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II modulis „Mobiliųjų programėlių naudojimas mokymo(si) procese, ugdant 

mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą“ 

Modulio tikslas – ugdyti mokytojų didaktines ir skaitmenines kompetencijas, siekiant mobiliųjų 

programėlių pagalba padidinti mokinių įsitraukimą ir motyvaciją mokytis matematikos ir kitų integruotų 

STEAM dalykų. 

Uţdaviniai: 

1) aptarti matematikos poveikį mokinių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymui(si); 

2) apţvelgti matematikos integracijos su STEAM dalykais privalumus, siekiant mokinių įsitraukimo 

ir mokymosi motyvacijos; 

3) pateikti mokytojams instrukcijas, kaip naudoti e-priemonių rinkinį ir mobiliąsias programėles, 

skatinant mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. 

Teorinė dalis. Pasaulio ekonomikos forumo (2015) ataskaitoje apibrėţtas 16 esminių  gebėjimų rinkinys, 

būtinas XXI švietimui. Šiame rinkinyje pristatyti šeši pagrindiniai gebėjimai, reikalingi mokiniams, 

atliekant kasdienines uţduotis. Tai raštingumas, gebėjimas skaičiuoti, gamtos mokslų gebėjimai, 

skaitmeninis raštingumas, finansinis raštingumas bei kultūrinis ir pilietinis sąmoningumas. Taip pat 

rinkinyje pateiktos ir keturios esminės kompetencijos: kritinis mąstymas, kūrybiškumas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, kurios mokiniams reikalingos, sprendţiant sudėtingas gyvenimo problemas.  

 

(iš New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology, 2015, p. 5) 

 

Minėtų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas šiandienos mokyklai nubrėţia kryptį, kaip sparčiai 

kintančiame pasaulyje ruošti mokinius ateičiai, dar nesukurtoms darbo vietoms, neišrastoms 
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technologijoms, neišspręstoms problemoms spręsti. Mokykla, siekdama kryptingai įveikti šiuos iššūkius 

ir neţinomybę, turi formuoti ir mokinių charakterio savybes, kaip antai: smalsumą, iniciatyvumą ir 

lankstumą, socialinį ir kultūrinį sąmoningumą. 

Šiame modulyje bus aptariamos tik dvi kompetencijos - kritinis mąstymas ir kūrybiškumas, jų reikšmė 

matematikos mokymosi rezultatams bei šių gebėjimų ugdymas, naudojant mobilias programėles 5-6 

klasių mokinių mokymo(si) procese. Pirma, svarbu išsiaiškinti, ar matematika iš tiesų gali prisidėti prie 

mokinių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymo, ar kritiškai ir kūrybiškai mąstantis mokinys gali 

pasiekti geresnių mokymosi rezultatų? Antra, ar matematika išvis gali būti kūrybiška? Norint atsakyti į 

šiuos klausimus, reikia suprasti šių sąvokų: „kūrybiškumas“ ir „kritinis mąstymas“ esmę. Nepaisant 

daugelio kritinio mąstymo bei kūrybiškumo ugdymo tyrinėjimų, nėra vieningo šių sąvokų apibrėţimo, 

nes filosofai, psichologai, sociologai, edukologai remiasi skirtingomis filosofinėmis nuostatomis ir 

metodologijomis. Kūrybiškumas yra priskirtinas divergentiniam mąstymo tipui (atskyrimas, 

įvairoviškumas, daugiau pasirinkimų), o kritinis mąstymas – konvergentiniam mąstymo tipui 

(susijungimas, reikalaujantis tikslumo, konkretumo, ţinojimo, teisingo sprendimo). Tačiau abu mąstymo 

tipai – tiek kritinis mąstymas, tiek kūrybiškumas yra būtini ir vienodai reikalingi mokymo procese. Kad ir 

kaip paradoksaliai atrodytų, tikslieji mokslai, ypač matematika, ne tik padeda kritiškai mąstyti, bet ir 

leidţia realizuoti idėjas, nes būtent šiuose moksluose labiausiai gilinamasi į problemų sprendimus, 

ieškoma sąsajų. Kūrybinį ir kritinį mąstymą sieja jų kompleksiškumas, gebėjimas įvairiapusiškai ţvelgti į 

reiškinius ir problemas, matyti daugiau nei vieną problemos sprendimo variantą. Mokyklos lygmenyje 

būtent požiūris į problemų sprendimą yra pagrindinė jungtis, kalbant apie kūrybinio ir kritinio mąstymo 

sąsają. 

