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Ligita Minkauskienė 

Kā likt skolēniem mācīties un izbaudīt matemātiku? 

(Kauņa, Lietuva 2019) 

 

Ligita Minkauskienė par matemātikas skolotāju strādā jau 

19 gadus. 

Kopš 2017. gada skolotāja strādā Petrasiunai proģimnāzijā, 

kas nodrošina pamatizglītību un pirmā līmeņa vidējo 

izglītību, kā arī neformālās izglītības programmas. 

Petrasiunai proģimnāzija atrodas lielākajā Kauņas pilsētas 

apgabalā, tomēr iedzīvotāju skaits ir diezgan neliels. Tā ir 

vienīgā vidusskola rajonā, kurā nav nevienas citas skolas, 

kas papildinātu formālās izglītības programmas ar papildu 

mācību programmas aktivitātēm. Pilsētas teritorijas 

sociālais konteksts ir diezgan sarežģīts,  no dažādu skolēnu 

sociālā un kultūras stāvokļa viedokļa, kā arī no viņu 

motivācijas mācīties un aktīvi iesaistīties izglītības 

procesā. Pastāvīga nepieciešamība ir sniegt sociālo atbalstu, turpretī skolas darbinieku (sociālo 

darbinieku, psihologu un logopēdu) trūkums kavē pāreju no mācīšanas uz mācīšanos. 

Skolotāja Ligita strādā 6.b klasē, ko varētu raksturot kā daudzveidīgu skolēnu grupu. 24 skolēni 

demonstrē dažādus spēju līmeņus: skolēni ir apdāvināti, viņi piedalās pašvaldības finansētā 

„Starpdisciplinārā izglītības programmā apdāvinātiem bērniem”. Ir 2 skolēni ar īpašām vajadzībām 

un 5 skolēni ar nepietiekamu sasniegumu ar zemu motivāciju mācīties, vēl 2 skolēni ir mainījuši 

skolas, un viņiem trūkst sadarbības prasmes. Visi šīs klases skolēni ir 12 gadus veci. Skolotāja tos 

sāka mācīt no 5. klases, t.i., kad skolēni sāka mācīties pamatizglītības pirmajā līmenī. 

Jau 5.klasē skolotāja novēroja atšķirības skolēnu prasmēs un spējās, viņu motivācijā mācīties, 

iesaistīties klases darbā un pielietot mācību stratēģijas. Ar lielām cerībām, skolotāja sev izvirzīja 

mērķi: vairot skolēnu motivāciju mācīties, veicināt viņu interesi par matemātiku un mērķēt uz 

augstākiem skolēnu sasniegumiem, izmantojot virtuālo mācību vidi. 

Lai sasniegtu šo mērķi, skolotāja apmeklēja tiešsaistes profesionālās pilnveides kursus (480 st.) 

“Mūsdienu mācību vide.” Šajos kursos iegūtās zināšanas un prasmes viņa sistemātiski izmantoja 
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matemātikas stundās. Vismaz divas reizes nedēļā skolotāja skolēniem ļāva klasē lietot planšetdatorus, 

lai apmierinātu skolēnu individuālās vajadzības, pamatojoties uz viņu līmeni un spējām. Tādējādi 

mācību saturs tika diferencēts un mācīšanās - individualizēta. Katru reizi, kad skolotāja pārbaudīja 

skolēna uzdevumus, skolēns redzēja savas kļūdas un pareizās atbildes. Turklāt mācīšanās progress 

tika attēlots lineārā diagrammā ar nosaukumu “Animal safari”. Šis rīks ne tikai ļāva skolotājai sekot 

skolēnu sasniegumu līmenim, bet arī stiprināja skolēnu motivāciju mācīties. Turklāt skolēniem bija 

iespēja tiešsaistē konsultēties ar skolotāju un mājas darbu laikā saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti. 

Virtuālā mācību vide, pateicoties papildu uzdevumu kopumam, apdāvinātiem bērniem nodrošināja 

iespēju iemācīties noteiktas tēmas augstākā līmenī. Savukārt skolēnus ar zemu sasniegumu līmeni 

motivēja aizraujoši uzdevumi ar rotaļu elementiem, veicinot mācīšanos mājās un citās vietās, izņemot 

skolu. 

 

 

 

 

 

 

 

Lai novērtētu skolēnu prasmes un spēju pielietot matemātiskās zināšanas dažādās situācijās, skolotāja 

Ligita izmantoja dažādus virtuālās vērtēšanas rīkus. Viņa arī izveidoja savus mācību rīkus, izmantojot 

SMART Notebook 11 programmu, kas ļāva integrēt matemātiku ar citiem STEAM priekšmetiem. 

Skolotāja novēroja skolēnu aktīvo iesaistīšanos klases darbībā un viņu entuziasmu mācīties 

matemātiku, un interesi par citiem STEAM priekšmetiem. Skolēnu atzīmes 3 semestros paaugstinājās 

par 8 procentiem. 

Zema sekmju līmeņa skolēni kļuva aktīvāki, trīs no viņiem sasniedza vispārējo mācību līmeni. 

Acīmredzami ir uzlabojusies skolēnu ar īpašām vajadzībām mācīšanās kompetence, ir palielinājusies 

viņu motivācija mācīties un pieauguši individuālie mācību sasniegumi. 
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Mācīšanās virtuālajā vidē bija ļoti veiksmīga: skolēni iemācījās izmērīt savu snieguma līmeni 

un novērot izmaiņas, kā arī noteikt jomu, kurā viņiem jāpieliek lielākas pūles. Papildus tam skolotājai 

izdevās nodibināt ciešas attiecības ar skolēniem, kuri saprata, ka skolotāja vienmēr ir gatava palīdzēt 

un mudināt viņus pieņemt individuālas izvēles un lēmumus. Skolotāja priecājās, ka ir sasniegusi savus 

mērķus un attaisnojusi skolēnu cerības. Turklāt viņa priecājās, ka ir atklājusi skolēnu individuālās 

mācīšanās vajadzības un intereses. Skolotāja secina, ka “ikvienam mūsdienu pedagogam ir aktīvi 

jāinteresējas par lietām, kas patīk mūsdienu skolēniem.” 

 

Atgriezeniskās saites jautājumi:  

1. Kādi, jūsuprāt, mācību līdzekļi un metodes ir visnoderīgākie veiksmīgai pakāpeniskai virzībai 

uz priekšu, lai ieviestu mūsdienu mācību paradigmu? 

2. Kuri mācību līdzekļi bija visveiksmīgākie gan nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem (ar 

īpašām mācību vajadzībām), gan apdāvinātiem skolēniem? 

3. Kādi interaktīvie IKT rīki/programmas vislabāk patika skolēniem, lai viņi patstāvīgi iesaistītos 

mācībās? 
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Skolēnu sekmju  dinamika 3 semestros

Aukštesnysis lygis (9 - 10) Pagrindinis lygis (6 - 8) Patenkinamasis lygis (4 - 5)Augsts līm. (9-10) Optimāls līm. (6-8) Pietiekams līm. (4-5) 
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