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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. 
 

I modulis “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju 
uzlabošanai” 
Moduļa mērķis ir attīstīt matemātikas skolotāju digitālo izglītības kultūru, lai uzlabotu skolēnu iesaistīšanos 
un sasniegumus matemātikā, izmantojot mobilās lietotnes. 
Mērķi: 

1. iepazīstināt ar mobilo ierīču lietošanas vērtību matemātikas mācīšanā mūsdienu jaunajai paaudzei; 

2. iepazīstināt ar jaunām mācību metodēm, kuras izmanto matemātikas stundās;  

3. sniegt skolotājiem praktiskas instrukcijas, kā, izmantojot matemātiskās mobilās lietojumprogrammas, 

darboties ar “E-rīku komplekts matemātikas mācīšanai”. 

Teorētiskā daļa 

Starptautiskā skolēnu novērtējuma (PISA) testu rezultāti 2018. gadā rāda, ka vidējie ES matemātikas rezultāti 

2009. – 2018. gadā saglabājās stabili, lai arī tendences dažādās dalībvalstīs atšķiras. ES nav izpildījusi savu 

ET2020 kritēriju par nepietiekamiem sasniegumiem – tas ir zemāks par 15%. Apmēram katrs piektais 15 

gadus vecais ES skolēns (22,4% matemātikā un 21,6% dabaszinātnēs) ir ar nepietiekamu sasniegumu līmeni. 

Nepietiekami sasniegumi PISA novērtējumā ir tiem skolēniem, kuri nesasniedz minimālo prasmju līmeni, kas 

nepieciešams, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā. PISA testi novērtē ne tikai vienkāršu skolēnu iepazīto 

zināšanu atjaunošanu, bet arī viņu spēju saprast problēmas un izmantot/pielāgot zināšanas reālajā dzīvē.  

Tomēr četras dalībvalstis reģistrēja statiski nozīmīgu to personu skaita samazinājumu, kuru rādītāji ir 

neapmierinoši: Polija (-5,8%), Latvija (-5,2%), Īrija (-5,1%) un Slovēnija (-3,9%) (skatīt 1. attēlu). Tas 

liecina, ka vājo sasniegumu samazināšana ir iespējama. 

PISA secinājumi arī liecina, ka sociālā un ekonomiskā situācija būtiski ietekmē skolēnu sniegumu un 

viņu akadēmiskās zināšanas lielākajā daļā ES valstu, un dažās valstīs, vairāk nekā viens no trim 

skolēniem, nejūtas piederīgi skolā (PISA, 2018. gads).

 
1. attēls. Matemātikas nepietiekamo sasniegumu līmeņa ilgtermiņa izmaiņas 2009. – 2018. gadā [%] 
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Valstīm, kurās ir daudz skolēnu ar nepietiekamu zināšanu līmeni, ir jāuzlabo matemātikas mācīšanas 

metodika, lai stiprinātu skolēnu interesi un prasmes par matemātiku, īpašu uzmanību pievēršot matemātikas 

apguves augstākajam līmenim (pēc Blooms Taxonomy) - spējai izprast un pielietot matemātikas prasmes 

reālās dzīves situācijās. 

Acīmredzot daudzi skolēni matemātiku nemīl. Viņi jūtas atrauti no stundās mācītā, nav pārliecināti par 

matemātikas priekšrocībām un nevēlas turpināt karjeru šajā jomā. Problēma slēpjas mainīgajā pasaulē un 

attiecīgi mainītajās jaunās paaudzes īpašībās un mācīšanās stilā. 

Jaunās paaudzes izglītojamie 

Lai atrastu labākos veidus, kā mācīt matemātiku augstākajos līmeņos - izpratni un spēju to pielietot, ir vērts 

zināt par jaunās paaudzes izglītojamo īpašajām iezīmēm, interesēm un spējām. Jaunās paaudzes pirmā un 

galvenā atšķirība - viņi bieži izmanto digitālās ierīces un IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas), 

kas gandrīz ir kļuvusi par viņu dzimto valodu – to, ar kuras palīdzību viņi sazinās, pauž sevi un saprot 

apkārtējo pasauli (Felicia, 2009). X (dzimuši 1965. – 1980.), Y (dzimuši 1981. – 1995.) un Z (dzimuši 1995. 

– 2010.) paaudzes atšķirīgi reaģē uz norādījumiem, ņemot vērā to atšķirīgās īpašības, mācīšanās stilu un 

mācību ieradumus. Tāpēc mācību stratēģijas, kas bija efektīvas pirms 15 vai 20 gadiem, var nebūt efektīvas 

skolēniem, kas pieder Z paaudzei. Z paaudze ir digitālie vietējie iedzīvotāji, un tā ir pirmā paaudze, kas 

dzimusi globāli (ar internetu) savienotā pasaulē, un tāpēc “dzīvo un elpo” digitālā valodā no ļoti agra vecuma. 

Šī izglītojamo paaudze aizstāja Tūkstošgades (Millenial) paaudzi, un tai ir īpašas iezīmes un mācīšanās stili, 

kas īpaši saistīti ar IKT pasākumiem. Acīmredzot IKT izmantošana matemātikas stundās varētu būt 

motivējošs faktors un padarītu matemātiku interesantāku skolēniem, tādējādi atvieglojot viņu mācīšanos un 

uzlabojot sasniegumus. 

Z paaudzes skolēnu raksturojums: 

1. Sabiedriskā dzīve notiek tiešsaistē 

Z paaudze ērti darbojas sociālo mediju tiešsaistes vidē. Tā nav izklaide, bet neatņemama sociālās uzvedības 

sastāvdaļa. Tas ir arī galvenais ziņojumu sūtīšanas un saņemšanas veids. E-pasts ir Z paaudzes saziņas rīks, 

tāpat kā balss pasts ir Millennials - viņi nekad to necenšas pārbaudīt. 

Tradicionāli mācīšanās notika klasē, tāpat arī prakse un zināšanu pielietošana notika mājasdarbu veidā. 

Tomēr 21. gadsimtā mācību saturam var piekļūt, izmantojot tehnoloģijas, bieži vien ļoti vizuālā un saistošā 

formā. Tādējādi mums ir pārmaiņas izglītībā, kur mācīšanās notiek ārpus klases, bet galvenā iesaiste un 

prakse joprojām notiek skolā, kur skolotājs ir kā koordinators.  

