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III modulis „Darbas su mišriomis besimokančiųjų grupėmis“ 
 

Modulio tikslas – padėti matematikos mokytojams tobulinti profesines kompetencijas problemų 

sprendimo, darbo su mišriomis mokinių grupėmis ir ugdymo proceso organizavimo srityse, pritaikant 

gerąją uţsienio šalių patirtį, ypatingą dėmesį skiriant mokymo individualizavimui, diferencijavimui ir 

personalizavimui. 

Uţdaviniai: 

1) išanalizuoti pedagoginius ir psichologinius aspektus, dirbant su skirtingų gabumų ir pasiekimų 

mokiniais, atsiţvelgiant į šių mokinių socialinę, ekonominę, kultūrinę aplinką, jų įgūdţius ir gebėjimus, 

taip pat motyvaciją mokytis; 

2) aptarti įvairias skaitmeninių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų panaudojimo 

galimybes ugdymo proceso individualizavimui ir diferencijavimui; 

3) įgalinti matematikos mokytojus pritaikyti gerąją patirtį, įgytą remiantis šiame modulyje 

pateiktomis sėkmės istorijomis, kaip dirbti su mišriomis mokinių grupėmis. 

 

Teorinėje šio modulio dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas trims sritims: 

• bendram supratimui apie mokinių įvairovę ir ką tai reiškia praktiškai dirbant klasėje su mišria 

mokinių grupe;  

• mokinių įvairovės svarbos, jos psichologinių ir pedagoginių aspektų suvokimui;  

• skaitmeninių priemonių ir metodų taikymui mokant matematikos mišriose mokinių klasėse.  

Praktinė šio modulio dalis yra skirta matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimui, siekiant spręsti 

problemas, kylančias dirbant su mišriomis mokinių grupėmis, ugdymo proceso individualizavimu ir 

diferencijavimu. Praktiniai patarimai, kaip įveikti tokius sunkumus, yra pristatyti video ir rašytinėse 

sėkmės istorijose, kurias galima rasti projekto tinklalapyje https://smart.erasmus.site/success-stories/. 

Praktinėje modulio dalyje pateikti video ir rašytinių sėkmės istorijų aprašymai. 
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Mokymosi rezultatai / kompetencijos 

Kursų pabaigoje jūs:  

- suprasite ir suvoksite ţodţio „įvairovė“ reikšmę mokykloje, 

- gebėsite atpaţinti skirtingus mokinių poreikius ir nustatyti jų ugdymo(si) prioritetus, 

- įsisavinsite psichologinius ir pedagoginius darbo su mišria mokinių grupe aspektus, 

- atsiţvelgdami į esamą situaciją klasėje bei klasės sudėtį, gebėsite pasirinkti tinkamiausias 

mokymo(si) priemones ir metodus, 

- mokėsite panaudoti individualius mokinių skirtumus visos klasės mokinių labui, 

- gebėsite naudoti tinkamas skaitmenines priemones ir metodus, siekiant paskatinti mokinius 

domėtis matematika, 

- ţinosite, kaip pagerinti mokinių akademinius rezultatus, ugdyti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, 

gebėjimą spręsti problemas ir pan. 

Teorinė dalis.  

Bendroji dalis 

Jei esate matematikos klasės mokytojas, keisdamas mokymo metodus, sukursite patrauklesnę, mokinius 

motyvuojančią mokymosi aplinką bei padėsite iš skirtingos socialinės / kultūrinės aplinkos kilusiems ir  

skirtingus gebėjimus turintiems mokiniams. Skirtumai 

tarp tos pačios klasės mokinių gali atsirasti dėl įvairių 

prieţasčių: ţemos mokymosi motyvacijos, gyvenamosios 

vietos (pvz., mokiniai, gyvenantys atokiose geografinėse 

vietovėse), dėl ekonominių-socialinių prieţasčių (maţiau 

galimybių mokytis ir pan.), specialiųjų mokymosi 

poreikių (iš Why Cultural Diversity and Awareness in the Classroom is Important, prieiga per internetą 

https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-

diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important). Klasėje mokinių įvairovė yra itin svarbi, o 

mokytojai yra tiesiogiai atsakingi uţ tai, kad mokiniai būtų pasirengę dirbti įvairialypėje aplinkoje, augtų 

ir mokytųsi bendradarbiauti su kitais (iš Diversity and Inclusion in The Classroom – Introduction, prieiga 

per internetą https://web.uri.edu/teach/multicultural/). Sėkmingai dirbantis pedagogas turi domėtis 

mokinių skirtumai bei jautriai į juos reaguoti. 

Klasės įvairovės svarba akademiniam ir profesiniam gyvenimui 

Svarbu gebėti pamatyti ir identifikuoti skirtumus bei įvertinti jų privalumus organizuojant mokymo(si) 

procesą. Akivaizdu, kad atskirų mokinių individualūs skirtumai gali prisidėti prie visų klasės mokinių 

asmeninio ir akademinio tobulėjimo. „Įvairovė skatina kūrybiškumą,“ – teigia K. W. Philips, Kolumbijos 

verslo mokyklos profesorė (Phillips, 2014). Įvairovė gali sukelti diskomfortą, lemti netinkamą elgesį, 

pasitikėjimo stoką, nepagarbą ir patyčias, tačiau svarbiausia tai, kad įvairovė yra būtina norint sukurti 

kaţką naujo. Mokiniai, ypač kilę iš skirtingų etninių ir kultūrinių grupių, spręsdami uţduotis, gali pateikti 

daugiau unikalių, etnine patirtimi paremtų uţduočių sprendimo variantų. Todėl kiekvienas mokinys, 

https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important
https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important
https://web.uri.edu/teach/multicultural/
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nepaisant jo kilmės ir lyties, gali turėti individualų poţiūrį į problemą ir pateikti originalių pasiūlymų 

problemos sprendimui. Vienalytės grupės nariai daţniausiai mano, kad dirbant kartu jiems tikrai pavyks 

suprasti vienam kitą, susiderinti, rasti bendrą sprendimą, nes jie yra panašūs tarpusavyje (kilę iš tos pačios 

bendruomenės, to paties ekonominio-socialinio sluoksnio ir pan.). Tačiau kai mokiniai yra įpratę dirbti su 

klasės draugais iš kitų sluoksnių, jie jau yra pasirengę diskusijoms ir daugiau stengiasi pasiekti bendrą 

problemos supratimą ir susitarti dėl jos sprendimo, dėl to keičiasi ir jų poţiūris į konfliktus, derybas ir 

susitarimus. 

Identifikuoti ir priimti įvairovę 

Siekdami uţtikrinti įtraukią mokymo(si) aplinką įvairiose klasėse, mokytojai turi imtis konkrečių 

veiksmų, padedančių atpaţinti ir suprasti skirtingus mokinių poreikius bei atsiţvelgti į juos organizuojant 

mokymą(si) (iš Importance of Diversity & Cultural Awareness in The Classroom, per interneto prieigą 

https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-

classroom/): 

1. Pažinkite savo mokinius. 

Skirkite laiko suţinoti apie kiekvieno mokinio kultūrinę aplinką, pomėgius, mokymosi stilių, mokymosi 

metu kylančius sunkumus; tai padės jums geriau suprasti mokinius. Demonstruodami nuoširdų 

susidomėjimą kiekvienu mokiniu, jūs galite įgyti jų pasitikėjimą ir taip sustiprinti tarpusavio ryšius 

klasėje. Daugelis mokytojų informacijos apie mokinius surinkimui pasitelkia internetines apklausas, 

įvairius klausimynus, specialias korteles. Jei jums sunku atsiminti vaikų vardus ir kilmę, mokslų metų 

pradţioje galite pasirengti pagalbinį sąrašą su kiekvieno mokinio nuotrauka. 

