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Įvadas 

Šis 40 virtualių įrankių, skirtų naudoti klasėje, sąrašas parengtas įgyvendinant projektą „Mišrus mokymas ir 

mokymasis profesinėse mokyklose“, iš dalies finansuojamą Erasmus+ programos lėšomis. Jame yra platus 75 

skaitmeninių įrankių, programėlių ir platformų sąrašas, kurie gali padėti mokytojams pamokose naudoti 

efektyvius metodus ir šiuolaikines skaitmenines priemones. 

 

PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

 

I. El. mokymosi platformos 

 

1. „Microsoft Teams“ (https://www.microsoft.com/enus/education/products/teams) 
„Microsoft Teams“ yra skaitmeninis centras, kuriame pokalbiai, turinys, užduotys ir programos 

sujungiami vienoje vietoje, leidžiant pedagogams kurti gyvybingą mokymosi aplinką, kurti 

bendradarbiaujančias klases, prisijungti prie profesionalių mokymosi bendruomenių ir 

bendrauti su kolegomis – visa tai vienoje skaitmeninėje vietoje. 

 

1. Prisiregistravimas prie „Microsoft Teams“. 

Teams reikalauja ir mokytojo, ir mokinio registracijos. Teams turi asmeninį kompiuterį, 

mobiliąją programėlę ir naršyklės versiją. Registracijos instrukcija čia 

 

2. Savo komandos sukūrimas 

Norėdami sukurti naują komandą, turite paspausti mygtuką "Komandos" (meniu kairėje) -> 

kitas žingsnis - paspauskite mygtuką "Prisijungti arba sukurti komandą" (viršutiniame 

dešiniajame kampe). Sukūrę komandą gaukite komandos nuorodą ir išsiųskite ją studentams (ji 

bus išsiųsta automatiškai, jei studentai bus nurodyti komandos kūrimo žingsnyje). 

„Microsoft Teams“ yra visiškai integruota su „MS Office“ ir leidžia komandos nariams dirbti 

su tais pačiais failais kartu. 

Mokytojas gali bendrinti savo ekraną, failus, pristatymus ir pan. 

 

3. Tiesioginio atsiliepimo gavimas  

Studentai gali naudoti tekstinius arba balso / vaizdo pokalbius, kad gautų tiesioginį atsiliepimą 

arba įkeltų failus. 
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2. „Google Classroom“  https://edu.google.com/products/classroom/) 

„Google Classroom“ yra „viskas viename“ mokymo ir mokymosi vieta. Tai saugus įrankis, 

padedantis pedagogams valdyti, įvertinti ir praturtinti mokymosi patirtį. 

 

1. Prisiregistravimas prie „Google Classroom“. 

Mokytojas turi užregistruoti klasę. Mokiniai, naudodami kodą, gali patekti į klasę 

neužsiregistravę. 

 

2. Failų ir užduočių bendrinimas 

„Google Classroom“ galite bendrinti failus, užduotis ir paskyrimus. Mokytojas gali įvertinti 

namų ar klasės darbus ir atsiųsti juos su komentarais. 

 

3.Tiesioginio atsiliepimo gavimas 

Studentai gali naudoti tekstinius arba balso / vaizdo pokalbius, kad gautų tiesioginį atsiliepimą 

arba įkeltų failus. 

 

 
 

 

3. Edmodo (https://new.edmodo.com/)  

„Edmodo“ yra pasaulinis švietimo tinklas, padedantis visus besimokančiuosius sujungti su 

žmonėmis ir ištekliais. Tinklas leidžia valdyti klasę ir skatina mokinius įsitraukti.  

 

1.Prisiregistruokite prie Google Edmodo  

Mokytojas ir mokinys turi užsiregistruoti „Google Edmodo“. Mokytojas turi užregistruoti klasę, 

o mokiniai, norėdami patekti, turi įvesti klasę arba mokyklos kodą. 

 

     2. Dalintis 

„Edmodo“ leidžia instruktoriams pridėti failus prie paskelbtų užduočių. Mokiniai ir mokytojai 

gali kurti skaitmenines bibliotekas naudodami hipersaitus. 

 

3. Tiesioginio atsiliepimo gavimas 

Mokiniai gali užduoti klausimus vieni kitiems ir mokytojui. Mokytojai gali siųsti žinutes 

visiems mokiniams su užduotimis ir pranešimais. Pateikdami viktorinas „Edmodo“, galite 

pateikti studentams tiesioginį atsiliepimą. 

https://new.edmodo.com/
https://new.edmodo.com/
https://new.edmodo.com/
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4. Moodle (https://moodle.org/)  

Moodle LMS, atvirojo kodo mokymosi valdymo sistema. 

