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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. 

I modulis „Mobiliųjų programėlių naudojimas mokinių matematikos įgūdžių 

tobulinimui“ 

Modulio tikslas – plėtoti skaitmeninę matematikos mokytojų švietimo kultūrą, siekiant pagerinti mokinių 

įsitraukimą ir pasiekimus matematikos srityje, naudojant mobiliąsias programėles. 

Uţdaviniai: 

1) pristatyti mobiliųjų priemonių aktualumą mokant matematikos šiuolaikinę jaunąją kartą; 

2) supaţindinti su naujomis mokymo (-si) metodikomis matematikos pamokose;  

3) pristatyti mokytojams instrukcijas, kaip praktiškai naudoti „E-priemonių rinkinį“, pasitelkiant 

mobiliąsias matematikos programėles. 

Teorinė dalis 

Tarptautinės moksleivių vertinimo programos (PISA) 2018 m. testų rezultatai rodo, kad 2009-2018 m. 

Europos Sąjungos mokinių matematikos rezultatų vidurkis išliko stabilus, nors valstybėse narėse 

tendencijos yra skirtingos. ES nepasiekė išsikelto tikslo „ET 2020“ gairėse – sumaţinti mokinių 

nepaţangumo rodiklį iki 15 proc. ir maţiau. Apytikriai vienas iš penkių 15-mečių ES (22,4 % 

matematikoje ir 21,6 % gamtos moksluose) yra nepaţangus. Tarptautinio moksleivių vertinimo 

programoje PISA nepaţangiais yra laikomi mokiniai, nepasiekiantys minimalaus ţinių lygio, reikalingo 

sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. PISA testuose vertinamas ne tik paprastas mokinių gebėjimas 

atkurti įgytas ţinias, bet ir gebėjimai suprasti problemas ir panaudoti ar pritaikyti jas realiame gyvenime. 

Vis dėlto, keturios valstybės narės uţregistravo statistiškai reikšmingą nepaţangių moksleivių 

sumaţėjimą: Lenkija (-5,8 procentinio balo), Latvija (-5,2 procentinio balo), Airija (-5,1 procentinio balo) 

ir Slovėnija (-3,9 procentinio balo) (ţr.1 pav.). Šis pavyzdys rodo, kad mokinių nepaţangumą įmanoma 

sumaţinti. 

 

1 pav. Ilgalaikis nepaţangumo rodiklio pokytis matematikoje, 2009-2018 [%] 
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PISA duomenys taip pat rodo, kad socialinė bei ekonominė padėtis daro didelę įtaką mokinių rezultatams 

ir jų akademiniams lūkesčiams daugumoje ES šalių, o tam tikrose valstybėse daugiau nei vienas iš trijų 

mokinių jaučiasi nepritampantis mokykloje (PISA, 2018). 

Šalims, kurioms būdingas aukštas nepaţangių mokinių skaičius, privalo tobulinti savo matematikos 

mokymo metodikas, kad sustiprintų  mokinių gebėjimus ir domėjimąsi matematika, ypatingą dėmesį 

skiriant aukštesniems matematikos mokymosi lygiams pagal Bloom‘o taksonomiją, t.y. gebėjimui 

suprasti ir taikyti matematikos ţinias ir įgūdţius realiame gyvenime. 

Naujosios kartos mokiniai 

Mokytojai, siekdami mokinių aukštesnio matematikos mokymosi lygio, t.y. gebėjimo suprasti ir taikyti,  

turi ne tik ieškoti naujų mokymo būdų, bet ir privalo ţinoti  naujajai kartai būdingas charakterio savybes, 

interesus bei gebėjimus. Pirmasis ir labiausiai pastebimas minėtos kartos išskirtinumas yra tai, kad ji 

daţnai naudoja skaitmenines priemones arba informacines komunikacines technologijas, kurios tampa 

vos ne jų įgimta kalba. Tai kalba, kuria jie bendrauja, išreiškia save ir supranta juos supantį pasaulį 

(Felicia, 2009). Dėl skirtingų charakterio savybių, mokymosi stilių bei įpročių X kartos (g.1965 m.-1980 

m.), Y kartos (g. 1981 m.-1995 m.) ir Z kartos atstovai (g.1995 m.-2010 m.) į mokymą reaguoja 

skirtingai. Taigi, mokymo strategijos, kurios buvo veiksmingos prieš 15 ar 20 metų, mokiniams, 

priklausantiems Z kartai, greičiausiai veiksmingos nebebus. Minėtoji karta yra skaitmeniniai čiabuviai bei 

pirmoji karta, gimusi globaliai sujungtame pasaulyje (internete), todėl jau nuo pat maţens „gyvena bei 

kvėpuoja“ skaitmeninių technologijų pasaulyje. Šie mokiniai pakeitė tūkstantmečio kartą; jie turi 

specifinių bruoţų ir mokymosi stilių, kurie ypač susiję su informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. Akivaizdu, kad šių priemonių naudojimas matematikos pamokose galėtų būti 

motyvuojantis veiksnys, dėl kurio matematikos pamoka gali tapti patrauklesne ir įdomesne, o mokinių 

rezultatai –  aukštesni. 

Z kartos mokinių charakteristikos: 

1. Socialinis gyvenimas vyksta virtualioje erdvėje 

Internetinėje socialinių tinklų aplinkoje Z karta jaučiasi patogiai. Ir tai nėra trikdantis dalykas, tai – 

neatsiejama socialinio elgesio dalis. Visų pirma, tai yra būdas, kuriuo jie siunčia ir gauna pranešimus. 

Elektroninis paštas Z kartai yra tas pats, kas tūkstantmečio kartai balso paštas: jie niekada nesivargina jų 

patikrinti. 

Tradiciškai mokymas vykdavo klasėje, o pratybos ir ţinių pritaikymas, atliekant namų darbus. Tačiau 

dabar, 21-ajame amţiuje, mokymo turinys technologijų pagalba gali būti pasiekiamas bet kur ir, 

daţniausiai, vizualiomis bei įdomiomis formomis. Taigi, mes turime „apverstą švietimo procesą“, kur 

mokymasis yra uţ klasės ribų, nors esminis dalyvavimas ir praktika vis dar vyksta mokykloje, kai 

mokytojas yra daugiau fasilitatorius, nei mokytojas. 

