
 

2020-03-19 internetinės paskaitos metu dažniausiai užduoti klausimai ir atsakymai į juos. 

Norėdami sužinoti kokiems dalykams ir kokioms klasės „EDUKA klasėje“ yra skaitmeninių priemonių (vadovėlių, metodinės 
medžiagos) spauskite čia: https://bit.ly/38YmbOt Detalią informaciją apie užduotis rasite čia: https://bit.ly/3a3XCRB. 

Klausimas Atsakymas 
Kiek kainuoja EDUKA klasė? Atsižvelgdama į aplinkybes, Leidykla Šviesa suteikia galimybę visoms ugdymo 

įstaigoms naudotis EDUKA klase nemokamai iki 2019/2020 m.m. pabaigos. Kiek laiko EDUKA klasė bus nemokama? 
Kur peržiūrėti 2020-03-19 vykusios 
internetinės paskaitos įrašą? 

https://www.youtube.com/watch?v=qA-CZ_SIA1g  

Kaip galiu dalyvauti 2020-03-20 09:00 
vyksiančioje internetinėje paskaitoje 
„Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti su 
„EDUKA klase“ realiuoju (sinchroniniu) 
laiku.“? 

2020-03-20 prieš prasidedant internetinei paskaitai spauskite šią nuorodą:  
https://www.youtube.com/watch?v=_MbhcOvE1MA  

Kur galėčiau rasti lektorių skaidres? http://bit.ly/390giR6  

Kada gausiu pažymėjimą už dalyvavimą 
2020-03-19 vebinare? 

Pažymėjimus atsiųsime visiems užsiregistravusiems iki kovo 31 d. 

Ar galima naudotis EDUKA klase, jei 
naudojamės ne EDUKA dienynu? 

Taip, EDUKA klase gali naudotis visos ugdymo įstaigos, nepriklausomai nuo to 
kokį dienyną naudoja. 

Kuo skiriasi EDUKA klasė nuo kitų 
sistemų? 

EDUKA klasė – vienintelė tokio tipo sistema, kurioje rasite 1-12 klasėms skirtą 
turinį visiems pagrindiniams dalykams:  
- daugiau nei 200 skaitmeninių vadovėlių ir jų komplektų, 
- daugiau nei 20 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, 
- galimybes diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si), 
- jau parengtus diagnostinius ir bandomuosius testus. 

Kaip užsiregistruoti EDUKA klasėje? https://www.eduka.lt/klausimas/registracijos-eduka-klaseje-vaizdo-instrukcija/ 

Kaip registruotis EDUKA klasėje, jei nėra 
mano dėstomo dalyko ir/arba nėra dėstomo 
dalyko vadovėlio? 

Registracijos metu pasirinkite dėstomą dalyką „KITA“. 

Kaip dirbti su EDUKA klase, jei nėra mano 
dėstomo dalyko vadovėlio? 

Jūs galite kurti savo mokinių grupes ir jiems paskirti savo sukurtas užduotis. 

Kaip pridėti dar vieną mokomąjį dalyką? https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-prideti-dar-viena-mokomaji-dalyka/  

Dirbu keliose mokyklose. Ar reikia atskirų 
registracijų „EDUKA klasėje“? 

https://www.eduka.lt/klausimas/dirbu-keliose-mokyklose-ar-reikia-atskiru-
registraciju-prie-eduka-klases/  

Kaip prijungti mokinius prie grupės? https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-prijungti-mokinius-prie-grupes/  

Kaip ištrinti mokinius iš grupės? https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-istrinti-mokinius-grupes/  

Kaip sukurti grupę, jei nėra vadovėlio? Pasirinkite vadovėlį „KITA“. 

Kaip vienai grupei priskirti daugiau nei 
vieną vadovėlį? 

Pridėti dar vieną vadovėlį galite savo sukurtoje grupėje. Paspauskite grupės 
nustatymai > + puslapio apačioje keisti komplektus -> prisidėkite papildomą 
vadovėlį. 

Kaip sukurti grupę? 

Viršutiniame Meniu pasirinkite „Mano grupės“ ir spauskite „Kurti grupę“. 
Atsidariusiame lange pasirinkite dalyką, kurio mokysite, ir įrašykite aiškų 
grupės pavadinimą ir klasę. Tai padės lengviau atskirti grupes vienas nuo kitų. 
Įrašę pavadinimą, spauskite „Toliau“. Atsidariusiame lange pasirinkite 
vadovėlių rinkinį, pagal kurį vesite pamokas ir patvirtinkite pasirinkimą 
spausdami „Patvirtinti“. Jūs sukūrėte grupę, kurią galėsite matyti viršutiniame 
meniu paspaudę „Mano grupės“. 

Ar kiekvienam dalykui reikia kurti atskirą 
grupę? 

Taip, kiekvienas dalykas turi turėti atskirą grupę.  
Pradinių klasių mokytojai gali susikurti vieną grupę ir į ją įtraukti skirtingus 
vadovėlius tiems patiems mokiniams. 