2. Digitālizācija 

Skolēniem nepieciešami iPad un citi ekrāni, kurus lietojot, viņi mācās. Tie ir paredzēti ne tikai rakstītajai, bet 

arī vizuālajai informācijai. Viņiem ir nepieciešamas digitālās prasmes, lai augtu šajā mainīgajā pasaulē. 
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3. Vizualizācija 

Z paaudzes skolēniem labāk patīk video, viņi labprātāk piedalās tiešsaistē un atstāj video ziņas, nevis sūta e-

pastu vai tekstu. Informācijas pārslodzes laikmetā ziņojumi arvien vairāk ir balstīti uz attēlu - zīmes, logotipi 

un zīmoli sazinās pāri valodas barjerām ar krāsu un attēlu, nevis ar vārdiem un frāzēm. Tas arī ir veids, kā 

smadzenes vislabāk apstrādā informāciju. Tās var saglabāt vizuālos simbolus un attēlus, nevis tikai rakstisku 

saturu. Starp Z paaudzes skolēniem dominē vizuālais un roku / kinestētiskais mācīšanās stils, kas dominē pār 

verbālo pasniegšanas formu, kas tradicionāli dominē klasē. 

4. Mobilitāte  

Mūsdienu skolēni mijiedarbojas ne tikai ar tehnoloģiju palīdzību, bet arī ir mobili attiecībā uz darbavietām, 

kuras viņiem būs, un mājām, kurās viņi dzīvos. Tāpēc ir svarīgi padomāt par to, kā šai paaudzei var dot ne 

tikai saturu, bet arī izturību mainīgajā pasaulē. 

5.Globalitāte  

Mūsdienu skolēnu paaudze ir patiesi globāla, un visticamāk, ir paaudze, kas strādās vairākās valstīs. Tā ir 

visglobālāk savienotās un ietekmētās paaudzes vēsture, kas neaprobežojas tikai ar vietējo, bet ir tik globāli kā 

vēl nekad agrāk. 

Nozīmīgi, ka Z paaudzei ir ievērojami atšķirīgas un produktīvākas attiecības ar digitālajām tehnoloģijām nekā 

viņu tūkstošgades (Millenial) priekšgājējiem. Digitālā tehnoloģija jau ir Z paaudzes mācīšanās infrastruktūra, 

un tai ir jākļūst arī par klases telpas infrastruktūru. Veiksmīga Z paaudzes mācīšanās ir saistīta ar 

personīgo viedierīču izmantošanu stundās, viņu mācību personalizēšanu un tiešsaistes video tērzēšanas 

lietojumprogrammām, piemēram, Google Hangouts vai Zoom. 

Acīmredzot, skolotājiem ir nepieciešami jauni mācību resursi, kas viņiem palīdzētu pāriet uz mācīšanas un 

apmācības procesu digitalizāciju. Turklāt pat jauna pasaules notikumu realitāte, saskaroties ar COVID19 

izaicinājumiem un tā izraisīto pēkšņo un neaizstājamo karantīnu ar nepieciešamību pēc tālmācības mācīšanās, 

liek skolotājiem izmantot IKT mācību praksē. 

IKT un pedagoģija 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) ir ievērojams potenciāls, lai paātrinātu progresu, 

pārvarētu digitālo plaisu un atbalstītu iekļaujošu zināšanu sabiedrību attīstību, kas balstās uz cilvēktiesībām, 

dzimumu līdztiesības un iespēju palielināšanu (Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam). 

Turklāt IKT izmantošana izglītības vai apmācības nolūkā atbilst jaunās paaudzes izglītojamo - digitālo 

pamatiedzīvotāju - vajadzībām, kuru atšķirīgās īpašības būtu jāatzīst, lai nodrošinātu sekmīgus mācību 

rezultātus un motivāciju no viņu puses. 

Skolotājiem šo paaudzi bieži ir grūti iesaistīt un motivēt piedalīties tradicionālajās mācību aktivitātēs, jo 

formālajai mācīšanai izmantotais formāts neatbilst skolēnu vajadzībām, vēlmēm un cerībām (Felicia, 2009).  
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Tāpēc dažādām IKT, ieskaitot ORS (Online Mathematics Resources) un digitālās spēles, varētu būt svarīga 

loma izglītībā, jo tās atbilst bērnu vajadzībām, motivācijai un mācīšanās stilam. Tas nodrošina sadarbību starp 

lietotājiem, un, zināmā mērā, ir līdzīgs sadarbībai mācību vidē vai sadarbībai darba vidē, kurā dalībnieki 

dalās ar informāciju un mācās viens no otra. 

Lielākā daļa izglītības teoriju iedalās vienā no šīm kategorijām: kognitīvisms, biheiviorisms un 

konstruktīvisms. Biheivioristiskajā pieejā kurā subjekti nav tieši atbildīgi par savām mācīšanās darbībām; tā 

vietā, viņi reaģē uz ārēju stimulu. Kognitīvisma teorijās subjektiem ir iekšējā karte / zināšanas, kuras ārējo 

stimulu ietekmē būtu nepieciešams atjaunināt. Šajās teorijās uzsvars tiek likts uz pamatā esošo izziņas 

procesu. Kognitīvisma kustībā ir izveidotas vairākas plaši pazīstamas teorijas, piemēram, pārneses efekts, 

saskaņā ar kuru mācīšanos var ietekmēt iepriekšējās zināšanas. Visbeidzot, konstruktīvisma teorijās subjekti 

mācās, mijiedarbojoties ar savu vidi un vienaudžiem. Tas ietver izmēģinājumu un kļūdu procesu un 

izglītojamo spēju interpretēt savu pagātnes un pašreizējo pieredzi, lai atjauninātu zināšanas. (Felicia, 2009). 

