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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

 

III modulis “Darbs ar daudzveidību klasē” 

 

Šī moduļa mērķis ir sekmēt matemātikas skolotāju kompetenci risināt jautājumus, kas saistīti ar 

dažādām skolēnu grupām, īpašu uzsvaru liekot uz izglītības procesa individualizēšanu, 

diferencēšanu un personalizēšanu, izmantojot labākās prakses piemērus. 

Šī moduļa uzdevumi: 

1. analizēt pedagoģiskos un psiholoģiskos aspektus, kas saistīti ar daudzveidības ievērošanu 

klasē, pamatojoties uz skolēnu sociālo / ekonomisko / kultūras stāvokli, viņu prasmēm un 

spējām, kā arī no motivācijas mācīties;  

2. izpētīt iespējas izmantot dažādus digitālus rīkus un inovatīvas metodes (piemēram, mikro 

mācīšanās, spēļu elementu iesaiste, apgriezta mācīšanās, mobilās lietotnes un matemātikas 

integrēšana STEAM - (lai sasniegtu labākus skolēnu mācību rezultātus matemātikā), lai 

individualizētu un diferencētu mācīšanas/mācīšanās procesu;  

3. dot matemātikas skolotājiem iespēju izmantot labās prakses piemērus - veiksmes stāstus, kas 

prezentēti šajā moduli, par to kā strādāt dažādās skolēnu grupās. 

 

Moduļa saturs 

Šī moduļa teorētiskā daļa balstās uz trim faktoriem:  

1. kopēju izpratnes punktu par to, kas ir daudzveidība un ko tā praktiski nozīmē mācību klasē; 

2. daudzveidības nozīmīgums un tās psiholoģiskais un pedagoģiskais aspekts; 

3. digitālo rīku un metožu nozīme darbam ar daudzveidību klasē. 

Šī moduļa praktiskā daļa ir veidota, lai attīstītu matemātikas skolotāju kompetences risināt jautājumus, 

kas saistīti ar dažādām skolēnu grupām, īpašu uzsvaru liekot uz izglītības procesa individualizēšanu un 

diferenciāciju. Praktiski ieteikumi, kā risināt šādas problēmas, ir pieejami video un rakstiskā formātā 

projekta mājas lapā https://smart.erasmus.site/lv/success-stories/.  

 

https://smart.erasmus.site/lv/success-stories/
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Video un rakstisko veiksmes stāstu apraksti ir pieejami šī moduļa praktiskajā daļā. 

 

 

 

Mācību rezultāti / kompetences: 

Kursa noslēgumā jūs varēsiet: 

 izprast un aptvert “dažādības jeb daudzveidības” nozīmi, tās dimensijas un nozīmīgumu; 

 noteikt skolēnu dažādās vajadzības un vēlmes; 

 izprast daudzveidīgās klases psiholoģiskos un pedagoģiskos aspektus; 

 noteikt piemērotākos rīkus un metodes, kas jāizmanto, ņemot vērā klases apstākļus; 

 izmantot indivīdu atšķirības visu skolēnu labā; 

 pielāgot klases izturēšanās, mācību un apmācības pieejas, pamatojoties uz klases sastāvu; 

 izmantot atbilstošus digitālos rīkus un metodes, lai rosinātu skolēnu interesi par matemātiku; 

 dot ieguldījumu skolēnu akadēmiskā snieguma, radošuma, kritiskās domāšanas un problēmu 

risināšanas uzlabošanā utt. 

 

Teorētiskā daļa 

Kopīgs izpratnes punkts 

Ja esat matemātikas skolotājs, runājot par klasi, mācību metodēs ir iespējams veikt izmaiņas, radot 

iekļaujošāku un viesmīlīgāku vidi visiem skolēniem, gan ar atšķirīgu pieredzi, gan prasmju līmeni. 

Daudzveidību var konceptualizēt dažādos 

veidos, tomēr, runājot par mūsu klases telpām, 

atšķirības var rasties dažādās dimensijās, 

piemēram: skolēnu zemā motivācija, skolēni, 

kas dzīvo attālos ģeogrāfiskos apgabalos, 

skolēni ar mazākām mācību iespējām, kā arī 

skolēni ar īpašām mācību vajadzībām ( kāpēc 

kultūru daudzveidība un izpratne klasē ir svarīga, pieejama vietnē 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://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
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Dažādība klasē ir svarīga, un skolotāju tiešais pienākums ir nodrošināt, lai skolēni būtu gatavi darboties 

daudzveidīgā vidē, augtu un sadarbotos ar citiem, lai radītu jaunas perspektīvas (dažādība un iekļaušana 

klasē - ievads, pieejams https://web.uri.edu/teach/multicultural/). Veiksmīgs pedagogs var izrādīt 

interesi par dažādību, vienlaikus arī ņemot vērā atšķirības. 

Skaidrojums daudzveidības nozīmei klasē - ieguldījums akadēmiskajā un profesionālajā dzīvē 

Izglītības kontekstā ir svarīgi noteikt daudzveidību un tās priekšrocības. Ir skaidrs, ka atšķirības klasē 

faktiski var veicināt visu indivīdu personisko un akadēmisko uzlabojumu. “Daudzveidība veicina 

radošumu” (Philips, 2014). Daudzveidība var radīt diskomfortu, neiecietību vienam pret otru, 

neuzticēšanos, bažas par necieņu, bet, lai balstītos uz jauninājumiem, ir nepieciešama dažādība. Cilvēki, 

un, jo īpaši, skolēni, kas nāk no dažādām etniskajām grupām, var dot savu unikālu informāciju un 

pieredzi, veicot konkrēto uzdevumu. Tāpēc vīrietim vai sievietei, Eiropas vai Āzijas skolēnam var būt 

atšķirīgas perspektīvas, kas piedāvā unikālu ieguldījumu attiecīgā uzdevuma risināšanā. 

Turklāt viendabīgas grupas locekļi var justies pārliecināti, ka, strādājot kopā, viņi panāks vienprātību; 

viņi sagaida, ka viņi sapratīs viens otru, un ka viņi spēs vienoties. Tomēr, kad skolēni jau ir pieraduši 

strādāt ar dažādas izcelsmes komandas biedriem, viņi jau ir sagatavoti un vēlas strādāt vairāk, lai būtu 

vienprātība. Tāpēc mainās viņu attieksme pret konfliktiem, sarunām un vienošanos.  

Apzināt un aptvert dažādību. 

Lai daudzveidīgajā klasē nodrošinātu iekļaujošu vidi, skolotājam jāveic konkrēti pasākumi, lai 

identificētu un atbalstītu skolēnu dažādās vajadzības un vēlmes (dažādības un kultūras izpratnes nozīme 

klasē, pieejama https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-

cultural-diversity-in-classroom/): 

1.Iepazīstiet savus skolēnus. 

Laika veltīšana katra skolēna kultūras izcelsmes, hobiju, stilu un grūtību iepazīšanai, palīdz pedagogiem 

tos izprast. Izrādot patiesu interesi par to, no kurienes nāk katrs skolēns, var iegūt uzticību un radīt 

personisku saikni ar katru klases skolēnu. Ja jums ir grūti atcerēties vārdus, pirmajā nodarbību dienā 

varat izveidot pamata sarakstu ar katra skolēna fotogrāfiju. Daudzi skolotāji izmanto indeksa kartes, 

tiešsaistes aptauju vai anketu, kas tiek izsniegta semestra pirmajā dienā. 

2. Uzturēt konsekventu komunikāciju. 

Ir svarīgi ne tikai zināt savus skolēnus, bet arī spēt uzturēt ar viņiempastāvīgu saziņu visa mācību gada 

garumā. Ikmēneša savstarpējas (viens pret viens) sarunas, kas ilgst dažas minūtēs, ļauj audzinātājam būt 

informētam par skolēnu psiholoģisko stāvokli. Skolēniem var uzdot jautājumus par:  

a) viņu vispārējiem sasniegumiem skolā,  

b) viņu sociālajiem izaicinājumiem vienaudžu vidū,  

c) viņu vēlmēm attiecībā uz tuvāko nākotni,  

d) viņu interesēm.  

Šādā veidā pedagogi var dokumentēt katra skolēna dažādo pieredzi un vienlaikus vērot viņu progresu. 

https://web.uri.edu/teach/multicultural/
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/


5 

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

3.Pievērsiet uzmanību indikatoriem. 