Kritinis mąstymas – tai procesas, kurio metu priimami pagrįsti sprendimai. Įvertinus įvairių autorių 

suformuluotus kritinio mąstymo apibrėţimus, šį mąstymo tipą galima įvardinti kaip sudėtingą intelektinę 

veiklą, kuri apima problemų formulavimą, performulavimą, vertinimą ir jautrumą (Maričić, 2009: 485; 

Maričić, 2011a iš Maričića, Špijunovićb, 2015). Pagal Bloom„o tikslų taksonomiją, ţinios (įsiminimas) 

bei supratimas – tai ne kritinis mąstymas. Tai tik būtina išankstinė kritinio mąstymo veikla. Mokiniai turi 

išmanyti nemaţai dalykų, kad sugebėtų kritiškai mąstyti. Kritinis mąstymas prasideda, kai naujai 

suvokiamos idėjos; uţduotys tikrinamos ir pritaikomos. Šis mąstymo tipas yra labai svarbus paţinimo 

įrankis matematikoje ir gamtos moksluose bei prisideda prie šių dalykų mokymo(si) kokybės. Todėl jis 

turi būti ugdomas nuolat: tiek pamokinėje, tiek popamokinėje veikloje, nes kritinis mąstymas perkelia 

nenuoseklų, pasyvų mokymą, paremtą faktų įsiminimu, į reikšmingą ir tikslingą mokymąsi. Investavimas 

į mokinių kritinio mąstymo ugdymą „atsiperka“dviem aspektais: mokiniai mokosi mąstyti ir mąsto, kaip 

mokytis matematikos. Mokslinėje literatūroje išskiriamos trys kritinio mąstymo įtvirtinimo mokymo(si) 

procese pakopos: ţadinimas, prasmės suvokimas ir apmąstymas. Žadinimo arba į(si)traukimo metu 

mokiniai skatinami prisiminti, ką jie jau ţino nagrinėjama tema. Prasmės suvokimo pakopoje mokiniai 

suvokia bei įsisąmonina pateiktą naują informaciją, skaitydami tekstą, klausydami mokytojo paskaitos ar 
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atlikdami uţduotis, lygindami naująją informaciją su turima. Apmąstymo metu ugdytiniai nagrinėja, kas 

įvyko pirmuose etapuose, kaip pakito jų supratimas. Kritiškai mąstantys mokiniai:  

 tobulina gilesnio įsitraukimo ir supratimo įgūdţius. Tyrimai rodo, kad ir kaip mokytojas 

besistengtų, jis negali mąstyti uţ savo mokinius. Tačiau jis gali sudaryti sąlygas, skatinančias 

mokinius „įjungti“ savo mąstymą ir aktyviai įsitraukti į matematikos mokymąsi. Mokiniai geba 

pasirinkti strategijas, kaip lengviau atlikti tam tikrus veiksmus, išspręsti problemas, pagrįsti 

argumentais, kodėl pasirinko būtent vieną ar kitą sprendimo variantą, taip pat „surasti“ ir naudoti 

matematiką realiose gyvenimo situacijose; 

 taip pat stiprina savarankiškumą ir savireguliaciją. Mokytojas pamokoje gali pasiūlyti mokiniams 

naudoti įvairius mąstymo įrankius (mąstymo ţemėlapius, De Bono mąstymo kepures ir kt.) bei 

patrauklias, inovatyvias mokymosi priemones, taip skatindamas jų savarankišką mokymąsi, 

savirefleksiją.  

Dabartiniai matematikos ugdymo standartai reikalauja daugiau dėmesio skirti problemų sprendimui, 

samprotavimui, atstovavimui ir bendravimui. Kiekvienas iš šių procesų (arba „matematikos praktika“) 

sustiprinamas, kai mokiniai kritiškai mąsto apie matematiką“ (Critical thinking in elementary 

mathematics: What? Why? When? and How?, 2013). 

Tyrimai rodo, kad besimokančiųjų kritinio mąstymo įgūdţiai gali būti ugdomi, jei mokytojai sukuria 

tinkamą edukacinę bei mokymo(si) erdvę, kurioje mokytojas nėra dominuojanti figūra, kontroliuojanti 

mokymo(si) veiklas, o yra aktyvių mokinių veiksmų puoselėtojas, fasilitatorius ir demonstruoja gerą 

daugialypę sąveiką tarp mokytojo ir mokinių, tarp pačių mokinių (Swartz and Parks, 1994; Rajendran, 

2010; Mason, Burton and Stacey, 2010, Henningsen & Stein, 1997 iš Firdaus, Kailani, Bin Bakar, Bakry, 

2015). 