Zināmā mērā IKT rīku izmantošana izglītībā raksturo visas pieejas - biheivioristu, kognitīvistu un 

konstruktīvistu. Jaunākie rezultāti galvenokārt saistīti ar IKT rīku sarežģītību, kā arī to atvērtā un sadarbības 

rakstura dēļ. Piemēram, digitālās spēlēs spēlētāji var izstrādāt jaunas teorijas un hipotēzes, pārbaudīt tās un 

attiecīgi pielāgot savas zināšanas un prasmes. Tāpēc tas pilnīgi atbilst augstākam un pat visaugstākajam 

mācību līmenim saskaņā ar Blūma taksonomiju, kas sākas ar zemāko un vienkāršāko mācību līmeni – 

atcerēšanos,  otro augstāko līmeni - izpratni, trešo - izmantošanu, ceturto - analīzi, piekto - vērtēšanu un 

augstāko - radīšanu (skat. attēlu zemāk). Tas nozīmē, ka matemātikas spēļu spēlēšana var novest pie skolēnu 

augstākajām matemātikas prasmēm un rezultātiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. attēls. Blūma taksonomija (Vanderbiltas universitātes mācību centrs), 
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/) 

 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/)
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Tventas universitātes (Nīderlande) sagatavotajā “21. gadsimta prasmju apspriešanas dokumentā” tika atzīts, 

ka 21. gadsimta prasmju centrā ir IKT, gan kā: 

 arguments 21. gadsimta prasmju nepieciešamībai; 

 izglītības rīks, kas var atbalstīt šo prasmju apguvi un novērtēšanu (Kā izglītības tehnoloģija veicina 

student nākotnes pamatprasmju attīstību, 2017. gads). 

21. gadsimta prasmes ir tās, kas skolēniem vajadzīgas, lai gūtu panākumus mūsdienu sabiedrībā ”- pāreja no 

3R: lasīšana, rakstīšana, aritmētika uz 4C: kritiskā domāšana un problēmu risināšana; efektīva saziņa; 

sadarbība un komandas veidošana; radošums un inovācijas. 

Tehnoloģijas kļūst par galveno varoni, kuras atkarībā no tā lietotāja var spēlēt trīs dažādas lomas. Tā var 

rīkoties: 

 kā pasniedzējs (kad ierīces dod norādījumus un vada lietotāju); 

 kā mācīšanas līdzeklis (ja to izmanto izglītības darbinieki); 

 kā mācīšanās līdzeklis (ja to izmanto skolēni). 

Tomēr straujai IKT attīstībai ir nepieciešams pilnīgi jauns kompetenču kopums, kas saistīts ar IKT un 

tehnoloģisko pratību. Jaunā skolēnu paaudze ir gatava strādāt ar šīm jaunajām tehnoloģijām, tāpēc skolām tie 

jāiekļauj turpmākajās mācību programmās un jāsagatavo izglītības personāls darbam ar tām. Viņiem 

vajadzīgas zināšanas par esošajiem mācību līdzekļiem, prasmēm izmantot tehnoloģijas un spējas mainīt savu 

pedagoģisko praksi, vienlaikus pārejot uz individualizāciju un apmācību.  

Pedagoģiskās prakses ietekme uz skolēnu sasniegumiem  

“IKT izmantošana izglītībā palielina mācību un mācīšanās vērtību, uzlabojot mācību efektivitāti. Tā 

pievienoja mācīšanās dimensiju izglītībai, kas iepriekš nebija pieejama. Pēc IKT ieviešanas skolās skolēni 

uzskatīja, ka mācīšanās ar tehnoloģijām uzlabotā vidē ir stimulējošāka un saistošāka nekā tradicionālajā 

klases vidē. ”- rakstīja Ajay Suri MyClassBoard, skolas Messenger emuārā, 2016 (Suri, 2016). 

Daudzi pētījumi norāda uz IKT lomu sadarbības mācīšanās atbalstīšanā. Mācības un tehnoloģijas vairs 

neuzskata par didaktiskiem konkurentiem; tie arvien vairāk tiek uzskatīti par saderīgiem un savstarpēji 

sinerģiskiem pedagogiem. Mācību procesu nedrīkst plānot atsevišķi no tehnoloģijām. Īpaši jaunieši, bet arī 

citas iekļautās paaudzes, iespējams, nevar iedomāties savas ikdienas gaitas bez dažādiem tehnoloģiju 

elementiem, tad kāpēc gan viņus mācībās vajadzētu atslēgt no tehnoloģijām? 

Pētnieki rāda, ka IKT var dot iespēju izmantot novatoriskas metodes, kas padara mācīšanos efektīvāku un 

pievilcīgāku izglītojamajiem (Teresevičienė, Volungevičienė, Trepulė, Žydžiūnaitė, Rutkienė, Tait, W., 

Kaminskienė, 2015). Dati rāda, ka IKT īpašiem lietojumiem ir pozitīva ietekme uz skolēnu sasniegumiem 

gandrīz visos mācību priekšmetos, visbūtiskākā pozitīvā ietekme ir matemātikā un dabaszinātnēs, izmantojot 

simulācijas, modelēšanu un citus specifiskus IKT resursus; angļu valodā un lasītprasmē, izmantojot 

tekstapstrādi, prezentācijas lietotnes un interaktīvos video (IKT un pedagoģija. Pētnieciskās literatūras 
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apskats, 2003). Tomēr pierādījumi liecina, ka šie ieguvumi ir atkarīgi no tā, kā skolotājs izvēlas un organizē 

IKT resursus, un no tā, kā šī izmantošana tiek integrēta citās aktivitātēs klasē un ārpus tās. Skolotāju 

uzticēšanās IKT pēdējos gados ir palielinājusies, taču IKT lietojums joprojām ir samērā zems (Pārskats par 

zinātnisko literatūru, kas attiecas uz IKT un sasniegumiem, 2004). 

Eksperti un starptautiskas organizācijas atzīst, ka efektīva IKT integrācija skolās un klasēs var pārveidot 

pedagoģiju un dot skolēniem iespēju. 

UNESCO apgalvo, ka šajā kontekstā ir svarīgi, lai skolotāji būtu kompetenti integrēt IKT savā profesionālajā 

praksē, lai nodrošinātu izglītības vienlīdzību un mācību kvalitāti. Tā apgalvo, ka skolotājiem ir arī jāspēj 

izmantot IKT, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt tādas prasmes kā kritiskā un novatoriskā domāšana, 

sarežģītu problēmu risināšana, spēja sadarboties un sociāli emocionālās prasmes (UNESCO IKT 

kompetences ietvars skolotājiem, 2018. gads) 

Atbildot uz to, UNESCO ir izstrādājusi IKT kompetences sistēmu skolotājiem (ICT CFT) kā rīku, lai vadītu 

skolotāju sagatavošanu pirms un pēc darba uzsākšanas par IKT izmantošanu izglītības sistēmā. IKT CFT tiek 

organizēts trīs secīgos skolotāja attīstības posmos vai līmeņos, IKT izmantojot pedagoģiski: 

 pirmais līmenis ir zināšanu iegūšana, kurā skolotāji iegūst zināšanas par tehnoloģiju un IKT prasmju 

izmantošanu; 

 otrais līmenis ir zināšanu padziļināšana, kurā skolotāji apgūst IKT prasmes, kas viņiem ļauj uzlabot 

mācību vidi, kas ir vērsta uz skolēniem, uz sadarbību; 

 trešais līmenis ir zināšanu radīšana, kurā skolotāji iegūst prasmes, kas mudina viņus modelēt labo 

praksi, un izveidot mācību vidi, kas mudina skolēnus radīt jaunas zināšanas. 

