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Vaida Marcinauskienė 

Integrēta mācīšana matemātikas stundās 

(2019. gads, Kauņa, Lietuva) 

 

Mani sauc Vaida Marcinauskienė. Es strādāju par matemātikas 

skolotāju 15 gadus. Pašlaik es strādāju Kauņas reģiona Akademijas 

Ugnė Karvelis ģimnāzijā. Pēc kvalifikācijas es esmu skolotāja 

metodiķe. 

Es strādāju sestajās klasēs, kurās kopā ir 130 skolēnu. Trīs no viņiem 

ir ar īpašām izglītības vajadzībām un vienam skolēnam ir migrantu 

izcelsme. Skolēnu vecums ir 12-13 gadi. Es sāku viņus mācīt no 

piektās klases, kad skolēni sāka mācīties pēc pamatizglītības 

programmas. 

Manu skolēnu prasmes, motivācija un personiskās īpašības ir ļoti 

atšķirīgas. Manuprāt, lai gūtu panākumus stundā, ir svarīgi apzināt savus skolēnus, viņu hobijus un 

iegūto pieredzi. Pirms sāku mācīt viņus piektajā klasē, es sev izvirzīju mērķi paaugstināt skolēnu 

motivāciju mācīties un interesi par matemātiku, kā arī panākt augstāku skolēnu sekmju progresu, ņemot 

vērā katra skolēna atšķirības. Manā praksē visefektīvākie rīki bija elektroniskā mācību vide (lietuviešu 

valodā - EMA) un integrēti reālā satura uzdevumi, kas man palīdz sasniegt izvirzīto mērķi. 

 Es sāku izmantot EMA vingrinājumu uzdevumus (https://emapamokos.lt/) 5. klasē. Nodarbības 

vismaz reizi nedēļā tika organizētas datorklasē. Skolēni šos uzdevumus varēja veikt atbilstoši viņu 

mācīšanās līmenim, tempam un spējām - 

viņu mācību saturs tika diferencēts un 

mācīšanās - individualizēta. Pēc katras 

vērtēšanas digitālajā telpā katrs skolēns 

redzēja ne tikai savas kļūdas un pareizos 

risinājumus, bet arī diagrammā attēloto 

mācību progresu, kas ietekmēja mācīšanās 

motivācijas stiprināšanu. 
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Visiem skolēniem, mācoties virtuālā vidē, izdevās novērtēt savas pārmaiņas notiekošajā un 

paredzēt jomas, kurās viņiem jāstrādā vairāk. Katra skolēna izglītības progresa pozitīvā attīstība bija 

individuāla. Šādas matemātikas stundas skolēniem ļoti patika, jo viņus vairāk interesēja un piesaistīja 

darbs digitālajā telpā, nevis rakstīšana uz papīra vai tāfeles. Turklāt skolēni uzlaboja datorprasmes, 

izmantojot digitālos uzdevumus. Tradicionālā nodarbība nav paredzēta mūsdienu bērnam! 

Es arī centos nostiprināt matemātiskās zināšanas, izmantojot integrētus praktiskus uzdevumus, 

izmantojot skolēnu pieredzi un zināšanas. Kopā ar dabaszinātņu skolotājiem, mēs izstrādājām 

integrētus uzdevumus, kas pēc satura ir saistoši  5. – 6. klašu skolēniem. Dabaszinātņu stundās skolēni 

veica dažādus eksperimentus un matemātikas stundās izmantoja tos rezultātus aprēķiniem, datu 

salīdzināšanai un diagrammām. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Grafiskais rezultātu attēlojums palīdzēja maniem skolēniem izprast un analizēt iegūtos rezultātus, 

padziļināt izziņas un radošās kompetences un nostiprināt matemātiskās prasmes. Parasti darbu 

organizēju mazās grupās, kurās ir četri skolēni. Tādā veidā viņi apguva ne tikai jauno tēmu, bet arī 

darba dalīšanas mākslu, sadarbību un tēmu apspriešanas prasmi. Es ievēroju, ka, izmantojot grupu 

metodi, visi klases skolēni labprāt strādāja, bet zināšanās spēcīgākie palīdzēja sekmēs vājākajiem 

izglītojamajiem. 

Rezultāti parādīja, ka digitālie rīki palīdzēja mācību procesā iesaistīt skolēnus ar vājākām spējām 

un integrētie reālā satura uzdevumi motivēja skolēnus attīstīt rēķināšanas prasmes. Tāpēc es domāju, 

ka matemātikas un dabaszinātņu integrācija veicina mācību procesa pievilcību un panākumus 

ikvienam. 
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Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Vai digitālo rīku izmantošana stundās varētu būt saistoša jūsu skolēniem? 

2. Vai skolēnu sasniegumi uzlabotu matemātikas integrēšanu dabaszinībās un datorzinībās? 

3. Vai šie līdzekļi veicinātu skolēnu, ar zemām mācīšanās prasmēm, plašāku iesaistīšanos 

stundu nodarbībās? 

 