Tinkama ir patraukli mokymosi bei edukacinė aplinka suţadina mokinio smalsumą ir skatina jį ieškoti 

tam tikro problemos sprendimo su argumentuotu matematiniu pagrindimu. Todėl mokytojas, 

planuodamas pamoką ir skirdamas matematines uţduotis, turi atsiţvelgti į tai, kad jos būtų ir „draugiškos 

besimokančiajam“, ir artimos jo aplinkai, interesams, poreikiams, gebėjimams. Tematiniu atţvilgiu, tai 

galėtų būti kelionės, pasiruošimas įvairioms šventėms, gamta, aplinkosauga, sportas, nuotykiai su 

draugais ir pan. Aktualus mokinio kritinio mąstymo ugdymo aspektas – probleminių uţduočių 

pritaikomumas realiame gyvenime. Kritinio mąstymo bus sunku išmokti, jei jis bus atskirtas nuo 

kasdieninio mokinio gyvenimo. Pavyzdţiui, mokiniui atlikus uţduotį su lygtimi, mokytojas galėtų 

paklausti: ką reiškia lygtis? Kur realiame gyvenime tu gali sutikti reiškinį, kurį gali aprašyti kvadratine 

lygtimi? 

Kūrybiškumo sąvoka daţniausiai siejama su menu ir literatūra, apibrėţiama kaip gebėjimas atrasti 

naujus ar originalius sprendimus, perkeliant turimas ţinias į naujas situacijas. Tačiau šiais laikais 

prasmingo mokslo atradimas taip pat laikomas kūrybingu veiksmu. Skirtumas yra tik tas, jog 

kūrybiškumas mene ir literatūroje suprantamas kaip naujo kūrinio sukūrimas, o matematikoje, gamtos 

moksluose kūrybinė idėja pasireiškia  ne tik naujumu, bet ir naudingumu visuomenei. Kūrybinę 
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matematiką sudaro eksperimentavimas, konstravimas, įrodymai, sekos, ţaidimai, taikymas/pritaikymas, 

analizavimas/sisteminimas, pagrindimas, konstatavimas, analogijos, lyginimas. Mokslininkai išskiria du 

matematikos kūrybiškumo lygius: profesionalųjį ir mokyklinį. Laycock (1970) apibrėţia mokyklinį 

kūrybiškumą kaip gebėjimą analizuoti ir spręsti turimą problemą iš skirtingų perspektyvų, įţvelgti 

skirtumus ir panašumus, generuoti daugybę idėjų ir pasirinkti tinkamą metodą nepaţįstamoms 

matematinėms situacijoms spręsti (Nadjafikhaha, Yaftianb, Bakhshalizadeh, 2012, p. 286). Kiti 

mokslininkai teigia, kad kūrybiškumas – tai problemos (nors ir senos) sprendimas, atrandant kaţką naujo 

arba nauju būdu. Ervynck (1991) pristato tris kūrybinius matematikos problemų sprendimo lygius. 

Pirmuose dviejuose lygiuose problemų sprendimai yra paprasti ir nuspėjami, o trečiame lygyje jau yra 

naudojami modernūs, sudėtingi būdai problemai spręsti, remiantis patirtimi, intuicija, suvokimu ir keletu 

tikėtinų bei prieţastinių spėjimų, kurie yra įtraukti į vidinę problemos struktūrą. Pastarajame lygyje, 

sprendţiant problemą, naudojamasi ne tik ţinoma informacija, bet ir daugybe tikėtinų prielaidų, kurios 

yra netiesiogiai įtraukiamos į problemą. 

Tai netikėtumu ir uţtikrintumo jausmu pasireiškiantis eureka momentas, kai randamas specifinis 

kūrybinis sprendimas. Albertas Einšteinas teigė, kad nėra sudėtinga rasti problemos sprendimą, 

sunkiausia dalis – surasti paprastą ir aiškų sprendimą. Kūrybiškumas ir problemų sprendimas nebūtinai 

suvokiami kaip tapatūs dalykai, nes „ne visoms problemoms spręsti reikia kūrybiško sprendimo ar 

originalaus mąstymo“. Norint, kad šie procesai vyktų, reikia mokinius skatinti dirbti su realiomis 

probleminėmis situacijomis, kurios skatintų juos tirti ir aiškintis. Be to, labai svarbu, kad mokiniams būtų 

suteikta galimybė kurti ir savo problemas, kurias jie galėtų spręsti. Uţsiimdami tokia veikla mokiniai 

patys „matematintų“ savo pasaulį. Kūrybingas mokinys yra susidomėjęs mokinys, norintis atsakyti į 

klausimus „Kodėl?“ ir „Kaip?„  

Mokslininkai vieningai sutaria, kad kūrybiškumo, kaip ir kritinio mąstymo, ugdymas ypač priklauso nuo 

mokymo aplinkos ir mokytojo gebėjimo tą aplinką kurti. Nemaţai atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 

mokytojai, ypač vyresnės kartos, mokinius moko taip, kaip juos mokė mokykloje: be kūrybiškumo 

puoselėjimo matematikos pamokose (Shriki, 2010). Tradiciniai mokymo metodai gali įtakoti mokinių 

nenorą ar baimę mokytis matematikos. Šiuolaikinės informacinės technologijos, sukurtos mobilios 

mokymosi programėlės su ţaidybiniais, lenktyniavimo, komandinio darbo aspektais yra labai patrauklios 