2. Nuolat bendraukite su mokiniais. 

Nors labai sunku rasti laiko, svarbu ne tik paţinti savo mokinius, bet ir reguliariai su jais bendrauti visus 

mokslo metus. Maţdaug kas du mėnesius rekomenduojama organizuoti individualius pasikalbėjimus su 

kiekvienu mokiniu, tai gali padėti jums sekti mokinių psichologinę, emocinę būseną. Pokalbių metu 

mokiniams gali būti uţduodami klausimai apie jų mokymosi rezultatus, bendravimo ir kitokias problemas 

su bendraklasiais, jų artimiausios ateities planus, pomėgius ir pan. Tokiu būdu kaip mokytojas galite 

atpaţinti ir suprasti mokinių skirtybes, o kartu stebėti kiekvieno mokinio paţangą. 

3. Atkreipkite dėmesį į ženklus 

Labai svarbu paţinti kiekvieno mokinio kultūrinę, ekonominę-socialinę aplinką, jo įsitikinimus ir kalbinę 

patirtį; tai svarbu planuojant mokymo(si) procesą. Pavyzdţiui, mokinių kalbėjimo maniera, higienos 

įgūdţiai, apranga, išvaizda gali suteikti mokytojams reikšmingos informacijos apie jų ekonominę-

socialinę ir kultūrinę aplinką, psichologinę būseną ir pan. 

Darbas su mišriomis besimokančiųjų grupėmis 

Apie darbą su mišriomis mokinių grupėmis galima kalbėti dviem aspektais: psichologiniu ir pedagoginiu. 

Asmeninis mokytojo indėlis į kiekvieno mokinio gyvenimą yra neįkainojamas. Prieš eidamas į klasę, 

mokytojas turėtų apmąstyti šiuos klausimus: kaip jo paties kultūrinės nuostatos gali paveikti jo 

bendravimą su mokiniais? Kaip mokinių kultūrinė ir socialinė aplinka bei patirtis įtakoją jų motyvaciją, 

https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/
https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/
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įsitraukimą ir mokymąsi klasėje? Kaip jis kaip mokytojas gali pritaikyti mokymosi medţiagą, veiklas ir 

uţduotis, kad jie būtų priimtinesni visiems klasės mokiniams nepaisant jų įvairovės?  

Rekomenduojama kiekvienam mokytojui naudoti įtraukiojo ugdymo strategijas (Inclusive Teaching 

Strategies, prieiga per internetą https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-

classrooms/inclusive-teaching-strategies): 

1. Kurkite įtraukų mokymo(si) turinį 

Formuojant mokymo turinį svarbu įvertinti jį iš įvairių perspektyvų tam, kad jis visapusiškai atspindėtų 

skirtingų grupių ir kultūrų patirtis. „Kiekvienas mokomasis dalykas, pradedant gamtos mokslais ir 

baigiant etninėmis studijomis, pradedant rašymu pradinėse klasėse ir baigiant fizika baigiamosiose 

klasėse, turi būti įtraukus bei kurti naują socialinę patirtį, kuri prisidės formuojant pozityvų mikroklimatą“ 

(Armstrong, 2011, p. 51). Universalios mokymosi programos tenkina visų besimokančiųjų, tame tarpe ir 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, poreikius. Pavyzdţiui, naudojant universalią 

matematikos mokymo programą, galima keisti namų darbų uţduočių formuluotes atsiţvelgiant į mokinių 

skirtumus (socialinę-ekonominę, geografinę aplinką, motyvacijos ir gebėjimų lygį, specialiuosius 

poreikius ir kt.). Paskutinėje šio modulio dalyje pateiktos video ir rašytinės istorijos yra universalios, o 

jose aprašyti mokymo(si) metodai ir priemonės gali būti pritaikomos įvairiuose kontekstuose ir yra puikus 

įtraukiojo mokymo(si) pavyzdys.  

2. Būkite atviri 

Grįţtamasis ryšys iš mokinių ne tik padeda ne tik padeda geriau paţinti mokinį, bet ir sustiprina mokytojo 

ir mokinio tarpusavio ryšius. Kuriant visiems priimtinus mokymo(si) metodus, formuojama 

psichologiškai saugi ir įvairovei palanki mokymosi aplinka. Svarbu uţtikrinti grįţtamojo ryšio 

konfidencialumą; tam reikėtų naudoti įvairius klausimynus, į pagalbą pasitelkti kitus mokyklos 

specialistus. 

Perskaitę ir perţiūrėję sėkmės istorijas paskutinėje šio modulio dalyje, suprasite, kad daug istorijų turi 

vieną bendrą bruoţą: mokytojas yra atviras visiems mokiniams, gerbia kiekvieną mokinį ir pritaiko 

mokymosi programą atsiţvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus ir mokymosi tempą, o tai lengviausia 

padaryti naudojant technologijas. Pavyzdţiui, jei klasėje mokiniams skiriama vaizdinė uţduotis, jie gali ją 

perţiūrėti pagal savo mokymosi tempą tiek kartų, kiek reikia, bei pakartoti namuose (jei reikia).  

Grįţtamojo ryšio gavimui galima naudoti metodą „Pradėk-sustok-tęsk“ (iš Getting Feedback from 

Students, prieiga per internetą http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue). Jei 

klausiame kaip sekasi? paprastai negauname išsamaus atsakymo. Tikėtina, kad gausite daug išsamesnį ir 

aiškesnį grįţtamąjį ryšį, jei uţduosite tikslingus klausimus, tokiu kaip: ką turėtumėte pradėti daryti?, ko 

nedaryti? ir ką vertėtų tęsti toliau? Gavus tinkamą grįţtamąjį ryšį iš mokinių, mokytojui lengviau suprasti 

mokinių poreikius, gebėjimus ir baimes. Tai efektyvus metodas suţinoti, su kokiais sunkumais 

mokymo(si) procese susiduria mokiniai, numatyti problemų sprendimo būdus ir taip sukurti palankią 

mokymo(ai) aplinką. 

  

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies
https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies
http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue
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3. Sukurkite taisykles, užtikrinančias pagarbią sąveiką. 

Siekiant išvengti konfliktų klasėse (kurie neišvengimai kyla), reikia iš anksto su mokiniais aptarti elgesio 

klasėje taisykles. Mokinių įtraukimas į taisyklių kūrimą sukuria tarpusavio pasitikėjimą ir saugią 

atmosferą klasėje. Modulyje pateiktose sėkmės istorijose jūs perskaitysite apie įvykius, kai mokiniai, 

susidūrę su mokymosi ir bendravimo sunkumais, kurie kyla dėl bendraklasių skirtumų įvairovės, visai 

nenorėjo dalyvauti mokymosi veikloje. Tačiau, tinkamai organizuojant mokymą(si) klasėje, įtraukiant 

ţaidybinius elementus, skatinant tarpusavio pagarbą, kai kurie mokymosi/elgesio sunkumų turintys 

mokiniai, pradėjo aktyviau dalyvauti pamokose. 

Norėdami uţtikrinti vienodas mokymosi galimybes matematikos pamokose, padėkite mokiniams 

nusistatyti keletą pagrindinių taisyklių (Brookfield, Preskill, 2012): 

1. Paprašykite mokinių prisiminti ir aptarti: 

a) labiausiai patikusias grupines diskusijas, kuriose jie dalyvavo kuriose, ir kodėl jos jiems taip 

patiko, 

b) blogiausias grupines diskusijas, kuriose jie dalyvavo, ir kodėl tos diskusijos jiems nepatiko, 

2. Pasiūlykite išrinkti tris pagrindinius dalykus, lemiančius sėkmingas diskusijas, ir tris dalykus, kurių 

reikėtų vengti. Mokinių pasiūlymus įtraukite į elgesio taisykles.  

