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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. 

II modulis “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un 

radošuma veicināšanai matemātikas stundās” 

Mērķis: attīstīt skolotāju didaktiskās un digitālās kompetences, lai palielinātu skolēnu iesaisti un 

motivāciju mācīties matemātiku un citus STEAM mācību priekšmetus, izmantojot mobilās lietotnes. 

Uzdevumi: 

1. iepazīstināt ar skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstības nozīmi matemātikas apguvē; 

2. pārskatīt iespējas un nepieciešamību integrēt matemātiku citos STEAM priekšmetos; 

3. sniegt skolotājiem praktiskas instrukcijas, kā strādāt ar e-rīku komplektu un mobilajām lietotnēm, 

lai veicinātu skolēnu kritisko domāšanu un radošumu. 

 

Teorētiskā daļa 

Pasaules ekonomikas foruma (2015) ziņojumā ir definēts 16 būtisku izglītības iemaņu kopums 21. 

gadsimtā. Šis kopums ietver četras pamatprasmes, kuraskas nepieciešamas sarežģītu dzīves problēmu 

risināšanai  - lasīšana un rakstīšana, rēķināšana un izziņa, un 4 kompetences - kritiskā domāšana, 

radošums, komunikācija un sadarbība.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 1. 21st-Century Skills  
(New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology, 2015, p. 5) 

 

Šo prasmju attīstīšana nosaka virzienu mūsdienu skolai, kā sagatavot skolēnus nākotnei strauji mainīgajā 

pasaulē - vēl neizveidotām darba vietām, tehnoloģijām, kas vēl nav izgudrotas un, lai atrisinātu 

problēmas, kuras vēl nav apzinātas. Lai spētu izsekot šai nenoteiktībai, skolēniem jāattīsta ne tikai 

iepriekš minētās prasmes, bet arī viņu “rakstura īpašības”: zinātkāre, iniciatīva un pielāgošanās spējas, 

sociālā un kultūras izpratne.  

Šis modulis aptvers tikai divas kompetences - kritisko domāšanu un radošumu, to ietekmi uz matemātikas 

apguvi un šo prasmju attīstību, izmantojot mobilās lietojumprogrammas 5. – 6. klašu skolēnu mācību 

procesā. 
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Pirmkārt, ir svarīgi noskaidrot, vai matemātika patiešām var dot ieguldījumu skolēnu kritiskajā domāšanā 

un radošumā, un vai šis ieguldījums var ietekmēt labākus mācību rezultātus? Otrkārt, vai matemātika kā 

pats priekšmets var būt radoša? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ir jāsaprot jēdzienu "radošums" un 

"kritiskā domāšana" būtība. 

Par spīti daudziem pētījumiem, kas veikti kritiskās domāšanas un radošuma attīstības jomā, mēs nevaram 

atrast šo jēdzienu vienīgo definīciju, jo filozofi, psihologi, sociologi izglītības jomā definē tos, balstoties 

uz atšķirīgām filozofiskām attieksmēm un metodēm. 

Radošums tiek definēts kā atšķirīgs domāšanas veids (nošķirtība, dažādība, lielāka izvēle), un kritiskā 

domāšana ir saplūstošs domāšanas veids (apvienošanās, kas prasa precizitāti, specifiku, zināšanas, pareizu 

lēmumu). Tomēr kritiskā domāšana un radošums ir vienlīdz nepieciešami arī mācīšanas procesā. Lai cik 

paradoksāli tas liktos, matemātika ne tikai palīdz domāt kritiski, bet arī ļauj realizēt idejas, jo tā ir vērsta 

uz problemātisku jautājumu risināšanu un savienojuma atrašanu. Radošo un kritisko domāšanu saista to 

sarežģītība, spēja dažādi aplūkot parādības un problēmas un rast vairāk nekā vienu problēmas risinājumu. 

Skolas līmenī pieeja problēmu risināšanai ir būtiska saikne ar jaunrades un kritiskās domāšanas saikni. 

Kritiskā domāšana ir pamatotu lēmumu pieņemšanas process. Izvērtējot kritiskās domāšanas definīcijas, 

ko formulējuši dažādi zinātnieki, šo domāšanas veidu var identificēt kā sarežģītu intelektuālo darbību, kas 

ietver problēmu formulēšanu, reformēšanu, novērtēšanu un jutīgumu  (Maričić, 2009: 485; Maričić, 

2011a from Maričića, Špijunovićb, 2015).Spriežot pēc Blūma precīzās taksonomijas, iegaumēšana un 

sapratne nav kritiskā domāšana. Tās ir tikai nepieciešamas kritiskās domāšanas iepriekšējās darbības. 