Tikpat svarīgi ir identificēt katra skolēna kultūru, uzskatus, 

ekonomisko izcelsmi un valodas jautājumus. Svarīgi ir 

veltīt laiku katra skolēna kultūras nianšu izpratnei, un 

izmantot šos secinājumus atbilstošas nodarbības 

veidošanai. Piemēram, tas, kā skolēni runā, var sniegt 

pedagogiem nozīmīgu informāciju par skolēnu etnisko 

izcelsmi. Turklāt skolēnu higiēna, attiecībā uz viņu 

apģērbu un frizūru, var sniegt jums ieskatu par viņu 

psiholoģisko stāvokli un vispārējo situāciju, ar kuru 

skolēns saskaras mājās, par viņu ekonomisko stāvokli, vecāku nolaidību vai psiholoģiskām problēmām. 

Darbs ar dažādām grupām klasē 

Darbs ar dažādību klasē tiek analizēts divdimensionālā asī, kas ietver psiholoģisko un pedagoģisko 

komponentu. Skolotāja personīgais ieguldījums skolēnu dzīvē ir nenovērtējams. To var atbalstīt ar 

praksi, kas atbalsta jēgpilnu un pieejamu mācīšanos visiem skolēniem. 

Pirms ieiešanas klasē skolotājam jāpadomā: Kā mani kultūras pieņēmumi varētu ietekmēt manu 

mijiedarbību ar skolēniem? Kā manu skolēnu pieredze un kultūras pieņēmumi var ietekmēt viņu 

motivāciju, iesaistīšanos un mācīšanos manā klasē? Kā es varu mainīt kursa materiālus, aktivitātes, 

uzdevumus un /vai eksāmenus, lai tie būtu pieejamāki visiem manas klases skolēniem? 

Skolotājam varētu būt noderīgi apsvērt arī šādas iekļaujošās mācīšanas stratēģijas (pieejamas 

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-

strategies): 

1. Kursa pasniegšana ar iekļaujošu attieksmi. 

Ir svarīgi iekļaut saturu no vairākiem aspektiem, jo vairāku grupu perspektīvu iekļaušana var sniegt 

pilnīgāku un precīzāku problēmas attēlojumu. “Ikviena klase, sākot no augsnes zinātnes un beidzot ar 

etniskajām studijām, sākot no pirmās klases rakstīšanas līdz pat fizikas apguvei, var darboties kā 

iekļaušanas inkubators, kā sociāla pieredze, kas veicina pozitīvu klimatu” (Armstrong, 2011, p/51). 

Kaut arī tā palīdz apmierināt skolēnu ar invaliditāti vajadzības, universālās dizaina vadlīnijas palīdz 

atbalstīt skolēnu vajadzības. Piemēram, iekļaujot universālo dizainu matemātikas uzdevumos, 

iespējams, dalīsieties ar pieņemamu rakstīšanas uzdevumu piemēriem jūsu klasei. Tas palīdz vairākiem 

skolēniem labāk izprast un sasniegt cerēto, tai skaitā: skolēni ar dažādu izcelsmi, ar zemu motivāciju, 

vai kuri dzīvo nomaļos ģeogrāfiskos apgabalos, skolēni ar zemākām mācību iespējām, kuriem ir īpašas 

mācību vajadzības, skolēni ar migrantu izcelsmi. Kā analizēts šī moduļa pēdējā daļā, visiem rakstītajiem 

un video stāstiem ir viena (starp daudzām citām) kopīga iezīme: spēja pielāgot savas mācību metodes, 

lai mācītu kursu ar iekļaujošu raksturu. Skolēni ar dažādu mācību pieredzi, no dažādiem sociāliem 

statusiem un ar atšķirīgām mācību vajadzībām - visi tiek iekļauti mācību procesā, un neviens no viņiem 

neatpaliek.  

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies
https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies
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2. Esi pieejams ikvienam. 

Skolēnu atgriezeniskās saites iegūšana par viņu pieredzi ne tikai kalpo kā veids, kā noteikt 

daudzveidību, bet arī uzlabo skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības. Izstrādājot metodes, kas būtu 

vienādi pieejamas visiem, tiek radīta psiholoģiskās drošības vide daudzveidībā. Svarīgi, lai skolēniem 

būtu viegli sniegt konfidenciālas atsauksmes; dažas darba metodes, kas ietver aptaujas, atgriezeniskās 

saites sesijas ceturkšņa vidū, skolotāja - palīga vai skolas atbalstošā personāla palīdzību. Rubrika var tikt 

izveidota, lai novērtētu skolēnu stāvokli. Izlasot noteiktus veiksmes stāstus šī moduļa pēdējā daļā, jūs 

sapratīsiet, ka daudziem stāstiem ir šis kopīgais aspekts: skolotājs ir pieejams visiem, jo tiek ievērots 

katra skolēna mācību temps. Stundu ir iespējams pielāgot katra skolēna mācību vajadzībām un tempam, 

un to var vieglāk izdarīt, izmantojot tehnoloģijas. Piemēram, lai mācītos, skolēni mājās var atkārtot 

videoklipu tik reižu, cik nepieciešams, savā tempā, mājās. 

 Izglītotāju vidū populāra metode, kas var palīdzēt skolēnam vieglāk izprast doto materiālu, ir Start-

Stop-Continue metode (Atgriezensikās saites iegūšana no skolēna, pieejams 

http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue).  Jautājot “kā veicas?” nav iespējams 

saņemt konkrētu, noderīgu atgriezenisko saiti. Visticamāk, konkrētākas atbildes saņemsiet, ja uzdosiet 

koncentrētus jautājumus: „Ko vajadzētu sākt darīt, ko vajadzētu pārtraukt darīt un ko vajadzētu turpināt 

darīt.” Iegūstot atgriezenisko saiti, skolotājs sapratīs, ka skolēniem ir dažādas vajadzības, prasmes un 

bailes. Tā ir efektīva metode, lai saprastu, kas skolēniem ir svarīgi un vēlāk radītu vidi vienlīdzībai un 

līdzvērtīgām iespējām. 

4.Izstrādājiet noteikumus, lai nodrošinātu cieņpilnu komunikāciju. 

Visās klasēs ir iespējama negatīva komunikācija, bet, kā pareizi rīkoties, ir atkarīgs no pedagoga darba. 

Izvirzot noteikumus par uzvedību klasē jau pašā mācību gada sākumā, skolēni tiek iesaistīti mācību 

pasākumos, kas novērš iespējamos konfliktus. Skolēnu iesaistīšana šo pamatnoteikumu veidošanā, rada 

uzticēšanos un drošību klasē gan  nelabvēlīgiem, gan priviliģētiem skolēniem. Turpmākajos veiksmes 

stāstos jūs lasīsiet par gadījumiem, kad skolēni, kuriem bija mācīšanās un sociāli izaicinājumi, 

piemēram, autisms, vispār nevēlējās piedalīties stundās. Tomēr ar cieņpilnu komunikāciju un spēļu 

elementu iesaisti mācību procesā, daži no “problemātiskajiem” skolēniem sāka piedalīties stundās un 

pat piekrita rakstīt uzdevumu risinājumu uz klases tāfeles. 

Lai klasē izveidotu vienlīdzības un līdzvērtīgu iespēju vidi, palīdziet skolēniem izvirzīt dažus 

pamatnoteikumus (Brookfield, Preskill, 2012): 

a) lūdziet skolēniem padomāt par veiksmīgākajām grupu diskusijām, kurās viņi ir piedalījušies, un to, 

kāpēc šīs diskusijas izdevās,  

b) palūdziet skolēniem padomāt par visneveiksmīgākajām grupu diskusijām, kurās viņi ir piedalījušies, 

un pārdomāt, kāpēc šīs diskusijas neizdevās,  

c) par katru no identificētajām pozitīvajām īpašībām palūdziet skolēniem ieteikt trīs lietas, ko grupa 

varētu darīt, lai nodrošinātu šo īpašību esamību, 

http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue
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d) par katru no identificētajām negatīvajām īpašībām palūdziet skolēniem ieteikt trīs lietas, ko grupa 

varētu darīt, lai nodrošinātu, ka šīs īpašības nepastāv, 

e) izmantojiet skolēnu ieteikumus, lai izstrādātu pamatnoteikumu kopumu, kuram jūs visi piekrītat, un 

izplatiet tos rakstiski,  

f) ik pa laikam lūdziet skolēniem pārdomāt, vai pamatnoteikumi, kas izveidoti mācību gada sākumā, 

darbojas un, ja nepieciešams, veiciet labojumus. 

