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Spēles un sacensības matemātikas stundā  

(Ploiești, Rumānija 2020) 

 

Gabriela Stere ir matemātikas skolotāja ar 20 gadu pieredzi. Izglītību 

viņa ieguva Bukarestes Universitātes Matemātikas fakultātes 

matemātikas - fizikas nodaļā. Skolotājas karjeru viņa sāka 23 gadu 

vecumā, strādājot vairākās skolās, bet no 2015. gada viņa ir 

matemātikas skolotāja GEORGE EMIL PALADE skolā Ploiesti.

Viņa māca piecas klases: divas 5. klases (10 –11 g.) un vienu 6.; 7. un 

8. klasi. Katrā klasē ir aptuveni no 25 līdz 30 skolēniem, un, diemžēl, 

nevienā klasē skolā nav skolotāju palīgu. Beidzot 6. klasi, skolēniem ir jākārto  valsts pārbaudes darbs 

(PISA eksāmens), kas sastāv no diviem testiem, no kuriem viens ir matemātikā un dabaszinātnēs. 

2019./2020. mācību gadā skolotāja sāka strādāt arī ar 5.a klasi. Tas ir pārejas laiks, kad skolēni pāriet no 

pamatskolas uz vidējās pakāpes vidusskolu. Grūtākais posms bija šī izglītības cikla sākums, un viens no 

iemesliem bija tas, ka skolēnus sāka mācīt vairāki skolotāji, atšķirībā no sākumskolas, kurā viens 

skolotājs mācīja vairākus mācību priekšmetus.  Katram skolotājam ir savas metodes, savas prasības. Šajā 

klasē ir 27 skolēni, no tiem 2 brāļi un māsas, kas dzīvo kopā ar savu tanti, un vēl 2 skolēni, kas nāk no 

nepilnām ģimenēm. 

Dažu šīs klases skolēnu problēma ir viņu nespēja koncentrēties un noturēt uzmanību par tēmām, kas tiek 

apspriestas stundu laikā. To iemesls var būt zemais sekmju līmenis jau sākumskolas klasēs. Jāpiezīmē, ka 

uzmanības trūkums arvien biežāk kļūst par problēmu, ar kuru mūsdienās saskaras vairums skolēnu un 

skolotāju. 

Pēc diskusijām un tikšanās ar citiem skolotājiem un vecākiem Gabriela secināja, ka Rumānijas izglītības 

sistēmā kaut kas ir jāmaina. Viņa uzskata, ka labas nākotnes izglītības atslēga ir iztēles stimulēšana, 

radošuma un inovāciju attīstība. Mūsdienu izglītības sistēmas izaicinājums ir pārveidot skolas iestādi. 

Tiek lēsts, ka puse skolēnu, kas tagad nonāk izglītības sistēmā, strādās profesijā, kuras šobrīd vēl nemaz 

nav. 
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Šī mācību gada sākumā Gabriela sāka izmantot WhatsApp grupu 5. klases skolēniem vienkāršas un tiešas 

saziņas nodrošināšanai tiešsaistē. Izmantojot to, viņa ir pastāvīgā saziņā gan ar skolēniem, gan viņu 

vecākiem, tūlītēji nosūtot atsauksmes par dažādām tēmām saistībā ar klases vai mājas darbu uzdevumiem, 

Tomēr šai tūlītējai komunikācijai sociālajā tīklā ir būtisks trūkums, jo, ja abas puses vēlas veiksmīgi 

komunicēt, tad skolotāja personīgais un privātais laiks pārklājas ar profesionālo laiku. Ir jāprot kontrolēt 

šo laiku. 

Veiksmīgākās, un atgriezenisko saiti nodrošinājušas, ir tās aktivitātes, kuras Gabriela ir piedzīvojusi ar 5. 

klases skolniekiem, ir tās, kuras saistītas ar spēlēm un sacensībām. Skolotāja cerēja, ka spēļu elementi 

mācību procesā “pietuvinās” matemātiku  skolēnu sirdij, tāpēc viņa izlēma izglītības interesēs izmantot 

digitālās spēles un sacensības. Lai piesaistītu skolēnu uzmanību, lielākoties to, kuriem pietrūkst 

koncentrēšanās un uzmanība, viņa sākumā ierosināja klasei meklēt tīmeklī pieejamās matemātikas spēles 

un lietotnes. Pēc tam iepazīstināt vienaudžus ar visinteresantākajām no tām. Visi klases skolēni, kuriem 

bija dažādas prasmes un iemaņas, pilnībā aizrāvās, spēlējot matemātikas spēles ar savām viedierīcēm, 

veicot kopīgi matemātiskas darbības (aprēķināt skaitlisku izteiksmju vērtību, veikt saskaitīšanu, 

atņemšanu, reizināšanu utt.). Bija viena spēle, kas tika nobalsota par labāko “Matematica pentru școală”, 

un galvenais skolēnu izvēles iemesls bija tas, ka to var spēlēt komandās un, ka nevar sasniegt nākamo 

līmeni, izlaižot kādu spēles soli. 

Viņa arī organizēja klases matemātikas konkursu. Nodarbības ietvaros viņa sadalīja skolēnus pa pāriem 

un katrs pāris meklēja un izveidoja uzdevumu, kuru viņi nosūtīja skolotājai (kopā ar risinājumu) 

apstiprināšanai un labošanai. Skolotāja apkopoja uzdevumus, pēc tam tos izvirzīja nākamajam konkursa 

posmam, kurā tie pāros tika atrisināti iepriekš noteiktā laikā. Papildus matemātiskajiem mērķiem, šis 

matemātikas konkurss bija vērsts arī uz skolēnu iespējām organizēt savu laiku, sadarbojoties un godīgi 

konkurējot. 

Progress bija acīmredzams, jo pēdējā pārbaudes darba vērtējumi bija augstāki par tiem, kas tika iegūti 

pirmajā pārbaudes darbā 5. klases sākumā. Skolēnu vecāki arī bija gandarīti par bērnu progresu un vēlmi 

risināt radušās problēmas, kā arī atbalstīja viņus visās aktivitātēs. Diagrammā ir atzīmju sadalījums no 

septembra līdz februāra beigām. 
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Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1.  Kā mēs varam izmantot konkurenci klasē, neietekmējot skolēnu pašnovērtējumu? 
2.  Kā, jūsuprāt, spēļu izmantošana matemātikas stundās var palielināt to skolēnu motivāciju, 

kuriem ir zemi sasniegumi? 
3. Kādas citas metodes / resursus jūs izmantojat, lai skolēni koncentrētos matemātikas stundās? 

5. a klases vidējie vērtējumi 

 

 

Spēļu elementu, sacensības un mobilo lietotņu izmantošanas rezultātā skolotāja ir sasniegusi savus 

mērķus attiecībā uz labākiem mācību rezultātiem, un tāpēc viņa saviem kolēģiem iesaka sekojošo: 

- mainot skolēnu domāšanas veidu, izmantojot uz spēlēm balstītu sacensību matemātikā, ir 

iespējams piesaistīt un motivēt skolēnus ar zemākiem sasniegumiem; 

- jaunu tehnoloģiju iesaistīšana mācību procesā, tādējādi apmierinot skolēnu vajadzības un 

vēlmes. 
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