Skolēniem ir jāapgūst vairākas lietas, lai spētu kritiski domāt. Kritiskā domāšana sākas, kad tiek uztvertas 

jaunas idejas, un problēmas tiek pārbaudītas un adaptētas. Šāda veida domāšana ir ļoti svarīgs izziņas 

līdzeklis matemātikā un dabaszinātnēs, un tā veicina šo mācību priekšmetu mācīšanas/apgūšanas kvalitāti. 

Tāpēc tā jāattīsta nepārtraukti: gan skolā, gan arī pēc skolas aktivitātēm. Kritiska domāšana palīdz pārnest 

pasīvo mācīšanu, pamatojoties uz faktu iegaumēšanu, uz jēgpilnu un mērķtiecīgu mācīšanos. Investēšana 

skolēnu kritiskās domāšanas izglītībā atmaksājas divējādi: skolēni mācās domāt un domā, kā apgūt 

matemātiku. Akadēmiskā literatūra atšķir trīs soļus kritiskās domāšanas ieviešanā mācīšanas/mācīšanās 

procesā: stimulēšanā, uztverē un refleksijā. Pie pirmā - stimulācijas soļa skolēnus mudina atcerēties to, ko 

viņi jau zina par uzdevumu. Uztveres stadijā skolēni apzināti uztver jaunu informāciju, lasot tekstu, 

klausoties lekciju vai pildot uzdevumus, salīdzinot jauno informāciju ar pieejamo. Refleksija fokusējas uz 

to, kas noticis pirmajos soļos un kā mainījusies viņu uztvere. “Kritiski domājošiem” skolēniem:  

 attīstīt dziļākas iesaistes un uztveres prasmes. Pētījumi rāda, ka, lai kā skolotājs censtos, viņš 

nevar domāt savu skolēnu vietā. Tomēr viņš var radīt apstākļus, kas mudina skolēnus “ieslēgt” 

savu domāšanu un aktīvi iesaistīties matemātikas apguvē. Skolēniem ir iespēja izvēlēties 

stratēģijas, kas atvieglotu noteiktu darbību veikšanu, risināt problēmas, kuru pamatā ir argumenti, 

kāpēc viņi izvēlējušies vienu vai otru risinājumu, kā arī “atrast” un izmantot matemātiku reālās 

dzīves situācijās; 
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 stiprināt autonomiju un pašregulāciju. Skolotājs var piedāvāt skolēniem izmantot dažādus 

domāšanas rīkus (domus kartes, De Bono domāšanas cepures u.c.), kā arī atraktīvus, inovatīvus 

mācību līdzekļus, tādējādi veicinot viņu patstāvīgu mācīšanos un pašrefleksiju. 

Pašreizējie matemātikas izglītības standarti prasa veltīt vairāk uzmanības problēmu risināšanai, 

argumentācijai, pārstāvībai un saziņai. Katrs no šiem procesiem (jeb “matemātiskā prakse”) stiprina 

skolēnu kritisko domāšanu (Kritiskā domāšana elementārajā matemātikā: Kas? Kāpēc? Kad? Un Kā?, 

2013). 

Pētījumi liecina, ka skolēnu kritiskās domāšanas prasmes var attīstīt, ja tiek radīta pareiza pozitīva 

izglītības vide, kurā skolotājs nedominē mācīšanas/mācīšanās procesā, bet ir aktīvu skolēnu darbību 

veicinātājs, veicinot sadarbību starp skolotāju un izglītojamo un savstarpēji starp izglītojamajiem.(Swartz 

and Parks, 1994; Rajendran, 2010; Mason, Burton and Stacey, 2010,Henningsen & Stein, 1997 from 

Firdaus, Kailani, Bin Bakar, Bakry, 2015). 

Piemērota un pievilcīga izglītības vide rada skolēnu ziņkāri un mudina viņus atrast pareizo risinājumu 

problēmai ar pareizo matemātisko pamatojumu. Tāpēc, plānojot nodarbību un uzdodot matemātikas 

uzdevumus, skolotājam jāņem vērā, ka tiem jābūt “draudzīgiem izglītojamajam” un tuviem viņa videi, 

interesēm, vajadzībām, spējām. Atbilstošas tēmas, piemēram, ceļošana, festivāli, daba, droša vide, sports, 

piedzīvojumi, attiecības ar draugiem u.c., varētu modināt skolēnu ziņkāri. Skolēnu kritiskās domāšanas 

attīstīšanai, uzdevumiem vajadzētu būt piemērotiem ikdienas dzīvei. Kritisko domāšanu būs grūti 

veicināt, ja tā ir nošķirta no ikdienas dzīves. Piemēram, kad skolēns atrisina uzdevumu ar vienādojumu, 

skolotājs var jautāt: ko nozīmē vienādojums? Kur reālajā dzīvē var sastapt parādību, ko varētu raksturot, 

izmantojot kvadrātvienādojumu?  

