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Anastasios Papathanasiou ir matemātikas skolotājs Palladio 

Varis privātskolā,  Atēnu priekšpilsētā. Viņš ir studējis 

matemātiku Atēnu Nacionālajā Kapodistrian universitātē, 

ieguvis maģistra grādu izglītībā Londonas Rohemptonas 

universitātē un grādu biznesā Grieķijas atklātajā universitātē. 

Pirms darba uzsākšanas Palladio Varis skolā, viņš 12 gadus 

strādāja privātā atbalsta izglītības iestādē, kā arī par skolotāju 

dažādās valsts un otrās iespējas skolās (vakarskolās). Viņa 

izvēlētajā klasē, par kuru ir šis stāsts, ir 19 skolēni (13 gadu 

vecumā), un šo klasi viņš māca 2 gadus. Tajā pat laikā, viņš 

atbild par visām pārējām skolā esošajām klasēm, jo ir skolas 

matemātikas koordinators.. Viņš saka: 

“Mūsu skolā, tāpat kā citās skolās, mācās bērni ar dažādu mācīšanās tempu. IKT rīki palīdz izsekot 

līdzi katra skolēna darba gaitai un pielāgoties viņu vajadzībām. ” 

Ir ļoti grūti noteikt  ar kādām grūtībām sastopas visi 19 skolēni, ja tev ir dotas tikai 45 minūtes. 

Tomēr to var izdarīt pēc tam, kad stunda ir beigusies, piemēram, vienam skolēnam mācību satura 

izprate var aizņemt 5 minūtes, kamēr citam skolēnam tas aizņem 20 minūtes. Šo problēmu var 

vienkārši atrisināt, izmantojot digitālās tehnoloģijas, jo skolēni var skatīties mācību video un, pēc 

vajadzības, atkārtot to tik ilgi, līdz tēma tiek saprasta.  

Papathanasiou kungs ir matemātikas un digitālo tehnoloģiju entuziasts, viņš ir vairāku matemātikas 

forumu dalībnieks. Viņš ir piedalījies vairākos nozīmīgos semināros un aktīvi meklē jaunus 

iedvesmas avotus, pētot ar matemātiku saistītus zinātniskos rakstus un mūžizglītības iespējas. 

Pašlaik viņš apmeklē semināru par STEAM. Skolas vadība aicina skolotājus aktīvi izmantot jaunās 

tehnoloģijas visās izglītības jomās. Tehnoloģiju iesaistīšanai mācību procesā ir nepieciešama 

atbilstoša vide. Papathanasiou kungs saka:  

"Tā ir liela dāvana, ka vadība, mans direktors Noulas kungs, kā arī mani kolēģi atbalsta IKT 

ieviešanu mācību procesā." 
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Lai digitālās tehnoloģijas integrētu mācību procesā, Papathanasiou kungs izmanto platformu iTunes 

U, kas viņam ļauj tiešsaistē augšupielādēt stundu materiālus, izglītojošus video, prezentācijas, 

projektus, testus, viktorīnas, krustvārdu mīklas un gandrīz visu, kas skolēniem varētu būt 

nepieciešams, lai veiksmīgi mācītos. Turklāt skolotāji, skolēni un vecāki izmanto Classter 

platformu, lai savstarpēji dalītos ar mājasdarbu vadlīnijām, kontrolētu skolēnu dalību stundās,  

ievērojot ar datu aizsardzību saistītus jautājumus, saņemtu informāciju par aktualitātēm skolas darbā 

un sekotu visam tam, kas saistīts ar skolu.  

 

Interaktīvā tāfele ir svarīgs rīks un galvenā mācību procesa sastāvdaļa. Desmos ir bezmaksas 

tiešsaistes grafikas kalkulators, kas lietotājiem ļauj iepazīt matemātiku jaunos un aizraujošos veidos. 

