
ClassDojo – įrankis mokytojui



ClassDojo – kas tai?

• Tai - programėlė skirta fiksuoti vaikų 
pažangą klasėje, skiriant balus už įvairias 
atliktas arba neatliktas užduotis.

• Puikus įrankis vaikų elgesio, veiklos ir 
pasiekimų fiksavimui ir stebėjimui. 



• ClassDojo yra klasės valdymo įrankis, 
padedantis mokytojams tobulinti klasės 
elgesį. 

• Tai - vaikų elgesio formavimo, motyvavimo 
ir tėvų informavimo įrankis.



Kuo gera ClassDojo programa?

• Nemokama.
• Greitas pasiruošimas.
• Lengva naudoti.

• Informatyvi vaikams, tėvams ir 
mokytojams.

• Pati teikia ataskaitas.



Kuo gera ClassDojo programa?
• Padeda pagerinti vaikų elgesį.
• Lavina mokymosi įpročius.
• Pritaikyta visai šiuolaikinei IT įrangai: 

išmaniajam telefonui, planšetiniam ir 
įprastam kompiuteriui.



Kam naudoju ClassDojo

Vaikų 
elgesio 

pažangos
fiksavimui

Tėvų 
informavimui

Vaikų veiklos
fiksavimui 

Vaikų motyvavimui





Pirmiausia mokytojas prisiregistruoja 
svetainėje www.classdojo.com .

http://www.classdojo.com/




Mokytojas sukuria virtualią klasę ir joje nukopijavęs įklijuoja 
mokinių sąrašą. Automatiškai kiekvienam mokiniui sukuriama 
paskyra su vardu, pavarde ir paveikslėliu.









Prisijungę prie savo paskyros, mokiniai ir tėveliai gali matyti ne tik 
bendrą įvertinimą procentais ar diagrama, bet ir visus įvertinimus 
už atskiras veiklas ar elgesį.



Vaiko vardas pavardė



Išvados
• Nereikia skirti specialiai laiko tėvų informavimui.
• Pagerina vaikų elgesį ir padeda sudominti  

esama apdovanojimų sistema. 
• Ne visada informuojame tėvus apie teigiamus 

pokyčius. ClassDojo padaro tai už mus.
• Mokytojų, dirbančių toje klasėje, 

bendradarbiavimas.
• Galima naudoti kaupiamajam vertinimui.



Ačiū už dėmesį

V. Giržado progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
Jolita Maželienė
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