mokiniams. Šios priemonės leidţia individualizuoti arba diferencijuoti matematikos mokymą(si), padeda 

geriau įtvirtinti įgytas ţinias bei pritaikyti jas ir kitose uţduotyse. Mokytojai, pasinaudodami 

interaktyviomis mokymo priemonėmis, gali mokiniams pasiūlyti tokias uţduotis, kad jose nebūtų vien 

tiktai standartinių procedūrų pakartojimas. O atsirastų galimybė, jog mokiniai, remdamiesi savo turima 

patirtimi ir įgytomis ţiniomis, savarankiškai ir kūrybiškai konstruotų matematikos sampratas ir idėjas, 

apmąstytų jas ir jų ryšius, ieškotų naujų idėjų problemai spręsti. Matematikos mokytojai mokymąsi turi 

projektuoti taip, kad skatintų mokinius tyrinėti, daryti prielaidas, kelti hipotezes, nagrinėti, paneigti, 

pritaikyti strategijas, sudaryti planus, pagrįsti savo išvadas bei jas apmąstyti. „Matematikos esmė yra ne 

tik teisingų atsakymų pateikimas, bet ir kūrybiškas mąstymas“ (Ginsburg, 1996, p. 185). Tokiu būdu, 
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mokytojai neturėtų pabrėţti vien tik problemų sprendimo procedūrų operatyvumo ir tikslumo, o stengtis 

sukurti saugią atmosferą, kad mokiniai galėtų perţengti ţinomą tiesą ir savarankiškai mąstyti. Mokytojas 

turi atlikti savo misiją – vesti mokinius atradimų link. O besimokantieji, ypač turintys ţemesnius 

pasiekimus matematikoje, turi būti skatinami mokytis, atrasti, rizikuoti, daryti klaidas ir ieškoti būdo, kaip 

lengviau išspręsti uţduotį ar problemą. 

Kembridţo universiteto profesoriaus J. Rudducko atlikti tyrimai rodo, jog  mokytojai, siekdami sukurti 

palankią  aplinką kūrybiškumui ir kritiniam  mąstymui, turėtų atsiţvelgti į mokinių „troškimus“ iš trijų 

„R“ ir trijų „C“. 

• atsakomybės (angl. responsibility) uţ savo mokymąsi; 

• pagarbos (angl. respect) – jie nori, kad jų poţiūris į mokymąsi būtų gerbiamas, būtų rimtai jų 

klausomasi ir atsiţvelgiama į siūlymus; 

• realumo (angl. real things) – jie nori tyrinėti realius dalykus, tuos, kurių dar detaliai neišnagrinėjo 

daugybė ţmonių iki jų, tuos, kurie kam nors turi tikrą vertę; 

• pasirinkimo (angl. choice) – jie nori pasirinkti, ką, kada ir kaip mokytis; jie nori dalyvauti 

parenkant uţduotis ir numatant spręstinas problemas; nori suprasti, ko iš jų bus reikalaujama, kokie bus 

vertinimo kriterijai ir, tai išsiaiškinę, nori veikimo laisvės, kai gali sulaukti pagalbos, bet nėra nuolat 

priţiūrimi; 

• iššūkio (angl. challenge) – jie nori išmėginti gana sudėtingus dalykus ir patirti pasitenkinimą 

padarę tikrą paţangą; 

• bendradarbiavimo (angl. collaboration) – jie nori veikti, mąstyti, įveikti sunkumus, mokytis kartu 

su kitais“ (Claxton, 2011, p. 94). 

Siekiant įtvirtinti mokinio ţinias apie dėstomą sritį ir skatinant jas kūrybiškai pritaikyti kitose situacijose, 

tikslinga pasiūlyti mokiniams spręsti kuo daugiau uţdavinių atitinkama tema. Platesnis uţdavinių 

pasirinkimas bei didėjantis jų sudėtingumo lygis mokiniams suteiks didesnę galimybę ieškoti teisingų 

sprendimų variantų, gauti apčiuopamą rezultatą ir daţniau patirti mokymosi sėkmę, pajusti atradimo 

dţiaugsmą – „eureką“.  

Mokinių kūrybiškumą bei smalsumą skatina ir tokie matematikos uţdaviniai, kurių tematika turi sąsajas 

su realiomis bei artimomis besimokantiesiems gyvenimo situacijomis. Ir tai ypač patogu įgyvendinti per 

dalykų integraciją, nes matematika yra neatsiejama nuo kitų mokomųjų dalykų. Matematika ţmogui yra 

svarbus dalykas ne tik sprendţiant įvairias kasdieninio gyvenimo problemas, bet ir gyvybiškai aktualias, 

kaip klimato kaita, energijos išteklių naudojimas, skaitmenizavimas. Todėl yra privalumas, kai 

matematikos mokytojas šį dalyką planuoja ir dėsto lanksčiai, integruojant su kitais STEAM dalykais. 