3. Periodiškai pasitikrinkite su mokiniais, kaip nusistatytos elgesio taisyklės veikias, ar nereikia jų keisti.  

Skaitmeninės priemonės ir inovatyvūs metodai, skirti sudominti įvairių gebėjimų turinčius 

mokinius matematika 

Paskutinėje šio modulio dalyje dėmesys sutelkiamas į skaitmenines priemones ir inovatyviusmetodus, 

kurie gali paskatinti mokinių domėjimąsi matematika. 

Kadangi šiuolaikiniai mokiniai jau gyvena skaitmeniniame pasaulyje, svarbu matematiką susieti jų 

kasdieniu gyvenimu ir technologijomis. Tai bus naudinga mokiniams tiek gerinant jų akademinius 

pasiekimus, tiek ugdant kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir lavinant problemų sprendimo gebėjimus. 

Svarbu padėti mokiniams suprasti, kas yra matematika ir kiek ji reikalinga kasdieniame gyvenime. 

Mokytojas turėtų: 

- paaiškinti, kad matematika ugdo loginį, kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, 

- pateikti pavyzdţių, kaip matematikos ţinios pritaikomos realiose gyvenimo situacijose, 

pavyzdţiui, biudţeto planavimas, mokesčių mokėjimas, kambario sienų ploto matavimas ir pan., 

- akcentuoti, kad matematika yra universali kalba, kuria naudojasi visi ţmonės, pavyzdţiui, 

Pitagoro teorema taikoma visame pasaulyje, ji vyrauja visur: moksle, technologijose, muzikoje, 

mene ir t.t.  

- atkreipti dėmesį, kad ekonomikos augimas labai priklauso nuo absolventų, turinčių stiprius 

matematikos įgūdţius, o gerai apmokamos darbo vietos yra STEM ir STEAM srityse (Show Your 

Pupils That Anyone Can Be a Math Person, prieiga per internetą https://education.cu-

portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-

coe-blog).  

https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog
https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog
https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog
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Galiausiai, atsiminkite: 

- matematikos turite mokyti entuziastingai. Psichologinis mokytojo nusiteikimas vaidina svarbų 

vaidmenį motyvuojant mokinius. Mokytojo darbas yra labai atsakingas ir varginantis, tačiau jūsų 

entuziazmas „uţdegs“ mokinius ir dirbti bus lengviau. 

- mokydami matematikos naudokite smagią ir patrauklią mokymo medţiagą. Daugelis mokinių 

geriau mokosi naudodami vaizdines priemones, o turėdami įvairių apčiuopiamų daiktų, galite 

padėti jiems geriau suprasti matematines sąvokas. 

- jei įmanoma, naudokite išmaniąsias lentas ir kitas priemones, skatinančias mokymąsi 

skaitmeninėje aplinkoje. Technologijų naudojimas padeda mokiniams daug lengviau išmokti 

matematikos. 
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Praktinė dalis – sėkmės istorijos  

Šioje dalyje pristatomos matematikos mokymo mišriose klasėse sėkmės istorijos. Šios istorijos – tai 

praktiniai pavyzdţiai, kaip pasiekti geresnių mokymo(si) rezultatų matematikos klasėje, bendraujant su 

įvairių gebėjimų turinčiais mokiniais (įvairiomis mokinių grupėmis). Kiekvienoje sėkmės istorijoje yra 

naudingų rekomendacijų mokytojams. Perskaitę parašytas istorijas ir perţiūrėję vaizdo įrašus, galėsite 

perimti(išbandyti) geriausią patirtį ir savo klasėje. Visas parašytas ir video istorijas galima rasti projekto 

prieigoje per internetą https://smart.erasmus.site/success-stories/ anglų, latvių, lietuvių, rumunų, lenkų ir 

graikų kalbomis. 

Rašytinės sėkmės istorijos 

1. „IKT naudojimas keičia mokymo ir mokymosi patirtį“ 

Anastasios Papathanasiou, matematikos mokytojas privačioje Palladio Varis mokykloje, Atėnų 

priemiestyje. Jis teigia, kad per 45 minučių trukmės pamoką sunku nustatyti 19 mokinių mokymosi 

sunkumus ir kiekvienam padėti individualiai. Siekdamas integruoti skaitmenines technologijas į 

mokymo(si) procesą, A. Papathanasiou naudojasi „iTunes U“ platforma, leidţiančia jam internetu įkelti 

mokymo(si) medţiagą: mokomuosius vaizdo įrašus, pristatymus, projektus, testus, viktorinas, 

kryţiaţodţius ir beveik viską, ko gali prireikti mokiniams mokantis. Be to, „Classter“ platforma naudojasi 

mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, norėdami pasidalyti namų darbų uţduotimis, išsaugoti informaciją apie 

pamokų praleidinėjimą, tvarkyti asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, 

atnaujinti mokyklos veiklos rezultatus ir sekti viską, kas susiję su mokykla. Interaktyvios lentos yra 

pagrindinė ir labai svarbi mokymo(si) proceso priemonė. „Desmos“ yra nemokama internetinė grafikos 

skaičiuoklė, leidţianti naudotojams nauju ir įdomiu būdu tyrinėti matematiką, jos pagalba galima kurti 

grafikus, braiţyti duomenų lenteles, įvertinti lygtis, ir t.t. Mokytojas rekomenduoja kurti 

bendradarbiavimo tinklus tarp matematikos ir kitų dalykų mokytojų bei dalintis mokymo patirtimi. Jo 

nuomone, mokytojas turi būti nepriekaištingai, iki maţiausios smulkmenos pasirengęs kiekvienai 

pamokai. Prieš įtraukiant naujas priemones ir metodus į mokymo(si) planą, mokytojas turi jas išbandyti.  

2. „Lobių medţioklė su matematika!“  

Athanasia (Sia) Mpalomenou, Graikijos Patras universiteto absolventė, turinti matematikos mokslų 

daktaro laipsnį, yra Vakarų Graikijos matematikos ugdymo projekto koordinatorė bei dirba Patros 

eksperimentinės aukštosios mokyklos direktore. Athanasia teigia, jog mokinių motyvacijos lygis 

mokantis matematikos yra labai ţemas. Įprasta, kad mokiniai labai bijo matematikos ir laiko tai 

abstrakčiu dalyku, kurio turinys, jų manymu, nebus reikalingas jų gyvenime. Daugelis moksleivių 

skundţiasi, kad matematiką sunku suprasti, o uţduotys yra per daug teorinės ir nepritaikomos realiame 

gyvenime. Norėdama išspręsti šią problemą, A. Mpalomenou pamokose naudoja mokyklinius 

kompiuterius bei asmeninius planšetinius kompiuterius su internetinius ţaidimus, tokiais kaip „Tangram“ 

ir „Sudoku“. Be to, mokytoja įprastas rašytines viktorinas pakeitė testais, kurie buvo sukurti naudojant 

„Google Forms“. Siekdama, kad testai būtų maţiau bauginantys, bet patrauklūs jauniems ţmonėms, ji 

panaudojo patrauklią vaizdinę medţiagą. Be to, A. Mpalomenou su kolegomis pamokose naudoja 

https://smart.erasmus.site/success-stories/
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mokymo metodą – „Lobių medţioklė“, kai mokiniai turi ieškoti paslėpto lobio mokyklos patalpose, 

atlikdami matematines uţduotis, o lobių paieškos rezultatai apskaičiuojami naudojant „MSExcel“. 