Lai sekmīgi integrētu IKT izglītībā, ir jāpārdomā skolotāju loma, un ir vajadzīgs sistēmas atbalsts IKT 

pedagoģiskai izmantošanai, lai stimulētu skolotāju pilnveidoties un izveidotu tīklus, un platformas, kas ļauj 

skolotājiem dalīties pieredzē un pieejās, kas varētu būt noderīgi vienaudžiem un citām ieinteresētajām 

personām (Qingdao deklarācija, 2015). 

Tāpēc skolotājiem ir jānostiprina savas zināšanas un kompetence trīs uz IKT balstītām mācību sastāvdaļām: 

1) Atvērtie izglītības resursi (OER) 

Izpētīt dažādus esošos OER, kas ir atklāti pieejami skolotājiem un skolēniem. OER ir parādījusies kā 

koncepcija ar potenciālu atbalstīt izglītības reformas. Kaut arī OER izglītojošā vērtība slēpjas idejā izmantot 

resursus kā neatņemamu mācību programmas komunikācijas metodi izglītības kursos (t.i., uz resursiem 

balstītām mācībām), tā pārveidojošā spēja slēpjas tajā, cik viegli šādus resursus, tos digitalizējot, var 

koplietot, izmantojot internetu. 

2) Mobilās tehnoloģijas 

Mobilo ierīču izmantošana visā pasaulē pieaug. Mobilās ierīces un tehnoloģijas – viedtālruņus un 

planšetdatorus skolēni arvien vairāk izmanto, lai piekļūtu informācijai un,  lai mācītos internetā. Šo ierīču 

radoša izmantošana var veicināt izglītības vienlīdzību, uzlabot efektivitāti un produktivitāti klasē un veicināt 
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individualizētu mācīšanos. Mobilās tehnoloģijas piedāvā skolotājiem un skolēniem daudzveidīgāku pieeju 

mācībām, dodot iespēju jebkurā laikā un vietā mācīties, kā arī sasaistot formālo un neformālo izglītību. Šajā 

sakarā ir vajadzīgas stratēģijas un mehānismi, lai mācību procesā integrētu mobilās tehnoloģijas, kuras 

izmanto skolotāji un skolēni. 

3) Iespēja 

IKT lietošana ir iespēja sniegt koriģējošu un paplašinātu darbu atšķirīgu spēju un zināšanu līmeņa skolēniem. 

Tā ir vērsta uz to, lai skolotāji, kuri izstrādā dažādus  pasākumus konkrētam mācību rezultātam, ļautu 

skolēniem sekot individualizētiem mācību ceļiem. 

Visas valstis un starptautiskās iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt skolotāju zināšanas un spējas izmantot IKT 

rīkus klasē, un pedagoģiskajos procesos, atbalsta IKT CFT noteikto pedagoģisko standartu politiku un 

īstenošanu. 

IKT matemātikas klasē 

Pateicoties straujai tehnoloģiju attīstībai, interaktīvo tāfeļu un planšetdatoru izplatībai skolās, skolās jābūt e-

mācību plānam IKT un vizualizācijas integrēšanai matemātikas mācīšanā. 

Matemātikas skolotāji var atrast un izmantot daudz resursu savu matemātikas stundu digitalizēšanai. Daži 

esošo iespēju piemēri: 

- Plašāk plānojot visas skolas vai gada līmeņa pieeju efektīvas matemātiskās izglītības 

nodrošināšanai, izmantojot interaktīvās tāfeles/ projektorus/ klēpjdatorus/ iOS &Android 

ierīces. Piemēram, izveidojiet interaktīvās PowerPoint stundas; izmantojiet Math Live (multfilmu 

varoņi māca  matemātiku vecāko klašu skolēniem), izmantojiet infografikas — vizuālu informācijas 

attēlojumu vai datus, kas attēlo datus viegli saprotamā vizuālā formā. 

• Tam var būt būtiska ietekme uz skolēnu iesaistīšanos un sasniegumiem. Ir svarīgi, lai 

koordinatori un skolu vadītāji satiktos un izmantojot kolektīvo kompetenci, saplānotu uz 

tehnoloģijām un dažādām metodēm balstītu valodu un matemātikas stundu plānu. 

- Vizuālā lasītprasme matemātikā – izmantojot efektīvus attēlus, lai skolēni varētu vieglāk 

interpretēt un izprast prezentēto matemātisko materiālu. 

• Tas atbilst jaunās paaudzes mācību stilam un patikai pret vizualizācijām. 

- Vizuālās matemātiskās spēles, kas ir interaktīvas un sniedz vizuālu atgriezenisko saiti; 

-  MIND Research Institute (USA https://www.mindresearch.org/ )  radīja vizuālu pieeju matemātikas 

apguvei un mācīšanai bez vārdiem, savas ST Math programmatūras formā (tikai ASV un Kanādai); 

- Kartēšana & IKT (Mapping & ICT); 

- Datu vākšana, apkopošana un attēlošana; 

- Atvērtie matemātikas resursi (ORS); 

- Matemātikas mācīšana& mācīšanās, izmantojot videospēles; 

https://www.mindresearch.org/
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- GeoGebra; 

- Mathematics Apps  (IKT integrēšana matemātikā, izmantots no: 

http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-

mathematics.html#ICTMathsPlanning). 

Daudzi uzņēmumi ir izstrādājuši virtuālus rīkus matemātikai, kas skolēniem ļauj apgūt, praktizēt un 

izklaidēties ar dažādām matemātikas koncepcijām. Šie virtuālie rīki parasti ir vizuāli, kas matemātikas 

mācīšanas procesā iekļauj digitālus spēļu elementus.(Lynch, 2017).  

