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VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖ MOKYKLA

2 KLASĖ



Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje 2 klasėje 
metu mokosi 20 mokinių.
Mokymasis su Eduten platforma tiek mokiniams, 
tiek man, mokytojai, prasidėjo nuo šių metų rugsėjo 
vidurio. Kiekvieną trečiadienį vieną matematikos 
pamoką skyrėme darbui su Eduten platforma, o 
vaikai dirbo kompiuteriais (tiek stacionariais, tiek 
nešiojamais) kompiuterių klasėje.



Didžiausias iššūkis pačioje pradžioje buvo tai, kad mokiniams reikėjo daug pagalbos prisijungiant prie Eduten (vardo ir 
slaptažodžio suvedimas). Atlikus šiuos veiksmus, pradėti „žaisti“ matematiką tapo smagu. 
Prieš pirmą Eduten pamoką mokinius bei tėvus (per tėvų susirinkimą) supažindinau su programa, jos teikiamomis 
galimybėmis, žiūrėjome užduočių pavyzdžius. Pirmos pamokos metu keli mokiniai jau buvo prisijungę prie Eduten
platformos, tad jiems ir pamokoje buvo lengviau.
Mokiniai yra labai susidomėję Eduten pamokomis, noriai atlieka užduotis, klausia, jei kyla neaiškumų (tiek manęs, tiek 
draugų), dauguma atlieka užduotis ir namuose. 
Programa yra tarsi ir mokytojo pagalbininkas. Remiantis dirbtinio intelekto (DI) ir mokymosi analitikos generuotais 
duomenimis galima stebėti individualius mokinių pasiekimus, pažangą ir pagal tai diferencijuoti užduotis.



2021-11-24

Klasėje mokinių lygis yra įvairus. Tiek gabesniems, tiek ir turintiems sunkumų galima skirti daugiau dėmesio ir 
pasiekti geresnių rezultatų. Žvelgiant į žemiau pateiktus duomenis matyti, kad klasės rezultatai gerėja, vis 
daugiau mokinių puikiai atlieka užduotis (mažėja raudonų taškelių).



2021-11-24

2021-12-03

Trofėjai mokinių labai laukiami, 
ypač deimantai. Trofėjais 
džiaugiasi, lyginasi su klasės 
draugais. Aš kreipiu dėmesį į tai, 
kada mokiniai greičiau pasiekia 
trofėjus, ką sekasi atlikti geriau, o 
ką – sunkiau.



2021-11-24

2021-12-03

Mokinių skaičiavimo 
tikslumas auga, skiriamas 
laikas – taip pat, daugiau 
taškų surenkama per 
minutę.

2021-11-17

2021-10-21



2021-11-24

Mažo aktyvumo mokinius skatinu atlikti užduotis, 
sudarau galimybes atlikti užduotis ir kitu laiku, nei 
tik kompiuterių klasėje. Paveikslėliuose pateikiama 
apibendrinta klasės įgūdžių raida.



2021-11-24

Žinodama, kokie yra mokinių įgūdžiai kiekvienoje pamokoje, 
kokios mokinių silpnosios ir stipriosios pusės, galiu planuoti, kaip 
individualizuoti darbą tiek Eduten, tiek tradicinėse pamokose. 



2021-11-24

Mokinio įgūdžių profilis – tolesnio 
mokymo bei mokymosi planavimo 
pagrindas



2021-11-24

Pavyko mokinius paskatinti rinktis sudėtingesnes užduotis: jei anksčiau mokiniai rinkosi 
lengviausias, vėliau padaugėjo sunkiausio lygio pasirinkimų. Analizuodama duomenų lenteles 
matau, kuriuos mokinius reikia dar paskatinti, nes jų pasirinkimas vis dar lengviausios užduotys.



Mokiniai linkę pagelbėti kitam, padėti prisijungti, kartu 
aiškintis, jei ko nesuprato. Dalinasi patarimais, kaip geriau 
įveikti užduotį.



Mokiniams itin patiko dirbti kartu, 
bendradarbiauti. Kai kuriems labiau 
susikoncentruoti ir suskaičiuoti padeda ir 
rankų judesiai.