STEAM ugdymas – tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių paţinimą, pritaikymą ir problemų 

sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir 

inţinerijos kontekste. STEAM ugdyme akcentuojamas kūrybiškumas ir kritinis mąstymas, kaip 

tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais. Neatsitiktinai 

pabrėţiama, jog matematinio ugdymo turinys būtų siejamas su objektyviais moksliniais faktais, dėsniais 



7 
 

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

ir teorijomis, meno, technologijų pasiekimais, ir nagrinėjamas, atsiţvelgiant į mokinių amţiaus tarpsnių 

ypatumus, psichologinę ir fizinę raidą, grindţiamas optimaliomis paţinimo strategijomis. Integruotas 

mokymas mokiniams suteikia daug platesnes galimybes paţinti pasaulį, kaip nedalomą visumą, kritiškiau 

ir kūrybiškiau paţvelgti į problemas ir jų sprendimą.  

Apibendrinant teorinės dalies medţiagą, drąsiai galima teigti, kad matematika yra dalykas, kuris skatina 

mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, ir kad šie du mąstymo tipai gali prisidėti prie mokinių 

motyvacijos, įtraukimo  gerinimo ir geresnių mokymosi rezultatų. Matematika gali būti patraukli ir įdomi, 

jei mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio amţiaus tarpsnio ypatumus, gebėjimus, geba sukurti tinkamą 

edukacinę ir  mokymo aplinką, naudoja  inovatyvias  bei interaktyvias mokymo(si) priemones. O 5-6 

klasių ugdytiniai, kuriems ypač būdingas smalsumas, atradimų paieška, visuomet ieškos argumentuoto ir 

kūrybiško uţduoties ar problemos sprendimo, jei ji bus iš jiems paţįstamos, realios ir pritaikomos 

gyvenimo situacijos. O tai padaryti efektyviausia per STEAM dalykų integraciją, kuri mokymąsi daro 

aiškų, tikrovišką ir įtraukiantį.  
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Praktinė dalis 

Šiuolaikiniame ir besikeičiančiame pasaulyje tradicinis mokymas suka link integruoto, atviro, 

inovatyviomis technologijomis bei probleminiu mąstymu paremto mokymosi. Mokiniai vis daţniau 

pasikliauja savo patirtimi, analizuodami problemas, galinčias turėti įtakos jų ar kitų ţmonių gyvenimui, 

siekia perkelti mokymosi idėjų supratimą iš vieno dalyko į kitą, ieško naujų idėjų, įrodymų, kritiškiau ir 

kūrybiškiau intepretuoja įvairias situacijas. Pastebimas ir augantis besimokančiųjų savarankiškumas, 

renkantis mokymo medţiagą ir priemones. Išmanieji įrengimai jau tapo mokinių neatsiejama kasdienio 

gyvenimo dalimi įvairiems gyvenimo tikslams: mokymuisi, laisvalaikiui, pramogoms, ţaidimams. Vaikai 

pirštų galiukais siekia paţinti pasaulį ir gauti bet kokią informaciją ir bet kokiu jiems tinkamu  laiku ar 

vietoje. Mobiliosios išmaniųjų telefonų ar planšečių programėlės padeda mokiniams sukaupti dėmesį, 

skatina eiti ir surasti vis sudėtingesnius sprendimus, įtvirtinti įgytas ţinias ir savarankiškai suvokti 

uţdavinio esmę. „Mobilios programėlės gali padėti mokiniams spręsti problemas per trumpą laiką, be 

didţiulių pastangų ir tiksliai, sudarant galimybę paţaisti, pasitaisyti ir būti aktyviems mokymosi procese 

(Drigas, Pappas, 2015). Erasmus+ projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART-MT) sukurtas 

intelektinis produktas „Elektroninis priemonių rinkinys mokinių kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui 

ugdyti“ bus pagalbininkas matematikos ir kitų STEAM dalykų mokytojams, ne tik ugdant mokinių kritinį 

mąstymą ir kūrybiškumą matematikoje, bet ir integruojant mokomuosius dalykus, individualizuojant 

matematikos uţduotis, atsiţvelgiant į mokinio individualius gebėjimus, poreikius ir interesus. 

Mokytojai, pasinaudoję projekto SMART-MT (https://smart.erasmus.site) metu sukurta mobilios 

programėlės kūrimo programa, galėtų patys savarankiškai arba kartu su mokiniais pasirengti uţduotis, 

atitinkančias ne tik dėstomą matematikos sritį, bet ir klasės mokinių intelektinį, socialinį kontekstą. 

Uţduotyse galėtų atsirasti ir ţemėlapiai, ir įvairios STEAM dalykų sąvokos, kurios skatintų mokinį 

internete, knygose ieškoti, ką jos reiškia, pvz., Platono, Archimedo erdvinės geometrijos kūnai, 

Sierpinskio trikampis ir pan. 