Matemātikas lietotnēm (Mathematics Apps) ir vēl viena svarīga mācīšanās panākumu un pievilcības pazīme 

- kodolīgums. Tas atbilst mikroapmācības principiem - mācīšanās mazās mācību vienībās vai īstermiņa 

mācību aktivitātes. 

Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz Z paaudzes skolēniem, jo viņi ilgstoši nevar pievērst uzmanību vienai lietai, 

tādēļ viņiem ir nepieciešams ātrums un mainīgi mācību procesi. Kopumā pētījumi rāda, ka pēdējo desmit 

gadu laikā (2010. – 2020.) cilvēku uzmanība ir samazinājusies uz pusi (14 Interesting Pieces Of Research On 

Microlearning, 2020). 

Mikromācīšanās nodrošina īsus satura fragmentus, lai skolēni varētu mācīties sev ērtākā veidā. Saturam var 

būt dažādas formas, sākot no teksta līdz pilnvērtīgam interaktīvam multimedijam, taču tam vienmēr jābūt 

īsam. Tā ir saistošāka, mazāk laikietilpīga un lētāka kā ierastās e-apmācība, un tā ir pārsteidzoši efektīva. 

“Apmācība pa maziem gabaliņiem” (Bite-sized training) pēdējos divos gados ir kļuvusi arvien populārāka. 

Bet īpaši populāra tā kļuva tad, kad parādījās viedtālruņi. Tik populāra, ka vadošās mikromācīšanās 

platformas ir kā izglītojošas Twitter un Instagram sajaukums. Šajā aizņemtajā un īsās koncentrēšanās spējas 

laikmetā mikromācīšanās ir gandrīz ideāls apmācības modelis. To var izmantot visa veida apmācībai, 

ieskaitot matemātiku. 

Mikromācīšanās priekšrocības: 

• tā ir ātrāka; 

• tā ir pieejamāka; 

• tā ir elastīga (apmācībās var ietvert jebkuru priekšmetu, tāpat kā regulārajos e-apmācības kursos; tikai 

mazos gabalos. Ir iespējams izveidot kursus, kas sniedz plašu priekšmeta pārskatu, vai pat izveidot tos par 

sarežģītām tēmām.); 

• skolēniem tā ir saistošāka; 

• tā veicina zināšanu saglabāšanu; 

• tā skolēniem dod lielāku brīvību (ļauj mācīties, kad vien ir brīvais laiks). 

Pētījumi rāda, ka: cilvēki, kuri mācās, izmantojot mikromācīšanās paņēmienu, uz jautājumiem atbildēja par 

28% ātrāk (Drēzdenes universitātes pētījums); Tika konstatēts, ka 1 minūtes video saturs ir vienāds ar 

http://effectivecurriculumideas.weebly.com/integrating-ict-into-
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aptuveni 1,8 miljoniem rakstītu vārdu apmācības noturēšanai (Forrester); 27 ir skaits cik reizes stundas laikā 

tūkstošgadnieki (millennials) pārslēdzas starp uzdevumiem. (Interesanti pētījumu fragmenti par mikromācību, 

2020). 

Tāpēc matemātikas lietotnēs ir ietvertas visas svarīgākās īpašības – spēļu elementi, digitalizācija, 

mikromācības, lai mācības būtu saistošas, efektīvas un personalizētas laikā un sasniegumos. 

Mūsdienās no pedagoģijā plaši izmantoto IKT klāsta - digitālās spēles, lietotnes un citas OER - mobilās 

lietojumprogrammas arvien vairāk tiek uzskatītas par mācību nākotni. Mobilos pakalpojumus un saturu 

salīdzinoši viegli var integrēt izglītības infrastruktūrā gan tehnoloģiski, gan metodiski. Bērnu apmācības 

metodoloģijas, kas balstīta uz mobilajām lietotnēm, visnozīmīgākā priekšrocība ir mācīšanās jebkurā laikā un 

vietā spēles veidā, izmantojot mobilo telefonu vai datoru, kas ir kļuvuši par vissaistošākajiem bērnības 

rīkiem. 

Uz lietotnēm balstīta mācīšanās ir mācīšanās spēlējot, un viena no tās galvenajām priekšrocībām ir dot 

iespēju mācīties sarežģītā vidē, kurā skolēns var kļūdīties un mācīties darot. Otrkārt - skolēns mācās, 

izmantojot īsus fragmentus, jebkurā laikā, vietā un līmenī. Šāda veida vide varētu būt īpaši piemērota 

skolēniem, kuri ir pragmatiski domājoši. Šie skolēni varētu vēlēties iziet eksperimentēšanas procesu, nevis 

atjaunot informāciju. Šāda pieredze varētu palīdzēt viņiem labāk izprast dažus jēdzienus, kurus viņi citādi 

varētu uztvert kā sarežģītus vai garlaicīgus. 

Spēļu spēlēšana un mobilo rīku izmantošana saista bērnus un motivē viņus mācīties, lai gūtu panākumus, šī 

interesantā īpašība varētu palīdzēt skolotājiem padarīt mācīšanos par saistošāku un motivējošāku darbību. 
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Praktiskā daļa 

I moduļa “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju uzlabošanai” praktiskā daļa palīdz 

skolotājiem iegūt kompetences visiem trim uz IKT balstītiem mācību komponentiem matemātikas mācīšanai. 

Tajā ir aplūkots OER pieejamie resursi matemātikas mācīšanai - rūpīgi atlasītā matemātikas lietotņu kolekcija 

5.-6.klasei, kurā norādīts, kā to izmantot mobilajos tālruņos un planšetdatoros, un tas ļauj individualizēt 

mācību iespējas skolēniem ar atšķirīgiem sasniegumu līmeņiem. 

SMART-MT E-rīki matemātikas mācīšanai  

Projekts SMART-MT ir sagatavojis "E – rīkus matemātikas mācīšanai". Tas sastāv no divām daļām - E –rīku 

(e-direktorijs) apkopojuma ar pieejamajām matemātikas lietotnēm un jaunizveidotās mobilās lietotnes “The 

Math app”. Šī intelektuālā rezultāta mērķis - stiprināt matemātikas skolotāju spējas, kuri strādā ar 5. – 6. 

klases skolēniem (10 – 13 g.), attīstīt digitālās izglītības kultūru un prasmes, lai veicinātu skolēnu 

iesaistīšanos un sasniegumus matemātikā. 

