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Athanasia (Sia) Mpalomenou 

„Lobių medžioklė” su matematika! 

(Atėnai, Graikija, 2020 m.) 

 

 Athanasia (Sia) Mpalomenou turi matematikos mokslų daktaro laipsnį 

ir yra Graikijos Patraso universiteto absolventė. Ji taip pat yra Vakarų 

Graikijos matematikos ugdymo projekto koordinatorė ir Patros 

eksperimentinės vidurinės mokyklos direktorė bei Patros universiteto 

mokslo darbuotoja. Dėstymo mokyklose patirtis - 21 metai. Jos sėkmės 

istorija paremta darbo patirtimi 1-oje Eliso regioninio skyriaus vasaros 

mokykloje, Graikijoje. 

Klasėje, apie kurią ji pasirinko papasakoti, mokosi 25 mokiniai, kurių 

amžius 13 metų, ir ji buvo jų mokytoja vasaros mokyklos pamokose. 

Mokinių motyvacijos lygį matematikoje, ji apibūdino kaip labai žemą. 

Mokytoja sako: „Mokiniams matematika atrodo neįdomi, nepatraukli ir labai sunki“. Ji neturėjo 

asistento, tačiau turėjo kolegą, su kuriuo jie organizavo ir vykdė Matematikos vasaros programą 

mokiniams, kurie lankė 1-ąją Eliso vasaros mokyklą. Ją motyvavo mokiniai, kuriems nepavyko 

susieti matematikos su situacijomis realiame gyvenime, o jos kolegė, kuri taip pat yra aistringa 

pedagogė, pasakė:„Tiek mano kolega, tiek aš  stengėmės, kad mokiniai matematiką matytų iš kitos 

perspektyvos ir suprastų, kad tai naudingas ir patrauklus dalykas. Mokiniai neturėjo jokių 

mokymosi sunkumų, tačiau jų susidomėjimas matematika buvo tos mažas, kad tai kėlė nerimą. “ 

Labai įprasta, kad mokiniai bijo matematikos ir laiko ją abstrakčiu dalyku, kurio turinys, jų 

manymu, nebus reikalingas gyvenime. Daugelis mokinių skundžiasi, kad matematiką sunku 

suprasti, visi uždaviniai atrodo per daug teoriniai ir nėra pritaikomi realiame gyvenime. Kaip sakė 

ponia Mpalomenou: 

„Mano manymu, mokiniams matematika atrodo sunki ir nepatraukli, kai jie mokomi pagal tradicinį 

mokymo modelį“. 

Problema yra tai, kad mažas mokinių susidomėjimas matematika lemia neaktyvų įsitraukimą į darbą 

pamokoje, ir galiausiai jie mažiau laiko skiria matematikos namų darbams. Problema iškyla tada, 

kai mokiniai, norėdami išvengti su matematika susijusios veiklos, pradeda neigiamai reaguoti  ir 

kalbėti: „Man nepatinka matematika“ arba „Aš jos nekenčiu“. 
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Ponia Mpalomenou pasirinko kitokį mokymo metodą - skaitmeninį žaidybinį mokymą, kad 

mokiniai galėtų susipažinti su  naujomis matematikos  šakomis bei teorijomis, kurios šiais laikais 

juos labiau domina (pvz., Grafiko teorija, tikimybių teorija, kriptografija, pradiniai skaičiai, 

Paskalio trikampis).  

Ponia Mpalomenou, naudodama mokyklinius kompiuterius ir 

asmeninius planšetinius kompiuterius, savo mokiniams pristatė tokius 

internetinius skaitmeninius žaidimus kaip „Tangram“ ir „Sudoku“. Be 

to, ponia Mpalomenou įprastas rašytines viktorinas pakeitė testais, 

kurie buvo sukurti anketų „Google Forms“ formatu, kur ji galėjo 

naudoti įdomią vaizdinę medžiagą, kad testai būtų mažiau bauginantys 

ir patrauklūs jaunesniems mokiniams. Klausimai su atsakymų 

variantais, į kuriuos įeina nuotraukos, spalvingos formos ir pažįstamos 

emocijos, buvo naudojami tiek oficialiai vertinant mokinių pažangą, tiek jų pačių įsivertinimui, tiek 

geresniam susipažinimui su matematikos temomis. Taikydama mišraus mokymosi ir žaidimų 

metodus, ponia Mpalomenou pasinaudojo mokinių aukštu skaitmeninių kompetencijų lygiu bei 

noru jas naudoti, kad mokiniai nebijotų vertinimo proceso. Visos minėtos priemonės - tai įtraukimo 

ir motyvavimo metodai, siekiant integruoti informacines komunikacines technologijas (IKT) į 

pamokas, bandant parodyti mokiniams, kad geometrija ir skaičiavimas gali būti įdomios temos. 

Kitas svarbus minėtinas dalykas, kad mokiniai yra įsitikinę, kad matematika nėra reikalinga 

kasdieniniame gyvenime. Ponia Mpalomenou ir jos partneris bandė įrodyti mokiniams, kad jiems 

gyvenime reikia ir reikės matematikos, kad būtų galima išspręsti realias problemas, kurios gali kilti. 