Radošuma jēdziens parasti tiek saistīts ar mākslu un literatūru, jo tiek definēts kā spēja atklāt jaunus vai 

oriģinālus risinājumus, nododot esošās zināšanas jaunām situācijām. 

Taču mūsdienās jēgpilnu zinātnes atklājumu redz arī kā radošu darbību. Vienīgā atšķirība ir tā, ka 

radošums mākslā un literatūrā tiek saprasts kā jauna darba radīšana, bet matemātikā un dabas zinātnēs, 

radoša ideja tiek saskatīta ne tikai jaunradē, bet arī tās noderībā sabiedrībai. Radošā matemātika sastāv no 

eksperimentēšanas, modelēšanas, pierādījumiem, secības, spēļu elementiem, pielietošanas/pielāgošanas, 

analīzes/sistematizēšanas, pamatojuma, priekšraksta, analoģijas un salīdzinājuma. Pētnieki atšķir divus 

radošuma līmeņus matemātikā: profesionālais un skolas. 

Laycock (1970) radošumu matemātisko raksturoja kā spēju analizēt noteiktu problēmu no dažādiem 

skatupunktiem, saskatīt modeļus, atšķirības un līdzības, radīt vairākas idejas un izvēlēties pareizu metodi, 

kā risināt nepazīstamas matemātiskās situācijas (Nadjafikhaha, Yaftianb, Bakhshalizadeh, 2012, 286. 

lpp.). Ervynck (1991) uzskata, ka radošums “risina vecu problēmu ar jaunām metodēm kā radošas 

matemātiskas darbības piemēru un ilustrē reālās dzīves problēmu risinājumus trīs dažādos matemātiskā 

radošuma līmeņos”. 

Pirmajos divos līmeņos problēmas risinājumi ir ierasti un paredzami, bet trešajā līmenī tiek izmantota 

daudz sarežģītāka pieeja, lai atrisinātu problēmu, kuras pamatā ir pieredze, intuīcija, uztvere, ieskats un 

vairāki ticami minējumi, kas iestrādāti problēmas raksturīgajā struktūrā. Šajā līmenī, iespējams, kā 
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problēmas risinājumā netiek izmantota iepriekš zināma informācija, bet vērā tiek ņemti daudzi ticami un 

pamatoti pieņēmumi, kas netieši ir iekļauti šajā problēmā un kas varētu novest pie neparastas un jaunas 

metodes augstā matemātiskā radošuma līmenī.” Tas ir “eureka” pārsteiguma un mierinājuma brīdis, kad 

tiek atrasts konkrēts radošs risinājums. Alberts Einšteins teicis, ka “nav grūti atrast problēmas risinājumu, 

bet ir grūtāk atrast vienkāršu un skaidru problēmas risinājumu”. Radošums un problēmu risināšana ne 

vienmēr tiek uztverta kā identiska, jo ne visas problēmas prasa radošu risinājumu vai oriģinālu domāšanu. 

Lai šie procesi notiktu, skolēniem būtu jāstrādā ar reālām problēmsituācijām, kas viņus mudina izzināt un 

interpretēt. Turklāt, ir ļoti svarīgi, lai skolēniem tiktu dota iespēja radīt pašiem savas problēmas 

atrisināšanai. Iesaistoties šādās aktivitātēs, skolēni “matematizē” savu pasauli. Radošs skolēns ir skolēns, 

kurš vēlas atbildēt uz jautājumiem “Kāpēc?” un “Kā?” 

Akadēmiķi vienprātīgi apgalvo, ka radošuma, kā arī kritiskās domāšanas attīstība ir atkarīga no mācību 

vides un skolotāju spējas radīt šo vidi. Vairāki pētījumi liecina, ka skolotāji, jo īpaši vecākā paaudze, 

māca skolēniem to, kā viņi mācīti skolā: neveicinot radošumu matemātikas nodarbībās (Shriki, 2010). 

Tradicionālās mācību metodes var ietekmēt skolēnu nevēlēšanos vai pat bailes apgūt matemātiku. 

Mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, izstrādātas mobilās aplikācijas ar spēļu, sacīkšu, komandas darba 

elementiem skolēniem ir ļoti saistošas. Šie rīki ne tikai ļauj diferencēt un personalizēt matemātikas 

mācīšanu, bet arī palīdz labāk nostiprināt zināšanas un pielietot tās citos uzdevumos. Skolotāji, izmantojot 

interaktīvos mācību rīkus, var izvairīties no standarta procedūru atkārtošanas. Tādējādi skolēni iegūs 

iespēju patstāvīgi un radoši veidot matemātiskas koncepcijas un idejas, apdomāties par tām un to saikni, 

un meklēt jaunas idejas problēmas risināšanai, pamatojoties uz viņu pieredzi un iegūtajām zināšanām. 