Digitālie rīki un novatoriskas metodes, lai piesaistītu dažādu grupu interesi par matemātiku. 

Šī moduļa pēdējā daļā uzmanība tiek pievērsta digitālajiem rīkiem un novatoriskām metodēm, kas var 

rosināt skolēnu interesi par matemātiku. Tā kā skolēni jau dzīvo digitālajā laikmetā, izaicinājums ir 

sasaistīt viņu ikdienas dzīvi ar matemātiku, izmantojot pieejamos digitālos risinājumus. Tādā veidā 

skolēni gūs labumu vairākos līmeņos, ne tikai uzlabojot akadēmisko sniegumu, bet arī uzlabojot tādas 

prasmes kā radošums, kritiskā domāšana un problēmu risināšana. 

Pirmkārt, ir svarīgi likt skolēniem saprast, kas ir matemātika, veicināt loģisko un kritisko domāšanu, jo 

tā ir arī nepieciešama ikdienas sastāvdaļa. Otrkārt, tādas ikdienas darbības kā budžeta plānošana, 

nodokļu samaksa, telpas mērīšana vai “dzeramnaudas” atstāšana  parāda, ka matemātika ir svarīga. 

Treškārt,  matemātika ir universāla valoda, kurā dalās visi cilvēki, piemēram, Pitagora teorēmu varētu 

izmantot jebkur visā galaktikā. Ceturtkārt,  pamatot, ka matemātika ir sastopama visur: zinātnē, 

tehnoloģijā, mūzikā un pat mākslā. Visbeidzot, atklājot, ka ekonomikas izaugsme lielā mērā ir atkarīga 

no absolventiem ar spēcīgām matemātikas prasmēm un, ka  STEM un STEAM jomā ir labi apmaksātas 

profesijas. (Parādi skolēniem, ka ikviens var būt matemātiķis, pieejams https://education.cu-

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

blog). 

Ieteikumi matemātikas skolotājiem: 

 Vienmēr atcerieties, ka matemātika jāmāca ar aizrautību. Skolotāja psiholoģiskajai pieejai ir 

liela nozīme skolēna apņēmības veicināšanā. Skolotāja darbā ir liela atbildība, un tas var būt 

nogurdinoši gan garīgi, gan fiziski. Tomēr, izrādot entuziasmu savā priekšmetā, skolēni uztver 

materiālu kā interesantu.  

 Mācot matemātiku, izmanto interesantus materiālus. Daudzi skolēni apgūst vizuāli, un, strādājot 

ar taustāmiem priekšmetiem un multimedijiem, tie labāk izprot matemātikas jēdzienus.  

 Cik vien iespējams, izmantojiet viedtālruņus un citus rīkus, kas veicina mācīšanos digitālā vidē. 

Tehnoloģiju izmantošana palīdz skolēniem daudz vieglāk apgūt matemātikas jēdzienus. 

 

  

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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Praktiskā daļa - veiksmes stāsti.  

Nākamajā daļā ir aprakstīti veiksmes stāsti, kas atrodami mūsu projekta tīmekļa vietnē. Zemāk jūs varat 

iepazīties ar nelielu informāciju par katra veiksmes stāsta pedagogu un viņu praktiskajām metodēm 

skolēnu motivācijas paaugstināšanai matemātikas apguvē. Šie stāsti ir praktiskās mācīšanās piemēri, kā 

matemātikas stundās sasniegt labākus mācīšanas/mācīšanās rezultātus, strādājot ar daudzveidīgu 

skolēnu grupu. Pēc stāstu izlasīšanas un vietnē sagatavoto videoklipu noskatīšanas jūs varēsiet izmantot 

labākās prakses pieredzi savā klasē. Visi rakstītie un video sižeti ir pieejami projekta mājaslapā 

https://smart.erasmus.site/lv/success-stories/ angļu, latviešu, lietuviešu, rumāņu, poļu un grieķu 

valodā. 

 

Rakstiskie veiksmes stāsti 

1. “IKT uzlabo mācīšanas un mācīšanās pieredzi” 

Anastasios Papathanasiou ir matemātikas skolotājs Palladio Varis privātskolā,  Atēnu priekšpilsētā. Viņš 

saka, ka ir ļoti grūti noteikt,  ar kādām grūtībām sastopas visi klases 19 skolēni, ja tev ir dotas tikai 45 

minūtes. Lai digitālās tehnoloģijas integrētu mācību procesā, Papathanasiou kungs izmanto platformu 

iTunes U, kas viņam ļauj tiešsaistē augšupielādēt stundu materiālus, izglītojošus video, prezentācijas, 

projektus, testus, viktorīnas, krustvārdu mīklas un gandrīz visu, kas skolēniem varētu būt nepieciešams, 

lai veiksmīgi mācītos. Turklāt skolotāji, skolēni un vecāki izmanto Classter platformu, lai savstarpēji 

dalītos ar mājasdarbu vadlīnijām, kontrolētu skolēnu dalību stundās,  ievērojot ar datu aizsardzību 

saistītus jautājumus, saņemtu informāciju par aktualitātēm skolas darbā un sekotu visam tam, kas saistīts 

ar skolu. 

Interaktīvā tāfele ir svarīgs rīks un galvenā mācību procesa sastāvdaļa. Desmos ir bezmaksas tiešsaistes 

grafikas kalkulators, kas lietotājiem ļauj iepazīt matemātiku jaunos un aizraujošos veidos. Desmos 

ikvienam skolēnam var palīdzēt apgūt un iemīlēt matemātiku. Funkciju grafiki, datu tabulas, 

vienādojumu rezultātu izvērtēšana, pārveidošana un vēl daudz citas iespējas. Kolēģiem matemātiķiem 

un pārējiem pedagogiem viņš iesaka, ka sadarbība tiešsaistē ir svarīga. Kad jūs mēģināt kaut ko darīt, un 

jums patīk to darīt, izņemot pašmācīšanos, ir svarīgi tikt iedrošinātam un saņemt atbalstu. Runājot par 

pašu stundu, skolotājam jābūt perfekti sagatavotam līdz pēdējam sīkumam. Visi iepriekš minētie rīki ir 

jāpārbauda pirms to izmantošanas un jāizstrādā detalizēts stundu plāns.  

2. “Dārgumu meklēšana iesaistot matemātiku!” 

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. 

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

dzīvē nebūs vajadzīgs. Daudzi skolēni sūdzas, ka matemātiku  ir grūti saprast, un visi uzdevumi šķiet 

https://smart.erasmus.site/lv/success-stories/
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pārāk teorētiski, bez iespējas tos pielietot reālajā dzīvē. Viņa raksturo skolēnu motivācijas līmeni 

mācīties matemātiku kā ļoti zemu.Lai skolēni varētu apgūt jaunās matemātikas tēmas, Mpalomenua 

kundze izvēlējās atšķirīgu digitālo mācīšanas pieeju ar spēļu elementu iesaisti, arī tādas, par kurām 

mūsdienās ir liela interese (piemēram, grafu teorija, varbūtības teorija, kriptogrāfija, pirmskaitļi, Paskāla 

trijstūris). Viņa, izmantojot skolas datorus un personīgos planšetdatorus, iepazīstināja skolēnus ar 

tiešsaistes spēlēm, 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 varēja ievietot interesantu vizuālo materiālu, lai testi būtu saistošāki un mazāk biedējoši 

skolēniem.  

Mpalomenu kundze un viņas kolēģi organizēja spēli “apslēptu dārgumu” meklēšanai skolas telpās, 

kuras noslēgumā, lai aprēķinātu nopelnītos punktus, skolēniem bija jāizmanto vienkāršas MS Excel 

formulas. Skolēni skolotāju vadībā tika iepazīstināti ar Microsoft Office Excel, kurā viņi izmantoja 

standartfunkcijas, piemēram, SUM un MULTIPLY, lai aprēķinātu katras komandas nopelnīto punktu 

skaitu.  

Mpalomenou kundze piedāvā alternatīvas matemātikas mācīšanas metodes, atkarībā no mērķa grupas, 

vecuma un interesēm, kā arī no mācību mērķiem. Skolēniem patīk minēt mīklas un spēlēt galda spēles. 

Noslēpums, kā atklāt skolēnu interesi par matemātiku, ir palielināt viņu pašpārliecinātību un palīdzēt 

viņiem saprast, ka arī viņi var būt uzvarētāji matemātikā. 

