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Athanasia (Sia) Mpalomenou 

Dārgumu meklēšana iesaistot matemātiku! 

(Atēnas, Grieķija, 2020) 

 

Athanasia (Sia) Mpalomenou ir absolvējusi Patras universitāti Grieķijā 

ar doktora grādu matemātikā. Viņa ir arī Rietumgrieķijas matemātikas 

izglītības projektu koordinatore, Patras eksperimentālās vidusskolas 

direktore un zinātniskā līdzstrādniece Patras universitātē. Viņas darba 

pieredze izglītības iestādēs ir 21 gads. Anastasias veiksmes stāsts ir 

balstīts uz mācīšanas pieredzi Elisas 1. vasaras skolas reģionālajā 

nodaļā, Grieķijā. Klasē, kurā viņa vadīja vasaras skolu ir 25 skolēni 13 

gadu vecumā, kuru motivācija mācīties matemātiku bija ļoti zema. 

Anastasia sacīja: "Skolēniem matemātika šķiet neinteresanta, atbaidoša 

un ļoti grūta." Viņai nebija palīga, bet bija kolēģis, ar kuru kopā 

organizēja un īstenoja vasaras programmu matemātikā tiem skolēniem, kuri apmeklēja Elisas 1. 

vasaras skolu. Athanasia izaicinājums bija tie skolēni, kuriem neizdevās savienot matemātikas 

pielietojumu ar reālās dzīves situācijām, kā arī kolēģis, kurš ir aizrautīgs pedagogs. Viņa teica: 

“Gan mans kolēģis, gan es esam centušies panākt, lai skolēni redz matemātiku no cita skatupunkta 

un saprot, ka tā ir noderīga un saistoša. Skolēniem nebija nekādu mācīšanās grūtību, tomēr viņu 

interese par matemātiku bija satraucoši zema. ” 

Ļoti bieži skolēni vispār baidās no matemātikas un uzskata to par abstraktu priekšmetu, kura saturs, 

viņuprāt, dzīvē nebūs vajadzīgs. Daudzi skolēni sūdzējās, ka matemātiku nav viegli saprast, un visi 

uzdevumi šķiet pārāk teorētiski, bez iespējas tos pielietot reālajā dzīvē. Kā teica Mpalomenu 

kundze:  

"Manuprāt, matemātika studentiem šķiet grūta un atbaidoša tāpēc, ka viņi tiek mācīti tradicionālajā 

mācību modelī." 

Skolēnu problēma ir tā, ka zemā interese par matemātiku izraisa nevēlēšanos piedalīties stundā un, 

galu galā, mazāk laika tiek veltīts matemātikas mājasdarbu izpildei. Problēma rodas, kad skolēni 

sāk izteikt negatīvās emocijas par matemātiku un negatīvi izsakās par saviem sasniegumiem 

matemātikā “Man nepadodas matemātika” vai “Es to ienīstu”, izvairoties no papildus darba, kas 

saistītas ar matemātikas sekmju uzlabojuma. Athanasia Mpalomenua kundze izvēlējās atšķirīgu 

digitālo mācīšanas pieeju ar spēļu elementu iesaisti, lai skolēni varētu apgūt jaunas matemātikas 
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Tangram 

tēmas, arī tādas, par kurām mūsdienās ir liela interese (piemēram, grafu teorija, varbūtības teorija, 

kriptogrāfija, pirmskaitļi, Paskāla trijstūris). Viņa iepazīstināja skolēnus ar tiešsaistes spēlēm, 

izmantojot skolas datorus un personīgās planšetdatorus, piemēram, 

digitālo Tangram un tiešsaistes Sudoku. 

Turklāt, Mpalomenua kundze aizstāja ierasto pārbaudes darbu formātu 

ar testiem, kas tika izveidoti anketu veidā Google forms platformā, kur 

viņa varēja ievietot interesantu vizuālo materiālu, lai testi būtu mazāk 

biedējoši un saistošāki skolēniem. Atbilžu variantu jautājumi, kas 

ietvēra fotogrāfijas, krāsainas figūras un pazīstamas emocijzīmes, tika 

izmantoti gan oficiālai skolēnu sasniegumu vērtēšanai, gan viņu 

pašnovērtējuma veikšanai. Izmantojot jauktu mācīšanās un spēļu iesaistes metodi, Mpalomenou 

kundze izmantoja skolēnu augsto digitālo kompetenču līmeni un vēlmi strādāt ar tām, lai mazinātu 

skolēnu bailes par vērtēšanas procesu. Visas šīs aktivitātes kalpoja kā iesaistīšanas un motivācijas 

metodes, ar mērķi stundās integrēt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), mēģinot 

parādīt skolēniem, ka ģeometrija un algebra var būt interesantas. Papildus visam iepriekšminētajām, 

skolēni nebija pārliecināti, ka matemātika ir nepieciešama viņu ikdienas dzīvē. Mpalomenou 

kundze un viņas kolēģis mēģināja skolēniem pierādīt, ka matemātika ir nepieciešama, lai spētu 

risināt reālas problēmas, ar kurām viņi var sastapties savā ikdienā. Abi skolotāji realizēja šo ideju, 

izmantojot spēļu iesaisti mācību procesā. Viņi organizēja spēli “apslēptu dārgumu” meklēšanai 

skolas telpās, kuras noslēgumā, lai aprēķinātu nopelnītos punktus, skolēniem bija jāizmanto 

vienkāršas formulas MS Excel. Sākumā skolēni tika sadalīti grupās un viņiem tika lūgts sameklēt 

apslēptos priekšmetus, atminot mīklas, kas viņus noveda pie slēptiem matemātikas uzdevumiem. 

