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Ewelina Biaduń 

Matemātika un tās praktiskums 

(Žešuva, Polija 2019) 

Ewelina Biaduń ir jauna un ļoti mērķtiecīga 

matemātikas skolotāja. Viņa ir absolvējusi izglītības 

programmu „Matemātika un finanses” un ieguvusi maģistra 

grādu programmā „Pedagoģiskā sagatavošanās” un 

„Pedagoģiskā terapija ar oligofrenopedagoģiju”. Viņa ir 

cilvēks, kas cenšas pēc iespējas praktiskāk mācīt šo 

priekšmetu, parādot skolēniem, kā matemātika tiek izmantota 

ikdienas dzīvē. 

Kopš 2018. gada septembra skolotāja strādā Leokadiów 

pamatskolā. Tā ir lauku skola, un tāpēc šajā skolā skoleņu skaita ir neliels un šī iemesla dēļ tiek 

nodrošināti labi apstākļi, lai  mācītu un  mācītos. 

Ewelina māca 5. klasi. Viņa novēroja, ka skolēnu motivācijas līmenis mācīties matemātiku 

nebija apmierinošs. Daži skolēni mācības skolā uzsāka gadu agrāk, nekā vajadzētu, tāpēc skolēni ir 

11 - 12 gadu veci. 5. klasē ir tikai 8 skolēni. Klasē ir 3 spējīgi skolēni un 2 skolēni, kuriem pēc 

psiholoģisko un pedagoģisko konsultāciju atzinuma, mācību process ir jāpielāgo viņu vajadzībām. 

Mācību gada sākumā skolotāja pamanīja, ka lielākajai daļai skolēnu ir lielas grūtības rēķināšanā 

un teksta uzdevumu izpildē, jo viņi neizprot izlasīto tekstu un neprot atrast nepieciešamo informāciju. 

Tāpat nebija pieļaujams, ka skolēni vēl neprot reizrēķina tabulu, kas ir pamats tālākai izglītībai. 

Neskatoties uz šiem novērojumiem, skolotāja teica, ka šai klasei ir potenciāls un, ka gandrīz 40% 

skolēnu ir cilvēki ar lielām iespējām, tāpēc viņas galvenā motivācija bija atrisināt šo problēmu. 

Skolotāja veica dažādus pasākumus - viņa runāja ar vecākiem (galvenokārt skolēniem ar 

mācību traucējumiem) un skolas direktoru, kurš arī ir matemātikas skolotājs. Vienā no sociālo tīklu 

vietnēm viņa nodibināja matemātikas skolotāju grupu (šādās grupās skolotāji parasti ir ar lielu 

pieredzi un sniedz ļoti vērtīgus padomus). Viņa ir lasījusi dažādas grāmatas par profesionālo attīstību. 

Tā kā tā ir maza, bet ļoti daudzveidīga klase, skolotāja organizēja papildu matemātikas klubu 

skolēniem, kuri varēja sagatavoties konkursiem. Skolēni, kuriem ir problēmas, apmeklēja didaktiskās 

un kompensējošās nodarbības ES projekta “Zinātne ir veiksmes atslēga” ietvaros. Evelīnai ar katru 

skolēnu bija jāstrādā individuāli, kaut arī nodarbības notika grupā. Skolēni ar labām matemātikas 
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zināšanām saņēma sarežģītākus uzdevumus un strādāja grupā, bet pārējā klase strādāja ar skolotāju. 

Nodarbības sākumā viņa skolēniem deva pielāgotus uzdevumus, kuri jāizpilda konkrētajā dienā, 

tāpēc katrs skolēns varēja strādāt savā tempā. Ļoti svarīgs ir darbs stundā, jo tas daļēji veidoja 

pārbaudes darba vērtējumu. Šāda metode īpaši motivēja skolēnus ar mācīšanās problēmām un deva 

viņiem iespēju iegūt labu atzīmi. Pateicoties tam, skolēni ne tikai pasīvi pārrakstīja uzdevumus no 

tāfeles, bet arī paši sāka tos risināt. 