2. „Skaitmeniniai“ 

Mokiniams reikia „iPad“ planšečių ir ekranų, kurių dėka jie gali ne tik rašyti, bet ir turėti vizualinį vaizdą. 

Jiems reikia skaitmeninių įgūdţių, kad sėkmingai įsitvirtintų šiame besikeičiančiame pasaulyje. 
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3. Vizualūs 

Z kartos mokiniai labiau mėgsta vaizdą: internete pirmenybę teikia ţiūrėjimui, o vietoje tekstinių 

pranešimų mieliau siuntinėja vaizdo ţinutes. Informacijos pertekliaus eroje pranešimai vis daţniau tampa 

vaizdais, simboliais, logotipais ir prekiniais ţenklais. Komunikacijos trikdţius palengvina  ne ţodţiai ir 

frazės, bet spalvos, paveikslai. Vaizdinė medţiaga  yra tas toks būdas, kai smegenys geriausiai apdoroja 

informaciją. Vizualiniai simboliai ir vaizdai leidţia geriau atmintyje išlaikyti turinį, net rašytinė 

medţiaga. Todėl neatsitiktinai, Z kartos mokinių klasėse dominuoja vizualiniai ir kinesteziniai mokymosi 

stiliai, nei tradiciškai vyravę verbaliniai/lingvistiniai metodai. 

4. Mobilūs 

Šiandienos mokiniai sąveikauja ne tik naudodamiesi technologijomis. Jie yra ir bus mobilūs, kalbant apie 

darbo vietas, kurias jie turės, bei namus, kuriuose jie gyvens. Taigi, svarbu galvoti apie tai, kaip gali 

mokytojas tinkamai pateikti šiai kartai mokymo turinį ir išugdyti gebėjimus įsitvirtinti nuolat kintančiame 

pasaulyje. 

5. Globalūs 

Z kartos išskirtinumas yra globalus bruoţas. Tai karta, dirbsianti keliose šalyse. Šie jauni ţmonės nėra 

apsiriboję veikla lokaliniame lygmenyje; jie yra globaliai susijungę ir daro poveikį vienas kitam.  

Pastebima, kad su skaitmeninėmis technologijomis Z karta turi visai kitokius, netgi produktyvesnius 

santykius nei jų tūkstantmečio kartos pirmtakai. Skaitmeninės technologijos yra Z kartos mokymo 

infrastruktūra, kuri greit taps ir visos klasės mokymosi infrastruktūra. Sėkmingas Z kartos mokymasis 

yra susijęs su asmeninių priemonių naudojimu klasėse, internetinėmis vaizdo pokalbių 

programomis, tokiomis kaip „Google Hangout“ arba „Zoom“. Visos šios priemonės prisideda prie 

personalizuoto mokomojo proceso.  

Suprantama, kad mokytojams reikia naujų mokymo ir mokymosi išteklių, kurie jiems padėtų pereiti prie 

šių procesų skaitmeninimo. O ir naujos pasaulio įvykių realijos, kaip COVID-19 sukelti iššūkiai ir jo 

pasekmės – staigus ir privalomas karantinas, iškėlęs mokyklai nuotolinio mokymo ir mokymosi sąlygas, 

ypač paskatino mokytojus tobulinti informacinio raštingumo kompetenciją. 

IKT ir pedagogika 

Informacinės ir kominikacinės technologijos (IKT) turi reikšmingą potencialą, siekiant paţangos bei 

maţinant skaitmeninę atskirtį, kuriant Ţinių visuomenę, grindţiamą ţmogaus teisėmis, lyčių lygybe ir 

įgalinimu (The 2030 Agenda for Sustainable Development). Be to, IKT naudojimas švietimo ar mokymo 

tikslais  ne tik tenkina naujos kartos besimokančiųjų, „skaitmeninių čiabuvių“, pasiţyminčių išskirtinėmis 

savybėmis, poreikius, bet ir ir prisideda pries sėkmingo mokymosi rezultatų ir motyvacijos. Mokytojams 

daţnai sunku šios kartos atstovus įtraukti į mokymosi procesą ir motyvuoti aktyviam dalyvavimui 

tradiciniu būdu, kurio formatas neatitinka mokinių poreikių, pageidavimų ir lūkesčių (Felicia, 2009). 

Todėl įvairios informacinės komunikacinės technologijos, kaip atviri mokymosi ištekliai arba virtualūs 

ţaidimai, atlieka svarbų vaidmenį mokymo(si) srityje, nes atitinka vaikų poreikius, motyvaciją ir 

mokymosi stilių. Šios priemonės prisideda prie nuoširdaus bendradarbiavimo ir, tam tikra prasme, kuria 
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bendradarbiavimu paremtą mokymosi aplinką, kurioje besimokantieji dalijasi informacija, ţiniomis ir 

mokosi vienas iš kito.  

Dauguma švietimo teorijų patenka į vieną iš sekančių kategorijų: kognityvizmas, biheviorizmas ir 

konstruktyvizmas. Bihevioristiniu poţiūriu subjektai nėra tiesiogiai atsakingi uţ savo mokymosi veiklą; 

jiems yra būdinga reakcija į stimulą. Kognityvistinės teorijos šalininkai teigia, kad subjektai turi vidinį 

ţemėlapį (ţinias), kurias, kintant situacijai, įvykiams, reikia atnaujinti. Abi šios teorijos pagrindinį 

akcentą  skiria paţinimo procesui. Pagal kognityvizmo judėjimą buvo sukurtos kelios gerai ţinomos 

teorijos, pvz., perkėlimo efektas, anot kurio, ankstesnės ţinios gali turėti įtakos mokymuisi. Galiausiai, 

konstruktyvistinėse teorijose yra teigiama, kad subjektai mokosi sąveikaudami su juos supančia aplinka 

ir savo bendraamţiais. Tai apima bandymų ir klaidų procesą bei besimokančiųjų gebėjimą interpretuoti 

savo praeities ir dabarties patirtis tam, kad atnaujintų savo ţinias (Felicia, 2009). Tam tikra prasme IKT 

priemonių naudojimas švietime apima visus metodus: biheviorizmą, kognityvizmą ir konstruktyvizmą. 