Desmos ikvienam skolēnam var palīdzēt apgūt un iemīlēt matemātiku. Grafiku funkcijas, datu 

tabulas, vienādojumu izvērtēšana, pārveidošana un vēl daudz citas iespējas – bez maksas! 

Papathanasiou kungs saka:  

"Mans mērķis ir pakāpeniski virzīties uz priekšu, iemācot skolēniem pašiem mācīties, meklēt 

zināšanas un padziļināt tās nepārtraukti smagi strādājot, turpinot sniegt atbalstu viņu centienos." 

Viņa filozofija ir iemācīt skolēniem izmantot rīkus, ko viņiem nodrošina mācību sistēma, lai 

mācītos savā tempā un sasniegtu labākos mācību rezultātus. Vienīgās izmaiņas, kas vajadzīgas 

pilnīgai e-apmācībai, ir Microsoft Teams izmantošana, tāpēc skolas slēgšanas koronavīrusa dēļ bija 

ļoti vienkārša, jo visa organizācija jau iepriekš bija uzsākusi IKT rīku integrāciju savās klasēs. 

Papathanasiou kungs saka: 

“Kad Izglītības ministrija nolēma apturēt skolu darbību COVID-19 pandēmijas krīzes dēļ, mēs 

izveidojām savas grupas Microsoft Teams un jau no pirmās dienas sākām tiešsaistes nodarbības.  
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Sākotnēji 4 stundas dienā galvenajiem mācību priekšmetiem, kas pamazām kļuva pieci, ieskaitot 

mūziku, vingrošanu, mākslu utt., No vienas puses, mēs Palladio skolā spējām nepārtraukti sniegt 

zināšanas saviem skolēniem, un, no otras puses mums izdevās noturēt skolēnu motivāciju mācīties, 

saglabāt viņu atbildības sajūtu un atbalstīt viņus šādā stresa situācijā. ” 

OneNote ir vērtīgs rīks, ko izmanto skolēnu grupas, lai augšupielādētu mājas darbus un jautājumus 

no savām mājām neatkarīgi no tā, vai viņiem tas ir uzdots, vai pēc viņu pašu iniciatīvas. Skolēni 

tiešsaistē saņem personiskas un privātas atsauksmes, un mācību process tiek personalizēts. 

Skolotājs var koncentrēties uz katra skolēna personalizētām mācību vajadzībām, ko nav viegli 

izdarīt stundā klasē. Kad katrs no viņiem saņem personīgu atgriezenisko saiti, viņi patstāvīgi strādā 

pie saviem trūkumiem, vienlaikus sekojot stundas gaitai kopumā, savukārt skolotājam ir laiks 

novērot katra skolēna vajadzības, rūpīgi izpētot mājas darbus (to ir ļoti grūti realizēt klātienes 

stundā). 

Papathanasiou kungs saka: 

“Mācīšanās kļūst par personīgu pieredzi, kurā skolēniem ir savs temps un viņi visu dara centīgi, 

tāpat kā vieglatlētikā; kur skolotāji ir treneri. Matemātika ir kā sports, jo vairāk trenējies, jo 

prasmīgāks kļūsti. Neviens to nevar izdarīt jūsu vietā. Skolotājs tur ir tikai tāpēc, lai izskaidrotu un 

atbalstītu, bet skolēnam pašam ir jāpaveic viss smagais darbs. ” 

Lietojumprogramma BookWidgets tiek izmantota testiem un 

pašnovērtējuma veikšanai, lai redzētu, ko skolēni ir sapratuši 

un, protams, lai no skolēniem iegūtu atgriezenisko saiti par 

izmantotajām mācību metodēm, jo paši skolotāji ir šī 

novatoriskā procesa izglītojamie. Ar šo programmu ir iespēja 

vienkārši koplietot dažādas skaistas un jautras aktivitātes klasē. 