3. “Mācību vides ietekme skolēnu sasniegumu uzlabošanā” 

Bioloģijas un dabaszinību skolotāja Edita Titenytė strādā Lietuvas pilsētā Kauņā, skolā ar daudzveidīgu 

sociālo kontekstu. Viņa sacīja, ka bieži mainījusi savas mācību metodes, līdz atradusi skolēniem 

vispiemērotākās, lai īsākā laikā sasniegtu iespējami labākos mācību rezultātus. Lai uzlabotu zināšanas 

dabaszinātnēs, viņa integrēja matemātikas zināšanas citos mācību priekšmetos. Viņa izmanto Pinterest 

kā virtuālu uzdevumu meklētājprogrammu, kā arī virtuālus Kahoot testus un izglītojošas spēles, 

piemēram, “Viedie roboti”. Stundu plānu pārskatīšanai un summēšanai viņa izmanto virtuālos 

uzdevumus e-apmācības platformā “Emokykla” (angļu val. “E-skola”) www.emokykla.lt. 

Dažādu uzdevumu veikšanai spēcīgus un sekmēs vājākos skolēnus viņa sadalīja pāros. Skolēni tika 

motivēti ar saņemtajām virtuālajām balvām. Līdz ar to praktiskie uzdevumi tika veikti daudz ātrāk, un 

sekmēs vājākie skolēni vairāk iesaistījās klases darbībās. 

Informācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu stundās, kā arī citu mācību priekšmetu integrācija, ir 

stiprinājusi skolēnu motivāciju mācīties un ietekmējusi viņu mācību rezultātus. Eksperimentālās 

mācīšanās metode, izrādījās, bija visiecienītākā skolēnu vidū - nodarbības apkārtējā dabiskajā vidē bija 

veiksmīgas. Mācību ekskursijas laikā skolēniem bija jāaprēķina ceļa garums, ātrums, attālumi starp 

diviem objektiem, izmantojot karti un mērogu 

  

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/Edita_Titenyte_LT_story_EN.pdf
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4. “Kompetences attīstīšana, lai iemācītos mācīties matemātiku” 

Jurgita Norvilienė ir matemātikas un informācijas tehnoloģiju skolotāja Kauņas reģiona Šlienavas pamatskolā. 

Skolas sociālo kontekstu varētu definēt kā daudzveidīgu, jo tajā ir daudz dažādu sociālo un kultūras 

apstākļu – skolēni nāk no nelabvēlīgas vides, arī no reemigrantu ģimenēm. 

Lai noteiktu katra skolēna zināšanu un prasmju līmeni, kā arī spēju pielietot zināšanas un prasmes jaunu 

tēmu apgūšanai, skolotāja katras stundas sākumā un beigās izmantoja virtuālo rīku „Kahoot”. Pēc tam, 

kad skolēni bija nokārtojuši testus, viņi saņēma tūlītēju atbildi, kas viņiem deva iespēju saņemt 

atsauksmes un pārrunāt rezultātus ar skolotāju un klasesbiedriem. Lai sasniegtu labākus mācību 

rezultātus un sniegtu individuālu atbalstu mācībām, skolotāja izmantoja mobilās lietotnes planšetdatoros 

un mobilajos tālruņos. Mācību individualizēšanai un diferencēšanai skolotāja, izmanto elektronisko 

vingrinājumu grāmatu EMA. 

Lai mainītu mācīšanas stilu, Jurgita “papildināja” nodarbības ar praktiskiem uzdevumiem, iepazīstinot 

ar STEAM projektu “Smart Saver”. Šim nolūkam skolotāja integrēja informācijas tehnoloģiju mācību 

programmu un programmu Imagine Logo, lai īstenotu skolēnu kritiskās domāšanas un problēmu 

risināšanas prasmes. Aktīvās mūsdienu mācību metodes klasē, uzdevumu individualizācija un 

diferencēšana, pastāvīga skolēnu pašvērtējuma veikšana un individuālā progresa novērtēšana ir 

palielinājusi skolēnu motivāciju un interesi par matemātiku, un mobilajām lietojumprogrammām.  

5. Kā likt skolēniem mācīties un izbaudīt matemātiku? 

Ligita Minkauskienė strādā par matemātikas skolotāju Petrasiunai proģimnāzijā, kura atrodas lielākajā 

Kauņas pilsētas apgabalā. Pilsētas teritorijas sociālais konteksts ir diezgan sarežģīts  no dažādu skolēnu 

sociālā un kultūras stāvokļa viedokļa. Ligita apmeklēja tiešsaistes profesionālās pilnveides kursus (480 

st.) “Mūsdienu mācību vide.” Šajos kursos iegūtās zināšanas un prasmes viņa sistemātiski izmantoja 

matemātikas stundās. Vismaz divas reizes nedēļā skolotāja ļāva skolēniem klasē lietot planšetdatorus, 

lai realizētu skolēnu individuālās vajadzības, balstoties uz viņu zināšanu līmeni un spējām. Tādējādi 

mācību saturs tika diferencēts un mācīšanās - individualizēta. Turklāt, mācīšanās progress tika attēlots 

lineārā diagrammā ar nosaukumu “Animal safari”. Šis rīks ne tikai ļāva skolotājai sekot skolēnu 

sasniegumu līmenim, bet arī stiprināja skolēnu motivāciju mācīties. Turklāt skolēniem bija iespēja 

tiešsaistē konsultēties ar skolotāju un mājas darbu laikā saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti. Virtuālā 

mācību vide, pateicoties papildu uzdevumu kopumam, apdāvinātiem bērniem nodrošināja iespēju 

iemācīties noteiktas tēmas augstākā līmenī. Savukārt skolēnus ar zemu sasniegumu līmeni motivēja 

aizraujoši uzdevumi ar rotaļu elementiem, veicinot mācīšanos mājās un citās vietās, izņemot skolu. 

6.  “Mācīšanās ar IKT”  

Daiva Petkevičienė strādā Kauņas reģionā, mācot skolēnus, kuriem lielākajai daļai ir zema motivācija 

un zemas mācīšanās spējas. Viņa sacīja, ka matemātikas stundu laikā, risinot uzdevumus ar ģeometrijas 

saturu un tos, kuri saistīti ar reālo dzīvi, skolēni saskaras ar problēmām tos izprast un atrisināt. Meklējot 

skolēniem efektīvākus rīkus, viņa atrada matemātikas vingrinājumu programmu “10 pērtiķi” 
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(https://www.10monkeys.com/lt/). Pateicoties šai programmai, problēmas mazinājās. Viņa pielietoja ļoti 

dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes, līdzekļus un rīkus. Skolēniem bija jāatrisina vairāki 

uzdevumi, izmantojot interaktīvo programmu “10 pērtiķi” gan individuāli, gan pāros (skolēni ar 

augstākiem sasniegumiem palīdzēja tiem, kuriem ir zemākas mācīšanās spējas). Pēc neilga laika viņa 

secināja, ka optimālais laiks šīs metodes piemērošanai ir 3 stundas nedēļā. Daiva māca matemātiku arī 

citu mācību priekšmetu, piemēram, dabaszinību, laikā. Šim nolūkam viņa bieži izmanto programmu 

Google Earth (https://www.google.com/earth/) un Google Maps (https://www.google.com/maps), kuras 

ļauj skolēniem vieglāk realizēt telpas, cēloņu un seku attiecības un citas parādības. 

Kopā ar dabaszinātņu skolotājiem, skolēni izstrādāja integrētus uzdevumus, kas pēc satura ir interesanti 

5. – 6. klašu skolēniem. Dabaszinātņu stundās skolēni veica reālus eksperimentus un matemātikas 

stundās izmantoja to rezultātus aprēķiniem, datu salīdzināšanai un diagrammām. Viņa sacīja, ka 

grafiskais attēlojums palīdzēja skolēniem izprast un analizēt iegūtos rezultātus, padziļināt izziņas un 

radošās kompetences un nostiprināt matemātiskās prasmes. 

7. Integrēta mācīšana matemātikas stundās 

Vaida Marcinauskienė strādā Kauņas reģiona Akademijas Ugnė Karvelis ģimnāzijā par skolotāju -  

metodiķi. Viņas praksē visefektīvākie rīki, kas viņai palīdz sasniegt izvirzīto mērķi, bija elektroniskā 

mācību vide (lietuviešu valodā - EMA) un integrēti reāla satura uzdevumi. Viņa sāka izmantot EMA 

vingrinājumu uzdevumus (https://emapamokos.lt/) 5. klasē. Vismaz reizi nedēļā stundas tika organizētas 

datorklasē. Skolēni spēja veikt šos uzdevumus atbilstoši viņu mācīšanās līmenim, tempam un spējām - 

viņu mācību saturs tika diferencēts un mācīšanās - individualizēta. 