Matemātikas skolotājiem jāplāno mācīšana tādā veidā, kas veicina skolēnu pētniecību - izsakot 

pieņēmumus un hipotēzes, analizējot, noliedzot, piemērojot stratēģijas, izstrādājot plānus, pamatojot 

savus secinājumus un pārdomājot tos. “Matemātikas būtība ne tikai sniedz pareizās atbildes, bet tajā 

ietilpst arī radošā domāšana” (Ginsburga, 1996, p. 185). Tādā veidā skolotājiem būtu ne tikai jāuzsver 

problēmu risināšanas procedūru veiklība un precizitāte, bet jācenšas radīt drošu vidi, lai skolēni vēlētos 

iegūt vairāk zināšanas un domātu patstāvīgi. Skolotājam ir jāpilda sava misija – jāvirza skolēni uz 

atklājumiem. Un izglītojamie, jo īpaši tie, kuriem ir zemāks sasniegumu līmenis matemātikā, ir jāmudina 

mācīties, atklāt, uzņemties risku, pieļaut kļūdas un atrast veidus, kā vieglāk atrisināt kādu uzdevumu vai 

problēmu. Kembridžas Universitātes profesora J. Rudduck pētījumi liecina, ka skolotājiem, kas rada 

atbalstošu vidi radošumam un kritiskai domāšanai, jāņem vērā skolēnu “vēlmes” no trim “trim” R un trim 

“C”: 

• atbildība par mācīšanos (respect); 

• cieņa (resposibility)- skolēni vēlas tikt uzklausīti, viņu viedoklis par mācīšanos jārespektē un 

viņu priekšlikumi jāņem vērā; 

• reālas lietas (real things) - viņi vēlas izpētīt reālas lietas, tās, kuras iepriekš nav pētītas, tās, 

kurām ir reāla vērtība dzīvē; 

• izvēle (choice) - viņi vēlas izvēlēties, ko, kad un kā studēt, un iesaistīties uzdevumu izvēlē un 

paredzamo problēmu risināšanā; 
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• izaicinājums (challenge) - viņi vēlas izmēģināt lietas, kas ir diezgan sarežģītas, un ar prieku gūst 

panākumus; 

• sadarbība (collaboration) - viņi vēlas rīkoties, domāt, pārvarēt grūtības, mācīties kopā. (Claxton, 

2011, p. 94). 

Lai apvienotu skolēnu zināšanas un mudinātu tās radoši izmantot citās situācijās, ir lietderīgi piedāvāt 

viņiem pēc iespējas vairāk uzdevumu par konkrēto tēmu. Plašāka uzdevumu izvēle un to pieaugošais 

sarežģītības līmenis dos skolēniem lielāku iespēju meklēt pareizos risinājumus, iegūt taustāmu rezultātu 

un pieredzi, apgūstot panākumus biežāk, sajust atklājuma prieku - “eureka”. Skolēnu radošumu un 

zinātkāri var veicināt tādi matemātikas uzdevumi, kas ir cieši saistīti ar reālām dzīves situācijām. Un tā 

būtu jāintegrē citos mācību priekšmetos, jo matemātika ir neatņemama to sastāvdaļa. Matemātika ir 

svarīga ne tikai ikdienas dzīves problēmu risināšanā, bet arī tādās jomās kā klimata pārmaiņas, enerģijas 

resursu izmantošana, digitalizācija. Tāpēc matemātikas skolotājam ir nepieciešams šo priekšmetu plānot 

un mācīt elastīgi, sasaistot ar citiem STEAM priekšmetiem. STEAM izglītība ir neatņemama skolēnu 

spēju attīstība dabaszinātnēs, koncentrējoties uz reālo parādību sarežģītu izziņu, pielietošanu un problēmu 

risināšanu matemātikas, tehnoloģiju un inženierzinātņu kontekstā. 

STEAM izglītība uzsver radošumu un kritisko domāšanu kā starpdisciplināru pieeju, racionāli apvienojot 

to ar citiem tematiem. Tiek uzsvērts, ka matemātiskās izglītības saturs ir cieši saistīts ar objektīviem 

zinātniskiem faktiem, likumiem un teorijām, kā arī ar mākslas un tehnoloģiju sasniegumiem. Jāņem vērā 

arī skolēnu vecuma, psiholoģiskās un fiziskās attīstības īpatnības, kas balstītas uz optimālām izziņas 

stratēģijām. Integrēta mācīšana skolēniem sniedz daudz plašākas iespējas iepazīt pasauli kā nedalāmu 

veselumu, lai kritiskāk un radošāk aplūkotu problēmas un to risinājumus. 