Kā iepriekš minēts, skolēniem bija problēmas ar teksta uzdevumiem. Lai attīstītu prasmes spēt 

atrast svarīgu informāciju, skolotāja izmantoja vairākas metodes. Kad viņa uzsāka jaunu tēmu, 

skolēniem tika dots teksts par šo tēmu. Tad viņiem tika dotas 5 minūtes, lai tekstu izlasītu, pēc tam 

teksts bija jānoliek nost. Skolotāja uzdeva dažādus jautājumus par tekstā atrodamo informāciju 

(skolēns, kurš atcerējās vissīkākās detaļas, ieguva atzīmi, pārējie studenti ieguva "plusus" - daļēju 

atzīmi). Cits piemērs bija informācijas atcerēšanās pēc videoklipa skatīšanās no dotās sadaļas 

(noteikumi bija vienādi). Ļoti interesanta metode bija “Atmiņas spēles” spēlēšana (parasti tas tika 

darīts stundas pēdējās 5 minūtes). Skolēni saņēma A4 formāta papīra lapu, uz kuras 4 stūros bija 4 

zīmējumi. Viņu uzdevums bija atcerēties pēc iespējas smalkāku informāciju (piemēram, labajā stūrī 

bija zieds, kam bija 5 ziedlapiņas, katra ziedlapiņa bija sarkana, zieds bija uz dzeltena fona utt.). 

Papildus lieliski pavadītam laikam skolēni trenēja savu atmiņu. Runājot par reizrēķina tabulas 

problēmu, tad viens no šīs problēmas risināšanas veidiem bija īsa testa veikšana katru dienu. Šie 

vērtējumi netika reģistrēti klašu žurnālā. Skolēniem tika sniegta atgriezeniskā saite, ka viņiem ir 

jāturpina mācīties. Pēc kāda laika, kad visi skolēni sasniedza vēlamo rezultātu, skolotāja ar īsiem, 

ātriem jautājumiem turpināja šīs skolēnu prasmes pārbaudīt arī starpbrīžos. 

Matemātikas stundās bija arī citas problēmas. Pēc skolotājas teiktā, vislabākā mācīšanās (īpaši 

cilvēkiem vecumā no 10 līdz 14 gadiem) ir mācīšanās, spēlējot vai sadarbojoties, tāpēc stundu laikā 

viņa izmantoja dažādas metodes, lai trenētu atmiņu. Kad skolēni nespēja atcerēties romiešu ciparus: 

L = 50, C = 100, D = 500, M-1000, skolotāja izveidoja teikumu no vārdiem, kas sākas ar ciparu 

simbolu burtiem (secībā no mazākā līdz lielākajam), piem. ,, LUBIĘ CIEBIE DOBRY MIKOŁAJU 

"(teikums poļu valodā). Pēc šāda piemēra katrs skolēns spēja atcerēties romiešu ciparu secību un 

simbolus. Dažiem skolēniem nepadevās daļas – skolotāja tās izskaidroja, izmantojot piemēru par 

pārtikas produktiem, piemēram, picu vai šokolādi.  

Protams, ir daudz metožu, kā vadīt interesantas nodarbības. Idejas var smelties kādā  no 

iepriekšminētajām sociālo tīklu grupām  (piemēram, 

https://m.facebook.com/KreatywnieMatematycznie/?_rdr, https://www.facebook.com/groups/70377

https://m.facebook.com/KreatywnieMatematycznie/?_rdr
https://www.facebook.com/groups/703774346748555/
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4346748555/, https://m.facebook.com/matematyka.SP2/?_rdr, bet laika gaitā idejas rodas pašas. 

Rezultātu uzlabošanas process norisinājās visu mācību gadu. Izmaiņu mērīšanai izmantotie rīki bija 

diagnostikas darbi, kas tika veikti gada sākumā un beigās. Skolotāja pēc rezultātiem novēroja, ka 

lielākajai daļai skolēnu prasmes ir uzlabojušās (pirmā semestra vidējā atzīme bija 3,3, un mācību gada 

beigās tā bija par 6% augstāka un bija 3,5), bet ne visiem (viņa cer, ka tas ir tikai laika jautājums!). 

Tomēr tieši viņas motivācija ir turpināt strādāt ar skolēniem, ieinteresējot viņus ar savu priekšmetu 

un, pats galvenais, parādot viņiem, ka matemātika ir nepieciešama arī dzīvē! 

Noslēgumā Ewelina saka: “Mums jāatceras, ka skolotāja darbā vissvarīgākais ir aicinājums. Tevi 

nevar atturēt dažas neveiksmes, jo tas faktiski nav atkarīgs no skolotāja, bet skolotājam noteikti ir 

liela ietekme uz daudzām lietām! ” 

 

 

Source: https://spleokadiow.edupage.org/ 

 

Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Kā individuāli “pieiet” katram skolēnam? 

2. Kā skolēniem parādīt, ka matemātika nav tikai abstrakts jēdziens, bet ir ļoti vienkārša un 

nepieciešama reālajā dzīvē? 

3. Mācīties spēlējoties – vai tas ir iespējams? 

 

https://www.facebook.com/groups/703774346748555/
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