Mokytoja atskleidė paslaptį, kaip sudominti mokinius matematika: reikia sustiprinti jų pasitikėjimą savo 

jėgomis ir padėti jiems suprasti, kad jiems gali sektis. 

3. „Mokymosi aplinkį įtaka gerinant mokinių pasiekimus“ 

Edita Titenytė yra biologijos ir gamtos mokslų mokytoja vienoje iš Kauno (Lietuva) mokyklų. Mokyklos 

socialinis kontekstas yra įvairus, apimantis skirtingą mokinių šeimų socialinę ir kultūrinę patirtį. Ji 

pasakoja, kad daţnai keitė mokymo(si) metodus, kol surado tinkamiausius, kurie padėtų mokiniams per 

trumpiausią laiką pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų. Siekdama padėti mokiniams patobulinti 

gamtos mokslų ţinias, ji integravo matematiką į kitus STEAM dalykus. Mokytoja naudojo „Pinterest“ 

kaip virtualią uţduočių paieškos sistemą, taip pat virtualius „Kahoot“ testus ir mokomuosius ţaidimus, 

tokius kaip „Išmanieji robotai“. Mokytoja daţnai individualizuoja ir diferencijuoja mokymo(si) uţduotis, 

organizuoja grupinį darbą, grupuodama geriau ir silpniau besimokančius mokinius į poras ir motyvuoja 

mokinius virtualiais prizais. Labiausiai mokinių mėgstami yra patirtinio mokymo(si) metodai, mokytoja 

organizuoja išvykas, kurių metu mokiniams skiria praktines uţduotis, pavyzdţiui, apskaičiuoti kelio ilgį, 

greitį ir atstumus tarp dviejų objektų naudojantis ţemėlapiu ir skale. 

4. „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas matematikos pamokose“ 

Jurgita Norvilienė yra Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos (Lietuva) matematikos ir IT mokytoja. 

Socialinis mokyklos kontekstas yra įvairus, jį sudaro mokiniai iš įvairių socialinių ir kultūrinių sluoksnių, 

nemaţa dalis iš reemigrantų šeimų. Sėkmės istorijoje mokytoja pasakoja, kaip jai pavyko įveikti 

sunkumus dirbant su mišriomis mokinių grupėmis. Kiekvienos pamokos pradţioje ir pabaigoje ji naudojo 

virtualų įrankį „Kahoot“, kad galėtų nustatyti kiekvieno mokinio ţinių ir įgūdţių lygį, gebėjimus 

pritaikyti ţinias ir įgūdţius mokantis naujų temų. Mokiniai išsprendę testus iš karto gauna atsakymą, kuris 

suteikia jiems galimybę gauti grįţtamąjį ryšį ir aptarti rezultatus su mokytoju bei klasės draugais. Jurgita 

pradėjo naudoti mobiliąsias programas planšetiniuose kompiuteriuose ir mobiliuosiuose telefonuose, o 

mokymui diferencijuoti rengia namų darbų uţduotis naudodama elektronines pratybas EMA. Siekdama 

pagyvinti matematikos pamokas, Jurgita jas papildė praktinėmis uţduotimis, supaţindinančiomis su 

STEAM projektu „Išmanioji uţsklanda“. Siekdama tobulinti mokinių kritinį mąstymą ir problemų 

sprendimo įgūdţius į mokymo(si) procesą ji integravo IT programą „Imagine Logo“. Aktyvūs šiuolaikiški 

mokymo metodai klasėje, uţduočių individualizavimas ir diferencijavimas, nuolatinis mokinių savęs 

vertinimas ir individualios paţangos vertinimas padidino mokinių mokymosi motyvaciją, susidomėjimą 

matematika ir mobiliosiomis programomis. 

5. „Ką daryti, kad mokiniai pamėgtų matematiką?“ 

Ligita Minkauskienė yra Petrašiūnų progimnazijos matematikos mokytoja. Tai vienintelė bendrojo 

ugdymo mokykla mikrorajone. Šiame mikrorajone nėra neformaliojo švietimo įstaigų. Socialinis 

kontekstas sudėtingas, apimantis skirtingą mokinių šeimų socialinę ir kultūrinę patirtį, aktyvumą 

įsitraukiant į ugdymo procesą, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą. Nuolat didėja socialinės 
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pagalbos reikmė, o pagalbos mokiniui specialistų trūksta, tai stabdo perėjimą nuo mokymo prie 

mokymosi. Ligita dalyvavo (480 val.) internetiniuose profesinio tobulinimosi kursuose „ Šiuolaikinė 

mokymo(si) aplinka “. Šiuose mokymosi kursuose įgytas ţinias ir įgūdţius sistemingai taikė mokydama 

matematikos. Du kartus per savaitę mokytoja pamokose naudoja planšetinius kompiuterius, kad 

patenkintų kiekvieno mokinio inividualius poreikius, atsiţvelgiant į jų lygį ir sugebėjimus. Taip 

mokymo(si) turinys buvo diferencijuojamas ir individualizuojamas. 

Be to, kiekvieno mokinio mokymosi paţanga yra vaizduojama linijine diagrama, pavadinimu „Gyvūnų 

safari“. Ši priemonė leido mokytojai sekti mokinių pasiekimų lygį, bei sustiprino mokymosi motyvaciją. 

Be to, atlikdami namų darbus, mokiniai turėjo galimybę internetu pasitarti su mokytoju ir gauti tiesioginį 

grįţtamąjį ryšį. Virtuali mokymosi aplinka, naudojant papildomų uţduočių rinkinį, suteikė gabiems 

mokiniams galimybę mokytis konkrečių temų aukštesniame lygyje. Įdomios uţduotys su ţaidimo 

elementais paskatino silpnai motyvuotus mokinius mokytis daugiau namuose ir kitur. 

6. „Mokomės su IKT“ 

Daiva Petkevičienė yra vienos Kauno rrajono gimnazijos mokytoja. Jos klasėje mokosi nemaţai menką 

mokymosi motyvaciją ir mokymosi negalią turinčių mokinių. Daiva teigia, kad daţnai susiduria su 

sunkumais, kai matematikos pamokose mokiniai turi išspręsti geometrijos ir tekstines (situacines) 

uţduotis. Ieškodama mokiniams patrauklesnių priemonių, ji interaktyvią programėlę „10 beţdţionių“. 

(https://www.10monkeys.com/lt/ ). Ši programa leidţia mokiniams dirbti tiek individualiai, tiek poromis 

(prašoma, kad mokiniai, kuriems sekasi greičiau atlikti uţduotis, padėtų tiems, kurių mokymosi įgūdţiai 

prastesni). Ši metodika geresnių rezultatų davė dirbant ne maţiau kaip 3 valandas per savaitę. Daiva 

moko matematikos, integruodama ją su kitais mokomaisiais dalykais. Matematikos ir pasaulio paţinimo 

pamokose taip pat naudoju Google Earth (https://www.google.com/earth/) bei Google Maps 

(https://www.google.lt/maps); šių programų pagalba mokiniai lengviau suvokia erdvę, prieţasties-

pasekmės ryšius ir kitus reiškinius. Mokytoja tvirtai tiki, kad grafinis vaizdavimas gali padėti mokiniams 

lengviau suprasti ir analizuoti gautus rezultatus, ugdyti paţintines ir kūrybines kompetencijas, tobulinti 

matematikos įgūdţius. 