Rezumējot, teorētiskā daļa rāda, ka matemātika ir mācību priekšmets, kas motivē skolēnu radošumu un 

kritisko domāšanu, un šie divi domāšanas veidi var veicināt viņu motivāciju, labāku integrāciju un 

labākus mācību rezultātus. Matemātika var būt saistoša un interesanta, ja skolotājs, pievēršot uzmanību 

skolēnu vecuma grupai un viņu spējām, spēj radīt piemērotu izglītības un mācību vidi, izmantojot 

inovatīvus un interaktīvus mācību līdzekļus. 5. - 6. klašu skolēniem zinātkāre ir acīmredzama, un viņi paši 

meklē jaunus atklājumus. Tāpēc skolotājiem būtu jāmeklē uzdevumi no reālām un pazīstamām dzīves 

situācijām. Tas piesaistīs skolēnu uzmanību, paaugstinās viņu motivāciju rast radošus un pamatotus 

risinājumus. Un tas ir patiešām efektīvi, ja integrē to ar STEAM mācību priekšmetiem, tādejādi padarot 

mācīšanos skaidru, reālistisku un iekļaujošu. 

  



6 
 

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. 

Praktiskā daļa 

Mūsdienu modernajā un mainīgajā pasaulē tradicionālā mācīšana virzās uz integrētu, atvērtu, inovatīvu 

tehnoloģiju un uz problēmām balstītu mācīšanos. Skolēni mēdz paļauties uz savu pieredzi, analizējot 

problēmas, kas ietekmē cilvēku dzīvi, un viņi pārnes zināšanas no viena mācību priekšmeta uz citu. Viņi 

arī ir motivēti meklēt jaunas idejas, pierādījumus un kritiskāk, radošāk interpretēt dažādas situācijas. 

Mācību materiālu un instrumentu izvēlē ir vērojama un arvien lielāka izglītojamo neatkarība. Viedierīces 

jau ir kļuvušas par neatņemamu skolēnu ikdienas sastāvdaļu. Viņi tos izmanto mācībām, socializēšanai, 

izklaidei, spēlēm. Bērni ir pieraduši, ka pasauli var iepazīt un iegūt jebkādu informāciju jebkurā laikā vai 

vietā. Mobilās lietotnes viedtālruņiem vai planšetdatoriem palīdz koncentrēties, rosina meklēt 

sarežģītākus risinājumus, konsolidē savas zināšanas un rosina patstāvīgi izprast uzdevuma būtību. 

Mobilās lietotnes var palīdzēt skolēniem īsā laikā atrisināt problēmas, neveltot lielas pūles, lai viņi tajā 

pašā laikā varētu spēlēt, uzlabot un būt aktīvi mācību procesā (Drigas, Pappas, 2015). Intelektuālais 

rezultāts “E-rīki skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstībai”, ko izstrādājis Erasmus + projekts 

“Smart Math Teacher” (SMART-MT), palīdzēs skolotājiem ne tikai attīstīt skolēnu kritisko domāšanu un 

radošumu matemātikā, bet arī integrēt mācību priekšmetus, personalizēt matemātikas uzdevumus 

atbilstoši individuālajām spējām, vajadzībām un interesēm. Skolotāji, izmantojot mobilo 

lietojumprogrammu, kas izstrādāta SMART-MT projekta laikā (vairāk https://smart.erasmus.site/lv/the-

eureka-app/ patstāvīgi vai kopā ar izglītojamajiem var sagatavot uzdevumus, kas būtu nozīmīgi ne tikai 

matemātikas jomai, bet arī izglītojamo intelektuālajam un sociālajam kontekstam. Uzdevumi varētu 

ietvert arī kartes un dažādas STEAM mācību priekšmetu koncepcijas, kas mudinātu skolēnus pašiem 

meklēt skaidrojumus, piem. “Plato, Arhimēdu, Sierpinski trijstūra telpiskās ģeometrijas ķermeņi”.  

Projekts SMART-MT ir sagatavojis "E– rīkus skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstībai". 

Tas sastāv no divām daļām – “Esošie e- rīki skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstībai” (E-

direktorijs) un jaunizveidotās mobilās lietotnes “Eureka”. Šī intelektuālā rezultāta mērķis - stiprināt 

matemātikas skolotāju spējas attīstīt skolēnu kritisko domāšanu un radošumu, mācību procesā iesaistot 

novatoriskus uzdevumus, kurus var atrisināt, izmantojot šo mobilo lietotni. 