Tai lemia IKT priemonių sudėtingumas ir atvirumas bei bendradarbiavimą skatinantis pobūdis. 

Pavyzdţiui, skaitmeniniuose ţaidimuose ţaidėjai gali parengti naujas teorijas ir hipotezes; juos išbandę, 

gali atitinkamai patobulinti savo ţinias ir įgūdţius. Toks mokymo procesas tobulai atitinka aukštesnius ir 

net aukščiausius mokymosi lygius pagal Bloomo taksonomiją, kuri prasideda ţemiausiu ir paprasčiausiu 

mokymosi lygiu – prisiminimu. Antrasis aukštesnis lygis – supratimas, trečiasis – taikymas, ketvirtasis – 

analizavimas, penktasis – vertinimas ir aukščiausias – kūrimas (ţr. paveikslėlį apačioje). Tai reiškia, kad 

ţaidybiniai elementai matematikoje gali įtakoti aukštesnius mokinių pasiekimus.  

 

2 pav. „Bloom“ taksonomija (Vanderbilto universiteto Mokymo centras, prieiga per internetą 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/) 

 

„21-ojo amţiaus gebėjimų diskusijų dokumentas“, parengtas Tventės universiteto (Nyderlandai) 

mokslininkų, pripaţino, kad IKT yra 21-ojo amţiaus ţinių pagrindas, kaip: 

 argumentas, rodantis, kokių gebėjimų reikia 21-ajame amţiuje, 

 ugdymo priemonė, kuri gali padėti įgyti šiuos gebėjimus ir įvertinti (How education technology 

sharpens key skills for students’ future, 2017) 

„21-ojo amţiaus gebėjimai, kurių mokiniams reikia, kad patirtų sėkmę šiandieninėje visuomenėje“ – yra 

perėjimas nuo „3R“(angl. reading, writing, arithmetic) – skaitymo, rašymo, aritmetikos iki „4C“ (angl. 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
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critical thinking & problem solving; effective communication; collaboration & team building; creativity 

& innovation) – kritinio mąstymo ir problemų sprendimo; efektyvaus bendravimo; bendradarbiavimo ir 

komandos formavimo; kūrybiškumo ir inovacijų. 

Technologijos tampa pagrindiniu šalininku, galinčiu atlikti tris skirtingus vaidmenis, priklausomai nuo 

jo vartotojo. Jos gali veikti: 

 kaip kuratorius (kai priemonės pateikia instrukcijas ir vadovauja vartotojui); 

 kaip mokymo priemonė (kai naudoja švietimo darbuotojai); 

 kaip mokymosi priemonė (kai naudoja mokiniai). 

Vis dėlto, sparti IKT plėtra reikalauja visiškai naujo kompetencijų rinkinio, kuris būtų susijęs su IKT ir 

technologiniu raštingumu. Naujoji mokinių karta yra pasirengusi dirbti su šiomis naujausiomis 

technologijomis, todėl mokyklos privalo jas įtraukti į būsimas mokymo programas, o švietimo srities 

darbuotojus parengti darbui su jomis. Jiems reikia žinių apie esamas mokymo priemones, įgūdţių 

kaip naudoti technologijas ir gebėjimų keisti savo pedagoginę praktiką, pereinant link 

individualizavimo ir tutorystės. 

Pedagoginės praktikos poveikis mokinių pasiekimams 

„IKT naudojimas švietimo procese padidina mokymo ir mokymosi vertę, mokymąsi daro efektyvesniu. 

Minėtosios technologijos mokymosi procese pridėjo dimensiją, kas nebuvo anksčiau įmanoma. Atkeliavus 

IKT į mokyklas, mokiniai nustatė, kad mokymasis technologijomis paremtoje aplinkoje yra labiau 

stimuliuojantis ir įtraukiantis nei mokymasis tradicinėje klasėje,“ – teigė Ajay Suri savo tinklaraštyje 

„MyClassBoard“ (Suri, 2016). 

Daugelis mokslinių tyrimų akcentuoja IKT vaidmenį, kuriant bendradarbiavimu paremtą mokymo(si) 

aplinką. Mokymasis ir technologijos nebelaikomi didaktiniais konkurentais; pedagogų tarpe jie vis 

daţniau traktuojami kaip suderinami ir vienas kitą sinergizuojantys dalykai. Mokymosi procesas negali 

būti apsvarstomas ar planuojamas be technologijų. Jei jauni ţmonės ir kitų kartų atstovai šiandien jau 

nebeįsivaizduoja savo kasdienybės be technologijų, taigi, kodėl jos turėtų būti išbrauktos iš mokymosi 

proceso? 

Tyrėjai nurodo, kad IKT gali sudaryti sąlygas taikyti novatoriškus metodus, kurie mokymąsi padaro 

efektyvesniu ir patrauklesniu (Teresevičienė, Volungevičienė, Trepulė, Ţydţiūnaitė, Rutkienė, Tait, 

Kaminskienė, 2015). Literatūroje pateikti įrodymai atskleidţia teigiamą IKT naudojimo poveikį mokinių 

pasiekimams beveik visose mokymo programose. Didžiausias teigiamas poveikis pastebimas 

matematikoje ir gamtos moksluose, naudojant simuliacijas, modeliavimą ir kitus konkrečius IKT 

išteklius; anglų kalboje, naudojant teksto apdorojimo, pateikčių programinę įrangą ir interaktyvius vaizdo 

įrašus (ICT and Pedagogy. A review of the research literature, 2003). Visgi, įrodymai rodo, kad ši nauda 

priklauso nuo to, kaip mokytojas pasirenka informacines technologines priemones ir kaip organizuoja jų 

naudojimą klasėje ar uţ klasės ribų. Mokytojų pasitikėjimas IKT pastaraisiais metais išaugo, tačiau jų 

naudojimas vis dar tebėra ribotas (A review of the research literature relating to ICT and attainment, 

http://www.myclassboard.com/learning-management-system/
https://www.myclassboard.com/blog/author/ajay/
https://www.myclassboard.com/blog/category/myclassboard/
https://www.myclassboard.com/blog/need-importance-ict-education/
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2004). Ekspertai ir tarptautinės organizacijos pripaţįsta, kad veiksminga IKT integracija mokyklose gali 

pakeisti pedagogiką ir įgalinti mokinius. 

