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Pamokos uždavinys

• Dirbdami poromis mokiniai įtvirtins žinias

apie procentus;

• Išspręs užduotis pratybose: ,,Procentų

skaičiavimai“ (13 užd.) ir ,,Procentų

skaičiavimai 2“ (15 užd.) Eduten Playground

platformoje.



Klasės profilis
Šeštoje klasėje yra 25 mokiniai. Penkių mokinių įgūdžiai

silpnesni. Du iš jų mokosi pagal pritaikytą bendrąją programą.



Eduten platforma parodo asmenius 

mokinių įgūdžių profilius



Trofėjų pasiskirstymas pagal pamokas rodo,

kokios temas mokiniai išmoko geriau.



Puikiai dera įprasto mokymosi ir mokymosi

virtualioje aplinkoje galimybės: mokiniai noriai ir

atsakingai mokosi, siekia pažangos. Mokiniai

mokosi saugiai, pasitardami su suolo draugu,

prireikus klausia mokytojos.



Mokinius motyvuoja iš karto matomi vertinimai, 

vizualiai pateikiama informacija, galimybė siekti 

individualios pažangos, pamatyti savo klaidas ir 

skirti laiko pasimokymui. 



Vaikus motyvuoja galimybė dirbti savarankiškai 

poroje savo tempu, pasitariant su draugu.



Puiku, kad vaikai gali dirbti savivaldžiai – rinktis užduotį

pagal sunkumą, matyti ir reflektuoti rezultatus.



• Vaikams demonstruojami jų klasės rezultatai, leidžia

,,pasimatuoti‘, palyginti savo pasiekimus. Drauge

aptariami rezultatai skatina įsitraukimą į atsakingą

mokymąsi dirbti poroje.

• Šaunu, kad vaikai gali pamatyti, koks bendras

kontekstas – tai skatina siekti pažangos lygiuojantis

į draugus, vyksta mokymasis sau.

• Galimybė pamatyti savo rezultatus ir konkrečias klaidas 

motyvuoja išmokti geriau, siekti pažangos. 

Aiškindamasis savo kliuvinius mokinys geriau išmoksta, 

gali dirbti savo tempu, apmąstyti klaidas.



• Mokiniai, dirbdami poromis, atlieka užduotis 

susikaupę ir atsakingai, nes žino, kad atlikto 

darbo įvertinimas atitenka jiems abiem kartu. 

Užduočių patrauklumas ir įvairovė  Eduten

Playground platformoje įtraukia kiekvieną 

mokinį.

• Čia ir dabar gaunamas įvertinimas, o tai 

suteikia daug džiaugsmo



Mokytojas turi galimybę matyti visų mokinių

įsitraukimą, motyvuoti, padėti, jei reikia.



• Mokinius skatinu, kad kiekvienas iš jų,

apmąstęs savo mokymąsi, pastebėtų net

mažiausią sėkmingai atliktą darbą, pajustų, kad

gali patirti sėkmę. Tai padeda mokiniams

ugdytis pasitikėjimą savimi ir stiprina

mokymosi motyvaciją.

• Tik apmąstydami savo veiklą, išskirdami

sėkmes ir tobulintinus dalykus, mes judame į

priekį.



Pamokos analitika
Didžiausias tikslumas buvo uždaviniai su lenktynėmis – procentų vertimas

paprastosiomis ir dešimtainėmis trupmenomis.

Daugiausiai laiko mokiniai sugaišo dešimtaines trupmenas užrašant paprastosiomis

trupmenomis ir procentais.

Mažiausiais tikslumas buvo atliekant kryžiažodį ir užduotį ,,Nukreipkite musę“.



Pasitikrinkime ir įsivertinkime



Refleksija
Mokiniams po atliktų užduočių Eduten Playground aplinkoje 

prašiau atsakyti į klausimus:

• Ką išmokau, atlikau? 

• Ką pavyko atlikti gerai? Kokius matematinius gebėjimus 

sustiprinau? Kuo labiausiai džiaugiuosi? 

• Kokių sunkumų kilo? Kokius savo neteisingus veiksmus ar 

klaidas pastebėjau? 

• Kieno ir kokios pagalbos prireiktų? Kaip jaučiausi? Ką kitą 

kartą galima būtų daryti kitaip? 



Mokinių atsakymai (1)



Mokinių atsakymai (2)

Kokius Eduteno uždavinius Tau patinka spręsti 

labiausiai?

Su mašina – 18 mokinių

Su procentais – 1 mokinys

Su animacija – 1 mokinys

Visi uždaviniai – 1 mokinys



Mokinių atsakymai (3)



MOKYTOJOS  REFLEKSIJA 

• Mokiniams Eduten užduotys labai patinka, jie noriai jas sprendžia tiek klasėje, tiek 

namuose, už pastangas jie gauna apdovanojimus. 

• Dirbtinis intelektas teikia pasiūlymus, kuriems mokiniams skirti parengiamasias 

užduotis, o kuriems duoti ir sunkesnių. 

• Mokytojai nereikia taisyti darbų, tai didžiulis pliusas, tačiau sugaištu laiko 

peržiūrėdama ir atrinkdama užduotis mokiniams. 

• Atliekant užduotis tobulinami skaitymo įgūdžiai ir teksto suvokimo gebėjimai.

• Platformos analitika padeda pamatyti, kokios užduotys mokiniams sekasi sunkiau, 

kur dar reikia padirbėti.

• Puiku, kad yra galimybė užduotis jungti, maišyti, imti iš kitų klasių, netinkamas 

paslėpti, sunkesnes nukelti į papildomų užduočių skyrių stipresniems mokiniams. 



Kas toliau?

• Daugiau dirbsiu su mokiniais, turintiems didelių 

mokymosi spragų, matematikos konsultacijų 

metu.

• Daugiau atliksime tekstinių uždavinių.

• Daugiau spręsime teksto suvokimo ir loginių 

uždavinių.


