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Darbas Eduten platformoje
Kartą per savaitę turime Eduten pamoką klasėje, kai vaikai dirba prie kompiuterių porose ir, 
patardami vienas kitam, įtvirtina įgytas žinias, lavinasi matematinius gebėjimus.

Kiekvieną savaitę mokiniams skiriamas užduočių blokas namų darbams atitinkamai tos savaitės 
temai. Atlikęs užduotis mokinys „apdovanojamas“ trofėjais. Per savaitę mokinys turi pasiekti 
bent brozos taurę, tačiau daugeliu atveju mokiniai siekia aukštesnio rezultato.

Eduten platforma yra puiki alternatyva pratybų sąsiuviniams. 



Mokinių įgūdžiai

Eduten platforma parodo kiekvieno mokinio silpnąsias ir stipriąsias puses.   

Balta spalva rodo, kad mokinys neatliko pakankamai užduočių įgūdžių lygiui nustatyti. 

Žalia spalva – geri įgūdžiai.

Oranžinė spalva – vidutiniai įgūdžiai.

Raudona spalva – silpni įgūdžiai.



Klasės profilis
Klasėje yra 26 mokiniai. Dviejų  įgūdžiai silpnesni. Vienas iš jų turi pritaikytą programą. 



Eduten platforma parodo ir asmenius mokinių įgūdžių profilius



Kruopštumas
Su mokiniais susitarus, kad Eduten namų darbams per dieną bus skiriama bent 10 minučių, 

kruopštumo rezultatai labai pagerėjo.



Laikas
Gabaus mokinio rezultatai tik vidutiniški. Pažiūrėjus į užduočių atlikimui skirtą laiką aišku, kodėl rezultatai 

tokie. Užduotims atlikti šis mokinys skyrė mažiausiai laiko.  Per dieną skyrė vidutiniškai tik 5 minutes. 



Kartojimo pamoka, skirta dešimtainėms ir 
paprastosiosm trupmenoms įtvirtini



PAMOKOS UŽDAVINIAI

1. Dirbdami poroje mokiniai pasikartos 
paprastasias ir dešimtaines trupmenas. 

2. Tardamiesi ir padėdami vienas kitam išspręs 
10-15 užduočių.



Uždaviniai (1)

Trupmenos vizualizuojamos



Uždaviniai (2)
Paprastosios trupmenos, kurių vardiklyje yra 10, užrašomos dešimtainiu pavidalu.



Uždaviniai (3)
Trupmenos lyginamos Dėliojamos didėjimo tvarka Nustatoma ir tęsiama seka



Uždaviniai (4)

Trupmenos grupuojamos
Sudedami ir atimami dešimtainiu pavidalu 
parašyti skaičiai su vienu skaitmeniu po kablelio





Pamokos analitika
• Daugiausia laiko mokiniai sugaišo sudėdami ir atimdami dešimtaines trupmenas stulpeliu. Dažniausiai 
pasitaikančios klaidos - užmirštas padėti kablelis. 

• Greičiausiai mokiniai atliko dešimtainių trupmenų palyginimo užduotis.

• Mažiausias tikslumas buvo ne matematinėse, o loginio mąstymo reikalaujančiose užduotyse. Mokiniai daug 
spėliojo atlikdami programavimo užduotis.  Vienai porai net prireikė pagalbos iš šalies, tačiau užduotį išsiaiškino ir 
suprato.

• Didžiausias tikslumas buvo lyginant                                                                                                                     
dešimtaines trupmenas bei 
paprastąją trupmeną užrašant                                                                                                                     
dešimtaine.



Mokiniai dirbo klasėje poromis, tad užduočių atlikimo kruopštumas ir laikas panašūs.
Kruopščiau dirbantys vaikai užduotis atliko tiksliau, mažiau klydo. 



