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Edita Titenytė 

Mācību vides ietekme skolēnu sasniegumu uzlabošanā. 

(Kauņa, Lietuva, 2019) 

Mani sauc Edita Titenytė. Esmu bioloģijas un dabaszinātņu skolotāja. Es 

dzīvoju Kauņas pilsētā. Mani vecāki ir skolotāji, tāpēc skolotāja profesija 

mani interesējusi jau bērnībā. Pedagoģijas grādu izglītībā ieguvu Vītauta 

Magnusa universitātē 2015. gadā. 

2018. gadā es sāku strādāt Kauņas Petrašiūnų proģimnāzijā, kas atrodas pie priežu sila, netālu 

no Kauņas, kas ir lieliska vide dabaszinātņu izpētei un dabas procesu novērošanai. Pašlaik skolā 

mācās 412 skolēni - daži no viņiem ir Petrašiūnu rajona iedzīvotāji, pārējie nāk no kaimiņu rajoniem. 

Patrašiūnų proģimnazija nodrošina pamatizglītību un pirmā līmeņa vidējo izglītību. Proģimnāzija 

koncentrējas uz apdāvinātu skolēnu identificēšanu un viņu individuālo spēju attīstību. Dažādus skolas 

priekšmetus, piemēram, mākslu, tehnoloģijas, mūziku un deju, profesionāli skolotāji pasniedz gan 

sākumskolā (1.- 4. klase), gan pamatskolā (5.-8 . klase), kā arī ārpusstundu pasākumos (neformālās 

izglītības aktivitātes). Skolas sociālais konteksts ir daudzveidīgs, ietverot atšķirīgu skolēnu ģimeņu 

sociālo un kultūras pieredzi. Daži skolēnu vecāki maz interesējas par viņu bērnu sasniegumiem 

izglītībā un nelabprāt iesaistās mācību procesa uzraudzībā un nesadarbojas ar pedagogiem. 

Es mācu 5. klases skolēnus. Tajā mācās 19 skolēni ar daudzveidīgām mācīšanās spējām, 

vecumā no 10 līdz 11 gadiem. Skolēni ir gan aktīvi, gan zinātkāri. Mācību gada sākumā, septembrī, 

es centos noteikt skolēnu zināšanu līmeni dabaszinātnēs. Šim nolūkam es izmantoju diagnostikas 

testu no virtuālās EMA prakses grāmatas. Es analizēju arī skolēnu 4. klases pārbaudes rezultātus 

valsts diagnostikas darbos. Rezultāti atklāja, ka 30% skolēnu ieguva augstāko, 50% - pamata līmeni 

un 20% - apmierinošu rezultātu. 

Esmu ievērojusi, ka skolēni ar zemāku pašnovērtējumu ir mazāk motivēti mācīties, viņiem ir 

grūti aktīvi iesaistīties klases darbībās, sākt un pabeigt uzdevumus noteiktajā laikā, kā arī apgūt jaunu 

mācību materiālu. Tā rezultātā, es sāku meklēt efektīvākas mācību metodes, kas veicinātu skolēnu 

interesi par dabaszinātnēm un palīdzētu viņiem labāk apgūt mācību materiālu. Es bieži mainīju 

mācību metodes, līdz atradu skolēniem vispiemērotākās, lai īsākā laikā sasniegtu labākos iespējamos 

mācību rezultātus. Lai uzlabotu zināšanas dabaszinātnēs, es integrēju matemātikas zināšanas citos 

mācību priekšmetos. Turklāt, es izmantoju Pinterest kā virtuālu uzdevumu meklētājprogrammu, kā 

arī virtuālos Kahoot testus un izglītojošas spēles, piemēram, “Smart Robots”. Stundu ciklu 
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pārskatīšanai un apkopošanai es izmantoju virtuālos uzdevumus mācību platformā “emokykla” 

(latviešu val. “E-skola”) www.emokykla.lt. Dažādu uzdevumu veikšanai spēcīgus un sekmēs vājākos 

skolēnus es saliku pa pāriem. Skolēni tika motivēti ar saņemtajām virtuālajām balvām. Līdz ar to 

praktiskie uzdevumi tika veikti daudz ātrāk, un vājāki skolēni vairāk iesaistījās klases darbībās. 

 

Mūsdienu informācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu stundās, kā arī citu mācību 

priekšmetu integrācija, ir stiprinājusi skolēnu motivāciju mācīties un ietekmējusi viņu mācību 

rezultātus. Esmu novērojusi pozitīvas pārmaiņas skolēnu interesē par mācību priekšmetiem - gan 

dabaszinātnēm, gan matemātiku. Skolēniem patika pāru un grupu darbs, kā arī novatorisku IKT rīku 

izmantošana stundās. Interaktīvās aktivitātes ir attīstījušas skolēnu iztēli un palīdzējušas labāk 

iegaumēt jaunus jēdzienus un matemātiskās formulas. Skolēniem ar zemu mācību sasniegumu līmeni 

ir palielinājušās koncentrēšanās spējas un paaugstinājies sekmju līmenis. Eksperimentālās mācīšanās 

metode, izrādījās, bija visiecienītākā skolēnu vidū - nodarbības apkārtējā dabiskajā vidē (mežā, netālu 

no Kauņas lagūnas,  mācību ekskursija uz hidroelektrostaciju utt.) bija veiksmīgas Skolēni bija lieliski 

piemēri tam, kā cilvēki maina dabisko vidi, izmantojot tās resursus savām vajadzībām, un saprata, 

cik svarīgi ir tos aizsargāt. Mācību ekskursijas laikā skolēniem bija jāaprēķina ceļa garums, ātrums, 

attālumi starp diviem objektiem, izmantojot karti un mērogu. 
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Salīdzinot skolēnu mācību rezultātus mācību gada sākumā un beigās, izrādījās, ka 20% skolēnu 

pamata pakāpē ieguva augstāku līmeni un 5% skolēnu no apmierinošā līmeņa “pārcēlās” uz pamata 

līmeni. 

Veiksmīgai skolēnu atbalsta sistēmas ieviešanai un matemātikas integrēšanai stundās bija 

būtiskas izmaiņas dažās matemātikas prasmju sasniegumu jomās: 

 

Joma  Spējas Sasnieguma līmenis 

Mēri un mērvienības Aritmētiskās darbības ar veseliem skaitļiem, 

perimetra, laukuma, tilpuma aprēķins; formulu 

piemērošana; vidējā ātruma aprēķins utt. 

 

Pieauga par 5% 

Statistika Datu, informācijas apkopošana un apstrāde, 

diagrammu analīze, datu attēlošana tabulās. 

 

Pieauga par 8% 

Problēmu risināšana Izvēloties labāko no diviem iespējamajiem 

risinājumiem, pārbaudot vienkāršu hipotēzi, 

balstoties uz pieejamajiem datiem. 

.  

Pieauga par 8,7 % 

 

Pareizi izvēloties uzdevumus, paplašinot redzesloku, izmantojot inovācijas un integrētās 

programmas, pielietojot matemātikas un praktiskās mācīšanās uzdevumus, visi skolēni var gūt 

panākumus un sasniegt labākus mācību rezultātus ne tikai dabaszinātnēs, bet arī matemātikā. 

 

Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Kāds ir bijis visietekmīgākais faktors studentu motivācijas uzturēšanā un uzlabošanā šajā 

veiksmes stāstā? 

2. Kādas matemātiskās prasmes skolēni attīstīja šo stundu laikā? Kas jums liek tā domāt? 

3. Vai šāds starptautisks modelis darbotos (izrādītos veiksmīgs) jūsu valsts skolās? 

 


