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Matemātisk ā izprat ība

prasme lietot matemātiku, lai apmierinātu gan tagad, gan 
nākotnē konstruktīva, ieinteresēta un domājoša cilvēka 
dzīves vajadzības; 

prasme pieĦemt pamatotus  lēmumus; 

spēja saprast matemātikas lomu un vietu pasaulē, kurā
cilvēks dzīvo.

OECD PISA pētījums



Ko saprotam ar form āli, neform āli?

Form āls – tāds, kurā tiek akcentēta formalitāšu 
izpildīšana, tiek ievēroti stingri noteikti 
principi, atbilstība prasībām. 

Var būt pārlieku liela pievēršanās ārējai formai, 
neievērojot lietu būtību. 

Forma dominē pār saturu.



Euridice, Mathematics Education in Europe: Common 
Challenges and National Policies, 2011 



Kā form ālisms izpaužas skolas 
matemātik ā

• Kā tiek atlasīts saturs

• Kā notiek mācīšanās process

• Kā tiek darītas zināmas matemātiskas 
idejas - formāls  izklāsts, risinājums, 
abstrahēšanās, simboli



?

Skol ēnu izpratne, 
prasme rea ăēt 
dažādās situ ācij ās

Skol ēns veikli m āk 
manipul ēt un ieg ūt 
pareizo rezult ātu

? Ja prot izdar īt, tad ar ī saprot!



2009./2010.m.g. 9.klases eksāmens



21.uzdevums (1 punkts)

Cilindra sānu virsmas laukums ir 32πcm² un pamata rādiuss ir 4 cm. 
Aprēėini cilindra augstumu. Atbildi izsaki centimetros.

22.uzdevums (1 punkts) 

Regulārā trijstūra prizmā ievilkta lode, kuras rādiuss ir 3 cm. Aprēėini 
prizmas augstumu. Atbildi izsaki centimetros.   

2010./2011.gads 12.klase Centralizētais eksāmens, 1.daĜa

Z grupa – skolēni ar zemiem sasniegumiem
A grupa – skolēni ar augstiem sasniegumiem

Uzdevums Skolēnu  vid. 
sasniegumi

Izšėirtspēja Pareizo atbilžu 
skaits

Z grupa (%)

Pareizo atbilžu 
skaits

A grupa (%)

21. 0,64 0,74 21 95

22. 0,51 0,64 19 84



Izprast un/vai darīt

• Algoritms     treniĦš prasmes

•Izpratne       treniĦš prasmes



Ko tas prasa no skolot āja

• maksimāli daudz jāĜauj skolēnam „atklāt”
pašam – skolēns iegūst stratēăiju, kā
nonākt pie algoritma

• pieĦemt, ka problēmas atrisināšanai var 
būt dažādas pieejas

• var būt ne tikai viena pareizā atbilde
• iedziĜināties skolēna spriedumos
• reaăēt uz skolēnu dažādajām idejām, 

izmantot tās



Ko ieg ūst skol ēni?

• meklē risinājumu jebkurā situācijā

• spēj savu darbību kontrolēt, pamatot

• nav bezpalīdzīgi, ja nevar atcerēties

• necenšas bezmērėīgi kaut ko kombinēt



2009./2010.m.g. 9.klases eksāmens


