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Mācīšanās ar „Pērtiķiem“ 
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Mani sauc Daiva Petkevičienė. Es dzīvoju Kauņā, Lietuvā. 2012. gadā 

absolvēju Šauļu universitāti un ieguvu maģistra grādu izglītībā. Par skolotāju 

strādāju jau 27 gadus. Šobrīd es strādāju Kauņas reģiona Akademija Ugnė 

Karvelis ģimnāzijā, kas atrodas Kauņas rajonā pie Vītauta Magnusa 

universitātes Lauksaimniecības akadēmijas. 

Šobrīd es mācu 27 skolēnus 4. klasē. Viņi ir 10 -11 gadu veci. Visiem skolēniem ļoti patīk 

matemātikas stundas. Lielākā daļa klases cenšas pildīt dažāda veida matemātiskus uzdevumus. 

Diemžēl, 12 skolēni ir ar zemāku motivāciju un mācīšanās spējām. Vienam skolēnam ir grūtības 

vizuāli iegaumēt skaitļus. 

Ne tikai zema motivācija mācīties, bet arī telpiskās un loģiskās (konstruktīvās) domāšanas 

trūkums kļūst par šķēršļiem labāku rezultātu sasniegšanai matemātikā. Dažiem skolēniem ir grūti 

izprast piedāvāto materiālu - audio un vizuālo mācību metožu piemērošana nedarbojas. Lai gūtu 

panākumus jauna materiāla apgūšanā, šādiem skolēniem nepieciešami kinestētiskās mācīšanas rīki 

un metodes. 

Matemātikas stundās gan es, gan mana klase bieži sastopamies ar problēmām, risinot 

ģeometrijas un situāciju uzdevumus. Meklējot skolēniem efektīvākus rīkus, atradu matemātikas 

praktizēšanas programmu “10 pērtiķi” (https://www.10monkeys.com/lt/). Pateicoties šai 

programmai, problēmas mazinājās. 

 

 

Turklāt, ar šī smieklīgā, vieglā un atalgojošā IKT rīka palīdzību, auga skolēnu motivācija mācīties. 
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Lai uzlabotu skolēnu mācību kvalitāti, kā arī viņu sasniegumus 

matemātikā, es izmantoju ļoti dažādas mācību un mācīšanās metodes, līdzekļus un rīkus. Skolēniem 

bija jāveic vairāk uzdevumu, praktizējot interaktīvo programmu “10 pērtiķi” gan individuāli, gan 

pāros (augstāku sasniegumu skolēni palīdzēja tiem, kuriem ir zemākas mācīšanās spējas). Pēc neilga 

laika es secināju, ka optimālais laiks šīs metodes piemērošanai ir 3 stundas nedēļā. 

 

 

Matemātikas stundās es izmantoju individuālas mācību metodes, ņemot vērā skolēnu spējas 

(diferencējot uzdevumu apjomus un saturu). Citi skolēni strādāja pakāpeniski - risinot vieglākus 

uzdevumus un pārejot pie sarežģītākiem. 

Skolēni vislabākos rezultātus sasniedza, strādājot individuāli un ar manu palīdzību vai 

ieteikumiem. Interaktīvā programma “10 pērtiķi” bija lielisks līdzeklis, lai praktizētu un meklētu 

pareizus uzdevumu risināšanas veidus, jo skolēniem bija neierobežots mēģinājumu skaits (piemēram, 

ja neizdevās uzzīmēt ģeometrisko figūru, skolēns to varēja ātri “nodzēst” un no jauna uzzīmēt). 

Digitālā balva arī motivēja skolēnus pāriet no viena līmeņa uz otru. Ietaupītais laiks un skolēnu 

pacietība ir jāņem vērā arī kā šī IKT rīka bonuss. Mēneša vai divu laikā, skolēni varēja atrisināt arvien 

sarežģītākus uzdevumus, turpretim mana palīdzība bija nepieciešama daudz retāk. Visi skolēni guva 

panākumus, un mācīšanās motivācija auga. 
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Kā redzams diagrammā, skolēni daudz ātrāk izpildīja tādu pašu uzdevumu skaitu. 

Katra skolēna pozitīvās pārmaiņas virzībā uz progresu bija individuālas. Dažiem skolēniem 

vajadzēja līdz trim reizēm, lai sajustu panākumus, turpretim dažiem skolēniem skolotāja un 

klasesbiedru palīdzība bija nepieciešama pat pēc divu mēnešu darba ar programmu. Neskatoties uz 

visām grūtībām, katrs mans skolēns uzlaboja savas prasmes matemātikā. 

Es mācu matemātiku arī citu mācību priekšmetu apguves laikā, piemēram, dabaszinībās. Šim 

nolūkam es bieži izmantoju programmu Google Earth (https://www.google.com/earth/) un Google 

Maps (https://www.google.com/maps). Šīs programmas skolēniem ļauj vieglāk saprast telpu, cēloņu 

un seku attiecības un citas parādības. 

Inovatīvu darbību un informācijas saziņas līdzekļu testēšana ar skolēniem var šķist izaicinošs 

un laikietilpīgs uzdevums, taču skolēnu panākumi moderno tehnoloģiju un digitālo rīku izmantošanā 

ir ieguldījums pozitīvam rezultātam jūsu laikā un darbā. Es iesaku kolēģiem būt drosmīgākiem un 

biežāk integrēt IKT matemātikas un dabaszinību stundās. 

 

Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Vai interaktīvās programmas palīdzētu jūsu skolēniem uzlabot rēķināšanas prasmes? 

2. Vai biežāki uzdevumi virtuālajā vidē uzlabotu skolēnu sasniegumus? 

3. Vai šī metode veicinātu skolēnu ar zemām mācīšanās prasmēm aktīvāku iesaistīšanos 

stundās?  
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