Pamokos metu mokiniai atlieka užduotis su laikrodžiais: nurodo, kiek valandų; randa teisingą laiką 
rodančius laikrodžius; įvardina laiką; pavaizduoja rodyklėmis nurodytą laiką. Be laiko užduočių pamokoje 
taip pat pateikiama užduočių skaičiavimo įgūdžiams įtvirtinti, simetrijos bei papildomų užduočių.





Pasibaigus pamokai, visi  mokiniai buvo pasiekę bronzos trofėjų, t.y. atlikę bent 50 procentų užduočių. Todėl įgijo galimybę 
siekti aukštesnio trofėjaus, jiems buvo atverta kita pamoka. Žemesnių gebėjimų vaikams bronzos trofėjaus riba žemesnė, kad 
vaikai pajustų sėkmę. Gebėjimus nustatyti padeda Eduten analitika. 



Kas yra eduten? 
Kai darai užduotis ir skaičiuoji. Žaidimas, kuriame skaičiuojame. Žaidimas, kuriame vaikai tampa protingesni matematikoje. 
Žaidimas, iš kurio mokomės. Internetinė platforma, kurioje gali mokytis skaičiuoti. Žaidimas, kuris lavina matematikos 
įgūdžius. Žaidimas, kuris padeda skaičiuoti. Matematikos pamoka ekrane.

Kas geriausiai patinka ar sekasi Eduten pamokose? 
Viskas sekasi ir patinka. Pratęsti sekas, lenktynininkas, simetrija, bėgikas, burbulų žaidimas, ančių medžioklė, laivas, 
dėlionės, matematikos iššūkis.

Kas labiausiai nepatinka ar nesiseka Eduten pamokose? 
Gadini akis. Kartais užstringa visas ekranas. Slaptieji simboliai (neįmanoma 
atlikti), matematikos iššūkis, mįslės.

Visiems mokiniams patinka Eduten pamokos. Dauguma jų norėtų panašių įrankių ir kitose pamokose. Eduten
platformą naudojame 1 kartą per savaitę matematikos pamokoje (1 savaitinė pamoka pagal tvarkaraštį), ši pamoka 
visada mokiniams praeina labai greitai ir būna per trumpa, nes norisi dar. Jaučiasi geriau įvaldę skaitmenines 
mokymo priemones, noriai pagelbėja kitiems.

Mokinių refleksija



Dirbtinis intelektas ir mokymosi analitika tarsi mokytojo pagalbininkas, kuris padeda išanalizuoti tiek kiekvieno mokinio, 
tiek visos klasės rezultatus. Pavyzdžiui, vienetų ir dešimčių pamokoje matome, kad kol kas 4 mokiniai nepasiekė nei 
vieno trofėjaus (liūdnas veidelis), taip pat matome kitų mokinių pasiekimus (bronza, sidabras, auksas ar deimantas. 
Analitika taip pat rodo, kuriuos mokinius reikia paskatinti padirbėti šioje pamokoje. Taip pat matome rekomendaciją, 
kuriuos  mokinius įtraukti į pažengusiųjų grupę. Stebėdami mokinių naujausią veiklą, galime juos paskatinti arba įvertinti, 
pagirti už pastangas.

Mokytojo refleksija



Įgūdžių lentelė parodo, kas buvo sunkiausia visai klasei (suvokimas), 
kokios kiekvieno mokinio silpnosios ir stipriosios pusės. 



Eduten – puiki platforma mokytis matematikos. Mokymosi analitika ir dirbtinis intelektas padeda 
mokytojui analizuodamas vaikų bei klasės duomenis, pasiekimus. Jais remiantis lengviau individualizuoti 
ir diferencijuoti užduotis. Dirbsime toliau, atliksime užduotis, „žaisime“. 
Mokinių apklausa parodė, kad jie yra susidomėję, užduotys jiems patiko, jie laukia Eduten pamokos ir 
liūdi, jei kartais nepavyksta joje dalyvauti (dėl ligos ar pan.).

Kas toliau?