 

1. Prisiregistravimas prie Moodle 

Mokytojas ir mokiniai turi užsiregistruoti Moodle. Studentai susiranda kursą, prireikus naudoja 

slaptažodį, o po to gali matyti visus dėstytojo paliktus failus ir su jais dirbti. 

 

2. Kurso kūrimas 

Mokytojas sukuria kursą, kuriame įterpia įvairius dokumentus ir užduotis.  

 

3.Tiesioginio atsiliepimo gavimas  

Mokinys gali pateikti savo atsakymą iš karto per viktoriną ir gauti įvertinimą. Tačiau jie gali 

pateikti tik vieną atsakymą, vėliau jo pakeisti negali.                       

      

https://moodle.org/
https://moodle.org/
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II. Garso ir vaizdo įrašymas 

5. Edpuzzle (https://edpuzzle.com/)  

Programa padeda stebėti mokinių supratimą, naudojant vaizdo įrašus (savo arba iš „Khan 

Academy“, „YouTube“ ir kt.). 

 

1. Prisiregistravimas prie Edpuzzle 

Edpuzzle reikalinga mokytojo ir mokinio registracija. Taip pat galite prisijungti naudodami 

Google arba Microsoft paskyrą. „Edpuzzle“ turi mobiliąją programą ir naršyklės versiją. 

Norėdami užsiregistruoti, spustelėkite registracijos mygtuką ir pasirinkite mokytojo vaidmenį. 

 

2. Viktorinos sukūrimas   

Norėdamas sukurti naują  viktoriną, vartotojas turi naudoti "Paieškos" juostą, susiraskite 

reikiamą vaizdo įrašą -> spustelėkite jį -> spustelėkite mygtuką "Redaguoti" (apatiniame  

https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
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dešiniajame kampe) ->  spustelėkite "Klausimai" -> atsukti vaizdo įrašą į norimą laiką -> 

pasirinkti klausimo tipą, parašyti atsakymų variantus (žr. ekrano kopiją žemiau). Sukūrę vaizdo 

įrašą, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“. Norėdami išsiųsti viktoriną mokiniams, spustelėkite 

„Priskirti“ -> „Pridėti naują klasę“ arba „Importuoti klasę“ -> „Priskirti“ -> „Bendrinti užduotį“ 

- „kopijuoti nuorodą“ ir išsiųskite nuorodą mokiniams. 

„Edpuzzle“ yra integruota su „Google Classroom“. 

 

3. Statistikos gavimas  

Mokytojas gali matyti mokinių statistiką su balais, teisingų atsakymų skaičiumi ir žiūrėto 

vaizdo įrašo procentais 

 

 
 

6. Flipgrid (https://info.flipgrid.com/)  

Programėlė leidžia mokiniams reaguoti į raginimus naudoti 15 sekundžių–5 minučių trukmės 

vaizdo įrašus. Mokytojai ir bendraamžiai gali pateikti atsiliepimų. 

 

1. Prisiregistruokite prie Flipgrid 

Mokytojai kuria grupes naudodami bendrinamą nuorodą. Mokiniai naudoja mokyklos el. pašto 

adresą, kad prisiregistruotų prie Flipgrid. 

 

2. Naudojimas 

Mokytojai kuria grupes naudodami bendrinamą nuorodą. Mokiniai prisijungia prie grupės 

diskusijos naudodami kodą arba QR kodą. Prisijungę prie temos, pasirinkite Įrašyti atsakymą  

 

arba raudoną fotoaparato piktogramą, kad atidarytumėte „Flipgrid“ kamerą. Įrašykite vaizdo 

įrašą, peržiūrėkite ir pateikite. 

 

3. Momentinis grįžtamasis ryšys 

Mokytojai gali pateikti atsiliepimų rašydami el. laišką arba naudodami vaizdo įrašą. 

Mokytojai gali skelbti komentarus viešai, kad galėtų pasidalinti su visais nariais, arba privačiai, 

norėdami gauti asmeniškesnių atsiliepimų tik vaizdo įrašą paskelbusiam nariui. Nariai gali 

peržiūrėti privačius ir viešus komentarus, jei prisijungia prie diskusijos el. paštu, naudotojo 

vardu arba „Google Classroom“. 

 

https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/
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7. Vocaroo (http://vocaroo.com/)  

Programėlė leidžia kurti garso įrašus nenaudojant jokios programinės įrangos, įterpti įrašą į 

skaidrių demonstraciją, pristatymus ar svetaines. 

 

1. Prisiregistravimas prie Vocaroo 

Vocaroo nereikalauja registracijos ar paskyros. 

