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1. Iepazīstināšana ar projektu SMART-MT 

Projekta nozīme 

Projekts palīdz sasniegt vienu no stratēģijā “Eiropa 2020” noteiktajiem kritērijiem: līdz 15% samazināt 

lasīšanas, dabaszinātņu un matemātikas nepietiekamo zināšanu līmeni un īstenot prioritāti “Stratēģija 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”. Kompetences matemātikā, dabaszinātnēs un tehnoloģijās, ar 

uzsvaru uz kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, ir tehnoloģiski progresīvas ekonomikas un sabiedrības 

funkcionēšanas priekšnoteikums. OECD PISA dati (2015) rāda, ka starp trim jomām, matemātikā ir 

visaugstākais nepietiekamu izglītību ieguvušo īpatsvars (ES vidējais rādītājs - 22,2%), kaut arī matemātikas 

prasmes ES līmenī ir noteiktas kā vienas no pamatprasmēm personīgai pilnveidei, sociālo integrāciju un 

nodarbinātības iespējām 21. gadsimtā. 

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

Turklāt šīs aptaujas dati atklāja atšķirības starp skolām, uzsverot, ka skolēni ar zemu sasniegumu līmeni ir no 

sociāli un ekonomiski nelabvēlīgām vai migrantu grupām, kuras dzīvo attālos novados un rajonos. Tādēļ 

īpaša uzmanība jāpievērš šīm skolēnu grupām, kas mācās, lai viņiem būtu labākas iespējas apgūt pietiekamas 

prasmes un gūt panākumus dzīvē. Iepriekš minēto ES ziņojumu analīze un veiksmīgā ES valstu (Zviedrijas, 

Igaunijas un Somijas) pieredze atklāja, ka šīs problēmas ir cieši saistītas ar matemātikas skolotāju, it īpaši 

digitālo, kompetenču trūkumu un viņu nespēju izmantot saistošākas mācību metodes. Neformālas intervijas 

ar skolu vadītājiem atklāja, ka skolotāju “pretestība” modernu digitālo rīku izmantošanai ir saistīta ar viņu 

pārliecības trūkumu un bailēm izmantot IKT mācībām. Turklāt viņi uzsvēra, ka tradicionālās mācību 

metodes mazina skolēnu interesi un motivāciju. Tā kā projekts ir balstīts uz novatorisku digitālā laikmeta 

mobilā lietojuma pieeju, tas veicina skolotāju prasmju stiprināšanu, sniedzot atbalstu skolotājiem sadarbības 

un novatoriskas digitālās prakses ieviešanā. Tas arī uzlabotu skolotāju digitālās kompetences, jo tās ir 

būtiskas mūsdienu izglītībā, veicinot skolēnu radošumu un kritisko domāšanu, kā rezultātā viņi sasniedz 

augstākus sasniegumus matemātikā. 

PROJEKTA MĒRĶIS ir attīstīt matemātikas skolotāju digitālo izglītības kultūru, lai iesaistītu skolēnus 

mācību procesā un uzlabotu viņu sasniegumus. 

PROJEKTA UZDEVUMI IR: 

1. uzlabot matemātikas skolotāju profesionālo izaugsmi, izmantojot mobilās lietotnes mācību procesā, 

lai paaugstinātu skolotāju digitālo kompetenci; 

2. atbalstīt matemātikas skolotājus, ieviešot jaunās digitālās prakses, kas balstītas uz mobilajām 

aplikācijām, lai uzlabotu skolēnu matemātiskās prasmes nepietiekamos sasniegumus matemātikā; 

3. nostiprināt matemātikas skolotāju spēju attīstīt skolēnu kritisko domāšanu un radošumu, mācību 

procesā integrējot mobilās aplikācijas; 

4. atbalstīt matemātikas skolotājus rast risinājumu dažādībai klasē, daloties ar labas prakses pieredzes 

apkopojumu, kas tiks prezentētas kā brīvi pieejamie mācību resursi. (OER). 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf
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INTELEKTUĀLIE REZULTĀTI 

O1 – Apmācību kurss matemātikas skolotājiem "Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”; 

O2 – E-rīku komplekts matemātikas mācīšanai; 

O3 – E- rīku komplekts skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai; 

O4 – Labākās pieredzes apkopojums darbam ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem klasē. 

MĒRĶA GRUPAS: 

 Matemātikas un STEAM skolotāji, kuri strādā pamatskolā; 

 5. - 6. klašu skolēni (11 -12 g.) ar nepietiekamu zināšanu līmeni no sociāli nelabvēlīgas vides (ar 

izglītības, sociālekonomiskiem, ģeogrāfiskiem, kultūras šķēršļiem) un, kuriem ir īpašas mācību 

vajadzības. 

PROJEKTA REZULTĀTI 

Galvenais projekta uzdevums ir palīdzēt skolēniem samazināt nepietiekamo zināšanu līmeni matemātikā, 

nodrošinot viņiem interesējošus digitālos mācību līdzekļus. Partnerība paredz, ka vismaz 50% mērķa grupas 

skolēnu sāks lietot projekta ietvaros izveidotās mobilās lietotnes un mainīs savu attieksmi pret matemātiku 

kā pret interesantu un noderīgu mācību priekšmetu. Matemātikas skolotāji pilnveidos savas didaktiskās, 

sociālās un digitālās kompetences, lai mācību procesā izmantotu jaunus, mūsdienīgus un modernus rīkus, kas 

paaugstinās skolēnu motivāciju, veicinās viņu iesaisti matemātikā un uzlabos rezultātus. 