UNESCO teigimu, labai svarbu, jog mokytojai turėtų kompetencijų integruoti IKT į savo profesinę 

praktiką, siekiant uţtikrinti mokymosi lygybę ir kokybę. Taip pat ir pabrėţiama, kad mokytojai turi 

sugebėti „įdarbinti“ IKT, kad padėtų besimokantiesiems plėtoti Ţinių visuomenės gebėjimus, kaip kritinis 

ir novatoriškas mąstymas, sudėtingų problemų sprendimas, gebėjimas bendradarbiauti ir socialinė-

emocinė kompetencija (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, 2018). 

Reaguodama į tai, UNESCO sukūrė mokytojų IKT kompetencijų sistemą (angl. ICT CFT) kaip priemonę, 

padedančią būsimiems bei patyrusiems mokytojams naudoti IKT visoje švietimo sistemoje. Siekiant 

mokymo procese panaudoti IKT, minėtoji sistema (ICT CFT) organizuojama trimis vienas po kito 

einančiais mokytojo raidos etapais: 

 Pirmasis lygis yra žinių įgijimas, kuriame mokytojai įgyja ţinių apie technologijų naudojimą bei 

pagrindines IKT kompetencijas. 

 Antrasis lygis yra žinių gilinimas, kai mokytojai įgyja IKT kompetencijų, leidţiančių jiems 

fasilituoti mokymosi aplinką, orientuotą į mokinius, paremtą bendravimu ir bendradarbiavimu. 

 Trečiasis lygis yra žinių kūrimas, kuriame mokytojai įgyja kompetencijų, skatinančių juos 

modeliuoti gerąsias praktikas ir kurti mokymosi aplinką, kuri motyvuoja  mokinius kurti 

naujas žinias. 

Norint IKT sėkmingai integruoti į mokymo ir mokymosi procesą, būtina iš naujo apsvarstyti mokytojų 

vaidmenį. IKT naudojimui pedagoginiame procese reikalinga parama visos sistemos lygiu tam, kad būtų 

skatinamos mokytojų inovacijos ir kuriami tinklai bei platformos, leidţiančios mokytojams dalintis 

patirtimi bei metodais, kurie gali būti naudingi bendraamţiams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams 

(Qingdao Declaration, 2015). 

Mokytojai turi tobulinti savo ţinias ir kompetencijas, naudodamiesi 3 pagrindiniais mokymosi 

komponentais: 

1) Atvirieji švietimo ištekliai –  AŠI (angl. Open Educational Resources, santrumpa OER) 

Pirmiausia svarbu išanalizuoti įvairius AŠI, kurie yra atvirai prieinami ir galimi naudoti mokytojams ir 

mokiniams. Atviri švietimo ištekliai atsirado kaip koncepcija, turinti potencialą remti švietimo 

transformaciją. Nors AŠI vertės pagrindas yra idėja naudoti išteklius kaip neatsiejamą ugdymo programos 

komunikacijos metodą švietime (t.y. ištekliais grįstas mokymasis), jų transformacinė galia priklauso nuo 

to, kaip lengvai tokie skaitmeninti ištekliai gali būti skelbiami internete. 

2) Mobiliosios technologijos 

Mobiliųjų įrenginių naudojimas auga visame pasaulyje. Jie apima išmaniuosius telefonus ir planšetinius 

kompiuterius, o besimokantieji šias technologijas vis daţniau naudoja tam, kad turėtų prieigą prie 

informacijos paieškos internete. Kūrybiškas šių įrenginių naudojimas gali sustiprinti mokymo lygybę, 

efektyvumą ir našumą klasėje bei palengvinti personalizuotą mokymąsi. Mokytojams ir mokiniams 

mobiliosios technologijos leidţia į mokymosi procesą ţiūrėti lanksčiau, suteikiant galimybę tai daryti bet 
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kuriuo metu, bet kurioje vietoje, sujungiant formalųjį ir neformalųjį mokymąsi. Tam yra reikalingos 

strategijos ir mechanizmai, skirti integruoti mobiliąsias technologijas kaip vientisą technologijų rinkinį 

mokytojams ir mokiniams.  

3) Gebėjimas 

IKT sudaro palankią erdvę mokytis įvairių gebėjimų vaikams: jie gali uţduotis kartoti keletą kartų ir 

efektyviau įsisavinti ţinias. Mokytojams, dirbantiems su įvairių gebėjimų, poreikių mokiniais, 

informacinės technologijos leidţia organizuoti individualizuotą mokymą taip, kad besimokantieji jiems 

pritaikytu tempu ir mokymosi galimybėmis patirtų sėkmę ir pasiektų aukštesnių rezultatų. 

IKT matematikos pamokose 

Atsiţvelgiant į sparčią technologijų paţangą bei interaktyvių lentų ir planšetinių įrenginių naudojimą 

mokyklose, yra rekomenduojama joms pasirengti e-mokymosi planą, kaip į matematikos mokymo 

procesą integruoti IKT ir vizualizaciją. Siūloma: 

- Įgyvendinant matematikos bendrojo ugdymo programą, pasirenkite visos mokyklos arba tik 

klasės mokymo planą, kuriame bus numatomas išmaniųjų lentų/projektorių/nešiojamųjų 

kompiuterių/„iOS“ ir „Android“ įrenginių naudojimas; sukurkite interaktyvias „PowerPoint“ 

pamokas; pasinaudokite programa „Math Live“, kur animacinių filmų personaţai moko mokinius įvairių 

matematikos dalykų; naudokite infografikus – vaizdines informacijos ar duomenų reprezentacijas, kurių 

duomenys pateikiami lengva bei suprantama vaizdine forma. 