“Esošie e- rīki skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstībai” (E-direktorijs) piedāvā jau 

esošu mobilo aplikāciju apkopojumu, kuras ir piemērotas izmantošanai gan klasē, gan ārpus tās, lai 

uzlabotu skolēnu kritisko domāšanu un radošumu. Aplikācijas palīdzēs dažādot un individualizēt mācību 

procesu, balstoties uz skolēnu spējām un interesēm. Ar mobilo aplikāciju palīdzību ikdienas mācību 

stundas varēs dažādot ar jauniem, skolēniem draudzīgiem un rotaļīgiem mācīšanās rīkiem. 

Kā lietot E- direktoriju? 

Lai sāktu lietot e-direktoriju ar esošu mobilo aplikāciju apkopojumu, kuras ir piemērotas izmantošanai 

gan klasē, gan ārpus tās, ar mērķi uzlabot skolēnu kritisko domāšanu un radošumu, skolotājiem ir 

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

https://smart.erasmus.site/lv/the-
https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/#
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Nākamais solis būs E-direktorija palaišana (attēlā apzīmēta ar melnu taisnstūri). Skolotāji tiks novirzīti uz 

lapu, kurā atrodas apkopotās mobilās aplikācijas (lietotnes). 

 



8 
 

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. 

Tur viņi atradīs esošo mobilo aplikāciju (lietotņu) apkopojumu, kuras ir sadalītas 5 kategorijās. Skolotāji 

var brīvi izvēlēties mobilo aplikāciju, kura ir piemērota mācīšanas/mācīšanās vajadzībām saskaņā ar 

plānoto tematu. 

• Dabaszinātnes (bioloģija, ķīmija, fizika); 

 Tehnoloģijas; 

 Inženierzinātnes; 

 Māksla; 

 Jaukti mācību priekšmeti. 

Visām mobilajām lietotnēm ir pievienots īss satura apraksts par programmas izmantošanu matemātikā 

atbilstoši Blūma taksonomijai (sniegt zināšanas, izprast zināšanas, pielietot zināšanas jaunās vai 

pazīstamās situācijās), arī ar izziņas spējām, kuras skolēniem ir jānostiprina (piemēram, “lai varētu 

uzzīmēt pareizu ģeometrisku figūru (uzzīmēt taisnleņķa trijstūri ar katešu garumu 3 cm un 4 cm); lai 

varētu uzrakstīt uzdevumu, paskaidrot to). Skolotāja noskaidros, kura STEAM tēma lietotnei ir saistīta ar 

matemātiku. Turklāt skolotājs var uzzināt, kurā operētājsistēmā viņš/viņa var vadīt lietojumprogrammu 

neatkarīgi no tā, vai par to maksā vai ne un kādā valodā tā ir pieejama. Šīs iespējas ir parādītas zemāk 

esošajos attēlos. 

 

Turpinājumā ir aprakstīti un parādīti daži mobilo aplikāciju piemēri, kas pieejamas e-rokasgrāmatā (e- 

direktorijā) no eksistējošām mobilajām aplikācijām, kas attīstītu skolēnu kritisko domāšanu un 

radošumu. 



9 
 

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. 

Domā! Fizikas mīklas! 

Apraksts. Šajā lietotnē lietotājam ir jāzīmē dažādas formas, lai atrisinātu aizraujošus fizikas uzdevumus. 

Uzdevumiem nav unikāla risinājuma! Katrs lietotājs var atrast atšķirīgu risinājumu, kas balstīts uz viņa 

radošo domāšanas veidu. Pastāv arī iespēja tiešsaistē konkurēt ar citiem lietotājiem, kā arī dalīties un 

salīdzināt risinājumus. 

Operātājsistēma: 

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

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

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

 

Instrukcija  

Lai sāktu strādāt ar lietojumprogrammu, vispirms tā jālejupielādē viedtālrunī (vai citā ierīcē, kuru 

izmantojat). Pēc tam palaidiet to un pieskarieties pogai "spēlēt". Jums tiks parādīta iespējamo līmeņu 

karte, lai sāktu. Lai tiktu tālāk, jums ir jāatrisina uzdevumi. Spēle piešķir zvaigznītes atkarībā no tā, kā jūs 

risināt uzdevumu (spēlē veikto gājienu skaits, laiks). Premium (apmaksāta) spēle ļauj jums izveidot savus 

uzdevumus. Tas dod iespēju gan skolēniem, gan skolotājiem izmantot savu potenciālu, lai radītu jaunus 

izaicinājumus.  

Aplikācijas pielietojums klasē  

Spēle ir izklaidējoša un ļauj lietotājiem izmantot savu radošo potenciālu. Ir vērts to izmantot, lai 

praktizētu radošumu un kritisko domāšanu. Lietojumprogramma ļoti labi darbojas kā rīks, lai parādītu, kā 

radošā domāšana ļauj risināt problēmas, kuras no sākumā šķiet neatrisināmas. 