 

2. Naudojimas  

Programėlė Vocaroo yra viena iš paprasčiausių garso įrašų kūrimo programų. Joje nėra 

maišytuvo plokštės ar efektų. Turite tik raudoną mygtuką įrašymui pradėti. Taip pat turite 

nustatymų mygtuką. Nustatymai riboti, galite pašalinti tik foninį triukšmą ir automatiškai 

reguliuoti garsumą. Įrašą galite ištrinti naudodami mygtuką, esantį po įrašymo mygtuku. Įrašą 

galite įkelti naudodami mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe. 

 

 
 

http://vocaroo.com/
http://vocaroo.com/


   

10   

 

 

III. Viktorinos,  apklausos ir apžvalgos  

8. Kahoot! (https://getkahoot.com/)  

Tai žaidimais pagrįsta reagavimo klasėje sistema, leidžianti kurti viktorinas naudojant interneto 

turinį. 

 

1. Prisiregistravimas prie Kahoot 

„Kahoot“ reikalinga tik mokytojo registracija. Taip pat galite prisijungti naudodami Google, 

Microsoft, Apple ar Clever paskyras. „Kahoot“ turi mobiliosios programos ir kompiuterio 

naršyklės versiją. Norėdami užsiregistruoti, eikite į kahoot.com, spustelėkite registracijos 

mygtuką ir pasirinkite mokytojo vaidmenį. 

 

2. Viktorinos sukūrimas  

Norėdamas sukurti naują viktoriną, vartotojas turi paspausti viršutiniame dešiniajame kampe 

esantį mygtuką „Sukurti“ -> Pridėti paveikslėlį, įvesti klausimo ir atsakymų variantus bei laiko 

limitą (žr. ekrano kopiją žemiau). Sukūrę viktoriną, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“. 

Norėdami išsiųsti viktoriną mokiniams, spustelėkite „Bendrinti“ ir pasirinkite „Bendrinti 

Kahoot“ arba „Priskirti“. „Share Kahoot“ leidžia jį atidaryti nemokamai. Jei pasirinksite 

„Priskirti“, įveskite el. laiškų sąrašą tiems, kurie gali gauti nuorodą į jūsų viktoriną. 

Kahoot turi integraciją su MS Teams ir Hopin. 

 

3. Statistikos gavimas  

Mokytojas gali matyti mokinių statistiką su balais ir teisingų atsakymų skaičiumi. 

 

 
 

 

9. MicroPoll (http://www.micropoll.com/)  

 Ši programa padeda kurti apklausas, įterpti jas į svetaines ir analizuoti atsakymus. 

 

1. Registracija 

Norint sukurti anketą būtina registracija, bet nebūtina dalyvauti su neribotu dalyvių skaičiumi. 

„MicroPoll“ yra nemokama. „MicroPoll“ turi tam tikrų registracijos problemų, spustelėkite 

„Prisijungti“ – „Prisiregistruoti su Google“ – po to pamatysite iššokantį langą ir spustelėkite 

„Pradėti nemokamai“. 

 

https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
http://www.micropoll.com/
http://www.micropoll.com/
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2.  Apklausos sukūrimas  

Užsiregistruokite / spustelėkite sukurti apklausą / užpildykite visus reikiamus laukus puslapyje 

„Mikroapklausos“, kuris pasirodys su jūsų apklausų sąrašu. Po to galite eiti į vieną iš jų. 

Smulkūs darbai: tipas, vizualinis stilius, peržiūros temos dydis. Yra duomenų pardavimo ir 

platinimo kodas. 

 

 
 

 

3.  Statistika 

Studentai gali naudoti tekstinius arba balso / vaizdo pokalbius, kad gautų tiesioginį atsiliepimą 

arba įkeltų failus. 

 

10. Poll Everywhere (http://www.polleverywhere.com/)  

 Poll Everywhere yra internetinė paslauga, skirta reagavimo klasėje ir auditorijos 

reagavimo sistemoms. 

 

1. Prisiregistravimas Poll Everywhere  

http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/
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Užbaikite registraciją: įveskite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir slaptažodį. Mokytojams 

ir mokiniams būtina registracija. Nemokamame plane galite atlikti 25 žmonių apklausą. 

 

2. Apklausos sukūrimas  

Po registracijos pradedame kurti apklausą. Paslauga teikia kelių tipų apklausas. 

Norėdami sukurti naują viktoriną, vartotojas turi paskyroje spustelėti +Veikla, tada užpildyti 

formą. 

 

3. Statistika 

Atsakymai gali būti anonimiški arba ne. 

Mokytojas gali matyti mokinių statistiką su balais ir teisingų atsakymų skaičiumi. 

Yra naršyklė ir mobilioji versija. Galima ir mokytojo, ir mokinio registracija (dalyvaujant 

registracija nereikalinga). 
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11. Poll Maker (https://www.poll-maker.com/)  

Programa siūlo unikalias funkcijas, pvz., leidžia kelis atsakymus į vieną klausimą. Galite 

greitai sukurti apklausą ir bendrinti nuorodą. 