Katra uzdevuma atrisinājums atbilda alfabēta burtam; pareizas atbildes uz visiem uzdevumiem deva 

vārdu, kas atbilda skolā noslēptajam dārgumam Rezultātā par 

katru atrisināto uzdevumu skolēni saņēma punktus.  

Noslēgumā skolēniem bija jāsaprot, ka, lai noskaidrotu 

uzvarētāju komandu, viņiem ir nepieciešama matemātikas 

prasmes. Skolēni skolotāju vadībā tika iepazīstināti ar 

Microsoft Office Excel, kurā viņi izmantoja standartfunkcijas, 

piemēram, SUM un MULTIPLY, lai aprēķinātu katras 

komandas nopelnīto punktu skaitu. Komanda, kurai bija 
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visvairāk punktu un labākais laiks uzdevumu risināšanai, bija tā komanda, kas uzvarēja un ieguva 

balvu. Tā bija lieliska metode, lai parādītu, ka matemātika ir praktisks priekšmets, kas palīdz 

atrisināt problēmas, ar kurām saskaras reālajā dzīvē. 

"Visi skolēni bija īpaši ieinteresēti uzdevumu meklēšanā un risināšanā, gatavi iesaistīties, uz 

pieredzi balstītā mācīšanās procesā, piedalīties aktīvā un kolektīvā problēmu risināšanā, piedalīties 

radošā procesā, attīstot 21. gadsimta pamatprasmes." 

 

Kad spēle bija beigusies, skolēni sapulcējās 

skolas zālē. Tur skolēni ar skolotājiem diskutēja 

par katru izpildīto uzdevumu. Tika nosauktas 

uzdevumu pareizās atbildes un skolēni noteica,  

kādai  matemātikas tēmai atbilst katrs uzdevums 

un, kur to iespējams pielietot ikdienā. Skolēni 

šķita pārsteigti par šo apslēpto mīklu matemātiku, 

kas līdz šim viņiem bija pilnīgi nepazīstama. Kad uzvarētāju komandai tika piešķirta balva, skolēni 

teica, ka viņi vēlas atkārtot šādas spēles. Turklāt, viņi izrādīja vēlmi nākotnē vairāk iepazīt dažas no 

uzdevumos izmantotajām matemātikas tēmām. 

Skolēnu pozitīvo attieksmi parādīja gan viņu aktīvā iesaistīšanās, gan izrādītā interese visos spēles 

posmos, kā arī mācību rezultāta novērtēšana, izmantojot anketu, kas skolēniem tika izdalīta pēc 

procesa pabeigšanas. Spēles nodarbības novērtēšanas rezultāti tika prezentēti 36. Panhellenic 

grieķu Matemātikas apvienības konferencē, kas notika 2019. gada novembrī Larisā. Rezultāti 

parādīja, ka iesaistītie bērni centās iedziļināties matemātikas priekšmetā, klases laikā izrādot lielāku 

interesi par to, darbojoties kopā ar saviem skolotājiem vai vecākiem. Turklāt, skolēnu attieksme pret 

vērtēšanu pēc dažām nedēļām bija acīmredzami mainījusies, jo šķita, ka vērtēšanas pārbaudēs, 

kuras tika veidotas Google Forms platformā, piedalījās vairāk skolēni nekā tajās, kas bija iepriekš, 

izmantojot pildspalvu un papīru. 

Noslēgumā, Mpalomenou kundze piedāvā alternatīvas matemātikas mācīšanas metodes, atkarībā no 

mērķa grupas, vecuma un interesēm, kā arī no mācību mērķiem. Turklāt, viņa ieteiktu izmantot 

pieejamos materiālos, tehniskos, tehnoloģiskos un cilvēku resursus, kā arī ārpusklases nodarbības - 

muzejos, laboratorijās, dabā, darba vietās u.c. Lielisks veids, kā palīdzēt skolēniem izbaudīt 

matemātiku, ir digitālās spēles. Ir tik daudz jautru matemātikas spēļu, kuras var izmantot stundu 
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laikā. Skolēniem patīk minēt mīklas un spēlēt galda spēles. Noslēpums, kā atklāt jūsu skolēnu 

interesi par matemātiku, ir palielināt viņu pašpārliecinātību un palīdzēt viņiem saprast, ka arī viņi 

var būt uzvarētāji matemātikā. 

 

Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Kāpēc daži bērni domā, ka matemātika ir nepraktisks priekšmets? 

2. Kā aktīvu spēļu, piemēram, dārgumu meklēšanas izmantošana var ietekmēt skolēnu 

attieksmi pret matemātiku? 

3. Kādas vēl spēles var izmantot, lai bērni minētu mīklas, izmantojot matemātiku? 
 

 