Prasmes 

 

Radošums: Lai atrisinātu uzdevumus, lietojumprogramma attīsta radošās 

domāšanas prasmes, pateicoties nepieciešamībai domāt ārpus standarta. 

 

https://smart.erasmus.site/lv/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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Tilta būvēšanas simulators 

Apraksts 

Spēles laikā skolēns var parādīt savas inženiertehniskās iemaņas – būvēt tiltu, kas izturētu 

transportlīdzekļa svaru un neļautu tam nokrist. Ir iespēja veidot arvien sarežģītākus tiltus. Spēlē ir 

nepieciešamas loģiskās domāšanas prasmes. Grafikai ir reālistiska un saistoša vide.  

Operētājsistēma:  

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

 

 

 

 

 

Instrukcija 

Lai sāktu strādāt ar lietotni, vispirms tā jālejupielādē viedtālrunī (vai citā ierīcē, kuru izmantojat). Lietotne 

bezmaksas versijā ļauj spēlēt tikai pamata līmenī. Spēle sākas ar instrukciju sniegšanu, kā veidot tiltus. 

Problēmu gadījumā vadības sistēma palīdz iziet līmeni. 

Aplikācijas pielietojums klasē  

Šī ir jautra spēle, un tā ir lieliska mācīšanās, radošās domāšanas un izklaides kombinācija. Spēle var 

attīstīt skolēnu interesi par inženierzinātnēm. Pateicoties tās iespējām, spēli drīzāk var izmantot kā 

izklaides veidu, tāpēc to skolēniem var piedāvāt kā labu piemēru pašmācībai. Tā kā  to ir ļoti interesanti 

spēlēt, tas var būt veids kā skolēnus pārliecināt spert pirmo soli ceļā uz m-mācīšanos (mobilo mācīšanos). 

 

 

Prasmes 

Kritiskā domāšana: Lai atrisinātu lietotnē iekļautos uzdevumus, katra līmeņa 

dalībniekiem ir jāizmanto savas zināšanas (piemēram, fizikā). 

Matemātikas un citu STEAM mācību priekšmetu integrācija: dabaszinātnes 

(bioloģija, ķīmija, fizika); inženierzinātnes. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge
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Jaunizveidotā mobilā lietotne „Eureka”– atklāšanas prieks! 

 

Mobilā aplikācija“Eureka” 

Apraksts. Mobilā aplikācija (lietotne) “Eureka” ir viena no projekta SMART-MT izveidotajām 

mobilajām lietotnēm, kas koncentrējas uz matemātisko iemaņu attīstīšanu. Lietotne ir paredzēta 

pamatskolas 5. – 6. klases skolēniem, vecumā no 10 līdz 13 gadiem. Lietotne “Eureka” ir viegli lietojama, 

rotaļīga un praktiska, ar dažādiem spēļu elementiem.  

Lietotnes  “Eureka” mērķis ir veicināt skolēnu radošo un kritisko domāšanu matemātikā, izmantojot 

reālās dzīves situācijas uzdevumus,  kuros matemātika ir saistīta ar citiem STEAM priekšmetiem - 

dabaszinātnēm, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un mākslu. “Eureka” ir izveidoti 25 matemātikas 

uzdevumi, piem., ceļojums ar laivu, kāpšana Kilimandžaro kalnā, vides piesārņojums, uzdevumi par 

dabu, putniem, dzīvniekiem, dzimšanas dienas svinības, brauciens uz Drakulas pili, sports un veselība, 

iepirkšanās, glezniecība un tml. 

Instrukcija. Lai varētu sākt izmantot šo mobilo lietotni, lietotājam vispirms to jālejupielādē savā 

viedtālrunī (vai citā ierīcē (planšetdatorā)). 

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

q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg.  

Visi uzdevumi un lietošanas pamācības ir pieejamas 6 Eiropas valstu valodās: angļu, grieķu, latviešu, 

lietuviešu, poļu un rumāņu. 

 

Radošums: Lietotne ļauj lietotājiem izmantot savu radošumu, būvējot pielāgotus 

un novatoriskus tiltus. 

Kritiskā domāšana: Katrs nākamais līmenis liek spēlētājiem izmantot savas 

zināšanas, lai atrisinātu lietotnē iekļauto problēmssituāciju. Tāpēc spēle ir labs 

treniņš domāšanā problēmu risināšanai. 