Ką daryti, jei dirbame su kitų leidyklų 
vadovėliais? 

Atsižvelgiant į tai, kad vadovėliai kuriami pagal tas pačias bendrasias 
programas, rekomenduotume Jums naudotis EDUKA klasėje esančiomis 
užduotimis. 

Ar galima užduočiau atlikti suteikti 
trumpesnį laiką (pvz. 45 min.), ar tik kitai 
dienai? 

Šiuo metu užduotis galite užduoti tik kitai dienai, bet atlikus užduotį - 
mokytojas iš karto mato ištaisytą darbą. 

Kodėl mokiniai nemato priskirtų užduočių? https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-mokiniai-nemato-priskirtu-uzduociu/  

Kaip mano sukurtą užduotį priskirti kelioms 
grupėms? 

https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-sukurta-uzduoti-priskirti-kelioms-
grupems/  

Kaip atšaukti užduotį „EDUKA klasėje“? https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-atsaukti-uzduota-uzduoti-eduka-klaseje/ 



Kaip priskirti mokiniams savo sukurtą 
užduotį? 

Sukurtą užduotį reikia įkelti į grupę prie norimos temos, spaudžiant „pridėti 
papildomą medžiagą iš saugyklos“ ir, kai užduotis įsikelia, paspausti užduoti. 

Ar mano sukurtas užduotis matys kiti 
mokytojai? 

Ne, Jūsų sukurtos užduotis matysite tik Jūs ir mokiniai, kuriems jas paskirsite. 
Kiti mokytojai nematys. 

Kokį turinį planuojate įkelti artimiausiu 
metu? 

Artimiausiu metu planuojame sukelti:  
- priešmokyklinukų vaiko knygas, plakatus ir garso įrašus (Opa-pa komplektai). 
- E. Veličkos Muzikos vadovėliai 1-4 kl. 

Ar galima rengti vaizdo konferencijas 
EDUKA klasės sistemoje? 

Ne, tačiau 2020-03-24 pademonstruosime kaip tai galima atlikti su Microsoft 
Teams programa. 

Žinome, kad iš EDUKA dienyno galima 
perkelti mokinių grupes į EDUKA klasę. Ar 
galima tai padaryti, jei naudojamės kitais 
dienynais? 

Deja, tačiau ši galimybė yra skirta tik EDUKA dienyno naudotojams. Jei 
norėtumėte naudotis EDUKA dienynu savo ugdymo įstaigoje - parašykite laišką 
el. paštu dienynas@eduka.lt  

Ką reikia daryti, jei mokykla naudojasi 
EDUKA dienynu ir norime pradėti naudoti 
EDUKA klasę? 

https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-eduka-dienyno-pereiti-eduka-klase/  

Kaip įkelti grupę iš „EDUKA dienyno“ į 
„EDUKA klasę“? 

https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-ikelti-grupe-eduka-dienyno-eduka-klase/  

„EDUKA klasės“ ir „EDUKA dienyno“ 
integracijos vadovas 

https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-klases-ir-eduka-dienyno-integracijos-
vadovas-2018-m-m/  

Ar mokinys turės vieną paskyrą su keliais 
dalykais? 

Taip, mokiniui užtenka vienos paskyros. Su grupių kodais jis gali prisijungti 
prie skirtingų dalykų mokytojų sukurtų grupių. Visas grupes matys viename 
lange. 

Kuo gali naudotis mokiniai, kai mokytojai 
nesinaudoja? 

Mokiniai be mokytojo gali matyti tik vadovėlius, tad labai svarbu, kad 
mokytojai sukurtų savo grupes ir pasikviestų mokinius. Tokiu atveju mokytojai 
galės užduoti skaityti vadovėlius ir atlikti užduotis. 

Kaip vaikams prisijungti prie mano sukurtos 
grupės? 

https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-prijungti-mokinius-prie-grupes/  

Kaip užsiregistruoti mokiniams iki 14 metų? https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Mokiniams-iki-14-m..pdf 

Kaip užsiregistruoti mokiniams, vyresniems 
nei 14 metų? 

https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Mokiniams-vir-14-m..pdf 

Kaip matyti, kad mokinys išsprendė 
užduotį? 

Įeikite į Mano grupės: savo grupėje kairėje pusėje pasirinkite Užduotys. Ten 
matysite datas ir vertinimus. 

Kokią interneto naršyklę turėčiau naudoti? https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-atsinaujinti-google-chrome-versija/  

Ką daryti susidūrus su EDUKA klasė 
produktų sutrikimais? 

https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-isvalyti-narsykles-istorija/ 
 
Taip pat rašykite klase@eduka.lt arba skambinkite 8 614 22022 

Ar galima naudoti formules, kuriant 
matematikos užduotis? 

Tokios galimybės šiuo metu nėra. 

 

Neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą? Užpildykite anketą čia: http://bit.ly/3bdIrFx  