PROJEKTA PARTNERI: 

Kauņas reģiona izglītības centrs 

Kauņas reģiona Akademiķes Ugnes Karvelis ģimnāzija 

Eiropas Inovāciju centrs 

Organizācija “Danmar Computers”  

Izglītības organizācija “Eurotraining” 

Tukuma 2. pamatskola 

Georga Emila Palades ģimnāzija 

Plašāku informāciju par partnerību, projekta rezultātiem un rezultātiem var atrast tīmekļa vietnē: 

https://smart.erasmus.site/  

https://smart.erasmus.site/
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2. Matemātikas skolotāju profesionālās pilnveides tiešsaistes programma 

“Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā” 

Mācību programmas mērķis ir izveidot apmācību kursu, kas uzlabotu matemātikas skolotāju digitālās, 

sociālās un pilsoniskās, kā arī didaktiskās kompetences, lai veicinātu skolēnu iesaistīšanos un uzlabotu 

mācību sasniegumus. Mācību programma tiek īstenota, pamatojoties uz skolotāju profesionālo pilnveidi, 

kuru var akreditēt vietējā vai valsts līmenī un īstenot skolotāju apmācības centros. 

Programmas uzdevumi: 

 iepazīstināt ar apmācības programmas atbilstību, mērķi, uzdevumiem un saturu; 

 iepazīstināt ar apmācības metodiku; 

 iepazīstināt ar pašnovērtējuma metodi un profesionālajām kompetencēm; 

 iepazīstināt ar apmācības plānu un mācību rezultātiem. 

Mācību programma ir balstīta uz projekta partneru aptauju “State Art of review” par esošo situāciju 

matemātikas skolotāju digitālajā, sociālajā un didaktiskajā kompetenču attīstībā, kas nepieciešama, lai 

strādātu ar skolēnu grupām ar nepietiekamu zināšanu līmeni un, kuri nāk no nelabvēlīgas vides, ar mērķi 

viņus iesaistīt matemātikas apguvē un uzlabot viņu mācīšanās progresu. 

Projekta tīmekļa vietnē tiek prezentēti pašreizējā līmeņa pārskata rezultāti: https://smart.erasmus.site/wp-

content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf.  

  

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf
https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf
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3. Apmācības programma “Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā” 

Programmas atbilstība un jauninājumi 

Šī programma ir nepieciešama, jo tā ne tikai uzlabo matemātikas skolotāju digitālo kompetenci, sociālo un 

didaktisko kompetenci, bet arī veicina skolotāju attieksmes maiņu no tradicionālās mācīšanas uz mūsdienu 

mācīšanas paradigmu. 

Skolēnu attīstība un sekmes matemātikā ir ļoti atkarīgas no skolotāja spējas radīt piemērotu mācību vidi Z un 

“fingertips” paaudzei, izmantojot inovatīvi mūsdienīgus mācīšanas/mācīšanās līdzekļus. Mācību procesu 

diferencēt un personalizēt atbilstoši skolēnu spējām, vajadzībām, viņu personības sociāli kulturālajiem un 

psiholoģiskajiem aspektiem. Mūsdienās arvien svarīgāk ir iemācīt bērniem radoši domāt, atrast sarežģītus 

risinājumus, attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, saistīt mācīšanos ar reālās dzīves situācijām un 

integrāciju ar STEAM mācību priekšmetiem skolā un ārpusstundu nodarbībās. Tomēr OECD PISA dati 

(2015) parādīja, ka visaugstākais rādītājs starp trim jomām viszemāko sasniegumu īpatsvars ir matemātikā 

(ES vidējais rādītājs: 22%, LT-25,4%, LV-26%, RO-39,9%, GR-35,8 %, PL - 17,2%), lai gan ES līmenī 

matemātikas kompetence ir noteikta kā viena no galvenajām kompetencēm personīgai pilnveidei pilsoņu 

pienākumu veikšanai, sociālajai integrācijai un nodarbinātībai 21. gadsimtā. Šie rezultāti parāda, ka 

matemātikas stundas nav saistošas un interesantas, un skolotājiem, it īpaši vecāka gadagājuma, trūkst iespēju 

izmantot modernās tehnoloģijas, piemēram, mobilās mācību lietojumprogrammas, viedtālruņus, e-

vingrinājumus, kas ir īpaši saistoši jauniešiem. 

Šī programma ir svarīga matemātikas skolotāju profesionālajai attīstībai, strādājot ar skolēniem no 10 līdz 13 

gadiem, kuriem trūkst motivācijas mācīties matemātiku un, kuri saskaras ar dažādām mācību problēmām. 

Matemātikas skolotāji tiks iepazīstināti ar modernām mācīšanas/mācīšanās tehnoloģijām un tiks apmācīti, kā 

tās izmantot mācību mērķu sasniegšanai, izglītojamo vajadzībām, stiprinot skolēnu iesaisti un motivāciju, kā 

arī veicinot viņu radošumu un kritisko domāšanu. Skolotāji ne tikai izmantos jaunos mācību rīkus praksē, bet 

arī viņiem būs iespēja analizēt veiksmīgus labās pieredzes stāstus par Lietuvas, Latvijas, Polijas, Grieķijas, 

Rumānijas skolotājiem, kuri ikdienā strādā ar skolēniem ar dažādu zināšanu un spēju līmeņiem. 

Programma ir inovatīva, jo tās mērķis ir attīstīt matemātikas skolotāju digitālo izglītības kultūru, lai uzlabotu 

skolēnu sasniegumus matemātikā, izmantojot saistošas matemātikas lietojumprogrammas. Skolotāju mācību 

process balstīsies uz inovatīvu jauktu mācību metodoloģiju, OER un “reversed/flipped” metodi, kā arī Blūma 

taksonomiju. 