7. „Integruotas mokymas matematikos pamokose“ 

Vaida Marcinauskienė, Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelio gimnazijos mokytoja. Mokytojos 

praktikoje efektyviausios priemonės, padedančios pasiekti uţsibrėţtus tikslus, buvo elektroninė 

mokymosi aplinka (EMA) ir integruotos realaus turinio uţduotys. Pamokos naudojant šią mokymosi 

aplinką buvo organizuojamos bent kartą per savaitę ir vykos kompiuterių klasėje. Mokiniai galėjo atlikti 

įvairias matematikos uţduotis pagal savo mokymosi lygį, tempą ir gebėjimus, buvo diferencijuojamas 

mokymosi turinys, taikomas individualizuotas mokymas(is). Visi mokiniai, mokydamiesi virtualioje 

aplinkoje, sugebėjo stebėti ir įvertinti savo paţangą, numatyti sritis, kuriose jiems reikės dar pasistengti. 

8. „Efektyvus virtualių priemonių naudojimas tobulinant mokinių įgūdţius ir gebėjimus“ 

Ineta Meţniece dirba Tukumo 2-osios pagrindinės mokyklos pradinių klasių ir gamtos mokslų 

mokytoja. Vienas iš metodų, kurį mokytoja Ineta naudoja dirbadama su prasčiau besimokančiais 

https://www.10monkeys.com/lt/
https://www.google.com/earth/
https://www.google.lt/maps
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mokiniais – pamokų metu skiria papildomą laiką uţduotims atlikti. Be to, ji pasinaudojo mokykloje 

vykdomo ES projekto galimybėmis ir įsigijo planšetinius kompiuterius, jog galėtų išbandyti naujus 

mokymo metodus. Ineta pradėjo matematikos ir gamtos mokslų pamokose naudoti planšetinius 

kompiuterius bei interaktyvią lentą. Šios priemonės labai patiko tiek gabiems, tiek ţemesnius pasiekimus 

turintiems mokiniams. Viena iš mėgstamiausių jos mokymo platformų yra www.uzdevumi.lv. Šioje 

platformoje mokytoja gali rasti įvairiausių, skirtingų lygių (nuo lengviausių iki sunkiausių) uţduočių ir 

pasiūlyti jas atlikti mokiniams. Be to, šios uţduotys leidţia mokiniams pelnyti taškus uţ atliktas uţduotis 

ir, svarbiausia, įtraukia juos į aktyvų mokymosi procesą ir varţybas su klasės draugais. Be to, mokytojai 

Inetai pamokose talikna mokytojo padėjėjas, kuris dirba atskirai su silpnesniais mokiniais klasėje, taigi ji 

gali daugiau laiko skirti gabiems mokiniams. Mokytoja Ineta atskleidė, kad jos mėgstamiausias mokymo 

metodas yra darbas grupėse: ji paskirsto mokinius į grupes taip, kad kiekvienoje dirbtų ir motyvuoti, ir 

nelabai motyvuoti mokiniai. Tokiu būdu ugdytiniai skatinami padėti vieni kitiems. Ţinoma, tai nėra pats 

ramiausias ir tyliausias mokymosi metodas, sako mokytoja, tačiau akivaizdu, kad jis yra pats 

efektyviausias mokiniams, kurie nemėgsta ir nenori dirbti individualiai. 

9. „Tikros, virtualios ir skaitmeninės pamokos, uţdegančios mokytojus ir mokinius“ 

Sanita Baumane, Tukumo 2-os pradinės mokyklos gamtos mokslų mokytoja, savo praktikoje daţnai 

susiduria su kiekvienam mokytojui suprantamais sunkumais: ţemi mokinių skaitymo ir raštingumo 

gebėjimai, analizavimo bei pagrindinių matematinių gebėjimų trūkumas, atliekant įvairias uţduotis. 

Siekdama geresnių mokymo(si) rezultatų, mokytoja Sanita planavo pamokas taip, kad mokiniams būtų 

lengviau suprantama dėstoma medţiaga. Ji įtraukė savo ugdytinius į mokymosi proceso planavimą, 

siūlydama tokias darbo formas ir metodus, kurie leistų mokiniams patirti sėkmę ir pagerintų mokymosi 

pasiekimus. Sanita ir jos mokiniai diskutavo, kas galėtų padėti besimokantiesiems geriau įsisavinti 

mokomojo dalyko turinį. Kartu buvo nuspręsta, kad tai būtų šios formos: kūrybinis darbas 

(modeliavimas), kritinio mąstymo tobulinimas projektuose, laboratoriniai tyrimai, skaitmeninės 

priemonės, animacija ir ţaidimai, uţsiėmimai lauke ir gamtos stebėjimas. 

10. „Verta ieškoti naujų sprendimų“ 

Anna Kuceł dirba matematikos mokytoja Lenkijoje, Rzeszów mieste. Pagrindinės problemos, jos 

nuomone, yra ţemi mokinių matematikos pasiekimai ir vyraujanti nuomonė, kad matematika yra sunkus 

mokslas. Anna ţino, kad efektyvaus mokymo(si) sėkmės raktas yra darbo individualizavimas pamokos 

metu, taip pat uţduočių įvairovė individualizuojant ugdymo(si) procesą. Mokytoja supranta, kad 

mokiniams reikia skirtingų stimulų ir motyvavimo būdų, kurie padėtų jiems susikaupti ir neleistų 

nuobodţiauti matematikos pamokose. Ana į pagalbą pasitelkia didaktines ir skaitmenines priemones, kaip 

skaitmeninis mokymosi vadovėlis, įvairios mobilios aplikacijos interneto svetainėje 

www.learningapps.org, „GeoGebra“, testai, ţaidimai-varţybos (www.quizizz.com) ir pan. Šių priemonių 

naudojimas stiprina mokinių domėjimąsi matematika ir prisideda prie geresnių mokinių mokymosi 

rezultatų. Taip pat mokytoja organizuoja papildomas pamokas maţiau gabiems mokiniams, kad uţpildytų 

jų ţinių spragas. Pamokoje Ana skatina gabius mokinius įsitraukti į aktyvų ugdymo procesą ir padėti 

silpniau besimokantiems klasės draugams. 

http://www.uzdevumi.lv/
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11. „Matematika ir šio dalyko praktiniai aspektai “ 

Ewelina Biaduń yra jauna ir labai ambicinga Leokadiów kaimo (Lenkija) pradinės mokyklos 

matematikos mokytoja. Mokytoja atkreipė dėmesį, kad mokinių matematikos mokymosi motyvacijos 

lygis gana ţemas, mokiniai labai sunkiai sprendţia tekstines uţduotis. Siekdama ugdyti besimokančiųjų 

įgūdţius atsirinkti svarbią informaciją matematikos uţdavinyje, mokytoja taikė įvairius metodus. 

Pradėdama naują temą ji pateikdavo mokiniams paprastą tekstą dėstoma tema. Tada jie turėjo 5 minutes 

skaityti tą tekstą. Tuomet pedagogė uţduodavo klausimus pagal pateiktą temą. Mokinys, kuris 

įsidėmėdavo daugiausia informacijos, gaudavo gerą paţymį, o likusieji mokiniai gaudavo „pliusus“ - 

dalinius paţymius. Kitas metodas, skatinantis dėmesingumą ir geresnį informacijos įsiminimą, vaizdo 

įrašo ţiūrėjimas tam tikra tema (taisyklės tokios pačios, kaip ir ankstesniame metode). Taip pat labai 

patraukli mokiniams priemonė buvo „Atminties ţaidimas“, kuri paprastai naudojama per paskutines 5 

pamokos minutes. Mokiniai gauna A4 formato popieriaus lapą, kurio 4 kampuose yra 4 piešiniai. 