E –rīku apkopojums (E-direktorijs) ar pieejamajām matemātikas aplikācijām piedāvā rūpīgi atlasītu 

esošo mobilo lietotņu kolekciju, kas pielāgota izmantošanai gan klasē, gan ārpus tās, lai uzlabotu skolēnu 

matemātikas prasmes, spēlējot matemātiku mobilajās ierīcēs. Mobilās lietotnes (Mobile apps) palīdzēs 

diferencēt un personalizēt izglītības procesu atbilstoši skolēnu spējām un interesēm. Uzdevumu 

personalizācija palīdz lietotājiem sasniegt panākumus personīgajā līmenī un rada motivāciju atkal gūt 

panākumus. Matemātikas uzdevumu mobilās lietotnes ir rīki, kas reaģē uz digitālā laikmeta skolēnu interesi 

un mācīšanās stilu un ļauj skolotājiem padarīt tradicionālo mācību stundu pievilcīgāku, progresīvāku, 

iekļaujošāku, un efektīvāku. 

Kā lietot E- rīku apkopojumu ar pieejamajām matemātikas aplikācijām (E-direktoriju)? 

Lai sāktu izmantot esošo mobilo lietotņu e-direktoriju, kas attīstītu skolēnu matemātikas prasmes, skolotājiem 

ir jāapmeklē tīmekļa vietne:https://smart.erasmus.site/lv/e-toolbox-teaching/ 

 

https://smart.erasmus.site/lv/e-toolbox-teaching/
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Nākamais solis būs  klikšķis uz “E- rīku apkopojuma ar pieejamajām matemātikas aplikācijām”.  Skolotāji 

tiks novirzīti uz lapu, kurā atrodas apkopotās matemātikas lietotnes (aplikācijas). 

 

 
E-direktorijs piedāvā 67 lietotņu apkopojumu, kas ļaus matemātikas skolotājiem individualizēt un dažādot 

mācīšanas/mācīšanās procesu, atbilstoši skolēnu interesēm un sasniegumiem. Ar lietotņu palīdzību ikdienas 

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

Skolotāji var brīvi izvēlēties jebkuru lietotni no saraksta, kas atbilst viņa mācīšanas vajadzībām, izvēloties 

konkrētu tēmu. Lietotnes ir sakārtotas atbilstoši tēmām. 

- Skaitļi un aprēķini – 40 lietotnes; 

- Jauktas tēmas – 21 lietotne; 

- Izteiksmes, vienādojumi un nevienādības – 1 lietotne; 

- Ģeometrija – 4 lietotnes; 

- Lielumi un mērvienības - 1 lietotne. 

Visas tēmas atbilst 5. un 6. klases matemātikas kursa saturam ES valstīs.  

E- rīku apkopojuma ar pieejamajām matemātikas aplikācijām mērķis ir dot iespēju un veicināt 5. un 6. klašu 

matemātikas skolotājus savās stundās izmantot jau izveidotās bezmaksas un noderīgas matemātikas lietotnes. 

Esošo E- rīku apkopojumā izvēlētās un piedāvātās lietotnes nodrošina 3 mācīšanās līmeņus ar saviem 

mērķiem atbilstoši – iegaumējiet, izprotiet un pielietojiet. Visām mobilajām lietotnēm ir īss apraksts: saturs, 

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

pazīstamās situācijās), arī ar izziņas spējām, kuras skolēniem ir jānostiprina 
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Mobilo lietotņu apraksti piedāvā skolotājiem milzīgu skaitu vingrinājumu individualizētai un personalizētai 

mācīšanai, motivētāku matemātikas apguvi skolēniem ar zemākām sekmēm, atbilstoši viņu mācīšanās 

stilam, vajadzībām, hobijam, mācīšanas un mācīšanās mērķiem (zināšanas, izpratne un pielietojums) un 

saturam. 

 

Lielākā daļa lietotņu ir pielāgotas operētājsistēmai Android vai iOs, un tās ļauj mācīties otrajā vai trešajā 

Blūma taksonomijas līmenī - ļauj saprast un izmantot iegūtās zināšanas. 

Zemāk ir aprakstīti un sniegti daži lietojumprogrammu piemēri, kas pieejami esošo mobilo lietotņu 

apkopojumā (e-direktorijā), lai attīstītu skolēnu kritisko domāšanu un radošumu. 

 iTooch Matemātika 6.klasei 

Apraksts 

Šī lietotne nodrošina visaptverošus mācību risinājumus, kas vecākiem, skolotājiem un skolēniem palīdz 

noteikt un risināt uzdevumus jautrā un motivējošā veidā. Skolēni nostiprina savas zināšanas, veicot 

pārbaudījumus ar un bez laika limita. Pareizi izpildīts pārbaudījums ļauj nokļūt nākamajā līmenī. 

Pārbaudījumi tiek veikti spēles veidā, un to vienlaicīgi var spēlēt vairāki spēlētāji. Tiek sniegts arī katras 

jomas teorētiskais materiāls, ko var izmantot problēmas gadījumā. Šajā mobilajā lietotnē ir integrēts 

kalkulators. Uzdevumi ir dažāda līmeņa un uzdevuma beigās mobilā lietotne parāda skolēna progresu. 
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Skolēni var lietot “App Monster Messenger”, lai sazinātos ar saviem draugiem un lūgtu viņiem palīdzību 

(“Monster Messenger” ir drošs sociālais tīkls bērniem un viņu ģimenēm, kur vecāki pilnībā kontrolē savu 

bērnu kontaktu sarakstu). 

Operētājsistēma: 

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

 
Saite :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math 

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

kuru izmantojat). Jūs atradīsit 5 matemātikas tēmas, kuras spēlēt un apgūt: skaitļi un darbības (23 

apakštēmas); algebriskās darbības (8 apakštēmas), datu analīze (8 apakštēmas), grafiki (3 apakštēmas), 

ģeometrija (8 apakštēmas). 