- Taip organizuojamas mokymas gali turėti drastišką poveikį mokinių įsitraukimui ir jų geresniems 

pasiekimams. Labai svarbu, kad visi mokytojai ir mokyklų vadovai dirbtų prie aukščiau minėto plano ir 

kurtų vieningą mokymosi sistemą su informacinėmis technologijomis ir naujomis metodikomis.  

- Vizualinis raštingumas matematikoje. Tai įtaigios, įsimintinos vaizdinės medţiagos 

naudojimas, siekiant, kad mokiniai lengviau suprastų ir interpretuotų matematikos uţduotis: 

- Toks mokymas atitinka naujos kartos mokymosi stilių ir polinkį į vizualų pateikimą. 

- Interaktyvūs vaizdiniai matematikos ţaidimai suteikia vizualų grįţtamąjį ryšį. 

-  „MIND“ tyrimų institutas (JAV, prieiga internetu https://www.mindresearch.org/) sukūrė vizualų 

būdą matematikos mokymui ir mokymuisi be ţodţių, naudojant „ST Math“ programinę įrangą 

(tik JAV ir Kanadoje). 

- Ţemėlapių sudarymas ir IKT. 

- Duomenų rinkimas ir reprezentacija: infografika ir duomenų pateikimas. 

- Atvirieji matematikos ištekliai (angl. ORS). 

- Matematikos mokymas ir mokymasis, naudojant vaizdo ţaidimus. 

- „GeoGebra“. 

- Mobilios matematikos programėlės (Integrating ICT into Mathematics, prieiga per internetą: 

http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-mathematics.html#ICTMathsPlanning) 

Daugelis kompanijų sukūrė virtualius matematikos mokymo įrankius, leidţiančius mokiniams mokytis, 

praktikuotis ir maloniai praleisti laiką matematikos idėjų pasaulyje. Šie virtualūs įrankiai paprastai yra 

http://www.learnalberta.ca/content/me5l/html/math5.html
https://www.mindresearch.org/
http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-mathematics.html#ICTMathsPlanning
http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-mathematics.html#ICTMathsPlanning
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vizualūs, su ţaidybiniais elementais ir skaitmenizuoti (Lynch, 2017). Mobilioms matematikos 

programėlėms būdingas dar vienas bruoţas, kuris yra svarbus mokymosi sėkmei patirti ir patrauklumui 

padidinti, tai trumpumas/glaustumas. Šių programėlių turinys paremtas mikromokymosi principu, t.y. 

būdas perteikti mokymo medţiagą naudojant maţus, „vieno kąsnio“ mokymo gabalėlius. Kiekvienas 

mikromokymo modulis fokusuojasi į vieną mokymo(si) tikslą. Medţiagos turinys gali būti įvairių formų, 

nuo teksto iki pilnos interaktyvios medijos, tačiau visada yra trumpas. Tai patrauklesnis, maţiau laiko 

reikalaujantis, stebėtinai veiksmingas bei pigesnis įprasto el. mokymosi giminaitis. Tokių programėlių 

naudojimas ypač aktualus, dirbant su Z kartos mokiniais, nes jie negali dėmesio sutelkti ilgą laiką ties 

vienu dalyku; jiems reikia greičio ir besikeičiančių mokymosi procesų. Atlikti tyrimai rodo, kad per 

pastarąjį dešimtmetį (2010-2020 m.) ţmonių dėmesio išlaikymo trukmė sumaţėjo perpus (14 Interesting 

Pieces Of Research On Microlearning, 2020). 

Mikromokymas(is) per pastaruosius dvejus metus vis populiarėja ir ypač dabar, suklestėjus išmaniųjų 

telefonų rinkai. Šioje perpildytų tvarkaraščių ir trumpo dėmesio išlaikymo eroje mikromokymas(is) yra 

beveik tobulas mokymo modelis. Mikromokymosi privalumai: 

• greitesnis pateikimas;  

• prieinamumas;  

• lankstumas; 

• įtraukiantis;  

• skatina ţinių įsisavinimą; 

• suteikia daugiau laisvės (leidţia besimokantiesiems mokytis tada, kada jie turi laisvo laiko). 

Tyrimai rodo, kad ţmonės, kurie mokosi, naudojant mikromokymosi metodus, į klausimus atsakė 28 

proc. greičiau (Dresdeno universiteto tyrimas). Buvo nustatyta, kad 1 minutė vaizdo įrašo atitinka 

maţdaug 1,8 milijono rašytinių ţodţių teksto (Forrester). 

Matematikos programėlės pasiţymi dar viena svarbia savybe – suţaidybintu mokymu. Tai mokymas, 

kuriame panaudoti ţaidimų elementai (taškai, ţenkleliai, lygiai ir kt.). Ţaidybinimas skatina 

besimokančiojo didesnį emocinį įsitraukimą, o tai mokiniams leidţia geriau suprasti, ko yra mokoma. 

Filosofas I.Kantas ţaidimą kaip ugdymo priemonę apibūdino, kad tai imitacinis veiksmas, slepianttis 

savyje galimybę ištobulinti vaizduotės ir minties ţaismą, ugdyti paţintinius gebėjimus. 

Labai reikšmingas pasiekimas yra tai, kad mokinių mokymasis, paremtas mobiliosiomis programėlėmis, 

tapo mokymusi veikiant, bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, tarsi ţaidţiant, naudojant išmanųjį 

telefoną ar planšetę, kurie tampa vis patrauklesniais prietaisais vaikystės pasaulyje. Mobiliosios 

programėlės yra patrauklios ne tik įvairių mokymosi poreikių turintiems mokiniams, bet ir tiems, kurie 

mąsto pragmatiškai. Jiems labiau patinka eksperimentuoti, negu mechaniškai atkartoti informaciją. Tai 

padeda geriau suprasti ir įsisavinti sąvokas, kurias mokantis kitais, tradiciniais metodais, būtų sudėtinga ir 

nuobodu.  