Apmācības programmas mērķis ir attīstīt matemātikas skolotāju digitālās, didaktiskās, sociālās un 

pilsoniskās kompetences, kas vajadzīgas efektīvai, novatoriskai un saistošai matemātikas mācīšanai, lai 

sasniegtu labākus rezultātus un būtu piemēroti ikvienam skolēnam ar dažādiem zināšanu līmeņiem.  
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Uzdevumi: 

1. sniegt matemātikas skolotājiem zināšanas par mobilo lietotņu un citu inovatīvu tehnoloģiju 

izmantošanu un ieguvumiem formālajā un neformālajā izglītībā; 

2. sniegt skolotājiem norādījumus par mobilo lietotņu izmantošanu, lai palielinātu skolēnu iesaistīšanos 

un motivāciju mācīties matemātiku; 

3. stiprināt matemātikas skolotāju spējas attīstīt skolēnu kritisko domāšanu un radošumu, integrējot 

STEAM mācību priekšmetus un izmantojot novatoriskus, uz mobilajām lietotnēm balstītus 

vingrinājumus; 

4. analizēt skolotāju labas pieredzes piemērus, kā mazināt skolēnu mācību sasniegumu 

nevienmērīgumu un panākt individuālu progresu matemātikā. 

Apmācības programmas mērķa grupa ir skolotāji, kuri strādā ar skolēniem vecumposmā no 10 līdz 13 

gadiem, proti: 

 matemātikas skolotāji; 

 dabaszinātņu, mākslas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāji; 

 sākumskolas skolotāji. 
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Programmas saturs (tēmas, nodarbību formāts, laiks) 

Tēmas 

Nodarbību formāts 
Kopā 

(ak.st.) 

Klātienē 

(akad. stundas) 
E- apmācību vidē 

(akad. stundas) 

 

1. Apmācības kursa ievads 

1.1. Saturs, struktūra un metodika 

(reversed/flipped apmācība, izmantojot OER, 

jauktas mācību metodes). 

1.2. Matemātikas skolotāju kompetenču 

pašnovērtējums tiešsaistē. 

5 

 

- 

 

5 

2. Matemātikas lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju uzlabošanai (I modulis) 

2.1. Inovatīvas informāciju tehnoloģijas un 

stratēģijas saistošai un efektīvai matemātikas 

mācīšanai un apgūšanai. 

2.2  Sekmēs vājāku skolēnu kognitīvo spēju 

attīstīšana matemātikā no Blūma taksonomijas 

viedokļa. 

0,5 1 1,5 

2.3. E-instrumentu kopums matemātikas 

mācīšanai. E-direktorijs un “Math App” 

izmantošana formālajā un neformālajā izglītībā. 

1 9 10 

3. Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma veicināšanai matemātikas stundās 

(II modulis) 

3.1. Skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma 

attīstības nozīmīgums. Nepieciešamība un 

iespējas matemātikas integrācijai citos STEAM 

mācību priekšmetos. 

0,5 1 1,5 

3.2. Esošo mobilo lietotņu e-rīku un jaunās 

mobilās lietotnes “The Eureka App” 

izmantošana, lai veicinātu saistošu un integrētu 

matemātikas apguvi. 

1 9 10 

4. Labas pieredzes apkopojums darbā ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem (III modulis) 

4.1 Daudzveidība klasē. Pedagoģiski un 

psiholoģiski aspekti, strādājot ar dažādām 

skolēnu grupām. Mācību procesa 

individualizācija un diferenciācija, spēļu 

iesaiste mācību procesā, mikroapmācība. 

0,5 1 1,5 

4.2. Veiksmes stāsti - iedvesmojoši piemēri 

labāku mācību rezultātu sasniegšanai, strādājot 

ar daudzveidīgu skolēnu grupu. Mācīšanās 

darot. 

1 8 9 

5. Refleksija    

Matemātikas skolotāju kompetenču 

pašnovērtējums tiešsaistē. 

Refleksija. 

1,5 0 1,5 

6.Sertifikācija    

Kopā 11 29 40 

*Viena akadēmiskā stunda – 45 minūtes.  
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Paredzamās kompetences, ko persona iegūs pēc apmācības programmas pabeigšanas 

Matemātikas skolotāji attīstīs savas digitālās, sociālās un didaktiskās kompetences. 

Programma ir paredzēta zināšanu, 

izpratnes, prasmju un attieksmju 

nodrošināšanai 

Kompetence (-es)  
Mācīšanas/mācīšanās 

metodes  

Zināšanu iegūšana un izpratne 

(teorētiskā daļa) 

Apgūs zināšanas, kādas saistošas izglītības 

metodes un digitālos rīkus izmantot, lai 

mudinātu skolēnus būt aktīvākiem un 

motivētākiem matemātikā un sasniegt labākus 

mācību rezultātus (I modulis). 

Lekcija, demonstrācija, 

pašizglītošanās un mācību 

materiāla analīze. 

Apgūs esošās un jaunizveidotās mobilās 

aplikācijas "Math App" saturu un 

mācīšanas/mācīšanās mērķi pēc tēmu 

sadalījuma (I modulis). 

Sapratīs skolēnu kritiskās domāšanas un 

radošuma attīstības nozīmi matemātikas 

stundās (II modulis). 

Apgūs esošo mobilo lietotņu un jaunizveidotās 

lietotnes "The Eureka App" saturu un 

pielietojamības iespējas matemātikas 

mācīšanai, kas integrācijā ar citiem STEAM 

priekšmetiem (II modulis). 

Uzlabos psiholoģiskās un pedagoģiskās 

zināšanas par darbu klasē, kurā ir skolēni ar 

dažādiem zināšanu līmeņiem (III modulis).; 

Apgūs, kā novatoriskas mācību metodes, kuru 

pamatā ir viedās tehnoloģijas, var padarīt 

matemātikas un citas STEAM nodarbības 

saistošākas un uzlabot skolēnu mācību 

rezultātus (III modulis). 

Prasmju apgūšana (praktiskā daļa) Spēs matemātikas stundās izmantot saistošus 

un mūsdienīgus mācīšanas/mācīšanās rīkus un 

mobilās lietojumprogrammas ar spēļu iesaistes 

elementiem, mikro apmācībām un reālās 

dzīves piemēriem. 