Besimokančiųjų uţduotis – prisiminti kuo daugiau detalių. Šie mokytojos naudoti metodai ne tik 

pagyvino pamoką, bet ir leido pasiekti geresnių rezultatų, gerinant mokinių atmintį ir dėmesingumą. 

Ewelina, siekdama spręsti mokinių daugybos lentelės spragas, kiekvieną dieną organizuodavo trumpas 

apklausas (testus). Mokytoja nevertino šios apklausos rezultatų, tik pateikdavo mokiniams grįţtamąją 

informaciją ir primindavo, kad jie turi praktikuotis namuose. Praėjus tam tikram laikui, kai mokiniai 

pagerino daugybos įgūdţius, "trumpi klausimai" buvo naudojami nuolat kaip ledlauţiai kitų pamokų 

metu. 

12. „Ţaidimai ir varţybos matematikos klasėje“ 

Gabriela Stere turi 20 metų matematikos mokytojos darbo patirtį. Kai kuriose mokomose klasėse ji 

patyrė sunkumų, kai mokiniai spręsdami uţduotis nesugebėdavo susikaupti ir bendradarbiauti su klasės 

draugais. Tai galėjo atsitikti dėl ţinių spragų bei nepakankamai išlavintų įgūdţių pradinėse klasėse, 

nes mokiniai jau turėjo tas pačias problemas pradiniame ugdyme. Mokslo metų pradţioje Gabriela, 

dirbdama su 5 klasės mokiniais, pradėjo naudotis „WhatsApp“ programa, kad būtų galima daţniau ir 

tiesiogiai bendrauti su su tėvais ir mokiniais nuotoliniu būdu. Mokytoja siuntė atsiliepimus apie mokinių 

mokymąsi per pamokas ar namų uţduočių atlikimą. Sėkmingiausia ir naudingiausia veikla, kurią Gabrielė 

pritaikė ir išbandė su 5 klasės mokiniais, yra ţaidimai ir varţybos. Mokytoja, siekdama išlaikyti mokinių 

dėmesį, ypač tų, kurie turi dėmesio koncentracijos problemų, pasiūlė klasės mokiniams ieškoti įdomių 

ţaidimų ir matematikos programų, kurias vėliau paragino pristatyti savo bendraamţiams. Visi klasės 

mokiniai, turintys skirtingus įgūdţius ir gebėjimus, buvo suţavėti, kad naudodami skaitmeninius 

prietaisus ir ţaisdami matematinius ţaidimus, gali atlikti įprastas algebros procedūras (apskaičiuoti 

reiškinius, atlikti sudėties, atimties, daugybos veiksmus ir t.t). Mokytoja taip pat organizavo klasės 

matematikos konkursą. Klasėje mokinius ji padalijo poromis ir kiekviena pora turėjo rasti ir sukurti 

problemą, kurią (kartu su sprendimu) jie siuntė taisyti mokytojai. Dabar Gabriela savo kolegoms 

mokytojams rekomenduoja atsiţvelgti į mokinių amţių, poreikius ir lūkesčius ir kuo daţniau į 

mokymo(si) procesą įtraukti jiems patrauklias informacines technologijas. 
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13. „Sveikata – pati brangiausia dovana“ 

Laura Calotă yra technologijų mokytoja George Emil Palade mokykloje (Rumunija). Pagrindiniai 

sunkumai, su kuriais ji susidūrė vesdama pamokas, kilo dėl klasėje vyraujančios mokinių įvairovės: 

klasėje mokosi mokiniai iš skirtingų ekonominių, kultūrinių sluoksnių, kurių tiek mokymosi motyvacija, 

tiek mokymosi pasiekimai labai įvairūs – nuo ţemiausių iki aukščiausių. Laura pamokose pradėjo 

demonstruoti praktinius matematikos pritaikymo kasdienėje veikloje pavyzdţius, taip abstraktų, teorinį 

temos dėstymą padarydama įdomiu ir pritaikomu. Taip pat mokytoja pamokoje pradėjo naudoti 

skaitmenines priemones (kompiuterius, mobiliuosius telefonus) bei įvairiausias internetines mokymo(si) 

platformas. 

Video sėkmės istorijos 

Video sėkmės istorijose mokytojai atskleidţia, kaip naudodamiesi šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis 

jiems pavyko sukurti motyvuojančią mokymosi aplinką, skatinančią mokinių kritinį mąstymą ir 

kūrybiškumą. Šios sėkmės istorijos matematikos ir kitų STEAM dalykų mokytojams pateikia vertingų 

patarimų, kaip pagerinti mokinių akademinius pasiekimus, o matematikos pamoką paversti įdomia 

kelione per skaičių pasaulį. 

1. „Mokydama matematikos „tiesiu tiltus“ bendravimui ir sėkmei“ 

Laura Mačionienė, Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja, turi 10 

metų darbo tiek su gabiais, tiek su socialinę atskirtį patiriančiais mokiniais. Mokytoja primena, kad kai 

kurie mokiniai daţnai patiria sunkumų dėl turimų mokymosi sutrikimų, o kiti nemėgsta laikydami ją 

sausu ir neįdomiu mokslu. Siekdama padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą, mokytoja Laura 

nusprendė pasitelkti IKT. Netruko pastebėti, kad perėjimas nuo tradicinių prie inovatyvių dėstymo būdų, 

pagrįstų skaitmeninių priemonių naudojimu, davė neįtikėtinų rezultatų. Kiekvienas klasės mokinys patyrė 

sėkmę. Mokytoja savo kolegoms rekomenduoja pamokose daţniau naudotis skaitmeninėmis priemonėmis 

ir kūrybiškai jas taikyti, siekiant padidinti mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti jų socialines ir 

emocines kompetencijas bei pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. 

2. „Maţais ţingsneliais į sėkmę“ 

Irena Macijauskienė yra Kauno Jono Lauţiko mokyklos matematikos mokytoja. Tai specialiųjų poreikių 

mokykla vaikams, turintiems didesnę ar maţesnę protinę negalią. Mokytoja pastebėjo, kad mokiniai 

labiau motyvuojami, kai ji naudoja mokymo priemones, suţadinančius įvairius pojūčius (rega, klausa, 

skonis ir pan.), tokias kaip: spalvinimo lapai, spalvoti pieštukai, personaliniai ir planšetiniai kompiuteriai, 

išmanioji lenta ir kt. Matematikos mokymas(is) nėra lengvas, todėl mokytoja stengiasi, kad pamokos būtų 

trumpos, medţiagą suskaido į maţesnes dalis, o kad mokymasis būtų malonus, jį papildo ţaidybiniais 

elementais. Mokiniams patinka kūrybinės uţduotys ir didaktiniai situacijų ţaidimai. Jie lengviau mokosi, 

kai uţduočių sprendimui naudojamos realaus gyvenimo situacijos, pavyzdţiui, perkami sąsiuviniai ar 

rašikliai. Mokytojos Irenos rekomendacijos kitiems mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais mokiniais: niekada nepasiduokite, daţniau girkite, maţiau kritikuokite, leiskite 

mokiniams dţiaugtis mokymusi ir skatinkite juos didţiuotis savo pasiekimais, kad ir kokie maţi jie būtų. 
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3. „Tarpdalykinis projektas „Aukime kartu“ 

