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Kompetences attīstīšana, lai iemācītos mācīties matemātiku 
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  Jurgita Norvilienė ir matemātikas un informācijas tehnoloģiju 

skolotāja ar maģistra grādu un 16 gadu profesionālo pieredzi. Kopš 

2017. gada viņa strādā Kauņas reģiona Šlienavas pamatskolā. Skola 

atrodas Samylai. Skolā mācās 180 skolēni, kuri dzīvo Šlienavas 

apkārtnē. Skola nodrošina pamatizglītības, pamata un neformālās 

izglītības programmas. Skola ir Kauņas reģiona Veselības veicināšanas 

Ekoskolu tīkla dalībniece, kura īsteno globālo ekoskolu vides izglītības 

programmu ilgtspējīgas attīstības jomā, kā arī veicina uz STEAM 

orientētu mācību programmu. 

Skolas sociālo kontekstu varētu definēt kā daudzveidīgu. Tas ietver skolēnu ģimeņu 

daudzveidīgo sociālo un kultūras pieredzi, kā arī vecāku interesi un iesaistīšanos izglītojošās 

aktivitātēs. Daži skolēni nāk no nelabvēlīgas vides, proti, reimigrantu ģimenēm. Šai skolēnu grupai 

ir nepieciešams papildu atbalsts, kā arī palīdzība, izmantojot viņu izglītības programmu, novēršot 

neatbilstības un pielāgojoties skolas sabiedrībai. 

Skolotājas Jurgitas 5. klasē mācās 21 skolēns ar dažādām mācīšanās spējām: viens skolēns nāk 

no Anglijas un viņa lietuviešu valodas zināšanas ir nepietiekamas; 1 skolēnam ir individualizēta 

izglītības programma, 4 skolēni ir mainījuši skolu, 5 skolēniem trūkst motivācijas mācīties. Visi 

skolēni ir 11 gadus veci. 

Strādājot ar klasi, skolotāja ir pamanījusi, ka skolēnu kompetence mācīties ir nepietiekami 

attīstīta. Skolēni nespēj izvirzīt individuālus mācību mērķus, nevēlas atspoguļot pieredzi klasē, nespēj 

plānot mācīšanās stratēģijas un novērtēt savu sniegumu. Turklāt skolotāja novērojusi, ka šīs paaudzes 

skolēni spēj ātri atrast nepieciešamo informāciju, izmantojot internetu un mobilās ierīces. Balstoties 

uz novērojumiem, viņa izvirzīja mērķi izveidot tādu mācību vidi, kas veicinātu skolēnu motivāciju 

mācīties un attīstītu viņu mācīšanās spēju apgūšanu, izmantojot mobilās ierīces un mobilās 

lietojumprogrammas. 
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Skolotāja savā darbā izmantoja SMART tāfeli, 

planšetdatorus un mobilos tālruņus. 

5. klases mācību programma ir līdzīga 4. klases mācību 

programmai, tikai papildināta ar dažām jaunām tēmām. 

Lai noteiktu katra skolēna zināšanu un prasmju līmeni, 

kā arī spēju pielietot zināšanas un prasmes jaunu tēmu 

apgūšanai, skolotāja katras stundas sākumā un beigās 

izmantoja virtuālo rīku „Kahoot”. Pēc tam, kad skolēni 

bija nokārtojuši testus, viņi saņēma tūlītēju atbildi, kas viņiem deva iespēju saņemt atsauksmes un 

pārrunāt rezultātus ar skolotāju un klasesbiedriem. Kad skolēni kārtoja testus, viņi varēja atklāt, 

analizēt un labot savas kļūdas un pēc pašnovērtējuma izvirzīja individuālus mācību mērķus. 

Lai sasniegtu labākus mācību rezultātus un sniegtu individuālu atbalstu mācībām, skolotāja 

izmantoja mobilās lietotnes planšetdatoros un mobilajos tālruņos. Novērtējuši savas zināšanas par 

tēmu, skolēni varēja izvēlēties no skolotāja piedāvāto mobilo lietotņu saraksta, lai uzlabotu savas 

prasmes un panāktu progresu. 

Mācību individualizēšanai un diferencēšanai skolotāja, izmantojot elektronisko vingrinājumu 

grāmatu EMA, mājas darbiem izveidoja uzdevumus, kas ļāva skolēniem izsekot viņu mācību 

progresam programmā „Safari”. Mājasdarbi tika uzdoti, pamatojoties uz skolēnu sasniegumiem pēc 

stundas beigās nokārtotā testa “KAHOOT”. 

Lai mainītu mācīšanu, Jurgita “papildināja” nodarbības ar praktiskiem uzdevumiem, 

iepazīstinot ar STEAM projektu “Smart Saver”. Šim nolūkam skolotāja integrēja informācijas 

tehnoloģiju mācību programmu un programmu Imagine Logo, lai īstenotu skolēnu kritiskās 

domāšanas un problēmu risināšanas prasmes. Praktisko darbu laikā klases darbībās tika izmantota 

diferenciācija. 

Aktīvās mūsdienu mācību metodes klasē, uzdevumu individualizācija un diferencēšana, 

pastāvīga studentu pašnovērtēšana un individuālā progresa novērtēšana ir palielinājusi skolēnu 

motivāciju, interesi par matemātiku un mobilajām lietojumprogrammām. Skolēni paši sāka meklēt 

mobilās lietojumprogrammas un dalīties pieredzē ar klasesbiedriem. 
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Sadarbībā ar 5. klases skolēniem, skolotāja ir izstrādājusi matemātikas stundu modeli, kas 

piemērots klasei. 

 
 

Izvēloties vispiemērotākās mācību metodes un rīkus, skolotāja varēja sasniegt izvirzīto mērķi, 

kas sekmēja mācīšanās rezultātu attīstību un paaugstināja skolēnu motivācijas līmeni matemātikas 

apguvei. Semestra laikā 3 (10%) studenti sasniedza augstāku līmeni, bet 5 (24%) studenti varēja 

sasniegt pamatlīmeni. Skolotāja uzskata, ka “mobilās tehnoloģijas un lietojumprogrammas ir lieliski 

instrumenti ne tikai izglītības vides parauga radīšanai, bet arī skolēnu motivācijas mācīšanai”. 
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Jautājumi pārdomām: 

1. Kā skolotāja sniedza skolēniem individuālu atbalstu mācībām? 

2. Kādi faktori / elementi veicināja skolēnu motivāciju mācīties, pamodināja viņu interesi par 

matemātiku un mobilajām lietojumprogrammām? 

3. Vai, jūsuprāt, šādam stundu modelim būtu panākumi citā klasē?   

 

 