Mobilo lietotņu atlase, lai 

personalizētu un 

diferencētu mācību 

uzdevumus. 

Jaunu metožu un rīku 

pielietošana un ietekmes 

uz skolēniem novērošana. 

 

 

 

 

Veiksmes stāstu analīze. 

Spēs izvēlēties un izmantot mobilās lietotnes, 

lai individualizētu un personalizētu 

mācīšanas/mācīšanās uzdevumus atbilstoši 

izglītojamo izziņas spējām, vajadzībām un 

mācību stilam. Mācīt matemātiku, kas 

integrēta citos STEAM priekšmetos. 

Varēs strādāt ar dažādām skolēnu grupām, lai 

samazinātu skolēnu atšķirīgo zināšanu līmeni 

un sasniegtu labākus rezultātus matemātikā. 

Spēs atspoguļot un paredzēt savas attīstības 

iespējas, balstoties uz citu skolotāju veiksmīgo 

pieredzi. 

Attieksmes iegūšana (vērtību 

nodrošināšana un apgūšana, ētiski-

profesionālā attieksme) 

Veicinās pārliecību par informācijas 

tehnoloģiju un citu viedu rīku izmantošanu 

mācību procesā. 

Diskusijas, pašrefleksija, 

balstoties uz iegūtajām 

zināšanām un prasmēm 

Nostiprinās attieksmi, ka katrs izglītojamais 

var sasniegt labākus mācību rezultātus, ja 

mācīšanās tiek pielāgota viņa individuālajām 
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vajadzībām un spējām. 

Veidos vidi, kas veicina atvērtību un dialogu, 

iecietību un sadarbību starp skolotājiem un 

skolēniem. 

Sapratīs nepārtrauktas pašmācības nozīmi un 

apzinās ieguvumus no savstarpējas 

profesionālas sadarbības starp matemātikas un 

citu STEAM priekšmetu skolotājiem. 

Mācīšanas un mācīšanās metodika 

Šī apmācības kursa pedagoģiskā stratēģija ir balstīta uz jaukto mācību pieeju, kad skolotājs treneris darbojas 

kā koordinators. Tiek izmantotas šādas novatoriskas metodes: “flipped/ reverse”, mikro mācīšanās, spēļu 

iesaiste, atvērto izglītības resursu pašmācība, kā arī partnervalstu skolotāju paraugprakses apmaiņa. 

Apmācībā ir paredzētas arī citas tradicionālās mācību metodes, piemēram, lekcija, demonstrācija, pašmācība, 

analīze, novērošana, personalizācija un mācību uzdevumu diferencēšana, vingrinājumu modelēšana. 

Termini un jēdzieni ir skaidroti vārdnīcā (sk. 1. pielikumu). 
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5. Kursu vadītāju apmācības plāns 

Apmācības plāns ir izstrādāts kā pamats matemātikas skolotāju apmācības kursu organizēšanai, kuri strādā ar 

skolēniem vecumā no 10 līdz 13 gadiem. Šis plāns ir balstīts uz apmācības programmas saturu un soli pa 

solim sniedz pārskatu par apmācības procesu. 

Kopējais apmācības kursa ilgums ir 40 akadēmiskās stundas * (a.st.), ietverot 11 kontaktstundas (klātienes 

tikšanās) un 29 a.st. teorētiskai e-apmācībai, izmantojot platformu un praktiskai izmantošanai klasē. 

Apmācības 

sesija 

Apmācības 

sesijas veids 

Ilgums 

akadēmiskajās 

stundās * 

Saturs 

Pirmā nodarbība Klātienē 5 

 Dalībnieku un viņu klases iepazīšana (~ 0,5 a. st) 

 Ievads apmācības kursā (~ 0,5 a.st.) 

 Matemātikas skolotāju kompetenču pašnovērtēšana 

tiešsaistē, izmantojot pašnovērtēšanas testu (~ 0,5 a.st.) 

  Īss 3 moduļu izklāsts un instrukcijas, kā ar tiem 

strādāt: 

a. I modulis "Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu 

matemātikas prasmju uzlabošanai" (~ 1 a.st.); 

b. II modulis "Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu 

kritiskās domāšanas un radošuma veicināšanai 

matemātikas stundās" (~ 1 a.st.); 

c. III modulis "Darbs ar dažādību klasē" (~ 0,5 a.st.). 

Otrā nodarbība 

E-apmācība, 

izmantojot 

platformu; 

Iegūto 

zināšanu 

praktiska 

pielietošana 

klasē 

20 

 Dalībnieku zināšanu padziļināšana, pašmācības ceļā 

apgūstot I-II moduļus un divus e-rīku apkopojumus, kas 

parādīti kā OER. 

 Esošo mobilo lietojumprogrammu praktiska izmantošana 

divos e-direktorijos un jaunizveidotajās mobilajās 

lietotnēs “Math App” un “Eureka App”. 

Saziņa un konsultācijas ar koordinatoru. 

Trešā nodarbība 

E-apmācība, 

izmantojot 

platformu 

9 

 Skolotāju zināšanu padziļināšana, pašmācības ceļā 

apgūstot III moduli, kas pasniegts kā OER. 

 24 video un rakstisku veiksmes stāstu analīze. 

Saziņa un konsultācijas ar koordinatoru. 

Noslēguma 

nodarbība 
Klātienē 

 

6 

 Apkopotas diskusijas par divu e-rīku (I-II modulis) 

praktisko pielietojumu klasē, atspoguļojot novērojumu 

rezultātus par to, kā ir palielinājies skolēnu motivācijas 

līmenis, izmantojot IKT rīkus (~ 3 a.st.). 