Du mokytojai įgyvendino šią idėją naudodamiesi mokymosi žaidžiant metodą. Šis metodas buvo 

taikomas kaip paslėpto lobio ieškojimo žaidimas mokyklos patalpose. Mokiniai turėjo apskaičiuoti 

surinktus taškus, naudodami paprastas „Excel“ formules. Iš pradžių jie buvo suskirstyti į grupes ir 

buvo paprašyti ieškoti paslėptų daiktų, išspręsti mįsles, kurios atvedė prie paslėptų matematinių 

galvosūkių. 

Atsakymas į kiekvieną galvosūkį atitiko abėcėlės raidę; 

teisingas atsakymas į visus galvosūkius sudarė žodį, kuris 

atitiko mokykloje paslėptą lobio pavadinimą, o kiekvieno 

galvosūkio sprendimas atitiko tam tikrų taškų skaičių. Galų gale 

mokiniai buvo priversti savarankiškai suvokti, kad, norint 

Tangrama 
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išsiaiškinti, kuri komanda laimi, reikia matematinių žinių, kad būtų padaryta teisinga išvada dėl 

nugalėtojo. Mokiniai, vadovaujami mokytojų, buvo supažindinti su „Microsoft Office Excel“, kur 

jie naudojo labai paprastas formules, tokias kaip SUM ir MULTIPLY, kad apskaičiuotų bendrą 

mokinių surinktų taškų skaičių komandai. Komanda, geriausiai išsprendusi galvosūkius  ir surinkusi 

daugiausiai taškų, laimėjo prizą. Tai buvo būdas parodyti, kad matematika yra praktinis dalykas, 

padedantis išspręsti problemas, su kuriomis susiduriama realiame gyvenime. Kaip minėjo ponia 

Mpalomenou:„Visi mokiniai stengėsi ieškoti ir išspręsti galvosūkius, įsitraukti į patirtinį mokymąsi, 

aktyviai ir kolektyviai dalyvauti problemų sprendime, bendradarbiauti kūrybiniame procese, ugdant 

XXI amžiaus įgūdžius.“ 

Kai žaidimas baigėsi, mokiniai susirinko į auditoriją. Ten mokytojai su kiekvienu mokiniu aptarė 

kiekvieną galvosūkį atskirai. Buvo pateiktas teisingas atsakymas į kiekvieną iš šių galvosūkių, o 

mokiniai aptarė, kuriai matematikos sričiai tinka ir kur jis pritaikomas kasdieniame gyvenime ar 

šiuolaikiniame moksle. Mokiniai atrodė sužavėję šia paslėpta matematine  mįsle, kuri iki tol jiems 

buvo visiškai nežinoma. Kai laimėjusiai komandai buvo įteiktas prizas, mokiniai pasakė, kad nori 

dar pakartoti tokius žaidimus. Be to, jie parodė ypatingą susidomėjimą ateityje nagrinėti kai kuriuos 

jiems pateiktus matematikos dalykus. 

Teigiamą mokinių požiūrį parodė tiek jų aktyvus dalyvavimas, tiek jų susidomėjimas visais žaidimo 

etapais, taip pat ir mokymo rezultatų vertinimas naudojant klausimyną, kuris buvo pildomas 

užbaigus procesą. 

Žaidimo-pamokos įvertinimo rezultatai buvo 

pristatyti 36-ojoje Graikijos matematikų draugijos 

Panhellenic konferencijoje, kuri vyko 2019 m. 

lapkričio mėnesį Larissa mieste. Rezultatai 

atskleidė, kad vaikai dalyvaujantys su savo 

mokytojais/tėvais stengėsi įsigilinti į matematikos 

dalyką ir pamokos metu parodė didesnį 

susidomėjimą. Be to, mokinių požiūris į matematiką akivaizdžiai pasikeitė po kelių savaičių. 

Atrodė, kad mokiniai buvo daug labiau įsitraukę, pildydami „Google Forms“ vertinimo testus, nei 

pildant  tradicinius ,,rašiklio ir popieriaus metodo“ testus. 

Apibendrinant šią sėkmės istoriją, galima teigti, jog ponia Mpalomenou, atsižvelgdama į tikslinės 

grupės amžių, pomėgius ir mokymo tikslus, pasiūlė alternatyvius matematikos mokymo metodus. 
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Be to, ji rekomenduotų panaudoti visus turimus materialinius, techninius, technologinius ir 

žmogiškuosius išteklius, taip pat mokymąsi lauke, pamokas muziejuose, laboratorijose, gamtoje, 

darbo vietose ir t.t. Puikus būdas padėti savo mokiniams mėgautis matematika yra skaitmeniniai 

žaidimai. Yra tiek daug linksmų matematikos žaidimų, kuriuos galima žaisti pamokų metu. 

Mokiniai mėgsta mįsles ir stalo žaidimus. Mokytoja atskleidė paslaptį, kaip sudominti mokinius 

matematika: reikia sustiprinti jų pasitikėjimą savo jėgomis ir padėti jiems suprasti, kad jiems gali 

sektis.  

 

Klausimai refleksijai: 

1. Kodėl kai kurie vaikai mano, kad matematika yra abstraktus, praktikoje nepritaikomas 

dalykas? 

2. Kaip specifinių aktyvių žaidimų, tokių kaip lobių medžioklė, naudojimas gali paveikti 

mokinių požiūrį į matematiką? 

3. Kokių žaidimų dar galima sugalvoti, norint įtraukti vaikus į mįslių, susijusių su matematika, 

sprendimą? 

 