Apibendrinant, galima teigti, kad informacinių technologijų, kaip virtualūs ţaidimai, mobilios 

programėlės, atvirieji švietimo ištekliai ir kt., naudojimas pedagogikoje, tampa vis populiaresnis. 
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Mobiliosios paslaugos ir turinys  tiek technologine, tiek metodologine prasme yra lengvai integruojami į 

švietimo infrastruktūrą. Svarbu, kad jų naudojimas būtų tikslingas ir saikingas. Modernių šiuolaikinių 

technologijų dėka lavinamos smegenys, reakcija, komunikacija. Todėl, jei norime geresnių matematikos 

rezultatų, aukštesnės mokinių motyvacijos ir aktyvesnio įsitraukimo į ugdymo procesą, reikia pamokose 

ar popamokinėje veikloje daţniau naudoti patrauklesnes ir šiuolaikines mokymo(si) priemones ir 

metodikas.  

Praktinė dalis 

I modulio „Mobiliųjų programėlių naudojimas mokinių matematikos įgūdţių tobulinimui“ praktinė dalis 

padės matematikos mokytojams patobulinti  kompetencijas, reikalingas IKT integravimui į ugdymo 

procesą. Šioje dalyje  mokytojai susipaţins su atviraisiais švietimo ištekliais matematikos mokymui: 

atidţiai atrinktomis jau sukurtomis mobiliomis programėlėmis, naujai sukurta mobilia programėlė 

„Matematika“5-6 klasių mokiniams, naudojimo e-vadovu. 

„SMART-MT“ elektroninis priemonių rinkinys matematikos mokymui 

Projektas „SMART-MT“ sukūrė elektroninį priemonių rinkinį matematikos mokymui, kurį sudaro dvi 

struktūrinės dalys: E-katalogas ir naujai sukurta mobilioji programėlė „Matematika“. Šio intelektinio 

produkto tikslas – stiprinti matematikos mokytojų, dirbančių su 5-6 klasių mokiniais (10-13 m.), 

skaitmeninę švietimo kultūrą ir įgūdţius, siekiant padidinti mokinių įsitraukimą ir pasiekimus 

matematikoje, naudojant mobilias programėles. 

E-kataloge pateikiamas kruopščiai atrinktų, jau egzistuojančių mobiliųjų programėlių, pritaikytų naudoti  

klasėje ir uţ jos ribų, aprašymai, siekiant pagerinti mokinių domėjimąsi matematika. Mobiliosios 

programėlės ir matematikos uţduotys padės mokytojui diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą 

pagal mokinių gebėjimus ir interesus. Personalizuotas mokymas leis mokiniams pasiekti geresnių 

rezultatų ir sustiprins mokymosi motyvaciją. Mobiliosios matematikos programėlės yra priemonės, kurios 

atliepia skaitmeninės eros mokinių interesus ir mokymosi stilių bei leidţia mokytojams tradicinę pamoką 

padaryti patrauklesne, progresyvesne, įtraukiančia, linksma ir veiksminga.  

Kaip naudotis e-katalogu? 

Mokytojai, norėdami pasinaudoti esamų mobiliųjų programėlių e-katalogu (angl. e-directory) 

matematikos mokymui, pirmiausia turi aplankyti tinklalapį https://smart.Erasmus.site/e-toolbox-teaching/  

 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-teaching/
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Kitas ţingsnis – įsijungti e-katalogą. Mokytojai bus nukreipti į puslapį, kuriame yra surinktos mobiliosios 

programėlės ir jų aprašymai. 

 

E-kataloge pateikiamos 67 programėlės, surinktos iš „Google play“, kurios leis mokytojams 

diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą pagal mokinių interesus ir pasiekimus. Naudojant 

mobiliąsias programėles, tradicinė matematikos pamoka bus paįvairinta inovatyviomis, mokiniams 

draugiškomis ir ţaismingomis mokymosi priemonėmis. Mokytojai iš sąrašo gali laisvai pasirinkti bet 

kurią mobiliąją, mokymosi sritį atitinkančią programėlę. Mobiliosios programos klasifikuojamos pagal 

šias sritis: 

- Skaičiai ir skaičiavimai – 40 mobiliųjų programėlių; 

- Mišrios – 21 programėlė; 

- Reiškiniai, lygtys ir nelygybės – 1 programėlė; 

- Geometrija – 4 programėlės; 

- Matai ir matavimai – 1 programėlė. 

Visos temos yra susijusios su 5 ir 6 klasių matematikos kurso turiniu ES šalyse.  

Šio e-katalogo tikslas – padrąsinti ir paskatinti mokytojus pamokose naudoti jau sukurtas nemokamas 

mobilias programėles, skirtas 5-6 klasių mokiniams, kuriems yra sudėtingiau įsisavinti matematikos 

ţinias. E-kataloge pateiktų programėlių aprašymuose mokytojai ras informaciją, kokį mokymosi tikslą 

pagal Bloom‘o taksonomiją - prisiminti, suprasti ir taikyti – leis ši programėlė pasiekti. Aprašymuose yra 

pateiktas ir trumpas turinys, nuoroda, tobulintini matematikos gebėjimus.  



12 
 

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. 

 

Dauguma programėlių yra pritaikytos „Android“ arba „iOs“ operacinei sistemai ir suteikia galimybę ir 

orientuotos į ţemesnius gebėjimus turinčius mokinius, t.y. daţniausiai pasiekiančius antrojo ar trečiojo 

lygio tikslus pagal Bloom‘ą.  

Toliau pristatomi keli mobilių mobiliųjų programėlių iš e-katalogo pavyzdţiai. 

