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Individualių įgūdžių duomenys

Taip pateikti duomenys padeda vizualiai pamatyti, kokiose srityse mokiniai turi dar pasimokyti, 

įdėti daugiau pastangų. Matydama įgūdžių duomenis pamokų metu galiu skirti daugiau dėmesio 

visos klasės silpnosioms sritims (pažymėtos raudonai. Pvz., apatinė horizontalė).

Taip pat pamokų metu galiu skirti daugiau dėmesio mokiniams, kurių „langeliai yra raudoni“ 

(vertikalė).

Mokiniai, kurių „langeliai yra žali“, gali dirbti su papildoma medžiaga, padėti klasės draugams, 

kuriems sekasi sunkiau. Tai skatina bendravimą ir bendradarbiavimą.



Daugiau kaip pusė klasės mokinių turi puikius įgūdžius. Pusė iš jų puikiai atlieka užduotis. 
Tik vienam reikalinga individuali pagalba. Reikia daugiau dėmesio skirti suvokimui, skaičių 
tiesei ir ilgai veiksmų eilutei.



Du mokiniai ilgai atlieka užduotis - jiems reikia skirti daugiau laiko. Keturi mokiniai yra 
neaktyvūs, mažai laiko skiria užduočių atlikimui. Jie visi dažnai serga, retai būna pamokose.



Matematikos pamoka „Sudėtis iki 15“ ir užduotys Eduten
mokymosi platformoje

Tikslas: Bendraujant ir bendradarbiaujant įtvirtinti sudėtį iki 15.

Uždavinys: Dirbdami grupėje po du palygins skaičius ir atliks sudėties veiksmus 
iki 15. Gebės Eduten platformoje dirbdami poromis pasiekti minimumą - bronzos 
apdovanojimą.



Pamokos pradžioje mokiniai pakartojo, kaip lyginami skaičiai. 
Pakartojo ir  skaičių seką iki 15.  Mokiniai užduotis atliko poromis. 
Pradžioje užduotys buvo pateiktos lapuose.



Mokiniai dirbo susikaupę, atsakingai. Stengėsi kuo geriau atlikti užduotis, tačiau 
nepamiršo savo poros draugo, stengėsi padėti vienas kitam perskaityti užduotis, 
aiškinosi, kaip jas atlikti.





Dirbdami pamokoje poromis mokiniai pasiekia puikių rezultatų



Mokinių rezultatai puikūs. Galima daryti prielaidą, kad užduotys jiems yra suprantamos, įdomios.



Individualūs mokinių pasiekimai vaizdžiai parodyti diagramoje. Galima matyti, 
kurios sritys yra įsisavintos, o kurioms dar reikia skirti papildomo laiko.







Pamokos rezultatai





Mokinių refleksija:

 Eduten patinka, nes smagu daryti užduotis. Jų daug ir labai įvairios.

 Aš galiu rinktis užduoties atlikimo lygį.

 Spręsdamas užduotis lenktyniauju su draugu – man tai labai patinka.

 Geriau išmokstu pamoką. Mokausi perskaityti pati užduotis.

 Čia aš esu pirmas! Per matematikos pamokas man irgi pradėjo sektis. Nors ir nemoku skaityti 

(berniukas kalba neaiškiai)

 Man užduotis kompiuteriu atlikti lengviau, nei darant sąsiuvinyje.

 Galiu pasitarti su draugu. Galime daryti kartu.

 Čia labai daug įdomių ir smagių užduočių.



Mokytojo refleksija:

 Stebint pamokoje mokinius ir matant, kaip jie džiaugiasi dirbdami grupėse ir galėdami padėti 
vienas kitam, ir mokytojui yra džiugu.

 Mokiniams svarbi draugų pagalba, todėl tokių pamokų metu ugdomos įvairios kompetencijos- ne 
tik pažinimo, bet ir komunikavimo, socialinė, emocinė. O tai ypač svarbu pirmokams.

 Mokiniai mokosi dirbti kompiuteriu, gerėja jų raštingumas. 

 Lavinami mintino skaičiavimo įgūdžiai.

 Mokiniai turi galimybę pasirinkti užduoties atlikimo lygį, užduotį atlikti jam tinkamu tempu ir ją 
atlikti keletą kartų, kol bus atlikta teisingai. 

 Patiria sėkmę gaudami trofėjus.

 Per tris mėnesius sustiprėjo mokinių noras mokytis matematikos.



 Gavę ataskaitas tėvai gali padėti savo vaikui siekti geresnių rezultatų.

 Mokytojas, remdamasis dirbtinio intelekto analitika, gali koreguoti klasės ugdymo planą ar 
individualų mokinio mokymosi planą.

 Remdamasis klasės analitika gali diferencijuoti užduotis, skirti papildomas užduotis kiekvienam 
mokiniui.



Toliau:
 Dažniau naudoti Eduten matematikos pamokose ar atskirose jų dalyse.

 Atlikti Eduten platformoje kontrolinius darbus.

 Duomenų analitika leidžia sutaupyti mokytojui laiko, matyti klasės stipriąsias ir silpnąsias puses, 
paįvairinti ugdymo procesą, tačiau svarbiausia – matematikos pamoką padaryti įdomia ir 
patrauklia kiekvienam mokiniui. 