MOKINIŲ  REFLEKSIJA (1)



MOKINIŲ  REFLEKSIJA (2)



MOKINIŲ  REFLEKSIJA (3)



MOKINIŲ  REFLEKSIJA (4)

• Man Eduten patinka, nes gali viską pasidaryti internetu;
• Labiausiai patinka spręsti poroje, nes pasidaro truputį lengviau;
• Eduten man padeda mokytis, bet kartais yra tokių užduočių, kurių aš dar nemoku;
• Eduten man padeda geriau išmokti tai, ką mokiausi matematikos pamokoje;
• Labiau patinka spręsti poroje, nes galiu pasitarti su draugu, kai ko nors nemoku;
• Labiau patinka spręsti vienam, nes nereikia dalintis kompiuteriu ir vienam geriau 

susikaupti;
• Eduten man padeda pasikartoti matematiką;
• Eduten man padeda žiūrėti į savo darbus ir parodo klaidas;
• Labiau patinka spręsti poroje, nes gali pasitarti, išsiaiškinti klaidas;
• Man Eduten patinka, nes užduotys yra pamokančios. Padeda išmokti to, ko dar 

nemokėjau;
• Labiau patinka spręsti vienam, nes niekas nekalba.



MOKYTOJOS  REFLEKSIJA (1)

•Mokiniams Eduten užduotys patinka, jie noriai jas sprendžia tiek klasėje, tiek namuose, nes veiklos 
yra sužaidybintos, už įdėtas pastangas jie gauna apdovanojimus. Platformos privalumas yra 
nuolatinis grįžtamasis ryšys. Mokinys iš karto pamato klaidą ir gali ją išanalizavęs judėti pirmyn;

•Mokytoja turi galimybę atsižvelgti į vaiko individualius poreikius. Dirbtinis intelektas teikia 
pasiūlymus, kuriems mokiniams skirti parengiamąsias užduotis, o kuriems sunkesnes. Mokiniui su 
pritaikyta mokymosi programa esu sumažinusi atsakymų procentus, todėl jis apdovanojimus gauna 
išsprendęs mažesnį kiekį uždavinių, greičiau patiria sėkmę. Tai kelia jo savivertę ir mažina atskirtį; 

•Skiriasi mokinių darbo tempas, klasėje yra labai lėtai dirbančių. Eduten platforma suteikia galimybę 
pažangos siekti individualiu tempu;

•Mokytojai nereikia taisyti darbų, tai didžiulis pliusas, tačiau nemažai laiko sugaištu peržiūrėdama ir 
atrinkdama užduotis mokiniams. Dažnai jas persisprendžiu pati;

•Sprendžiant Eduten užduotis klasėje nėra paprasta atsinešti 26 kompiuterius, todėl klasėje visada 
dirbame poromis. Kartais kyla nesklandumų dėl prisijungimo, interneto trikdžių.



MOKYTOJOS  REFLEKSIJA (2)

• Užduotys yra įvairios, nuo paprasčiausių veiksmų iki programavimo, loginių užduočių. Jei vienose užduotyse 
vaikas gali pagudrauti ir pasinaudoti pagalbinėmis priemonėmis (pvz., daugybos lentele), tai kitos užduotys 
reikalauja greičio, tempo ir jas galima atlikti tik „naudojantis savo galva“;

• Atliekant užduotis tobulinami skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimai;

• Platformos analitika padeda pamatyti, kokios užduotys mokiniams sekasi sunkiau, kur reikia padirbėti ir 
pasiaiškinti papildomai;

• Dirbdami poroje mokiniai siekia bendro tikslo, taip mokosi bendradarbiauti, reikšti mintis, padėti draugui 
arba priimti pagalbą. Dirbti poroje labiau patinka mažiau savimi pasitikintiems, silpnesnius gebėjimus 
turintiems mokiniams. Gabesni vaikai labiau vertina savarankišką darbą;

• Kadangi užduotys yra parengtos kitoje šalyje, ne visos atitinka mūsų programą. Tačiau yra puiki galimybė 
užduotis jungti, maišyti, imti iš kitų klasių, netinkamas paslėpti, sunkesnes nukelti į papildomų užduočių 
stipresniems mokiniams skyrių. 


