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Gabriela Stere yra matematikos mokytoja, turinti 20 metų darbo 

patirtį. Ji studijavo Bukarešto universiteto Matematikos fakulteto 

matematikos - fizikos skyriuje. Mokytojos karjerą ji pradėjo 

būdama 23 metų, dėstydama keliose mokyklose, o nuo 2015 m. ji 

įsidarbino matematikos mokytoja GEORGE EMIL PALADE 

mokykloje, Ploiesti.  

Šiuo metu ji moko penkias klases: dvi 5 klases (10–11 metų 

mokiniai) ir po vieną 6,7, ir 8 klasę. Kiekvienoje klasėje yra nuo 25 iki 30 mokinių, ir, deja, nė 

vienoje klasėje nėra mokytojo padėjėjo. Baigiant 6-ą klasę, mokiniai laiko nacionalinį patikrinimą 

(PISA egzaminą), sudarytą iš dviejų testų. Vienas iš jų  yra matematika ir gamtos mokslai.  

Šioje istorijoje yra aprašoma 5A klasė, kurią mokytoja perėmė 2019–2020 mokslo metais, kai 

mokiniai iš pradinio ugdymo perėjo į vidurinio ugdymo žemesnįają pakopą. Sunkiausia buvo šio 

mokymo ciklo pradžioje. Viena iš priežasčių buvo ta, kad mokinius pradėjo mokyti daug mokytojų, 

kurie turi savo metodus, reikalavimus ir savo lūkesčius, tuo tarpu,  pradinio ugdymo mokytojas 

mokė beveik visus dalykus. Šioje klasėje mokosi 27 mokiniai. 2 mokinės (seserys) gyvena su teta, 

kiti 2 mokiniai auga nepilnose šeimose.  

Kai kurių šios klasės mokinių problema yra negebėjimas sutelkti dėmesį ir įsitraukti į darbą 

pamokoje. Tai galėjo atsitikti dėl žinių spragų bei nepakankamai išlavintų įgūdžių pradinėse klasėse, 

nes mokiniai jau turėjo tas pačias problemas pradiniame ugdyme. Pažymėtina ir tai, kad dėmesio 

stoka vis labiau tampa problema, su kuria šiandien susiduria dauguma mokinių ir mokytojų.  

Po diskusijų ir susitikimų su kitais mokytojais ir tėvais, Gabriela padarė išvadą, kad Rumunijos 

švietimo sistemoje reikalingi kažkokie pokyčiai. Jos manymu, raktas į gerą ateities švietimą yra 

mokinių vaizduotės skatinimas, kūrybiškumo ugdymas ir inovacijų diegimas ugdymo procese. 

Šiandienos švietimo sistemos iššūkis yra mokyklos pertvarka. Manoma, kad pusė dabar švietimo 

įstaigose besimokančių mokinių dirbs dar šiuo metu neišrastus darbus.  
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Šių mokslo metų pradžioje Gabriela, dirbdama su 5 klasės mokiniais, pradėjo naudotis „WhatsApp“ 

programa, kad būtų galima dažniau ir tiesiogiai bendrauti su  su tėvais ir mokiniais nuotoliniu būdu. 

Mokytoja siuntė atsiliepimus apie mokinių mokymąsi per pamokas ar namų užduočių atlikimą. 

Tačiau šis momentinis bendravimas socialiniame tinkle turi didelį trūkumą, nes dažniausiai 

Rumunijoje mokytojo asmeninis ir privatus laikas iš dalies sutampa su profesiniu, tai reiškia, kad 

mokytojas turi dirbti ištisai, jei nori nuolat gauti atgalinį ryšį ar išsakyti savo pedagoginius 

pastebėjimus.  

Sėkmingiausia ir naudingiausia veikla, kurią Gabrielė pritaikė ir išbandė su 5 klasės mokiniais, yra 

žaidimai ir varžybos. Mokytoja, siekdama išlaikyti mokinių dėmesį, ypač tų, kurie turi dėmesio 

koncentracijos problemų, pasiūlė klasės mokiniams ieškoti įdomių žaidimų ir matematikos 

programų, kuriuos vėliau paragino pristatyti savo bendraamžiams. Buvo tikimasi, kad žaidimai 

sudomins ir padės mokiniams pamėgti matematiką. Vaikams patinka žaidimai ir varžybos, ir jie gali 

būti efektyviai naudojami siekiant mokymo(si) tikslų. Visi klasės mokiniai, turintys skirtingus 

įgūdžius ir gebėjimus, buvo sužavėti, kad naudodami skaitmeninius prietaisus ir žaisdami 

matematinius žaidimus, gali atlikti įprastas algebros procedūras (apskaičiuoti reiškinius, atlikti 

sudėties, atimties, daugybos veiksmus ir t.t). Netgi buvo prašymas balsuoti už geriausią žaidimą 

„Matematika mokyklai”. Pagrindinė jų pasirinkimo priežastis buvo ta, kad šis žaidimas gali būti 

žaidžiamas komandose ir negalima pasiekti kito lygio praleidžiant žingsnius.  

Mokytoja ir toliau ieškojo mokinius motyvuojančių priemonių. Ji organizavo klasėje matematikos 

konkursą. Gabriela mokinius suskirstė poromis. Kiekviena pora ieškojo ir kūrė problemą, kurią 

nusiuntė mokytojui (kartu su sprendimu) patvirtinimui ir koregavimui. Mokytoja surinko visų porų 

problemas. Kai visos problemos buvo išspręstos porose per tam tikrą nustatytą laiką, tuomet poros 

vėl buvo perskirstytos kitam konkurso etapui. Be matematinių tikslų, šis matematikos konkursas 

buvo skirtas ir  mokinių gebėjimui  valdyti savo laiką, bendradarbiavimui ir sąžiningos 

konkurencijos ugdymui. 

Pažanga buvo akivaizdi, nes paskutinio įvertinimo pažymiai buvo geresni už tuos, kurie buvo gauti 

pradinio bandymo metu, mokslo metų pradžioje. Mokinių tėvai džiaugėsi vaikų tobulėjimu ir noru 

spręsti iškilusias problemas, palaikė juos visose jų veiklose. Diagramoje pavaizduotas pažymių 

pasiskirstymas nuo rugsėjo iki vasario pabaigos. 
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Klausimai refleksijai: 

1. Kaip mes galime įtraukti visus mokinius į varžybas matematikos pamokose? 

2. Kaip jūs manote, ar žaidybinių element naudojimas naudojimas matematikos pamokose 

gali padidinti žemus pasiekimus turinčių mokinių motyvaciją? 

3. Kokius kitus metodus / išteklius jūs naudojate, norėdami išlaikyti mokinių dėmesį visos 

matematikos pamokos metu? 

 

 

5A klasės mokinių pažymių vidurkiai 

 

Žaisdami, varžydamiesi mobiliose programėlėse ir atlikdami matematines užduotis, mokiniai 

pagerino savo  rezultatus. Mokytoja Gabriela teigia, kad mokymosi metu organizuojamos 

matematinių žaidimų varžybos keičia  mokinių mąstymo būdą ir padeda motyvuoti žemesnius 

pasiekimus turinčius mokinius. Ji rekomenduoja mokytojams atsižvelgti į mokinių amžių, poreikius 

ir lūkesčius ir kuo dažniau į mokymo (si) procesą įtraukti jiems patrauklias informacines 

technologijas. 
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