Visiem skolēniem, mācoties virtuālā vidē, izdevās novērtēt savas pārmaiņas notiekošajā un paredzēt 

jomas, kurās viņiem jāstrādā vairāk. 

8. Efektīva virtuālo rīku izmantošana skolēnu prasmju un iemaņu attīstīšanai 

Ineta Mežniece strādā par sākumskolas un dabaszinību skolotāju Tukuma 2. pamatskolā. Stundu laikā 

skolotāja īpašu uzmanību pievērsa skolēniem ar zemu sekmju līmeni un deva viņiem papildu laiku 

uzdevumu veikšanai. Turklāt viņa stundās izmantoja ES projektā iegādātos planšetdatorus, kuru 

lietošana ļāva dažādot metodes. Ineta izmantoja planšetdatorus matemātikas un dabaszinību mācīšanai. 

Skolotāja stundās regulāri izmantoja arī interaktīvo tāfeli “Smart”. Šis rīks ļoti patika gan apdāvinātiem, 

gan ne tik spējīgajiem skolēniem. Tas deva iespēju klases priekšā risināt uzdevumus, kā arī ļāva 

skolēniem ar vājām lasīšanas prasmēm labāk izprast tēmu, redzot to uz ekrāna. 

Papildus tam skolotāja Ineta saņēma palīdzību no skolotāja palīga, kurš klasē individuāli strādāja ar 

skolēniem, kuru sasniegumi bija nepietiekami, tādējādi ļaujot skolotājai Inetai vairāk laika veltīt 

apdāvinātajiem skolēniem. Skolēnu sekmes un zināšanas uzlabojās, jo viņi daudz vairāk iemācījās, 

pildot šādus uzdevumus. Skolotāja Ineta atklāja, ka viena no viņas iecienītākajām mācību metodēm ir 

grupu darbs - viņa sadala grupas tā, lai katrā grupā būtu skolēni gan ar augstu, gan ar zemu motivāciju 

mācīties. Tādā veidā viņi tiek mudināti palīdzēt viens otram. Skolēnu mācību motivācijas trūkums tika 

https://www.10monkeys.com/lt/).
https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/maps
https://emapamokos.lt/)
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aizstāts ar daudz lielāku interesi par darbu, izmantojot virtuālo mācību platformu 

https://www.uzdevumi.lv/, kurā ir iespēja sacensties ar klasesbiedriem un attīstīt savas prasmes, lai 

iegūtu labākus rezultātus. 

9. Īstās, virtuālās un digitālās nodarbības iedvesmo skolotājus un skolēnus  

Sanita Baumane ir dabaszinību skolotāja Tukuma 2. pamatskolā. Problēmas, ar kurām skolotāja Sanita 

bija saskārusies visvairāk, bija šādas - trūkst lasītprasmes, pētniecības iemaņas un pamatprasmes 

matemātikā, un to izmantošana dažādos uzdevumos. Lai sasniegtu labākus rezultātus, skolotāja iesaistīja 

savus skolēnus mācību procesa plānošanā, piedāvājot darba formu un metožu izvēli, kas veicinātu 

veiksmīgu mācīšanos un paaugstinātu mācīšanās līmeni. Skolotāja Sanita un viņas skolēni pārrunāja, 

kas viņiem palīdzētu labāk izprast apgūstamo saturu. Dažas no viņu minētajām formām bija radošais 

darbs (modelēšana), kritiskā domāšana (projektos), laboratorijas pētījumi, virtuālie rīki, animācija un 

spēles, nodarbības ārpus skolas un novērojumi dabā, izmantojot IT digitālos rīkus. 

10.  “Ir vērts meklēt jaunus risinājumus” 

Anna Kuceł ir matemātikas skolotāja Głogów Małopolski pamatskolā. Galvenās problēmas bija zemie 

matemātikas sasniegumi skolēnu vidū un viņu viedokļa maiņa par matemātiku kā sarežģītu mācību 

priekšmetu. Anna zināja, ka efektīvas mācīšanas panākumu atslēga ir darba individualizēšana stundu 

laikā, kā arī uzdevumu dažādība un personalizācija. Bērniem ātri paliek garlaicīgi, tāpēc viņiem ir 

nepieciešami dažādi stimuli, kas palīdzētu koncentrēties. Šajā gadījumā lieliska ideja bija digitālo rīku 

izmantošana (digitālā rokasgrāmata, GeoGebra, lietojumprogrammas, piemēram, vietnē 

www.learningapps.org, viktorīnas, piemēram, vietnē www.quizizz.com un citi). Skolotāja Anna zināja, 

ka katram skolēnam uzslavas ir ļoti svarīgas, tāpēc viņa centās saskatīt vismazākos panākumus un 

slavēja skolēnus par šiem sasniegumiem. Viņa izmantoja dažādas apbalvošanas formas: jaukas uzslavas, 

labas atzīmes, plusiņi, attēli, kalendāri, “iedrošinājumu un motīvu” (smieklīgas matemātikas uzlīmes). 

Viņa centās pārliecināt skolēnus, ka matemātika ir nepieciešama ikdienas dzīvē un ka mācīšanās var būt 

patīkama.  

11.  “Matemātika un tās praktiskums” 

Ewelina Biaduń ir jauna un ļoti mērķtiecīga matemātikas skolotāja. Viņa secināja, ka skolēnu 

motivācijas līmenis mācīties matemātiku nebija apmierinošs. Skolotāja pamanīja, ka lielākajai daļai 

skolēnu ir lielas grūtības rēķināšanā un teksta uzdevumu izpildē, jo viņi neizprot izlasīto tekstu un 

neprot atrast nepieciešamo informāciju. Lai attīstītu prasmes spēt atrast svarīgu informāciju, skolotāja 

izmantoja vairākas metodes. Kad viņa uzsāka jaunu tēmu, skolēniem tika dots teksts par šo tēmu. Tad 

viņiem tika dotas 5 minūtes, lai tekstu izlasītu, pēc tam teksts bija jānoliek nost. Skolotāja uzdeva 

dažādus jautājumus par tekstā atrodamo informāciju (skolēns, kurš atcerējās vissīkākās detaļas, ieguva 

atzīmi, pārējie studenti ieguva "plusus" - daļēju atzīmi). 

https://www.uzdevumi.lv/
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Cits piemērs bija informācijas atcerēšanās pēc videoklipa skatīšanās no dotās tēmas (noteikumi bija 

vienādi). Ļoti interesanta metode bija “Atmiņas spēles” spēlēšana (parasti tas tika darīts stundas pēdējās 

5 minūtes). Skolēni saņēma A4 formāta papīra lapu, uz kuras 4 stūros bija 4 zīmējumi. Viņu uzdevums 

bija atcerēties pēc iespējas sīkāku informāciju (piemēram, labajā stūrī bija zieds, kam bija 5 ziedlapiņas, 

katra ziedlapiņa bija sarkana, zieds bija uz dzeltena fona utt.). 

Skolotāja ievēroja, ka vairāki skolēni neprata reizrēķinu, tādēļ viens no šīs problēmas risināšanas 

veidiem bija īsa testa veikšana katru dienu. Skolēniem tika sniegta atgriezeniskā saite, ka viņiem ir 

jāturpina mācīties. Pēc kāda laika, kad visi skolēni sasniedza vēlamo rezultātu, skolotāja ar īsiem, ātriem 

jautājumiem turpināja šīs skolēnu prasmes pārbaudīt arī starpbrīžos.(starpbrīžos tika izmantoti “īsie 

jautājumi”, piemēram, “Pāvil, lūdzu, sareizini 4 ar 5”, un viņam bija jāatbild uz jautājumu pēc iespējas 

ātrāk, jo visa klase skaitīja līdz 10). 

Matemātikas stundās bija arī citas problēmas. Pēc skolotājas teiktā, vislabākā mācīšanās (īpaši bērniem 

vecumā no 10 līdz 14 gadiem) ir mācīšanās, spēlējot spēles vai sadarbojoties, tāpēc stundu laikā viņa 

izmantoja dažādas metodes, lai trenētu atmiņu. Kad skolēni nespēja atcerēties romiešu ciparus: L = 50, 

C = 100, D = 500, M-1000, skolotāja izveidoja teikumu no vārdiem, kas sākas ar ciparu simbolu 

burtiem (secībā no mazākā līdz lielākajam), piem. ,, LUBIĘ CIEBIE DOBRY MIKOŁAJU "(teikums 

poļu valodā). Pēc šāda piemēra katrs skolēns spēja atcerēties romiešu ciparu secību un simbolus. 