 

Jūs varat izvēlēties pēc ikonām ekrāna augšdaļā, ja vēlaties veikt pārbaudi (ar ierobežotu laiku vai bez 

ierobežojuma), vai vingrināties. Izvēloties Practice (VVV), ekrānā pieskarieties pareizajai atbildei vai 

pierakstiet atbildi uz baltā lauka (skat. zemāk). Ja nepieciešams, izmantojiet kalkulatoru. 

https://smart.erasmus.site/e-directory/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edupad.app.grade6.math
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Jūs varat nostiprināt savas zināšanas apakštēmā, apskatot īsu nodarbību kopsavilkumu, kuru vienmēr varat 

atrast, pavelkot sākuma ekrānu pa labi. 

 

Spēle piešķir jums zvaigznes, ja jūs izpildiet uzdevumu pareizi. Pēc testa sekmīgas nokārtošanas jūs nonākat 

augstākā līmenī. Pavisam uzdevumiem ir 3 līmeņu apakštēmas. 

Lietotnes lietojums klasē. Spēle dod iespēju iemācīties, individuāli trenēties, pārbaudīt matemātikas 

zināšanas un sacensties ar draugu. Daudzas praktiskas dzīves situācijas ļauj lietotājiem iztēloties matemātiku 

savā dzīvē. Ir vērts to izmantot, lai rotaļīgi praktizētos jebkurā no 6. klases matemātikas tēmā. 

Lietojumprogramma darbojas ļoti labi kā rīks, lai interesanti un pievilcīgi pasniegtu matemātiku un 

“pieskartos” tai dažādos līmeņos. 
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Prasmes 

 

  

 
 

Jaunizveidotā mobilā lietotne „Matemātika” (The Math app) 

“Matemātika” (The Math app) 

Apraksts. Lietotne “Matemātika” ir SMART-MT mobilās lietojumprogrammas sastāvdaļa, kurā ietilpst arī 

“Eureka”, kas koncentrējas uz skolēnu radošās un kritiskās domāšanas prasmju veicināšanu. Lietotne 

“Matemātika” ir paredzēta skolēniem vecumā no 10 līdz 13 gadiem, kuri mācās pamatskolā (5.-6. klase). 

Lietotne ir viegli lietojama, rotaļīga un praktiska, un tā ir balstīta reālās dzīves situācijām, kas skolēniem ļauj 

ieraudzīt matemātiku visapkārt. 

Lietotnes “Matemātika” (The Math app) mērķis ir stiprināt to skolēnu matemātiskās prasmes, kuriem tās ir 

nepietiekamas, palielinot skolēnu motivāciju, jo tiek izmantotas mobilās ierīces un spēļu elementi. Lietotnes “ 

“Matemātika” (The Math app) pamatā ir ideja likt skolēniem saprast, ka matemātika bērna ikdienas dzīvē 

ir visapkārt, tāpēc tā ir viņa / viņas realitāte. Spēlējot un risinot matemātikas vingrinājumus, kuru pamatā ir 

reālās dzīves situācijas, skolēni iegūst labāku izpratni par matemātiku un uzlabo savas spējas efektīvi pielietot 

uzkrātās zināšanas un prasmes reālās dzīves situācijās. 

Lietotne “Matemātika” (The Math app) ir balstīta uz problēmu risināšanu, iekļaujot dažādus spēļu 

elementus, kas saistītas ar reālām izglītojamo ikdienas dzīves situācijām. Kā liecina neliela pētījuma (State of 

Art Review) rezultāti, kuru veica partnervalstu darba grupa un rīcības grupa (LAG), kuras sastāvā ir 

matemātikas un STEAM priekšmetu skolotāji  - temati par reālām situācijām 11 –12 gadus veciem bērniem 

varētu būt interesanti. 

Rezultāti uzrādīja, ka 11-12 gadus veciem bērniem saistošākās tēmas ir: 

Zināšanas: Lietojumprogramma ļauj iegaumēt un reproducēt matemātikas 

pamatjēdzienus, kurus apgūst 6. klasē 

Izpratne: Katrā līmenī spēlētājiem ir jāizmanto savas iepriekš gūtās zināšanas. 

Dažiem uzdevumiem ir nepieciešams iegūt informācija no attēliem, diagrammām, 

un citiem informācijas avotiem. 

Pielietojums: Skolēni risinās dažus matemātikas uzdevumus, pamatojoties uz 

situācijām, kas saistītas ar iepirkšanos, ceļošanu, apkārt esošo objektu mērīšanu. 
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- Ceļošana (maršruta plānošana, laiks, budžets, rentablāko transporta līdzekļu salīdzināšana un izvēle 

(automašīna, vilciens, lidmašīna, autobuss),  

- Ceļojuma maršruta izveidošana klases ekskursijai;  

- Ikdienas “kabatas naudas” pārvaldīšana;  

- Rūpes par mājdzīvniekiem (ikmēneša izmaksu plānošana);  

- Iepirkšanās e-veikalā vai lielveikalā;  

- Atlaižu aprēķināšana;  

- Ēdienu gatavošana. (State of Art Review, 2019) 

Tāpēc lietotnē ir izveidoti uzdevumi, kuru pamatā ir iepriekš uzskaitītās reālās dzīves situācijas. Turklāt 

visproblemātiskākās 5.-6.klašu matemātikas tēmas, kuras ir jānostiprina, ir noteiktas, savstarpēji vienojoties 

projekta partneriem un viņu nacionālajām fokusa grupām, un aprakstītas “State of Art Review”. Balstoties uz 

“State of Art Review” pētījumiem, jaunizveidotajā SMART matemātikas lietotnē ir ģeometrijas, skaitļu un 

aprēķinu, vienādojumu un nevienādību, mērījumu un sakarību, un funkciju uzdevumi. Katrai no tēmām ir 

vairākas apakštēmas (skatīt zemāk): 

Ģeometrija: uzdevumi perimetra, laukuma, tilpuma, leņķu aprēķināšanai, jaukta tipa uzdevumi (kopā 23 

uzdevumi); 

Skaitļi un aprēķini: noapaļošana 10-1000; noapaļošana 1-0,001; noapaļošana līdz norādītajai skaitļu šķirai; 

jaukti uzdevumi (kopā 20  uzdevumi); 

Vienādojumi un nevienādības: jaukti uzdevumi (kopā 7 uzdevumi); 

Mērījumi un mērvienības: ātruma, laika, garuma, laukuma, laika un svara mērvienības; jaukta tipa 

uzdevumi (kopā 16 uzdevumi); 

Sakarības un funkcijas: jaukta tipa uzdevumi (kopā 4 uzdevumi). 
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Kā lietot mobilo lietotni “Matemātika” (The Math app)? 