Matemātikas un citu STEAM mācību priekšmetu integrācija: 

inženierzinātnes. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-
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Pēc lietotnes startēšanas tiek parādīts panelis, kurā lietotājs var izvēlēties lietotni -  Matemātika  vai 

Eureka  

 

“Eureka” ievaddaļā skolotāji un skolēni atradīs “E-pamācību, kā lietot SMART lietojumprogrammu 

Eureka”. Kad lietotāji izvēlas lietotni “Eureka”, viņi redzēs 25 uzdevumu sarakstu, kurus viņiem piedāvā 

izpildīt. Uzdevumus nav nepieciešams risināt secīgi, jo uzdevuma nosaukums vai blakus esošais attēls 

palīdzēs lietotājiem izvēlēties vēlamo tēmu. Lietotne ļauj ievadīt rezultātus un veikt aprēķinus. Ja skolēni 

nezina, kā atrisināt uzdevumu, viņi vienmēr var saņemt palīdzību, noklikšķinot uz jautājuma zīmes 

ikonas. 

Uzdevuma piemērs: Temperatūras izmaiņas kalnos 

  
Uzdevums (pa kreisi) un tā atrisinājums (pa labi) 
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Kā redzam, šis ir uzdevums ir saistīts ar reālo situāciju dabā. Uzdevuma mērķis ir iegūt atbildes uz 3 

jautājumiem: 

- Cik km ir 4000 m?  

- Par cik grādiem pazeminās temperatūra 4000 m augstumā?? 

- Cik grādu būs 4000 m augstumā?? 

Uzdevuma risinājums tiek novērtēts, laimējot balvu zvaigznes formā par katru pareizi izpildītu darbību. 

 

Uzdevums: Sports un enerģija 

  
Uzdevums(pa kreisi) un tā atrisinājums (pa labi) 

Šis uzdevums ir par kaloriju “dedzināšanu”. Skolēna uzdevums ir aprēķināt, cik kaloriju tiek 

“sadedzinātas”, veicot dažādus vingrinājumus. Kā redzam abos attēlos, zem uzdevum apakšā ir 

cipartastatūra atbildes ievadīšanai. Ir vērts atzīmēt augstāk esošās 3 ikonas: pirmā tiek izmantota, lai 

apskatītu pareizo atbildi (pēc 3 neveiksmīgiem mēģinājumiem); nākamā  ļauj mums lai atkārtoti 

pildītu uzdevumu (vairumā gadījumu, atkārtojot uzdevumus, tos pildīsiet ar citiem skaitļiem); pēdējā  

tiek izmantota, lai pārbaudītu vai atbilde ir pareiza. 

Lietotnes izmantošana klasē.“Eureka” lietošana ir lielisks piemērs, kā var izmantot mobilo aplikāciju 

matemātikas mācīšanai (īpaši tiem 5. -6. klases skolēniem, vecumā no 10 -13 gadiem, kuriem ir zemas 

sekmes), integrējot to ar citiem STEAM mācību priekšmetiem. “Eureka” tēmu daudzveidība ar dažādiem 

uzdevumiem (aprēķināt izdevumus dzimšanas dienas vakariņām vai cepumu gatavošanai, upes straumes 

ātrumu, kaloriju patēriņš fizisko aktivitāšu laikā u.c.) palīdzēs skolotājam individualizēt mācību procesu, 

pielāgojot katra izglītojamā spējām un interesēm. Pateicoties savai neatlaidībai, skolēni varēs vairākas 
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reizes atkārtot uzdevumus un gūt panākumus. Šis panākums ir labākais motivators skolēniem, mācoties 

matemātiku. 

Prasmes 

 

 

 

 

 

 

  

Radošums:. Eureka uzdevumu ļauj skolēniem aplūkot izvirzītos jautājumus 

kompleksā veidā no dažādu mācību priekšmetu pozīcijām un mudina meklēt 

atšķirības un līdzības. Arvien pieaugošais uzdevumu līmenis dod skolēniem 

lielākas iespējas meklēt pareizos risinājumus. Trīs mēģinājumi atrast vienkāršāko 

veidu, kā rast risinājumu, lai veicinātu izpratni, pielietojuma prasmes un 

radošumu. 

Kritiskā domāšana:Mobilā lietotne „Eureka” atbalsta kritiskās domāšanas procesu, 

prasot, lai skolēns spētu pareizi analizēt datus. Veicot dažādus matemātiskus 

aprēķinus, skolēni atrisina reālās dzīves problēmas, kas saistītas ar dabas 

piesārņojumu, cilvēku atbildību par tīru vidi un pašu veselību u.c. Risinot uzdevumus, 

skolēni apsver problēmas būtiskumu, izdara secinājumus un argumentē, kāpēc viņi 

izvēlas šo konkrēto risinājuma ceļu. 

Matemātikas un citu STEAM mācību priekšmetu integrācija: dabaszinātnes 

(bioloģija, ķīmija, fizika); inženierzinātnes, mājturība un tehnoloģijas. 
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