 Labākās prakses atspoguļojums pieredzes veiksmes 

stāstos (~ 1,5 a.st.). 

 Matemātikas skolotāju kompetenču pašnovērtējums 

tiešsaistē (~ 0.5 a.st.) pēc apmācības kursa pabeigšanas. 

 Refleksija par apmācības kursu (~ 1 a.st.). 

 Sertifikācija. 

  Kopā:     40 a.st.  

1 akadēmiskā stunda*  – 45 minūtes  
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6. I - III moduļu kopsavilkums 

I modulis “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju 

uzlabošanai” 

Moduļa mērķis ir attīstīt matemātikas /skolotāju digitālo izglītības kultūru, lai uzlabotu skolēnu 

iesaistīšanos un sasniegumus matemātikā, izmantojot mobilās lietotnes. 

Uzdevumi: 

1) parādīt mūsdienu jaunajai paaudzei mobilo ierīču pielietošanas svarīgumu matemātikas mācīšanā; 

2) iepazīstināt ar jaunām mācību metodēm, kuras izmanto matemātikas stundās; 

3) sniegt skolotājiem praktiskas instrukcijas, kā, izmantojot matemātiskās mobilās 

lietojumprogrammas, darboties "E-rīku komplekts matemātikas mācīšanai". 

Moduļa teorētiskajā daļā apskatīti skolēnu nepietiekamie sasniegumi matemātikā projekta partnervalstīs, 

saskaņā ar Starptautisko skolēnu novērtējumu (PISA). Lielākā daļa skolēnu un viņu vecāku partnervalstīs 

apgalvo, ka matemātika ir grūts un nesaistošs priekšmets. I modulis piedāvā novatoriskas matemātikas 

mācīšanas metodes un tehnoloģijas bērniem saistošā un pievilcīgā veidā, kuram vajadzētu palielināt skolēnu 

interesi un motivāciju mācīties matemātiku, īpaši tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības un/vai, kuri ir no 

nelabvēlīgas vides. Modulis arī atklāj, kā digitālo rīku - mobilo lietotņu, SMART tāfeļu, planšetdatoru un e-

uzdevumu grāmatu - izmantošana varētu uzlabot skolēnu sasniegumus matemātikā. 

Tajā ir paskaidrots, kā mācību procesa digitalizācija var apmierināt jaunās “fingertips” paaudzes vajadzības 

un mācību stilu - viņi ir iesaistīti un ieinteresēti darboties ar digitālājām ierīcēm un rīkiem, jo viņi ir New 

Millennium Learners (NML), kuri izauguši kopā ar tīmekli un ir “always on”, prot izmantot 

programmvadāmas ierīces, ir radoši tehnoloģiju izmantošanā un prasmīgi vairāku uzdevumu veikšanā 

vienlaicīgi. Viņiem ir nepieciešamas nepārtrauktas pārmaiņas. 

Mācīšanās panākumi ir ļoti atkarīgi arī no mikro mācīšanās metodes izmantošanas un spēļu iesaistes mācību 

procesā. Modulis analizē un izskaidro mikro mācīšanās metodes pamatus, balstoties uz mācību materiāla 

prezentēšanu nelielās daļās - salīdzinoši mazās mācību vienībās - šis mācīšanās veids ir īpaši saistošs jaunajai 

paaudzei. Starp citiem ieguvumiem, spēļu iesaiste var uzlabot skolēnu motivāciju un palīdzēt sasniegt 

augstākus rezultātus. Lai izskaidrotu jaunizveidoto mobilo lietotņu mācību uzdevumus, tiek izmantoti Blūma 

taksonomijas pamati. 

Moduļa praktiskā daļa palīdzēs skolotājiem uzzināt, kā izmantot e-rīku komplektu, lai uzlabotu skolēnu 

motivāciju mācīties un attīstītu savas matemātiskās prasmes formālajā un neformālajā izglītībā. Skolotājiem 

tiek sniegti praktiski norādījumi un ieteikumi, kā izmantot esošo mobilo lietojumprogrammu e-direktoriju un 

mobilās lietotnes "Math App" vingrinājumus ar dažādām mācību tēmām: skaitļiem un aprēķiniem, 

izteiksmēm, vienādojumiem un nevienādībām, mērījumiem un mērvienībām, ģeometriska satura un jauktu 
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tēmu uzdevumiem. Mobilo lietojumprogrammu apraksti sniedz skolotājiem plašu uzdevumu izvēli 

individualizētai un personalizētai apmācībai, motivētāku matemātikas apguvi skolēniem ar zemiem 

sasniegumiem matemātikā, atbilstoši viņu personīgajām izziņas spējām (sk. 2. pielikumu). 

II modulis “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un 

radošuma veicināšanai matemātikas stundās” 

Mērķis ir attīstīt skolotāju didaktiskās un digitālās kompetences, lai palielinātu skolēnu iesaisti un 

motivāciju mācīties matemātiku un citus STEAM mācību priekšmetus, izmantojot mobilās lietotnes. 

Uzdevumi: 

1) iepazīstināt ar skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstības nozīmi matemātikas apguvē; 

2) pārskatīt iespējas un nepieciešamību integrēt matemātiku citos STEAM priekšmetos; 

3) sniegt skolotājiem praktiskas instrukcijas, kā strādāt ar e-rīku komplektu un mobilajām lietotnēm, lai 

veicinātu skolēnu kritisko domāšanu un radošumu. 

Pasaules ekonomikas foruma (2015) ziņojumā ir definēts 16 būtisku izglītības iemaņu kopums 21. gadsimtā. 

