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Reikalavimai BU programų kokybei

•Gairių 40 punktas: 

•Dalyko turinys sudaro sąlygas ugdytis kompetencijas, 
bendrojoje programoje jis pateikiamas nuosekliai, 
atsižvelgiant į atitinkamo mokslo akademinę logiką, 
metodologiją ir paisant mokinių amžiaus tarpsnio ypatumų.

• Sukonkretinsime kokybės vertinimą matematikos dalyko 
programai remdamiesi tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA 
analize (W.H.Schmidt et al, EBPO). 



Kokios matematikos mums reikia?

• Kodėl mokome tokios matematikos, kokios mokome? (2008 programų 
atnaujinimas, vadovėlių turinys)

• Matematinis įrodymas ir matematinis samprotavimas yra pagrindiniai 
matematikos dalyko logiką atitinkantys bruožai.

• Galimybė - mokyklinė matematika kaip akademinės matematikos 
veikiantis žaislinis modelis  (pavyzdys – skaičių tiesė vs aksiomos).

• Ar matematikos mokytojai pasirengę mokyti pagal programą, kuri 
atsižvelgia į akademinio dalyko logiką, metodologiją ir paiso mokinių 
amžiaus tarpsnio ypatumus?



PISA 2021       

• Andreas Schleicher (EBPO švietimo ir kompetencijų direktorato 
vadovas) teigia:

• ,,Skaičiavimo technika tampa mažiau svarbi kasdieniniame gyvenime...

• Labiau svarbiais tampa matematikos idėjų ir principų gilus supratimas ir 
mūsų gebėjimas mąstyti kaip matematikai mąsto.“

• Mūsų reakcija į naujoves artėjančiame PISA 2021 panaši į nepažangaus 
moksleivio ruošimąsi gręsiančiam egzaminui.



Matematikos programos kokybė         

• Nuoseklumas (coherence).  Temų išdėstymo seka turėtų atitikti 
akademinės matematikos logiką, įgalinti perėjimą nuo pagrindinių 
sąvokų prie sudėtingesnių ir  nepažeisti besimokančiojo amžiaus 
tarpsnių galimybes. 

• Pavyzdys: racionalieji skaičiai (baigę mokyklą nežino, kad natūralieji 
skaičiai yra trupmenos, o pastarosios yra skaičiai). 

• Pavyzdys: eksperimentinė arba braižomoji geometrija, vektoriai, 
geometrinės transformacijos, kongruenčios figūros, panašios figūros 
iki pradedant tiesines funkcijas.



Matematikos programos kokybė             

• Sutelktumas (focus). Kiekvienoje klasėje turėtų atsirasti kuo mažesnis 
naujų temų skaičius tam, kad užtikrinti mokymosi gylį ir kokybę. 
Temos gali persidengti tam, kad sutvirtinti bazines sąvokas.

• Sutelktumą iliustruoja TIMSS tyrimo pagrindu atlikta dalyko temų 
paskirstymo programose analizė: Kurioje klasėje tema pradedama ir 
kuriose klasėse ji toliau tęsiama? 



Temų paskirstymo žemėlapis          
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Matematikos programos kokybė                 

• Sutelktumo požiūriu, mūsų matematikos programa panaši į Amerikos 
atskirų valstijų programas (NE commom core).

• Pavyzdžiui, natūralieji skaičiai kartojami programoje nuo 1 iki 8 klasės.



Bazinės matematikos sąvokos 
arba turinio temų integravimas            

• Matematinį samprotavimą stiprina šios bazinės sąvokos (PISA 2021):

1. Skaičių sistemos ir jų algebrinės savybės (ne konkretūs skaičiai);

2. Abstraktūs matematiniai objektai ir jų simbolinė raiška;

3. Matematinė struktūra ir jos dėsningumai (prasmė simboliuose);

4. Funkciniai ryšiai tarp dydžių (išreiškiami tos pačios rūšies objektu);

5. Matematinis modelis kaip akiniai, per kuriuos matomas realusis 
pasaulis (reiškinio ideali rekonstrukcija);

6. Dispersija kaip statistikos širdis (matuojanti kintamumą).  



Matematikos programos kokybė 

• Reiklumas (rigour). Mokimosi turinys turi skatinti akademinius 
iššūkius ir įgalinti mąstymo gilumą bei refleksiją.

• Pavyzdys. Jei apsisprendžiama supažindinti su įrodymu, tai reikėtų  
daryti nuosekliai, pradedant nuo pradinių klasių.



Grynosios ir taikomosios matematikos 
poveikis matematiniam raštingumui
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Danų matematinės kompetencijos 
Niss, M. & Höjgaard, T. (2011, 2019).

• Klausimų formulavimas ir atsakymas matematikoje ir su matematikos 
pagalba:

1. Matematinio mąstymo kompetencija – įsitraukimas į matematinį 
tyrimą

2. Matematinių uždavinių nagrinėjimo kompetencija – matematinių 
uždavinių sudarymas ir sprendimas

3. Matematinio modeliavimo kompetencija – ne-matematinio 
konteksto ir situacijų modelių analizė ir konstravimas

4. Matematinio samprotavimo kompetencija – matematinio teiginio 
pagrindimo vertinimas ir konstravimas



Danų matematinės kompetencijos
Niss, M. & Höjgaard, T. (2011, 2019).

• Matematikos kalba, konstrukcijos ir priemonės:

5. Matematinės reprezentacijos kompetencija – nagrinėja skirtingas 
matematinio objekto prezentacijas

6. Matematinio simbolizmo ir formalizmo kompetencija – matematinių 
simbolių ir formalizmo naudojimas

7. Matematinio komunikavimo kompetencija – komunikavimas 
matematikos viduje, su ja ir apie ją

8. Matematinių priemonių ir įrankių kompetencija – materialių 
priemonių ir įrankių naudojimas matematinei veiklai



Matematikos mokymo tikslo pasirinkimas

• Matematikos žinios

• Matematikos žinių įveiklinimas, t.y. supratimas, kaip mąsto ir dirba 
matematikai, aprašo matematinę veiklą ir procesus (matematikos 
episteminės žinios)

• Arba matematikos giluminės struktūros atskleidimas



Matematikos programų pavyzdžiai 

• JAV Common Core States Standards

• http://www.corestandards.org/Math/Practice/

• Suomių matematikos programa

• https://www.matchfishtank.org/curriculum/mathematics/

http://www.corestandards.org/Math/Practice/
https://www.matchfishtank.org/curriculum/mathematics/
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