias skirtingais būdais) 

1.4 mokėti iš pateiktų variantų pasirinkti teisingą atsakymą 

1.5 mokėti palyginti (>, <, ≥, =) ir apvalinti skaičius 

1.6 
mokėti atlikti įprastas algebrines procedūras (apskaičiuoti skaitinių išraiškų reikšmes, atlikti 

sudėties, atimties, daugybos veiksmus ir kt.) 

1.7 
mokėti parašyti natūralųjį skaičių žodžiais, arabiškais ar romėniškais skaitmenimis (pvz., 

dvidešimt vienas - 21 - XXI) 

1.8 
mokėti parašyti paprastą ar dešimtainę trupmeną žodžiais ar skaitmenimis (pvz., du trečdaliai - 

2/3; du penktadaliai - 0,4) 

1.9 mokėti rasti ir pasirinkti informaciją iš schemų, schemų ir kitų informacijos šaltinių 

1.10 mokėti įvertinti skalės skaidinį išmatuojant masę, laiką ir ilgį 

1.11 mokėti naudotis matavimo priemonėmis 

1.12 mokėti tinkamai pasirinkti ir pritaikyti matavimo vienetus (ilgį, masę, ilgį, plotą, tūrį ir kt.) 

2.  Pažintiniai gebėjimai – pritaikymas 

2.1    
mokėti pasirinkti tinkamą operaciją, metodą, strategiją žinomo algoritmo paprastoms užduotims 

spręsti (pvz., 36 • 48 + 64 • 48 = 48 • (36 + 64) = ...) 

2.2 mokėti pateikti, vaizduoti matematinius duomenis lentelėse, diagramose, schemose 

2.3 

mokėti vaizduoti matematinius duomenis vienaip ir kitaip (pvz., pavaizduoti duotus duomenis 

Stulpelinėmis diagramomis) 
Taškai 20 21 22 23 24 25 

Dalyvių skaičius 5 5 4 2 4 3 

2.4 
sugebėti sukurti tinkamą bendrosios užduoties sprendimo modelį (pvz., surasti 20% iš skaičiaus 

160… galimų variantų: 160: 5; 160 • 1/5; 160: 100 • 20; ir tt) 

2.5 
mokėti pavaizduoti grafiką arba schemą pagal užduoties nustatymą (pvz., mokinys sugeba 

pavaizduoti tikimybių medį) 

2.6 
mokėti nupiešti tinkamą geometrinę figūrą (pvz., nubrėžti stačiakampį trikampį, kurio kojos yra 

3 cm ir 4 cm) 

2.7 mokėti pritaikyti grafikų, schemų duomenis užduotims 

2.8 mokėti susmulkinti/ sustambinti matavimo vienetus (1 cm = 10 mm; 1 cm = 0,01 m; ir kt.) 

2.9 mokėti rašyti, pateikti, paaiškinti užduoties sprendimą 

2.10 mokėti daryti išvadas ar atsakyti į pateiktus klausimus 

 