 

„iTooch“ 6 klasės matematika 

 

Aprašymas. Ši programėlė pateikia išsamius mokymosi sprendimus, kurie padeda tėvams, mokytojams ir 

mokiniams identifikuoti ir pakreipti mokymosi poreikius įdomiu ir motyvuojančiu būdu. Mokiniai savo 

ţinias įtvirtina savo ţinias, atlikdami bandomuosius testus per tam tikrą laiką. Teisingi atsakymai leidţia 

pereiti į aukštesnį lygį. Testai turi ţaidybinių elementų; juose gali ţaisti keli ţaidėjai. Taip pat kiekvienai 

sričiai yra pateikiama teorinė medţiaga, kuri gali būti naudojama, iškilus problemoms. Šioje programėlėje 

yra integruotas skaičiuotuvas. Uţduotys yra įvairių lygių; pabaigoje mokinys gali pamatyti, kokią 

paţangą jis padarė. 

Mokiniai gali naudoti programėlę Monster Messenger, dalijantis savo paţanga su draugais arba paprašyti 

jų pagalbos (Monster Messenger yra saugus socialinis tinklas vaikams ir jų šeimoms, kur tėvai gali 

visiškai kontroliuoti savo vaikų kontaktų sąrašą). 

Operacinė sistema: „Android“ 
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Nuoroda parsisiuntimui: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math 

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

(ar kitą jūsų naudojamą įrenginį). Čia rasite 5 matematikos temas ţaidimams ir mokymuisi: skaičiai ir 

operacijos (23 potemės), algebrinės struktūros (8 potemės), duomenų analizė (8 potemės), grafikai (3 

potemės), geometrija (8 potemės).  

 

Pagal piktogramas ekrano viršuje galite pasirinkti, ar norite atlikti testą (ribojant arba neribojant laiko), ar 

tik bandyti praktiškai atliti uţduotis. Jei pasirinksite pratybas (VVV), palieskite pasirinktą atsakymą 

ekrane arba uţrašykite jį baltame laukelyje (ţr. ţemiau). Jei reikia, naudokite skaičiuotuvą. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math
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Savo tam tikros potemės ţinias galima pagilinti, ţiūrint trumpas pamokų santraukas, kurias visada rasite, 

pradinį ekraną perbraukę į dešinę.  

 

Jei jūs teisingai išsprendţiate uţduotį, ţaidimas apdovanoja jus ţvaigţdutėmis. Sėkmingai atlikus uţduotį, 

jūs patenkate į aukštesnio lygio uţdavinių grupę. Iš viso yra 3 potemių pratimų lygiai. 

Programėlių naudojimas pamokose. Ji suteikia galimybę individualiai mokytis ir praktikuoti, 

pasitikrinti matematikos ţinias ir lenktyniauti su draugais. Daugelis praktinių gyvenimo situacijų leidţia 

vartotojams įsivaizduoti matematiką savo gyvenime. Programėlė lengvai valdoma ir yra priemonė, skirta 

matematikos mokymuisi juokingu ir patraukliu būdu, „paliečiant“ ją įvairiais lygmenimis.  

 



15 
 

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. 

Įgūdžiai 

 

  

 

 

Naujai sukurta mobilioji programėlė „Matematika“ 

„Matematika“ 

Aprašymas. „Matematika“yra viena iš „SMART-MT“ mobiliosios programėlės dalių. „Matematika“ 

skirta 10-13 m. amţiaus mokiniams, besimokantiems 5-6 pradinės ar pagrindinės mokyklos klasėse. Šią 

programėlę yra lengva naudoti; ji yra praktiška ir pasiţymi ţaidybiniais elementais. „Matematikos“ 

uţduotys yra glaudţiai susiję su realiomis mokinių gyvenimo situacijomis, kurios padeda sutikti 

matematiką aplinkui. 

Programėlės „Matematikos“ tikslas yra sustiprinti ţemesnius pasiekimus turinčių mokinių matematikos 

ţinias ir įgūdţius, pagerinti jų motyvaciją, pasitelkiant mobiliąsias priemones ir virtualius ţaidimus. 

Programėlė yra paremta koncepcija, kad matematika mokinius supa kasdieniniame gyvenime, ji yra 

neatskiriama nuo realybės ir tiesioginio kontakto su aplinka. Ţaisdami ir spręsdami matematikos 

pratimus, susijusius su realiomis gyvenimo situacijomis, mokiniai įgyja gilesnį matematikos supratimą ir 

tobulina savo gebėjimus efektyviai pritaikyti sukauptas ţinias bei įgūdţius realiose gyvenimiškose 

situacijose. Šių situacijų temos buvo nustatytos, atlikus analizę projekto partnerių šalyse. Focus grupės 

interviu metu mokytojai pristatė, kuo labiausiai domisi 10-13 metų mokiniai, ir kokius matematinius 

veiksmus būtų galima atlikti. Tai: 

- kelionės (skaičiuoti atstumą, trukmę, biudţetą, palyginti ir pasirinkti ekonomiškiausias transporto 

priemones (automobilį, traukinį, lėktuvą, autobusą),  

- klasės išvykų maršrutų kūrimas;  

- nuosavų kišenpinigių valdymas;  

- rūpinimasis augintiniu (skaičiuojant mėnesines išlaidas);  

- apsipirkimas internetu arba prekybos centre;  

Žinios: programėlė leidţia įsiminti ir atkurti pagrindines matematines sąvokas, 

išmoktas 6-oje klasėje. 

Supratimas: kiekvienas lygis reikalauja, kad ţaidėjai naudotųsi anksčiau įgytomis 

ţiniomis. Tam tikri pratimai reikalauja atsirinkti informaciją iš nuotraukų, 

diagramų, schemų ir kitų informacijos šaltinių. 

Matematikos taikymas realiose gyvenimo situacijose: mokiniai sprendţia 

matematikos pratimus, kurių turinys susijęs su situacijomis: pirkimas, kelionės, 

matavimai.  
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- nuolaidų skaičiavimas;  

- maisto gaminimas (situacijos analizės apţvalga, 2019) 

Naujai sukurtoje „Matematika“ programėlėje yra pateiktos uţduotys iš geometrijos, skaičių ir 

skaičiavimų, lygčių ir nelygybių, matavimų ir funkcijų sričių. Yra parengta ir keletas mišrių uţduočių. 