Projekto SMART-MT metu sukurtas intelektinis produktas “Elektroninis priemonių rinkinys mokinių 

kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti” susideda iš 2 struktūrinių dalių: Elektroninio katalogo ir 

naujai sukurtos mobilios programėlės „Eureka“. Šio intelektinio produkto tikslas – stiprinti matematikos 

mokytojo gebėjimą, padedantį ugdyti mokinių kritinį mąstymą bei kūrybiškumą integruojant matematiką 

su kitais STEAM dalykais ir naudojant inovatyvias mobilias programėles. Elektroninis katalogas 

pristato jau sukurtas mobilias programėles, kurias mokytojas gali naudoti tiek pamokose, tiek 

popamokinėse veiklose. Mobilios aplikacijos (programėlės) padės mokytojui diferencijuojant ir 

personalizuojant ugdymo procesą, atsiţvelgiant į mokinio galimybes ir pomėgius. Taip pat „Eureka“ 

uţduotys su ţaidybiniais elementais leis mokytojui tradicinę pamoką padaryti patrauklesne, inovatyvesne 

ir draugiškesne mokiniams.  

 

 

 

https://smart.erasmus.site/
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Kaip naudotis elektroniniu katalogu? 

Mokytojai, pageidaujantys pasinaudoti ugdymo procese jau sukurtų mobilių programėlių, skirtų mokinių 

kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui ugdyti, katalogu, pirmiausia turi apsilankyti interneto svetainėje. 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/# 

 

Atidarius svetainės puslapį reikia paspausti „Elektronininį priemonių rinlinį“, kuris paţymėtas juodu 

stačiakampiu, ir mokytojai ras įvairias mobilias programėles, kurios suskirstytos į 5 kategorijas. 

 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/
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Mokytojas gali laisvai pasirinti tinkamą programėlę pagal mokymo tikslą ir integruotą dalyką: 

 gamtos mokslai (Biologija, Chemija, Fizika), 

 technologijos, 

 inţinierija, 

 menai, 

 įvairūs (kiti). 

Kiekviena mobili programėlė turi aprašymą (kortelę), kuriame trumpai pristatomas turinys, mokymo(si) 

tikslas pagal Booom‟o tikslų taksonomiją, galimybė integruoti matematiką su kitais mokomaisiais 

dalykais; nurodyta, kokius mokinių kognityvinius įgūdţius ši programėlė padeda ugdyti (pvz., geba 

nubrėţti reikiamą geometrinę figūrą; geba tinkamai uţrašyti, pateikti, paaiškinti uţdavinio sprendimą). 

Taip pat mokytojas ras informaciją, kokia operacinė sistema reikalinga programėlės uţduočiai vykdyti, 

kokiu adresu galima ją atsisiųsti, ar ši programėlė yra mokama ar nemokama, kokia galima naudojimo 

kalba (ţr. apačioje esantį paveikslėlį). 

 

Trumpai pateiksime kelių, jau sukurtų mobilių programėlių, esančių e-kataloge, pavyzdţius. 
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Mąstyk (Brain it on)! 

Aprašymas. Šioje programėlėje vartotojas turi piešti skirtingas figūras, kad galėtų išspręsti sudėtingus 

fizikos galvosūkius. Joje nėra vieno ir unikalaus sprendimo! Kiekvienas gali pasiūlyti skirtingą 

sprendimą, remdamasis savo kūrybiškumu ir kritiniu mąstymu. Programėlė leidţia rungtyniauti, dalintis ir 

lyginti galimus sprendimus.  

Operacinė sistema: 

 Android: https://smart.erasmus.site/e-directory-2/ 

 iOS: https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692 

Nuoroda atsisiuntimui: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en 

 

 

 

 

 

 

Instrukcija. Prieš pradėdami dirbti su programėlė, jūs turite ją atsiųsti į savo išmanųjį telefoną arba į 

planšetinį kompiuterį. Programėlę atidarykite, spustelėdami mygtuką „Paleisti“. Čia jūs rasite įvairių 

lygių uţduočių ţemėlapį. Norėdami „atrakinti„ daugiau uţdavinių, turėsite išspręsti mįsles. Priklausomai 

nuo to, kaip jūs sprendţiate uţduotį pagal ėjimų, ţingsnių skaičių, atlikimo laiką, gausite apdovanojimą – 

„ţvaigţdutes“. „Premium“ (mokamas) ţaidimas leidţia jums sukurti ir savo mįsles. Tai sudaro galimybes 

tiek mokiniams, tiek mokytojams panaudoti savo kūrybinį potencialą, kuriant naujus iššūkius. 