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelio gimnazija, kurioje mokosi daugiau kaip 900 įvairaus amţiaus 

mokinių, siekia patenkinti kiekvieno moksleivio mokymosi poreikius ir galimybes. Todėl gimnazijos 

bendruomenės devizas – „Mes augame, nes mokymasis kuria galimybes“. Šioje video sėkmės istorijoje 

pristatomas tarpdalykinis projektas „Aukime kartu“. Viskas prasidėjo nuo to, kai STEAM dalykų 

mokytojai nutarė kartu parengti skirtingus mokomuosius dalykus integruojančią mokymosi programą ir 

uţduotis 5-6 klasių mokiniams, kurių pagrindas būtų vaikų gyvenimo patirtis. Mokytojai, siekdami šio 

tikslo, pasinaudojo integruotų matematikos ir gamtos mokslų uţduočių banku, organizavo meno ir 

technologijų kūrybinę veiklą, mokymą papildė kitais STEAM dalykais. Matematikos, istorijos, gamtos 

mokslų, technologijų, kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojai, pasiūlė 5-6 klasių mokiniams rengti mini 

projektus, tokius kaip: „Kūrybinės dirbtuvės: pliusas matematikoje ir technologijose“, „Matematika 

Senovės Rytuose“", „Skalė. Modelio gamyba“, „Judėjimas yra gyvenimas“, „Romėniškų skaičių istorija“ 

ir kt. Projekto metodas yra puiki priemonė, didinanti mokinių mokymosi motyvaciją, padedanti sudominti 

ne tik gabius, bet ir ţemesnių gebėjimų turinčius mokinius, suvokti įvairių mokomųjų dalykų ryšius ir 

suprasti kaip įgytas ţinias pritaikyti kasdienio gyvenimo situacijose, leidţianti ugdyti mokinių kritinį 

mąstymą, kūrybiškumą, mokėjimo mokytis ir mokymosi bendradarbiaujant kompetencijas. 

4. „Nuo teorijos prie praktikos“ 

Vitalija Boskienė, matematikos mokytoja, siekdama sukurti interaktyvias pamokas, kurios įkvėptų 

mokinius ir suţadintų jų motyvaciją mokytis bei pagerintų mokymosi rezultatus, naudoja „ActivInspire“ 

ir „Smart Notebook“ programas. Išmaniosios lentos naudojimas klasėje palengvina loginį matematinių 

veiksmų supratimą, suteikia galimybę „čia ir dabar“ pakeisti uţduočių sudėtingumą, leidţia keisti 

mokymo(si) tempą bei padeda personalizuoti mokymo turinį. Todėl mokytoja visiems kolegoms 

rekomenduoja kuo daţniau į mokymo(si) veiklas įvairias IT programas, kurios padėtų patenkinti įvairius 

mokinių mokymo ir mokymosi poreikius. 

5. „IT priemonės šiuolaikinėje mokykloje“ 

Agnieszka Lesiak yra Jano Twardowskio mokyklos Nowa Wieś (Lenkija) direktorė. Mokykla buvo 

įkurta 1907 m., joje mokosi 132 mokiniai. Agnieszka dirba su mokiniais, turinčiais autizmo sutrikimų, 

elgesio socialinėje aplinkoje problemų, taip pat su tais, kurie turi mokymosi sunkumų. Mokytoja, 

siekdama integruoti tokius mokinius į klasės veiklas, skatina juos dirbti grupėse, kviečia atsakinėti prie 

lentos. Matematikos ir kitose pamokose mokymo proceso pagyvinimui ir mokinių motyvacijos didinimui 

labai daţnai naudojamos programos „Quiziz“, „Kahoot“, kad mokiniai testus galėtų atlikti naudodami 

planšetinus kompiuterius ar išmaniuosius telefonus (juk šiuolaikinė Z karta yra išmaniųjų įrenginių 

karta!). 

6. „Matematika praktiškai“ 

Krzysztofas Klimekas jau 27 metus dirba matematikos mokytoju, šiuo metu jis dėsto Ropczyce 

mokykloje (Lenkija). Pagrindinė problema, su kuria mokytojas susiduria, yra dėl labai didelio mokinių 

uţimtumo ir mokymosi krūvio. Jie neturi daug papildomo laiko uţduočių sprendimui, o pamokų metu 
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daţnai pritrūksta laiko siekiant atskleisti šio mokomojo dalyko pritaikomumą kasdieniame gyvenime.. Be 

to, mokiniai daţnai nenaudoja knygų ieškodami tam tikrų uţduočių. Todėl mokytojas daţnai naudoja 

įvairias IKT priemones, mokymosi medţiagą ir uţduotis mokiniams siunčia elektroniniu paštu, o 

mokiniai gali uţduotis spręsti kompiuteriuose.  

7. „Tikslingas mobiliųjų programėlių naudojimas padeda pasiekti pamokos tikslą“ 

Ilga Jegere, Tukumo E. Birznieka - Upītės 1-osios pagrindinės mokyklos (Latvija) matematikos ir IT 

mokytoja, siekdama pamokos kokybės, daţnai naudoja darbo grupėse metodą: silpniau ir geriau 

besimokantys mokiniai suskirstomi į grupes, atliekant uţduotis jie gali naudotis įvairių tipų IKT 

priemones. Darbas grupėse padeda sustiprinti mokinių uţduočių atlikimo planavimo ir laiko valdymo 

įgūdţius, jie mokosi dalintis atsakomybe uţ bendrą rezultatą ir bendradarbiaudami ieško informacijos 

geriausiam problemos sprendimo būdui. Pamokų metu mokiniai naudojasi įvairiomis mobiliosiomis 

programėlėmis („Classkick.com“ , „LearningApps.org“). Mokytoja kolegoms rekomenduoja mokiniams 

parodyti IT naudojimo pranašumus sprendţiant uţduotis, nes tai paįvairina mokymosi procesą, motyvuoja 

ir įtraukia mokinius į matematikos mokymą(si), suteikia galimybę gauti greitą grįţtamąjį ryšį ir patirti 

sėkmę. 

8. „Matematikos ţinių taikymas realiose gyvenimo situacijose“ 

Mokytoja Inga Lapiņa 23 metus dirba pradinių klasių mokytoja Tukumo 2-ojoje pradinėje mokykloje 

(Latvija). Inga, pasitelkdama mokinių gebėjimą naudotis išmaniaisiais įrenginiais, gana daţnai naudoja IT 

per pamokas ir namų darbų atlikimui internetinėse platformose (pvz., www.Uzdevumi.lv). Siekdama 

geresnių mokymosi rezultatų, mokinius ji suskirsto į grupes, turinčias skirtingus ţinių ir motyvacijos 

lygius. Šis metodas sustiprina mokinių bendradarbiavimo įgūdţius, nes mokiniai, geriau mokantys 

matematiką, gali padėti tiems, kuriems sunku suprasti duotas uţduotis. Mokytoja pastebi, kad praktinė 

veikla padeda mokiniams lavinti matematinius įgūdţius ir padidina jų sugebėjimą susieti uţduotis su 

realiomis gyvenimo situacijomis. Dėl šios prieţasties Inga Lapina pamokas daţnai veda uţ klasės ribų, 

mokymosi medţiagos pateikimui pasitelkia IT, kurdama uţduotis įtraukia kitų mokomųjų dalykų 

medţiagą. Mokytojos rekomendacija – jei norite pasiekti geresnių matematikos mokymosi rezultatų, 

išdrįskite išeiti iš savo komforto zonos ir pradėkite naudoti naujas technologijas, nepamirškite, kad 

aplinkos pakeitimas leidţia labiau įsitraukti į praktinę veiklą ir padidina mokinių motyvaciją mokytis. 