Dažiem skolēniem nepadevās daļas – skolotāja tās izskaidroja, izmantojot piemēru par pārtikas 

produktiem, piemēram, picu vai šokolādi.  

12. Spēles un sacensības matemātikas klasē 

Gabriela Stere ir matemātikas skolotāja ar 20 gadu pieredzi. Viņa studēja Bukarestes Universitātes 

Matemātikas fakultātes matemātikas - fizikas nodaļā. Dažu 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. Viņa uzskata, ka labas 

nākotnes izglītības atslēga ir iztēles stimulēšana, radošuma un inovāciju attīstība. Mūsdienu izglītības 

sistēmas izaicinājums ir pārveidot skolu sistēmu. 

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. Visi klases skolēni, kuriem bija dažādas prasmes un iemaņas, pilnībā aizrāvās, spēlējot 

matemātikas spēles ar savām viedierīcēm, kopīgi veicot matemātiskas darbības (aprēķināt skaitlisku 

izteiksmju vērtību, veikt saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu utt.). Bija viena spēle, kas tika atzīta par 

labāko  - “Matematica pentru școală”.  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.  
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Skolotāja Gabriela saviem kolēģiem iesaka sekojošo: izmantojot uz spēlēm balstītu sacensību 

matemātikā, mainās skolēnu domāšanas veids, jo tā ir iespējams piesaistīt un motivēt skolēnus ar 

zemākiem sasniegumiem un jauno tehnoloģiju iesaistīšana mācību procesā apmierina skolēnu 

vajadzības un vēlmes. 

13. “Veselība, vislielākā vērtība” 

Laura Calotă ir tehnoloģiju skolotāja “George Emil Palade” skolā Rumānijas pilsētā Ploiești. 

Visnopietnākās problēmas skolotājai bija klasē ar  atšķirīgu ekonomisko, kultūras un motivācijas vidi, 

kurā skolēnu vērtējumi svārstās no zemākā līdz augstākajam. Steidzami un obligāti bija jārod risinājumi, 

lai uzlabotu viņu izpratnes līmeni par tādām tēmām kā daļas, procenti vai proporcijas un, lai viņi spētu 

vēlāk pielietot šīs zināšanas dažādos uzdevumos. Redzot, ka ir skolēni, kuri nespēj saprast šos 

matemātiskos jēdzienus, bet daži saprot, bet nespēj ar tiem pareizi strādāt, Laura izmēģināja atšķirīgu 

pieeju to mācīšanai, iekļaujot uzdevumos ikdienas darbību piemērus, tādējādi samazinot tēmas 

abstrakto, teorētisko saturu, vienlaikus uzlabojot tā praktisko piemērojamību.  

Viņa iedeva saviem skolēniem šādus praktiskus uzdevumus: 

1. grupa: uzdevums - jāizcep ābolu pīrāgs, kurā bija jāizmanto ½ kg miltu, ¼ kg sviesta, ½ kg cukura, ¼ 

kg ābolu, 1/10 kg rauga un 10 g vaniļas cukura. 

2. grupa: uzdevums - jāizcep pica, kura sastāvēja no 20% salami, 15% siera, 5% sēnes un 5% kečupa. 

3. grupa: uzdevums - aprēķināt abu produktu enerģētisko vērtību (uz 100 g produkta).Lai palīdzētu 

skolēniem noteikt produktu uzturvērtību, Laura ieteica izmantot tīmeklī atrodamas lietotnes kā, 

piemēram “Alimente” (https://www.csid.ro/alimente).Izmantojot sabalansēta uztura piramīdu, skolēni 

izdarīja vairākus secinājumus par veselīgu uzturu. 

Salīdzinot pareizās skolēnu atbildes pirms metožu pielietošanas, kā arī pēc tam, Laura pierādīja, ka 

efektīva pieeja ir problēmu izpratnē, vispirms izmantojot praktiski pielietojamas metodes, pēc tam tās 

var izmantot uzdevumos mācību stundās. 
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Video veiksmes stāsti 

Savos video veiksmes stāstos skolotāji atklāj, kā ar modernu mācību līdzekļu palīdzību viņi ir 

izveidojuši motivējošu mācību vidi, kas veicina skolēnu kritisko domāšanu un radošumu. Šie veiksmes 

stāsti gan matemātikas, gan citu STEAM priekšmetu skolotājiem sniedz vērtīgus un noderīgus padomus, 

kā uzlabot skolēnu akadēmiskos rezultātus un pārvērst matemātikas stundu aizraujošā ceļojumā pa 

skaitļu pasauli.  

 

1. “Matemātikas mācīšana - tilta veidošana uz socializāciju un panākumiem” 

Pirmais video stāsts ir par Laura Mačionienė, kura strādā par skolotāju Karmėlavas Balisas Buračas 

ģimnāzijā Kauņas reģionā, Lietuvā. Mācot matemātiku vairāk nekā 10 gadus, viņa ir ieguvusi lielu 

pieredzi darbā gan ar apdāvinātiem, gan ar sekmēs vājākiem skolēniem. Daži skolēni saskaras ar 

grūtībām mācību traucējumu dēļ, savukārt citiem radās nepatika pret matemātiku kā mācību priekšmetu, 

jo tā bija “grūta” un “neinteresanta”. Skolotājai tas bija reāls izaicinājums, jo vajadzēja paaugstināt 

skolēnu mācību motivāciju un vēlmi iesaistīties mācību procesā. Lai to izdarītu, viņa nolēma mācību 

procesā izmantot IKT. Jau drīz vien varēja pamanīt, ka tradicionālo mācīšanas metožu nomaiņa uz 

novatoriskākām, kuru pamatā ir digitālo rīku izmantošana, ir devusi neticamus rezultātus. Ikviens klases 

skolēns guva panākumus. 

Skolotāja citiem kolēģiem iesaka izmantot digitālo rīku priekšrocības un radoši izmantot tās, lai rosinātu 

skolēnu interesi par matemātiku, attīstītu viņu sociālās un emocionālās kompetences un sasniegtu 

labākus mācību rezultātus. 

2. “Maziem solīšiem ceļā uz veiksmi”  

Irēna Macijauskienė ir Kauņas Jonas Laužikas skolas matemātikas skolotāja. Tā ir skola, kurā mācās 

bērni ar īpašām vajadzībām  - ar smagiem un dziļiem intelekta traucējumiem. Skolotāja ir ievērojusi, ka 

skolēni tiek motivēti, ja izmanto dažādus mācību rīkus, piemēram, krāsojamās lapas, krāsainus zīmuļus, 

personālos datorus, planšetdatorus, SMART tāfeles utt. Matemātikas apgūšana nav vienkārša, tāpēc 

skolotāja cenšas saglabāt mācību stundas īsas, sadalot materiālu mazākos “gabalos” un mēģina izmantot 

spēļu elementus, lai mācīšanās būtu interesantāka. Skolēni izbauda radošus uzdevumus un didaktiskās 

spēles. Viņi ātrāk un vieglāk apgūst mācību tēmas, ja situācijas ir no reālās dzīves, piemēram, pērkot 

veikalā burtnīcas vai pildspalvas. Tādā veidā skolēni iemācās pielietot matemātikas prasmes reālās 

dzīves situācijās. 