Programėlės panaudojimas klasėje. Ţaidimas suteikia daug malonumo ir skatina vartotojus panaudoti 

savo kūrybinį potencialą. Programėlė yra vertinga, nes ugdo kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Ji yra kaip 

įrankis, parodantis, kaip kritinio mąstymo dėka galima išspręsti problemas, kurios iš pirmo ţvilgsnio 

atrodo yra neišsprendţiamos. 

Įgūdžiai 

 

Kūrybiškumas. Programėlė ugdo kūrybinio mąstymo įgūdţius, nes, norint 

išspręsti mįsles, reikia ieškoti naujų, originalių būdų 

https://smart.erasmus.site/e-directory-2/
https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en
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Tiltų konstravimo stimuliatorius 

 

Aprašymas. Šio ţaidimo metu vartotojas gali atskleisti savo inţinierinius gebėjimus – pastatyti tiltą 

Ţaidimo metu vartotojai gali parodyti savo inţinerinius įgūdţius – pastatyti tiltą, kad jis atlaikytų 

transporto priemonę ir nesugriūtų. Yra galimybė statyti vis sudėtingesnius tiltus. Tam reikia logikos ir 

kritinio mąstymo.. Grafika yra gana tikroviška, patraukli aplinka. 

Opreacinė sistema:  

 Android. 

Nuoroda atsisiuntimui: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcija. Norėdami pradėti dirbti su programėle, pirmiausia turite ją atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną 

ar kitą naudojamą įrenginį. Nemokama programėlės versija leidţia dirbti tik lygyje „Standartinis”. 

Ţaidimas prasideda pristatymu, kaip statyti tiltus. Iškilus sunkumams, pereinant iš vieno lygio į kitą, jums 

padės vadovas. 

Programėlės naudojimas klasėje. Ši mobili programėlė įdomi ir yra puikus mokymosi, kūrybinio 

mąstymo, malonaus laisvalaikio leidimo derinys. Ţaidimas skatina mokinių domėjimąsi inţinerija. Dėl 

savo savybių programėlė gali būti naudojama mokinių savarankiškam mokymuisi. Kadangi ţaisti yra 

labai smagu, tai padeda mokiniams ţengti pirmąjį ţingsnį mobilaus mokymosi link. 

  

Kritinis mąstymas. Kiekvienas lygis reikalauja, kad vartotojas panaudotų savo 

ţinias (pavyzdţiui,geometrijos), kad galėtų išspręsti programėlėje pateiktas 

problemas. 

Matematikos ir kitų STEAM dalykų integracija: gamtos mokslai (fizika), 

inţinierija, menai 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge
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Įgūdžiai 

 

 

 

 

Naujai sukurta mobilioji programėlė „Eureka App” – Atradimo džiaugsmas! 

Eureka APP 

Aprašymas. Mobiliąją programėlę SMART-MT, kurios tikslas yra patobulinti mokinių matematikos 

ţinias ir įgūdţius, sudaro dvi dalys: „Matematika App“ ir ‚Eureka App“. ‚Eureka App“ skirta 5-6 klasių 

(10-13 amţiaus) mokiniams. Programėlei būdingas nesudėtingas naudojimas; ji pasiţymi ţaidybiniais 

elementais ir praktiškumu. „Eureka App“ tikslas yra skatinti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, 

integruojant matematiką su STEAM mokomaisiais dalykais – gamtos mokslais, menu, technologijomis 

bei inţinierija. „Eureka App“ remiasi idėja, kad matematika negali būti mokoma atskirai, nes jos ţinios 

yra glaudţiai surištos su kitais STEAM dalykais. Naujų ţinių įgyjimas per sąveiką su kitais skirtingais 

dalykais stiprina mokinių supratimą apie matematikos mokymosi reikšmingumą, naudą, ugdo jų kritinį 

mąstymą ir kūrybiškumą, kas sudaro galimybę sukauptas ţinias efektyviai pritaikyti realiame gyvenime. 

„Eureka App“ sudaro 25 matematikos uţdaviniai, kurių turinys paremtas realaus gyvenimo situacijomis, 

kaip antai: kelionė laivu, kopimas į kalnus, aplinkos tarša, susitikimas su gamta, paukščiais, gyvūnėliais, 

gimtadienio šventė, kelionė į Drakulos pilį, sportas ir sveikata, apsipirkimas, piešimas ir pan. 

Instrukcija. Norėdami pradėti dirbti su programėle, pirmiausia turite ją atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną 

ar kitą naudojamą įrenginį. 

Nuoroda atsisiuntimui: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-

q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg.  

Visi uţdaviniai ir naudojimo instrukcijos yra pateikiamos šešiomis Europos Sąjungos šalių kalbomis: 

anglų, lietuvių, latvių, lenkų, rumunų ir graikų.  