9. „STEM dalykų integracija matematikos pamokoje“ 

Matematikos mokytoją Dimitris Diamantidis (Graikija) mokinių įvairovė klasėje privertė suvokti, kad a 

motyvuoti mokinius mokytis matematikos tik tam, kad būtų atlikti namų darbai, neverta, reikia padėti 

jiems suprasti, kad matematika gali būti patrauklus ir kūrybiškas mokslas. Siekdamas išspręsti ţemą 

mokinių motyvaciją, Dimitris pateikė gaires, kiek mokiniai turi skirti laiko kiekvienos uţduoties 

atlikimui, kurioms uţduotims reikalinga surasti praktinių pavyzdţių, o kurios uţduotys turi būti 

aptariamos ir sprendţiamos klasėje. Tokiu būdu mokiniai turėjo aiškų supratimą apie savo mokymosi 

dienotvarkę namuose. Po kurio laiko mokytojas paprašė, kad likus dešimčiai minučių iki pamokos 

pabaigos, patys mokiniai pasirengtų individualius planus uţduočių atlikimui. Siekdamas padidinti klasės 

http://www.uzdevumi.lv/
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susidomėjimą matematika, Dimitris pamokoje taikė IKT,  sukūrė internetinį tinklaraštį, kuriame mokiniai 

gali rasti naudingų praktinių pavyzdţių, nuorodas į vaizdo įrašus ir kt. mokymosi šaltinius bei patarimus, 

kaip pritaikyti matematiką realiose gyvenimiškose situacijose. Taip pat buvo sukurta e-klasė, kurioje 

mokiniai gali rasti visa mokymo(si) medţiagą. Po kelių mėnesių, atlikdamas apibendrinamąjį ir 

formuojamąjį vertinimą, mokytojas Dimitris pastebėjo pagerėjusius mokinių mokymosi rezultatus. 

Mokytojai turi nebijoti keisti, išeiti iš savo komforto zonos savo mokinių labui ir stengtis rasti tokių 

mokymo(si) būdų ir priemonių, kurie patenkintų mokinių poreikius bei atitiktų jų mokymosi stilius. 

10. „Matematinis modeliavimas: krentančių kopėčių paradoksas“ 

Sotirios Chasapis nuo 2013 m. dėsto matematiką Smyrnos Evangelikų mokykloje, Graikijoje. Jis 

pastebėjo, kad geometrijos pamokose kyla sunkumų vizualizuojant matematine problemas, kurias reikia 

išspręsti. Geometrinės figūros, brėţiniai visada buvo naudojami atliekant uţduotis, tačiau kartais, 

pavyzdţiui, sprendţiant krentančių kopėčių problemą, mokiniai nepajėgė susieti problemos aprašymo su 

vaizdu. Todėl norėdami geriau suprasti aprašytą problemą, mokiniai naudojo interaktyvų treniruoklį – 

programinę įrangą Interactive Physics, kuri padėjo vizualizuoti uţduotį. Uţduočiai vizualizuoti buvo 

naudojamos ir kitos programos, tokios kaip STEP (nemokamas licencijuotas interaktyvus stimuliatorius, 

kurį galima rasti čia: https://edu.kde.org/step/). 

11. „G. E. Palade – patraukli mokykla visiems“ 

Matematikos mokytoja Gabriela Dumitrescu turi 35 metų darbo mokykloje patirtį ir jau10 metų dirba G. 

E. Palade mokykloje Graikijoje. Mokytoja prisimena, kaip sprendė mokymo(si) proceso organizavimo 

problemą, kai toje pačioje klasėje mokėsi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ir itin aukštus 

matematinius gebėjimus demonstruojantys vaikai. Spręsdama šią problemą mokytoja organizavo keletą 

bendrų praktinių uţsiėmimų, kuriuose skaičiavimui buvo galima naudoti mobiliųjų telefonų programas. 

Kad padidintų mokymosi motyvaciją, mokiniai buvos suskirstyti į 6 panašaus lygio komandas, kurios 

tarpusavyje varţysis; kiekviena komanda išsirinko lyderį, kuris koordinavo komandos veiksmus. Viena iš 

uţduočių buvo atlikti įvairius geometrinius, pločio, atstumo ir kt. skaičiavimus netoli mokyklos 

esančiame parke naudojantis programa „Geometry“. Komandų rezultatai buvo įvertinti kiekybiniu ir 

kokybiniu aspektu, o mokiniai paskatinti dovanėlėmis. Mokytoja kolegoms rekomenduoja kritiškai, bet 

kartu ir kūrybiškai ţiūrėti į technologijų panaudojimą matematikos mokyme(si). 

12. „George Emil Palade – nuolatinio mokymosi mokykla!“ 

Aurelia Burlan 32 metus dirba chemijos ir fizikos mokytoja Atėnų George Emil Palade mokykloje. Jos 

teigimu, matavimo vienetų keitimas kuriems mokiniams yra viena sudėtingiausių temų mokantis 

matematikos. Sėkmės istorijoje mokytoja pasakoja, kaip jai pavyko išspręsti šią problemą. Ji suskirstė 

mokinius į 3 grupes: eksperimentuotojų, matematikų, IT specialistų ir kiekvienai jų leido naudotis 

įvairiomis priemonėmis (cilindrai, svarstyklės, liniuotės ir kt.), medţiagomis (skysčiai, kieti kūnai ir pan.) 

bei kompiuterine programa „Metric conversion“. Kiekvienas mokinys pagal jam tinkamą mokymosi stilių 

pasirinko grupę, kartu su ja sprendė uţduotis ir taip bendradarbiaudamas su kitais galėjo patirti sėkmę. 

  

https://edu.kde.org/step/
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Apibendrinimas 

SMART-MT projekto veiklos grupė sukūrė 25 video ir rašytines sėkmės istorijas, paremtas asmenine 

mokytojų patirtimi, dirbant  su mišriomis mokinių grupėmis: mokiniais, turinčiais skirtingus gebėjimus ir 

poreikius, gyvenančiais skirtingose ekonominėse, religinėse, socialinėse bei kultūrinėse aplinkose, 

turinčiais mokymosi sunkumų ir itin gabiais mokiniais. Būdami skirtingi, bet veikdami kartu, jie visi gali 

sėkmingai mokytis ir pasiekti geresnių matematikos mokymosi rezultatų. Kviečiame mokytojus 

susipaţinti su sėkmės istorijų veikėjų rekomendacijomis, savo pedagoginėje praktikoje pasinaudoti 

sėkmės istorijose aprašytas mokymo(si) priemonėmis ir metodais, skatinančiais mokinių kūrybiškumą, 

kritinį mąstymą, ugdančiais problemų sprendimo gebėjimus.  

Klausimai refleksijai: 

1. Kuo klasės mokinių įvairovė gali būti naudinga mokymo(si) procesui ir jame dalyvaujantiems 

mokiniams bei mokytojams? 

2. Kokios ugdymo teorijos turėtų būti taikomos dirbant su mišriomis mokinių klasėmis? 

3. Kokias skaitmenines priemones ir šiuolaikiškus metodus galima panaudoti, kad matematika 

mokiniams taptų patrauklesnė? 

4. Kaip manote, ar išankstinis nusistatymas, pagrįstas kultūrine įvairove, daro įtaką jūsų bendravimui 

su mokiniais? 

5. Kaip jūsų mokinių patirtis įtakoja jų mokymosi motyvaciją, dėmesingumą ir mokymo(si) proceso 

kokybę? 

6. Kaip galėtumėte pakoreguoti mokymo(si) kurso medţiagą, veiklas ir uţduotis, kad jos būtų 

priimtinos visiems mokiniams? 
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