Šis kopums ietver četras pamatprasmes - lasīšana un rakstīšana, rēķināšana un izziņa, un 4 kompetences - 

kritiskā domāšana, radošums, komunikācija un sadarbība. Šo prasmju attīstīšana nosaka virzienu mūsdienu 

skolai, kā sagatavot skolēnus nākotnei strauji mainīgajā pasaulē - vēl neizveidotām darba vietām, 

tehnoloģijām, kas vēl nav izgudrotas un, lai atrisinātu problēmas, kuras vēl nav apzinātas. Lai spētu izsekot 

šai nenoteiktībai, skolēniem jāattīsta ne tikai iepriekš minētās prasmes, bet arī viņu “rakstura īpašības”: 

zinātkāre, iniciatīva un pielāgošanās spējas, sociālā un kultūras izpratne. Šī moduļa teorētiskajā daļā ir 

teorijas materiāls par 2 kompetencēm - kritiskā domāšana un radošums matemātikas stundās, to savstarpējām 

attiecībām, kā arī tas, kā šīs kompetences veicina saistošāku un iekļaujošāku matemātikas apguvi un labākus 

skolēnu sasniegumus, integrējot dažādus mācību priekšmetus. Matemātika ir svarīgs līdzeklis, lai risinātu ne 

tikai cilvēku ikdienas dzīves problēmas, bet arī vispārīgas problēmas, piemēram, klimata izmaiņas, enerģijas 

piegādi, veselīgu novecošanos un digitalizāciju. Modulis iepazīstina ar nepieciešamību un uzsver ieguvumus 

matemātikas integrācijai ar citiem STEAM mācību priekšmetiem, kā arī atklāj, kā šī integrācija var palīdzēt 

skolēniem labāk izprast pasaules uzskatu; atklāj, kā tas palielina izglītojamo interesi par matemātiku, mudina 

viņus atklāt jaunas idejas un sekmē kritiskās domāšanas attīstību un radošu izpratni par problēmu situāciju 

pārvaldību. 

Šī moduļa praktiskā daļa palīdz skolotājiem izmantot e-rīku komplektu skolēnu kritiskās domāšanas un 

radošuma attīstīšanai formālajā un neformālajā izglītībā, integrējot STEAM priekšmetus (tehnoloģijas, 

bioloģija, ekonomika, ķīmija, dabaszinātnes, fizika un māksla). Skolotājiem tiek sniegti praktiski norādījumi 

un ieteikumi, kā izmantot esošo matemātisko mobilo ierīču e-direktoriju un jaunizveidotos uzdevumus "The 

Eureka App" aplikācijā ar spēļu elementiem un reālām situācijām no skolēnu ikdienas. Mobilo 

lietojumprogrammu apraksti nodrošina skolotājus ar plašu vingrinājumu izvēli individualizētai un 

personalizētai apmācībai, motivētākām matemātikas mācībām skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem 
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atbilstoši viņu mācīšanās stilam, vajadzībām, hobijiem, mācīšanas un mācīšanās mērķiem (zināšanām, 

izpratnei un piemērošanai), un saturam. 

III modulis “Darbs ar dažādību klasē” 

Mērķis ir sekmēt matemātikas skolotāju kompetenci risināt jautājumus, kas saistīti ar dažādām skolēnu 

grupām, īpašu uzsvaru liekot uz izglītības procesa individualizēšanu, diferencēšanu un personalizēšanu, 

izmantojot labākās prakses piemērus. 

Mērķi: 

1) analizēt pedagoģiskos un psiholoģiskos aspektus, kas saistīti ar dažādības ievērošanu klasē, no 

skolēnu sociālā / ekonomiskā / kultūras redzējuma, viņu prasmēm un spējām, kā arī motivācijas 

mācīties; 

2) izpētīt iespējas izmantot dažādus digitālus rīkus un inovatīvas metodes (piemēram, mikro 

mācīšanās, spēļu iesaistes, apgrieztā mācīšanās (flipped/reversed), mobilās lietotnes un 

matemātikas integrēšana STEAM, lai sasniegtu labākus skolēnu mācību rezultātus matemātikā,  

individualizētu un diferencētu mācību procesu; 

3) dot iespēju matemātikas skolotājiem izmantot labākās prakses piemērus no veiksmes stāstiem, 

kas sniegti saskaņā ar šo moduli, kā strādāt dažādu skolēnu grupās. 

Moduļa teorētiskā daļa apraksta sociālās un psiholoģiskās iezīmes skolēniem no atšķirīgām 

sociālajām/ekonomiskajām/kultūras vidēm un piedāvā dažādas pedagoģiskas un didaktiskas pieejas, kā 

strādāt ar skolēniem, kuriem ir zemi sasniegumi matemātikā. Ņemot vērā skolēnu personiskās īpašības, viņu 

mācīšanās prasmes un spējas, matemātikas skolotājs var izmantot dažādus mācību materiālus un metodes, un 

paredzēt nepieciešamos līdzekļus, lai motivētu skolēnus iesaistīties mācību procesā. Liela uzmanība tiek 

pievērsta mācīšanas/mācīšanās procesa individualizācijas un diferenciācijas iespējām, izmantojot digitālos 

rīkus, inovatīvas metodes un pieejas, piemēram, mikro mācīšanās, spēļu iesaiste mācību procesā, apgrieztā 

mācīšanās (flipped/reversed), mobilās lietotnes, matemātikas integrēšana STEAM mācību priekšmetos, lai 

rosinātu skolēnu interesi par matemātiku un sasniegtu labākus mācību rezultātus. 
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7. Mācību kursa tehniskās un cilvēkresursu prasības 

Organizācijām, kuras rīkos apmācības kursus saskaņā ar sagatavoto apmācības programmu, jānodrošina 

atbilstoša mācību vide, tehniskais aprīkojums un piederumi, kas nepieciešami mācību un mācību procesa 

nodrošināšanai, balstoties uz jaukta tipa mācību pieeju. Ir nepieciešamas šādas telpas: 

 klase ar multimediju projektoru/interaktīvo tāfeli un datoru ar iespēju izmantot PowerPoint  

klātienes nodarbībās; 

 piekļuvi personālajiem datoriem/planšetdatoriem ar interneta savienojumu un pieeju e-

apmācības platformai; 

  mobilie tālruņi ar Android operētājsistēmu praktiskiem vingrinājumiem; 

  citi klātienes nodarbības organizēšanai nepieciešamie piederumi  (tāfele, izdales materiāli, 

papīrs, pildspalvas utt.) 