Irēnas ieteikums citiem skolotājiem, kuru darbs ir saistīts ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, būtu šāds: 

“Turpiniet un nekad nepadodieties; vairāk slavējiet, mazāk kritizējiet; ļaujiet skolēniem izbaudīt 

mācīšanos un ļaujiet viņiem lepoties ar sasniegumiem, neatkarīgi no tā, cik nelieli tie ir; parādiet 

skolēnu radošo darbu un dalieties ar viņu veiksmes stāstiem klasē, skolas tīmekļa vietnē un Facebook”. 
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3. Starpnozaru projekts “Augsim kopā” 

Kauņas reģiona akadēmiķes Ugnes Karveles ģimnāzija ir skola, kas izglīto vairāk nekā 900 dažāda 

vecuma skolēnus un cenšas nodrošināt ikviena mācību vajadzības un iespējas, tāpēc ģimnāzijas devīze ir 

"Mēs augam, jo izglītība rada iespējas". Ģimnāzijas skolotāji vienojās izvēlēties interesantas, vecumam 

atbilstošas STEAM projekta tēmas, kas atbilst 5.-6. klašu skolēnu vecumposmam, apmācībā iekļaujot  

dažādus mācību priekšmetus un balstoties uz bērnu reālās dzīves pieredzi. Lai atvieglotu skolotāju 

darbu, tika izmantots integrētais materiāls ”Matemātika un dabas zinātnes”, kas izveidots valsts projekta 

ietvaros. Projektā organizēja mākslas un tehnoloģiju radošās aktivitātes, papildinot STEAM mācību 

priekšmetus. Projekta aktivitāšu mērķis bija attīstīt skolēnu radošās un praktiskās iemaņas, uzlabot viņu 

komunikācijas un sadarbības prasmes, palīdzēt citiem, kā arī pieņemt palīdzību no apkārtējiem un 

iesaistīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs. Projekta mērķis bija ne tikai atklāt STEAM mācību 

priekšmetu integrācijas iespējas, bet arī sasaistīt izanalizēto mācību materiālu ar skolēnu dzīves vidi, 

ģimnāzijas vēsturi, hobijiem u.c. Matemātiķi, kopā ar vēstures, dabaszinātņu, tehnoloģiju, fiziskās 

audzināšanas un citiem skolotājiem, 5.- 6. klašu skolēniem piedāvāja interesantas projekta aktivitātes, 

piemēram, "Matemātika senajos Austrumos", "Mērogs. Modeļa izgatavošana", "Kustība ir dzīve”, 

"Romiešu ciparu vēsture" utt. 

Projekta metode ir lielisks līdzeklis, lai veicinātu skolēnu mācīšanās motivāciju, palīdzot mācību 

procesā iesaistīt ne tikai zinošus, bet arī mazmotivētus skolēnus. Šī metode palīdz skolēniem attīstīt 

kritiskās domāšanas, radošuma, mācīšanās, komunikācijas un dabaszinātņu kompetences, saprast 

dažādu mācību priekšmetu saikni un izprast iegūto zināšanu pielietošanas iespējas ikdienas dzīvē. 

Katram skolēnam ir svarīgi piedāvāt aktivitātes, kas balstītas uz viņa personīgajām spējām un pieredzi. 

4. “No teorijas līdz praksei” 

Vitalija Boskiene par matemātikas skolotāju strādā 22 gadus (kvalifikācijas kategorija - skolotāja 

metodiķe). Pašlaik viņa māca matemātiku 5.-9. klases skolēniem Kauņas reģiona akadēmiķes Ugnes 

Karveles ģimnāzijas. Skolotāja izmanto programmas “ActivInspire” un “Smart Notebook”, lai izveidotu 

interaktīvas nodarbības skolēnu iedvesmošanai un viņu pieredzes izpētei. Interaktīvās tāfeles 

izmantošana klasē atvieglo loģisko izpratni par matemātiskajām darbībām, sniedz iespēju dinamiski 

mainīt uzdevumu sarežģītību un mācību tempu, kā arī palīdz personalizēt mācību saturu. Skolotāja 

iesaka izmantot programmas, kurās var izveidot interaktīvas stundas, pamatojoties uz dažādām skolēnu 

mācīšanas un mācīšanās vajadzībām. 

5. “IT rīku izmantošana skolās” 

Agnieszka Lesiak ir Nowa Wieś Jana Twardowski skolas direktore. Skola tika izveidota 1907. gadā un 

šobrīd tajā mācās 132 skolēni. Mūsdienās arvien vairāk ir skolēni ar īpašām mācīšanās vajadzībām. 

Agnieszka strādā ar skolēniem, kuru diagnoze ir autisms (bērni ar problēmām iekļauties sociālajā vidē), 

un arī ar tādiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Stundu laikā darbu individualizē, lai šie bērni justos kā 
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daļa no visas klases. Viņi piedalās grupu darbā un savas atbildes raksta uz tāfeles. Tas viņus motivē 

uzzināt kaut ko vairāk par konkrēto tēmu, kā arī palīdz integrēties savā klasē. Ne tikai matemātikas 

stundās, bet arī citos priekšmetos, skolā ļoti bieži izmanto tādas programmas kā Quiziz, Kahoot, tāpēc 

skolēni uzdevumu izpildei izmanto planšetdatoru vai viedtālruni. Z paaudzei viedtālruņi ir pamata rīki, 

kurus viņiem patiešām patīk izmantot. Agnieszka iesaka kolēģiem katras nodarbības laikā izmantot 

interneta resursus.  

6. “Matemātika praksē” 

Krzysztof  Klimek 27 gadus strādā par matemātikas skolotāju Ropczyce skolu kompleksā. Lielākā 

problēma ir tā, ka skolēniem ir ļoti saspringts grafiks un daudz mācību materiālu. Nav daudz laika 

vingrinājumiem, uzdevumu risināšanai un uzsvaram uz to, lai parādītu, ka matemātikai ir lielisks 

pielietojums reālajā dzīvē. Tāpēc visa veida digitālie rīki ļauj optimālāk izmantot laiku, sniedzot 

piemērus, ne tikai teorētiskā, bet arī praktiskā veidā. Skola izmanto elektronisko žurnālu. Turklāt 

skolēni bieži meklējot noteiktus uzdevumus, neizmanto grāmatas, bet gan saņem tos pa e-pastu. Tieši 

tāpat viņi var sūtīt uzdevumu atrisinājumus. Šī ir lieliska iespēja, īpaši tiem skolēniem, kuri kaut kādu 

iemeslu dēļ nevēlas rakstīt uz tāfeles, bet viņiem nav problēmu uzdevumu atrisināt planšetdatorā. 

7. “Jēgpilna mobilo aplikāciju izmantošana stundas mērķu sasniegšanai’ 

Skolotāja Ilga Jēgere 40 gadus strādā Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolā, mācot matemātiku un 

informātiku. Mainoties interneta un datora izmantošanas paradumiem, līdzi jāmainās arī mācību 

priekšmetu mācīšanas metodēm un līdzekļiem, kas palīdzētu uzlabot mācību sasniegumus. 

Lai darbs stundā noritētu veiksmīgi, skolēni ar dažādiem zināšanu un motivācijas līmeņiem tika sadalīti 

pāros. Darbojoties pārī, skolēni vienlaicīgi strādāja gan ar planšetdatoru, gan ar viedtālruni. Izmantojot 

šāda veida metodi, tika stiprināta skolēnu prasme plānot un dalīt darba pienākumus, iegūt un apstrādāt 

informāciju. Nodarbības laikā skolēni izmantoja mobilās lietotnes - Classkick.com un 

LearningApps.org.  

Skolotāja Ilga iesaka - svarīgi ir skolēniem parādīt IT tehnoloģiju pielietošanas priekšrocības uzdevumu 

risināšanā, jo tas  palīdz dažādot mācību procesu, ieinteresēt skolēnus matemātikas apguvē, iegūt tūlītēju 

atgriezenisko saiti un gūt gandarījumu par labi padarītu darbu. 

8. “Matemātikas apguve reālās dzīves situācijās” 

Skolotāja Inga Lapiņa strādā Tukuma 2. pamatskolā, par sākumskolas skolotāju viņa strādā jau 23 

gadus. Skolotāja izmanto tehnoloģiju iespējas gan klasē, gan arī ārpus klases. Lai mācību procesu 

padarītu interesantāku un saistošāku, ir svarīgi skolēnus iesaistīt tehnoloģiju izmantošanā jau 

sākumskolas klasēs. Skolēniem dažkārt rodas problēma sasaistīt matemātikas uzdevumus ar reālo dzīvi, 

tādēļ stundas tiek plānotas, izmantojot dažādas metodes un sadarbības formas (darbs pārī un grupās), kā 

arī praktiski darbojoties ārpus klases telpas (sadarbojoties, plānojot, kustoties, mērot, skaitļojot...). 

Izmantojot šāda veida metodi, tiek stiprinātas  skolēnu sadarbības prasmes, jo skolēni ar labākiem 
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sasniegumiem matemātikā var palīdzēt tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Skolotājas Ingas ieteikums  - 

skolotājam svarīgi uzdrošināties iziet no savas komforta zonas un ierastās vides, nebaidīties izmantot 

jaunās tehnoloģijas labāku matemātikas rezultātu sasniegšanai. Arī skolēniem vides maiņa un praktiskā 

darbošanās paaugstina mācīšanās motivāciju.  