Ikviena izveidoto materiālu var koplietot privāti, izmantojot 

saiti, vai ievietot to jebkurā mācību pārvaldības sistēmā, un tas 

darbojas jebkurā ierīcē. BookWidgets var vienkārši izmantot 

jebkurā izglītības lietotnē, piemēram, iTunes U. Papathanasiou kungs uzskata, ka panākumi ir 

atkarīgi no trīs faktoriem; skolotāja neatlaidības; kopējā klases izglītības līmeņa - jo augstāks ir 

līmenis, jo vieglāk, atbilstoši esošajai situācijai, mācību procesā ir ieviest jaunu mācīšanās formu. 

Citiem vārdiem sakot, pēdējais faktors nozīmē e-apmācības nepieciešamību un skolotājam sniegtos 

līdzekļus. Viņš arī ir pārliecināts, ka IKT rīki palīdz stimulēt skolēnu interesi un padarīt mācīšanu  
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efektīvāku. Viņš saka, ka, izmantojot digitālos rīkus, var attīstīt skolēnu interesi par konkrēto 

mācību tēmu, jo, piemēram, apgūstot funkcijas bez Desmos izmantošanas, skolēniem šī tēma 

nelikās saistoša. Skolēnu sasniegtais progress ir acīmredzams katru dienu. Redzot to, kā skolēni, 

kuri izmanto IKT rīkus mācību procesā, definīcijas uztver daudz ātrāk nekā tie skolēni, kuri šo tēmu 

apguva bez digitālo rīku izmantošanas, ir skaidrs, ka digitālo rīku izmantošanai ir liela nozīme 

mācībās. Kad mācību procesā tiek ieviestas jaunās tehnoloģijas, process ātrāk virzās uz priekšu, jo 

skolotājam ir jāvelta mazāk laika tēmas izskaidrošanai, tādējādi ātrāk apgūstot materiālu. Vēl viens 

progresa indikators ir tas, ka BookWidget rādītāji, skolēnu atsauksmes un viņu testa rezultāti, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas, tiek automātiski koplietoti ar skolotāju. Viņš var novērot skolēnu 

vērtējumu pēc procentiem, kas attēloti joslu diagrammās, kāt arī apskatīt augstākos un zemākos 

vērtējumus, precīzi noteikt vidējās atzīmes un uzreiz iegūt vispārēju priekšstatu par klases līmeni. 

Papathanasiou kungs saka: 

“Atbilstoši viņu zināšanām, skolēni, kuri mācībās izmantojuši digitālās tehnoloģijas, ir trīs reizes 

kompetentāki nekā citi viņu vecuma skolēni. Tā rezultātā viņi prot strādāt efektīvi un patstāvīgi. Ir 

jauki rīkot lieliskas tiešsaistes nodarbības ar skolēniem, taču galvenais uzdevums ir viņus iedvesmot 

mīlēt matemātiku un iemācīt viņiem pareizi un efektīvi to mācīties. ” 

 Kā ieteikumu kolēģiem matemātiķiem un pārējiem pedagogiem viņš ieteica, ka tīklošana ir svarīga. 

Kad jūs mēģināt kaut ko darīt, un jums patīk to darīt, izņemot pašmācīšanos, ir svarīgi tikt 

iedrošinātam un saņemt atbalstu. Runājot par pašu stundu, skolotājam jābūt perfekti sagatavotam 

līdz pēdējam sīkumam. Visi iepriekš minētie rīki ir jāpārbauda pirms to izmantošanas un jāizstrādā 

detalizēts stundu plāns. Kas attiecas uz tiešsaistes nodarbībām, katru rītu Palladio skolotāju 

komanda tiekas tiešsaistē, lai pārrunātu viņu pieredzi, pamanītu problēmas, rastu risinājumus un 

veidotu jaunu -  labāku pieredzi. 

Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir atšķirīgs darba izpildes temps? 

2. Kāpēc skolēniem IKT rīku izmantošana stundās šķiet interesanta? 

3. Kā, izmantojot digitālos rīkus, var sekot līdzi vispārējam skolēnu sasniegumu līmenim? 

 