Operētājsistēma: Android 

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

Instrukcija. Lai varētu sākt izmantot šo mobilo aplikāciju, skolotājam vispirms to jālejupielādē savā 

viedtālrunī (vai citā ierīcē (planšetdatorā)). 

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

lietuviešu, poļu un rumāņu. 

Pēc lietotnes startēšanas tiek parādīts panelis, kurā lietotājs var izvēlēties lietotni -  Matemātika  vai 

Eureka . Jāizvēlas “Matemātika” un uzmanīgi jāizlasa pamācību,  – kā lietot mobilo aplikāciju. 

 

Labajā augšējā stūrī zem pogas  var izvēlēties “valodu” un “veidotāju”. Jūs varat kļūt par veidotāju - 

izveidojiet pats savus uzdevumus un pēc tam atradīsiet tos šeit kā savu personīgo uzdevumu komplektu. 

Pieskarieties uz “veidotājs” un reģistrējieties SMART EDIT platformā, uzspiežot uz saites: https://smart-

math-teacher.firebaseapp.com/ 

 

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


18 
 

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. 
 

Reģistrācija. Tā ir bezmaksas un aizņems tikai dažas minūtes no jūsu laika. 

Pēc reģistrācijas Jūs varēsiet veidot savus uzdevumus SMART EDIT platformā https://smart-math-

teacher.firebaseapp.com/un pēc tos varēsiet atrast SMART-MT lietotnē.  

 
Tajā pašā logā atradīsit īsu aprakstu un video, kā izveidot savus Math App uzdevumus.  

 

https://smart-math-
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Aplikācijas pielietojums klasē 

Izlemiet, kuras skolēnu prasmes jūs vēlaties stiprināt, un izvēlieties atbilstošo matemātikas tēmu (un 

apakštēmu, ja tāda ir). Jūs atradīsit piemērotus uzdevumus, kas balstīti uz reālām dzīves situācijām. 

Palūdziet skolēnus lejupielādēt lietotni: 

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

Kopā ar skolēniem izlasiet instrukcijas  

Lietotnes “Matemātika” sākuma panelī jūs atradīsiet “Pamācību, kā lietot mobilo aplikāciju SMART 

Math”. Kad izvēlēsieties lietotni “Matemātika”, ieraudzīsiet sarakstu ar 5 matemātikas tēmām: 

“Ģeometrija”, “Skaitļi un aprēķini”, “Vienādojumi un nevienādības”, “Mērījumi un mērvienības” un 

“Sakarības un funkcijas”. Visas tēmas (arī apakštēmas) satur uzdevumu komplektus. Uzdevuma nosaukums 

vai attēls tam blakus skolotājiem un skolēniem palīdzēs izvēlēties uzdevuma veidu. Lietotne ļauj ievadīt 

vērtības un veikt aprēķinus. 

Uzdevuma piemērs: Dārza un baseina laukums 

  
 

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en
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Šajā uzdevumā skolēnus iesaista reāli iespējamā situācijā – viņu pārcelšanos uz jaunu māju ar baseinu un 

dārzu. Uzdevuma mērķis ir iegūt atbildes uz 2 jautājumiem:: 

- Kāds ir dārza laukums?  

- Kāds ir baseina laukums? 

Uzdevuma atrisinājums tiek novērtēts, laimējot balvu zvaigznes formā  par katru pareizi izpildītu 

darbību. 

Uzdevumi izveidoti bērniem draudzīgā veidā - krāsās, izkārtojumā, īsos un skaidros uzdevumos, apbalvojumi 

ar “ZVAIGZNĒM” pareizai atbildei un iespēju summēt “zvaigžņu” skaitu visos līmeņos – par katru 

uzdevumu, par katru matemātikas tēmu un kopsummā. Balvu summa – pareizās atbildes parādās balvā -  

Skolotājs var izlemt, kā/vai novērtēt savus skolēnus par nopelnīto zvaigžņu skaitu. 

Lietotne “Matemātika” (The Math app) ir lielisks veids, kā padarīt matemātikas stundas saistošākas, 

interesantākas, kā arī paaugstināt skolēnu (īpaši tiem 5. – 6. klašu skolēniem, kuriem ir zemas sekmes 

matemātikā) motivāciju sasniegt labākus rezultātus šajā priekšmetā. 

Uzdevumu variantu maiņas iespēja palīdzēs skolotājam personalizēt mācīšanos, lai atbalstītu katru 

izglītojamo atbilstoši viņa spējām, interesēm un mācīšanās iespējām. Pateicoties vairākiem uzdevumu 

variantiem ar mainīgiem dotajiem lielumiem, skolēni varēs vairākas reizes atkārtot uzdevumus un gūt 

panākumus. Šie panākumi ir labākais skolēnu motivētājs, apgūstot matemātiku. Skolēni var nostiprināt savu 

kompetenci un pārliecību par matemātiku, kā arī reālo dzīvi, jo spēj atrisināt praktiskos uzdevumus. 

Prasmes 

 
 

 

 

 

 

  

Zināšanas: uzdevumu tematiskā daudzveidība aptver vissarežģītākās tēmas un 

jēdzienus, kas jāapgūst 5. un 6. klases skolēniem. Lietotne ļauj apgūt šos matemātiskos 

jēdzienus un labi apgūt 5.- 6.klašu matemātikas kursu. 

Izpratne: lietotne “Matemātika” (The Math app) atbalsta dziļu izpratni par 

matemātikas jēdzieniem, pildot dažādus uzdevumus, kuros skolēni risina reālās dzīves 

problēmas, kas saistītas ar dabas piesārņojumu, cilvēka atbildību par tīru vidi, viņu 

pašu veselību un citām  vērtībām. Risinot praktiskus uzdevumus, skolēniem ir 

jāizmanto dažādi matemātiskie risinājumi un jēdzieni. Tas ļauj dziļāk izprast 

matemātikas jēdzienus un to mērķi, metodes vai to kombinācijas, kas nepieciešami 

uzdevuma risināšanai. 

Pielietojums: ļauj izprast, kā matemātika ir integrēta katra cilvēka ikdienas dzīvē, un 

ļauj iegūt prasmes, kas vajadzīgas ikdienas uzdevumu un problēmu risināšanai, 

izmantojot zināšanas matemātikā. 
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