9. “STEAM dizains matemātikas klasē” 

Matemātikas skolotāja Dimitrija Diamantidisa dažādība klasē ļāva viņam saprast, ka viņam ir jāmotivē 

skolēni ne tikai veikt mājas darbus, bet arī saprast, ka matemātika var būt jautra un radoša. Pēc viņa 

teiktā, klase ir sadalīta trīs līmeņos, ciktāl tas attiecas uz interesi par matemātiku. Lai risinātu šo zemo 

skolēnu motivāciju, viņš sāka sniegt skaidras vadlīnijas par to, cik daudz laika skolēniem jāvelta katram 

uzdevumam, kuri vingrinājumi ir visvieglākie, un kuri saistīti ar klasē analizētajiem piemēriem.  Tāpēc 

skolēniem bija skaidra izpratne par viņu mācību programmu mājās. Pēc kāda laika Dimitris, katras 

stundas pēdējās desmit minūtēs, lūdza skolēniem pašiem izstrādāt šo darba kārtību. 

Dimitris iepazīstināja skolēnus ar IKT, lai rosinātu viņu interesi. Viņš izstrādāja tiešsaistes emuāru, kurā 

skolēni var atrast noderīgus praktiskus piemērus, kas saistīti ar matemātikas skolas mācību saturu, saites 

uz video un papildu resursiem, kā arī padomus, kā vienkāršot matemātiku reālās dzīves situācijās. Tika 

izveidota arī e-klase, kurā skolēniem ir pieejams viss mācību materiāls. 

Pēc dažiem mēnešiem, izmantojot summatīvo un formatīvo vērtējumu, kas veikts uz papīra un datorā, 

viņš raksturoja savu skolēnu uzlabojumus. Skolotājiem jācenšas atrast veidu, kas atbilst viņu skolēnu 

vajadzībām un mācību stilam, izejot no savas komforta zonas, lai savu skolēnu labā pielāgotos 

pašreizējiem apstākļiem. 

 

10. “Krītošo kāpņu paradoksa” matemātiskā modelēšana” 

Sotirios Chasapis māca matemātiku  no 2013.gada  Smyrnas Evangeliki Model skolā, Grieķijā. Viņš ir 

absolvējis Grieķijas Atēnu Nacionālo Kapodistrian Universitāti, iegūstot maģistra grādu 

matemātikā.Sotirios Chasapis ir arī Smyrnas Evangeliki Model  skolas, kas pirmo reizi tika dibināta 

1733. gadā Smyrnā (Mazāzijā), direktora vietnieks. Ar izaicinājumu skolotājs sastapās ģeometrijas 

stundās, kad skolēniem bija radušās patiesas grūtības vizualizēt matemātisko problēmu. Formas un 

zīmējumi vienmēr ir izmantoti matemātisko problēmu risināšanā, bet tādos piemēros kā “krītošās 

kāpnes” skolēni faktiski nevarēja sasaistīt problēmas aprakstu ar faktisko vizualizāciju. Skolēni, 

izmantojot interaktīvu fizisko simulatoru programmu Interactive Physics, ievadīja eksperimenta 

rezultātus datorā. Vēl tika izmantotas tādas papildu programmas kā STEP simulators, bezmaksas 

licencēts interaktīvās programmatūras simulators, kas pieejams šeit: https://edu.kde.org/step/ 

Eksperimenta atslēga ir tāda, ka kāpņu gals kādā brīdī atvirzās no sienas. Fakts, kas tika novērots, bet ne 

pilnībā apstiprināts reālajā eksperimentā. 

11. “George Emil Palade - pievilcīga skola visiem” 

https://smart.erasmus.site/video-euro-1
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Gabriela Dumitrescu ir matemātikas skolotāja ar 35 gadu pieredzi izglītībā. G.E.Palade skolā viņa strādā 

10 gadus.No 25 skolēniem 5 bija reālas grūtības pielāgoties pamatskolas posma prasībām, ko izraisīja 

hiperaktivitātes traucējumi, bet vēl 3 – 5 skolēniem bija manāma izaugsme. Lai labotu šo situāciju, es 

vispirms domāju izmēģināt dažas kopīgas praktiskas darbības, kurās rezultātu aprēķināšanai varētu 

izmantot dažādas mobilo tālruņu lietojumprogrammas. Lai aktivitātes būtu ar sacensību elementiem, 

mēs klasi sadalījām 6 vienlīdzīgās komandās, katrai izvēloties vadītāju. Tad mēs devāmies uz skolas 

parku, kur veicām mērījumus un pēc tam, izmantojot aplikāciju “GEOMETRY", skolēni aprēķināja 

iepriekš noteikto virsmu perimetrus un laukumus. Noslēgumā tika apkopoti rezultāti un labākās 

komandas tika apbalvotas. 

Gabrielas ieteikums - skolotājiem nevajadzētu baidīties kritiski reaģēt uz jauno tehnoloģiju 

izaicinājumiem, bet tajā pašā laikā viņiem ir jāspēj tam visam ”pieiet” radoši un, nekādā gadījumā, 

nevajadzētu ignorēt šo aspektu, ja skolotājs vēlas veiksmīgi komunicēt ar skolēniem. Šāda veida 

mācīšanās, izmantojot tehnoloģijas un dažādus spēļu elementus, ir iespēja pilnveidot sevi, dažādot 

mācīšanās veidus, nojaukt robežas un pulcēt skolēnu grupas no dažādām kultūrām un vidēm. 

12. “George Emil Palade –Nepārtrauktas mācīšanās skola!” 

Aurelia Burlan jau 32 gadus strādā par ķīmijas un fizikas skolotāju. Savā darba pieredzē skolotāja 

secina, ka mērvienību pārveidošana vairumam skolēnu ir sarežģīta tēma. Lai atrisinātu uzdevumu, 

skolēniem bija pieejamas šķidras vielas, cieti priekšmeti, mērglāzes, svari, lineāli un datorprogramma  

“'Metric conversion”. Viņiem bija iespēja sadalīties trīs grupās: 

- eksperimentētāju grupa; 

- matemātiķu grupa; 

- datoriķu grupa. 

Lielākā daļa skolēnu ar zemākiem sasniegumiem izvēlējās datoriķu grupu, bet pārējie devās uz 

eksperimentētāju grupu. Rezultāti bija labi, jo katram skolēnam bija iespēja doties uz grupu, kas viņam 

šķita vissaistošākā. 
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Secinājums 

Projekta dalībnieki izstrādāja iepriekš minētos 24 veiksmes stāstus, gan video, gan rakstiskos. Tie 

balstās uz to skolotāju personīgo pieredzi, kuri strādā ar daudzveidīgām skolēnu grupām, kurās ir 

dažādu spēju un vajadzību skolēni, no kuriem daudzi nāk no atšķirīgām ekonomiskām, reliģiskām un 

sociāli kulturālām vidēm, tādi, kuri spēj sasniegt izcilus mācību rezultātus un tādi, kuri ir ar zemiem 

sasniegumiem. Visiem daudzveidīgās klases skolēniem ir iespēja būt veiksmīgiem un sasniegt labākus 

mācīšanās rezultātus matemātikā. Projekta tīmekļa vietnē jūs varat sekot skolotāju ieteikumiem un 

redzēt pilnas viņu stāstu versijas, lai izmantotu atbilstošos digitālos rīkus un metodes, un rosinātu 

skolēnu interesi par matemātiku. Iepriekš minētās labākās prakses tika izvēlētas, jo tā palīdz uzlabot 

skolēnu akadēmisko sniegumu, radošumu, kritisko domāšanu un problēmu risināšanu. 
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Laiks: 4 akad. stundas (2 stundas teorētiskajai daļai un 2stundas praktiskajai daļai) 

 

Atgriezeniskās saites jautājumi (3)  

1. Kā dažādība klasē var dot labumu izglītības procesam un tajā iesaistītajiem skolēniem / 

skolotājiem?  

2. Kuras izglītības procesa daļas un pieejas jāpielāgo, strādājot ar daudzveidīgu klasi? 

3. Kādus digitālos rīkus un / vai inovatīvas metodes var izmantot, lai matemātiku padarītu 

skolēniem saistošāku? 

4. Kā jūsu pašu pieņēmumi un aizspriedumi, kas balstīti uz kultūras daudzveidību, ietekmē 

komunikāciju ar bērniem jūsu klasē? 

5. Kā jūsu skolēnu pieredze ietekmē viņu motivāciju, pašatdevi un mācīšanās procesu klasē? 

6. Kā jūs varētu pielāgot kursu materiālus un aktivitātes, uzdevumus un eksāmenus, lai 

modificētu un padarītu to pieejamu visiem klases bērniem? 
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