Kūrybiškumas. Programėlė skatina vartotoją pasitelkti savo kūrybiškumą, statant 

individualius ir novatoriškus tiltus 

Kritinis mąstymas. Kiekviename tolimesniame lygyje ţaidėjai turi panaudoti 

savo ţinias, norėdami išspręsti programoje iškeltas problemas. Štai todėl ţaidimas 

yra geras mokytojas, mokantis spręsti problemas. 

Matematikos ir kitų STEAM dalykų integracija: inţinierija 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg
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Prieš pradedant dirbti su programėle SMART vartotojas telefono ( ar kito įrenginio) skydelyje gali 

pasirinkti „Math APP“  arba „Eureka APP“  

 
Įvadinėje „Eureka App“ dalyje mokytojai ir mokiniai ras „E-vadovą”, kaip naudotis SMART programa 

„Eureka App“. Mokytojai ar mokiniai, pasirinkę šią programą, ras 25 pratimų sąrašą. Vartotojui nebūtina 

iš eilės spręsti uţduotis; jų pavadinimas arba paveikslėlis padės pasirinkti tinkamą temą. Programėlė 

leidţia įvesti reikšmes ir atlikti skaičiavimus. Jei mokiniai neţino, kaip išspręsti uţduotį, jie visada gali 

pasinaudoti pagalba, spustelėjus klaustuko piktogramą. 

Pratimų pavyzdžiai: Temperatūros pokyčiai kalnuose 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uţduoties sąlyga (kairėje) ir jos sprendimas (dešinėje) 
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Uţduoties susijusi su galima realaus gyvenimo situacija. Uţduotis reikalauja atsakyti į 3 klausimus: 

- Kiek km sudaro 4000 m?  

- Kiek laipsnių temperatura krinta 4000 m aukštyje? 

- Kokia temperatura bus 4000 m aukštyje? 

Kiekvienas teisingas vartotojo atsakymas įvertinamas laimėjimu – „geltona ţvaigţdute“. 

 

Uţduotis: Sportas ir energija 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uţduoties sąlyga (kairėje) ir jos sprendimas (dešinėje) 

Ši uţduotis yra apie mankštą ir kalorijų deginimą. Mokinio uţduotis – apskaičiuoti, kiek kalorijų jie 

sudegins, atlikdami įvairius pratimus. Uţduoties apačioje yra klaviatūra su skaičiais duomenims įvesti. 

Svarbu atkreipti dėmesį į 3 aukščiau klaviatūros esančias piktogramas: pirmoji naudojama rezultatui 

perţiūrėti, jei nepavyksta 3 kartus išspręsti uţduotį teisingai; antroji leidţia dar kartą įvesti naują vertę; o 

trečioji naudojama atsakymo patvirtinimui. 

Programėlės naudojimas klasėje. „Eureka App„ yra patraukli matematikos mokymosi priemonė, kuri 

skiriama 5-6 klasių mokiniams, ypač patiriantiems mokymosi sunkumus ir turintiems ţemus pasiekimus. 

Teminė „Eureka App“ uţduočių įvairovė (apskaičiuokite ilgį ar aukštį, išlaidas gimtadienio vakarienei ar 

sausainių gaminimui, upės greitį, širdies pulsą) padės mokytojui personalizuojant mokinių mokymąsi, 

atsiţvelgiant į jų gebėjimus, pomėgius ar interesus. Toks įvairiapusiškumas leis ir mokiniams daug kartų 

kartoti uţduotis ir, pagaliau, – gauti teisingą atsakymą bei supratimą, kaip tai atlikti. Tokia sėkmė yra 

geriausias motyvatorius mokantis matematikos. 
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Įgūdžiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracija matematikos su kitais STEAM dalykais: biologija, chemija, fizika, 

technologijomis ir inţinierija. 

 

  

Kūrybiškumas. „Eureka App“ uţduočių įvairovė leidţia mokiniams paţvelgti į 

iškilusias problemas kompleksiškai, iš skirtingų mokymosi dalykų pozicijų, ir 

skatina ieškoti skirtumų bei panašumų. Vis sudėtingėjantis uţduočių lygis skatina 

mokinius ieškoti tesingų sprendimų. Trys bandymai surasti lengviausią sprendimo 

kelią puoselėja mokinių supratimo ir taikymo įgūdţius bei kūrybiškumą. 

Kritinis mąstymas. „Eureka App“ ugdo ir mokinių kritinį mąstymą, skatindama 

mokinius tesingai analizuoti pateiktus duomenis. Atlikdami įvairias matematikos 

uţduotis mokiniai sprendţia ir aktualias realaus gyvenimo problemas, susijusias 

su gamtos tarša, ţmonių atsakomybėmis uţ sveiką gyvenimo būdą ir vykdomas 

veiklas. Spręsdami uţduotis mokiniai taip pat diskutuoja apie problemų svarbą, 

daro išvadas ir ginčijasi, kodėl pasirinktas vienas ar kitas sprendimas yra 

tinkamiausias.  
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