Kursu vadītājiem/koordinatoriem jābūt pamatzināšanām matemātikā, informācijas tehnoloģiju 

izmantošanā, pedagoģijā un psiholoģijā. Jābūt ar atbilstošām prasmēm, attieksmi un vērtībām, lai veicinātu 

aktīvu mācīšanos un refleksīvu, atvērtu un tolerantu komunikāciju. Kursu vadītājiem jāformulē skaidri 

uzdevumi pašmācībai e-platformā un jānorāda atgriezeniskās saites un refleksijas prasības. 

 

8. Dalībnieku kompetenču pašnovērtējums 

 

Dalībnieku zināšanu un prasmju pašnovērtējums tiks veikts trīs posmos: pašnovērtējuma testa veikšana 

tiešsaistē, aktīva dalība mācību sesijās un praktisko darbu izpildē, un atgriezeniskās saites sniegšana par savu 

mācību pieredzi pēc apmācības kursa. Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par kursa beigšanu. 

 Apmācības kursa sākumā matemātikas skolotājiem tiks lūgts tiešsaistē veikt pašnovērtējuma testu, lai 

noteiktu viņu zināšanu, spēju un attieksmes līmeni attiecībā uz mācību materiālu. Kursa noslēgumā 

viņiem tiks lūgts tiešsaistē atkārtoti izpildīt pašnovērtējuma testu, lai novērtētu viņu progresu mācībās. 

 Sesijas noslēgumā skolotājiem tiks lūgts pārdomāt savu mācību pieredzi apmācības kursa laikā, 

praktisko darbu pie "E-rīki matemātikas mācīšanai" un "E-rīki skolēnu kritiskās domāšanas un 

radošuma attīstīšanai" gan klātienē, gan izmantojot e-apmācības platformu. 

 Skolotāji, kuri noslēguma pašnovērtējuma testā pareizi atbild uz vismaz 80% jautājumu, aktīvi 

iesaistās praktiskajās darbībās un atgriezeniskās saites sniegšanā, tiks sertificēti. 
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Pielikumi 

 

Pielikums Nr.1 “Terminu vārdnīca” 

  

Blūma taksonomiju izveidoja Bendžamins Blūms 1956. gadā. Blūma taksonomijā ir sešas izziņas 

prasmju kategorijas: zināšanas, izpratne, piemērošana, analīze, sintēze, novērtēšana, sākot no zemāka 

līmeņa prasmēm, kurām nepieciešama mazāka kognitīvā apstrāde, līdz augstākā līmeņa prasmēm, kurām 

nepieciešama ilgstošāka mācīšanās un pamatīgāka apstrāde. 

Kompetence ir zināšanu, prasmju un attieksmes kopums noteiktā jomā, pierādīta spēja veikt uzdevumus 

un darbības saskaņā ar prasībām. 

Radošums nozīmē unikālā veidā atklāt kaut ko jaunu, kas ir piemērots problēmai vai jautājumam. 

Lielākoties radošums tiek definēts kā spēja atklāt jaunus vai oriģinālus risinājumus, izmantojot zināšanas 

jaunās situācijās. 

Kritiskās domāšanas definīcijas ir daudz un dažādas. 

Kritiskā domāšana ir saprātīga, refleksīva domāšana, kas koncentrējas uz lēmumu pieņemšanu, kam ticēt 

vai ko darīt (Cf. Norris un Ennis, 1989). 

Kritiskā domāšana ir aktīva, neatlaidīga un rūpīga pārliecības vai domājamās zināšanu formas izskatīšana, 

ņemot vērā iemeslus, kas to atbalsta, un turpmākiem secinājumiem, uz kuriem tā tiecas (Džons Devijs, 

1909). 

Kritiskā domāšana ir pamatotu lēmumu pieņemšana. 

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

Didaktiskā kompetence ir saistīta ar zināšanām, kā mācīt un nodot zināšanas skolēniem. 

Digitālā kompetence ir viena no astoņām pamatkompetencēm, kas ietver spēju atbildīgi un pārdomāti 

izmantot digitālās tehnoloģijas informācijas meklēšanai, saziņai un galveno dzīves problēmu risināšanai. 

Daudzveidīgā klasē ietilpst skolēni ar īpašām mācību vajadzībām, zemu motivāciju, dzīvo attālos rajonos, 

nāk no dažādām vidēm - migranti, bērni no nelabvēlīgām ģimenēm utt. 

Apgrieztā mācīšanās (Flipped learning) ir pedagoģiska pieeja, kurā tradicionālais priekšstats par 

mācībām klasē/klātienē tiek apgriezts tā, ka izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību materiāliem pirms 

stundas. Stundas laiks tiek izmantots, lai padziļinātu izpratni par šo mācību materiālu skolotāja vadībā un 

sadarbībā ar vienaudžiem rastu problēmas risinājumu. 

Spēļu iesaiste (Gamification) ir izglītojoša pieeja, lai motivētu skolēnus mācīties, mācību vidēs izmantojot 

videospēļu dizainu, mobilās lietotnes un spēles elementus (punktu gūšana, konkurence ar citiem, spēles 

noteikumi). Mērķis ir ieinteresēt izglītojamos un iedvesmot viņus turpināt mācīties. 