Geometrija: perimetro, ploto, tūrio skaičiavimas; kampai, mišrios uţduotys. Viso: 23 pratimai. 

Skaičiai ir skaičiavimai: apvalinimas 10-1000; apvalinimas 1-0.001; mišrios uţduotys ir kt. Viso:16 

pratimų. 

Lygtys ir nelygybės: 7 pratimai. 

Matai ir matavimai: greitis; laikas; linijiniai matavimo vienetai; ploto, laiko, masės matavimo vienetai; 

mišrios uţduotys. Viso:16 pratimų. 

Funkcijos:4 pratimai.  

 

 

Kaip naudotis „SMART MATH “ programėle? 

Operacinė sistema: „Android“ 

Nuoroda: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en. 

Instrukcija. Norėdami pradėti dirbti su programėle, mokytojai pirmiausia ją turi atsisiųsti į savo išmanųjį 

telefoną (ar kitą naudojamą IT priemonę). Visi pratimai ir instrukcijos, kaip naudotis programėle, yra 

prieinami 6 Europos Sąjungos kalbomis: anglų, graikų, latvių, lietuvių, lenkų ir rumunų.  

Įjungus programėlę telefono skydelyje, vartotojas gali pasirinkti arba „Matematika“ , arba „Eureka“  

Pasirinkę programėlę „Matematika“, atidţiai perskaitykite instrukcijas, kaip naudoti išmaniąją 

„Matematika“ programėlę. Jos pateiktos gairėse. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en
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Viršutiniame ekrano dešiniajame kampe rasite parinktis pagal piktogramą , kur galite pasirinkti 

kalbą ir „kūrėją“, t.y. jūs pats galite tapti kūrėju - sukurti savo pratimų rinkinį. Spustelėkite „kūrėją“ 

(angl. creator) ir uţsiregistruokite „SMART EDIT“ platformoje: https://smart-math-

teacher.firebaseapp.com/ 

 

Registracija yra nemokama ir trunka tik keletą minučių.  

Uţsiregistravę galite kurti matematikos uţduotis „SMART EDIT“ platformoje https://smart-math-

teacher.firebaseapp.com / . 

https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
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Ţemiau, tame pačiame ekrane, rasite trumpą aprašymą ir vaizdo įrašą, kuriame paaiškinta, kaip sukurti 

savo pratimus „Matematika". 

 

Programėlių naudojimas pamokose 

Nusprendę, kokius mokinių įgūdţius siekiate sustiprinti, pasirinkite atitinkamą matematikos temą (ar 

potemę, jei yra). Ten jūs rasite matematikos uţduotis su realiomis gyvenimo situacijomis. Galite 

informuoti ir savo mokinius apie galimybę atsisiųsti programėlę:  

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

Skirkite šiek tiek laiko ir kartu su savo mokiniais perskaitykite instrukcijas  –  e-vadovą.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en
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Sekančiame programėlės lange mokytojai ir mokiniai gali pasirinkti 5 matematikos mokymo(si) sritis: 

geometrija, skaičiai ir skaičiavimai, lygtys ir nelygybės, matai ir matavimai bei funkcijos. Visos temos 

(yra ir potemių) turi uţduočių rinkinį. Uţdavinio pavadinimas arba paveikslėlis šalia jo padeda 

mokytojams ir mokiniams išsirinkti tinkamą pratimą. Programėlė leidţia įvesti naujas vertes ir atlikti 

skaičiavimus.  

Pratimų pavyzdžiai: Daržo ir baseino plotai 

 

Pratimo pavyzdys (kairėje) ir jo sprendimas (dešinėje). 

Atlikdami šį pratimą, mokiniai gali įsivaizduoti galimą realią situaciją –persikėlimą į naują namą su 

baseinu ir sodu. Uţduotyje yra prašoma apskaičiuoti: 

- Koks yra sodo plotas?  

- Koks yra baseino plotas? 

Uţ kiekvieną teisingai išspręstą uţdavinio variantą mokinys yra apdovanojamas ţvaigţdute  . 

Uţduotys yra sukurtos vaikams „draugiška“ forma spalvų, išdėstymo, glaustumo, apdovanojimo 

atţvilgiu.  

O kaip aip įvertinti mokinių surinktas ţvaigţdes,  priklausys nuo matematikos mokytojo sprendimo. 

Mobili programėlė „Matematika“ yra puikus pavyzdys, kaip ţaidţiant galima mokytis matematikos. 

Teminė uţduočių įvairovė padės mokytojui individualiai pritaikyti uţduotis pagal mokinio sugebėjimus, 

interesus ir mokymosi galimybes. Programėlės universalumas leis mokiniams uţduotis kartoti daug kartų, 

ir taip patirti sėkmę, kuri padidins jų motyvaciją, pasitikėjimą savimi ir norą vėl sugrįţti į matematikos 

pasaulį.  
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Gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

  

Žinios: „Matematika“ uţduočių teminė įvairovė sudaro galimybes pagilinti ţinias ir 

sąvokas, kurias reikia įsisavinti 5 ir 6 klasių mokiniams.  

Supratimas: „Matematika“ sustiprins matematikos sąvokų supratimą, atliekant įvairias 

matematikos uţduotis, kuriose sprendţiamos realios gyvenimo problemos, susijusios su 

gamtos tarša, ţmogaus atsakomybe uţ gerbūvį, švarią aplinką ir savo sveikatą bei 

vertybes. Spręsdami praktines uţduotis, mokiniai turi patys priimti svarbius 

sprendimus, išsiaiškinti sąvokų prasmę. Tai veda prie gilesnio matematikos sąvokų 

supratimo ir jų tikslų, metodų ar jų derinio, reikalingo uţduočiai atlikti.  

Taikymas: parengtos  uţduotys leidţia suprasti, kokį svarbų vaidmenį ţmogaus 

gyvenime vaidina matematika, o matematiniai gebėjimai  padeda išspręsti daug 

kasdienio gyvenimo problemų. 
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