Mikroapmācība (Micro learning) ir visaptveroša pieeja prasmju apguvei un izglītībai, kas attiecas uz 

relatīvi mazām mācību vienībām. Tas ietver īstermiņa stratēģijas, kas īpaši paredzētas prasmju 

apguvei/mācībām/izglītībai. Šis paņēmiens ir piemērots skolēniem ar lēnāku darba tempu. 

http://assets.cambridge.org/052100/9847/sample/0521009847ws.pdf
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Brīvi pieejamie izglītības resursi (Open educational resources - OER) ir digitāli materiāli, kurus var 

izmantot mācīšanai, mācībām, pētniecībai un citiem mērķiem. Tie ir pieejami bez maksas ar atvērtām 

licencēm, kas ļauj izmantot materiālus, kuri, citkārt, autortiesību dēļ nebūtu pieejami. OER ir iekļauti 

kursu materiāli, moduļi, mācību grāmatas, video straumēšana, testi, programmatūra un citi rīki, materiāli 

vai paņēmieni, ko izmanto, lai atbalstītu piekļuvi mācību resursiem. 

Apgrieztā apmācības metodika nozīmē, ka kursu vadītājam ir koordinatora loma un tas palīdz 

izglītojamajiem veikt tiešsaistes apmācības materiālu sākotnēju analīzi, ko viņi paši piedāvā kā brīvi 

pieejamu materiālu. Pēc patstāvīgo mācību uzdevumu veikšanas, izglītojamie, klātienes tikšanās laikā, 

pārrunā apmācību rezultātus ar vadītāju. Tas nozīmē, ka kursu dalībnieki izmanto prasmīgu mācīšanās 

metodi, lai uzlabotu savas prasmes un kompetences. 

Sociālo un pilsonisko kompetenci var definēt kā personisko, starppersonu un starpkultūru prasmju 

kopumu, kas indivīdiem dod iespēju konstruktīvi piedalīties sociālajā dzīvē, veicinot demokrātiskās 

vērtības, attieksmi un praktisku darbošanos. 
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Pielikums Nr. 2 Kognitīvo spēju un prasmju apkopojums, kas nepieciešams, lai 

uzlabotu sekmes skolēniem, kuriem ir zems zināšanu līmenis matemātikā (4.-6. kl.) 

 

1.  Kognitīvās spējas – zināšanas un uztvere: 

1.1 Spēt atcerēties un izmantot pamata matemātiskos jēdzienus (laukums, daļa, u.c.), simbolus (≤, 

+), definīcijas, sastāvu (vieni, desmiti, simti, u.c.) un skaitļa īpašības. 

1.2 Spēt atpazīt matemātiskās objektus (figūras: taisnstūri, kvadrātu,                                                                                                                      

u.c.), skaitļus, daļas (parastās un decimāldaļas), burtu un skaitļu izteiksmes (piem., 3a + a; a + 6 

= 18;  0,5 · 6 + 1,3; u.c.) 

1.3 Spēt atpazīt ekvivalentus matemātiskus objektus (piem., parastās un decimāldaļas, ģeometriskas 

figūras ar dažādiem leņķiem)   

1.4 Spēt izvēlēties pareizo atbildi no dotajiem variantiem. 

1.5 Spēt salīdzināt (>, <, ≥, =) un noapaļot skaitļus. 

1.6 Spēt risināt vienkāršas darbības (izrēķināt skaitliskās izteiksmes, saskaitīt, atņemt, reizināt, u.c.) 

1.7 Spēt uzrakstīt naturālus skaitļus ar vārdiem, arābu vai romiešu ciparus (piem., divdesmit viens – 

21 – XXI) 

1.8 Spēt uzrakstīt vienkāršas vai decimāldaļas ar vārdiem vai (piem., divas trešās – 2/3; divas 

piektās – 0,4). 

1.9 Spēt atrast un atlasīt informāciju no diagrammām, tabulām un citiem informācijas resursiem. 

1.10 Spēt novērtēt skalas sadalījumu masas, laika un garuma mērvienībās. 

1.11 Spēt izmantot mērvienības atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. 

1.12 Spēt izvēlēties mērvienības un tās atbilstoši pielietot (garuma, masas, laukuma, tilpuma, u.c.). 

2.  Kognitīvās spējas – pielietošana 

2.1    Spēt izvēlēties pamatotu darbību, metodi, stratēģiju, lai atrisinātu vienkāršus uzdevumus ar 

zināmu algoritmu (piem., 36·48+64·48= 48·(36+64)=...) 

2.2 Spēt attēlot datus diagrammās, tabulās un shēmās. 

2.3 Spēt attēlot dotos matemātiskos datus citā veidā(piem. tabulā dotos datus attēlot diagrammā). 

Punkti 20 21 22 23 24 25 

Dalībnieku sk. 5 5 4 2 4 3 

 

2.4 Spēt izveidot piemērotu modeli vienkārša uzdevuma risināšanai (piem., 20% no skaitļa 160… 

iespējamie varianti: 160 : 5; 160 · 1/5; 160 : 100 · 20; utt.). 

2.5 Spēt attēlot grafiku vai shēmu atbilstoši uzdevuma nosacījumiem (piem., skolēns spēj attēlot 

risinājumu secību). 

2.6 Spēt uzzīmēt atbilstošu ģeometrisku figūru (piem., uzzīmēt taisnlenķa trijstūri ar malu garumiem 

3 cm un 4 cm) 

2.7 Spēt nolasīt shēmās, grafikos, tabulās un diagrammās dotos datus un izmantot uzdevuma 

atrisināšanā. 

2.8 Spēt pārveidot mērvienības no lielākām uz mazākām un otrādi (1 cm = 10 mm; 1 cm = 0,01 m; 

utt.). 

2.9 Spēt uzrakstīt un paskaidrot uzdevuma risinājuma gaitu. 

2.10 Spēt izdarīt secinājumus un atbildēt uz dotajiem jautājumiem. 

 