 

1. Prisiregistravimas prie Poll Maker 

Norėdami pasiekti prietaisų skydelį, sukurkite prisijungimo vardą. 

 

 
 

2. Viktorinos sukūrimas  

Pasiekę prietaisų skydelį galite ištrinti, iš naujo nustatyti kopiją ir tvarkyti visas esamas 

apklausas. Spustelėkite „Nustatymai“ ir nustatykite parinktis, leidžiančias balsuoti kelis kartus, 

atsakyti į kelis atsakymus ir pan. 

Spustelėkite Bendrinti ir nukopijuokite savo apklausos balsavimo URL, kad galėtumėte 

bendrinti su rinkėjais. Taip pat galite paspausti Įterpti, kad apklausą patalpintumėte tiesiai į savo 

svetainę ar tinklaraštį. 

 

3. Statistika 

Norėdami peržiūrėti apklausos rezultatus, turite susikurti paskyrą. Statistika yra skiltyje 

„Rezultatai“. 

 

https://www.poll-maker.com/
https://www.poll-maker.com/
https://www.poll-maker.com/
https://www.poll-maker.com/
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12. Quizalize (https://www.quizalize.com/)  

Quizalize yra klasės viktorinos žaidimų svetainė. Galite kurti viktorinas su kelių arba dviejų 

atsakymų klausimų rinkiniais arba vieno žodžio atsakymais, pateikiamais kaip žodžių 

maišymas. 

 

1. Užsiregistravimas „Quizalize“. 

Galite užsiregistruoti naudodami savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Galite prisijungti 

naudodami „Google“ ir „Office 365“. Įėjimas skirtas ir studentams, ir mokytojams. 

 

2. Viktorinos sukūrimas  

Norėdami sukurti viktoriną, turite paspausti viršutiniame kairiajame kampe esantį mygtuką 

„Sukurti“. Parašykite pavadinimą, klausimus ir temą. Taip pat galite importuoti paruoštą 

viktoriną iš Spreadsheet & Quizlet. Prie kiekvieno klausimo galima pridėti vaizdų ir kitų 

medijos failų. Galutinę viktoriną galite išsaugoti bibliotekoje arba nedelsiant bendrinti su 

mokiniais. Be to, galite atsispausdinti klausimus arba priskirti juos mokiniams kaip namų 

darbus. 

 

3. Statistika 

Norėdami peržiūrėti statistiką, turite eiti į skyrių „Veikla“. Čia galite matyti bendrą visų 

studentų rezultatą ir kiekvieno studento rezultatą atskirai. 

 

https://www.quizalize.com/
https://www.quizalize.com/
https://www.quizalize.com/
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13. Quizizz (https://quizizz.com/)  

 Quizizz yra klasės viktorinos žaidimų svetainė. Kurkite viktorinas su kelių arba dviejų 

atsakymų klausimų rinkiniais arba vieno žodžio atsakymais, pateikiamais kaip žodžių 

maišymas. 

 

1. Prisiregistravimas  

Registruotis galite tik el. paštu paspaudę mygtuką „Registruotis“. Kita galimybė yra prisijungti 

naudojant „Google“ ir „Microsoft“. Norint dalyvauti viktorinoje, įėjimas nebūtinas. Pakanka 

įvesti tik kodą. Po registracijos galite pasirinkti, kokiais tikslais naudosite platformą. Galite 

pasirinkti mokytojo arba mokinio vaidmenį arba tiesiog asmeniniais tikslais. 

 

2. Viktorinos sukūrimas  

Norėdami sukurti viktoriną, turite spustelėti mygtuką „Sukurti“. Ten parašome pavadinimą ir 

pasirenkame temą, kuriai jis sudarytas. 

Galima rinktis iš daugybės parinkčių: keli pasirinkimai, grafikai, diagramos arba tiesiog teksto 

įvesties laukas. Remdamiesi rezultatais, galite iš karto nustatyti pažymį, kurį mokinys gaus. Jei 

reikia, prie klausimų, taip pat, galite pridėti paveikslėlių. Šioje platformoje kiekvienam 

klausimui skiriamas laikas, jį galima keisti arba panaikinti laiko apribojimus. Norėdami išsiųsti 

galutinę viktoriną, ją išsaugoję turite spustelėti mygtuką „Bendrinti“. Ją galima bendrinti el. 

paštu arba nuoroda ir kodu. 

 

3. Statistika 

Norėdami pamatyti rezultatus, kairiajame meniu turite spustelėti mygtuką „Ataskaitos“. Bus 

rodoma visa statistika, kas iš mokinių atsakė teisingai, o kas ne. 

 

https://quizizz.com/
file:///C:/Users/Dark-pc/Desktop/greece%20files/Quizizz
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
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14. Quizlet (http://quizlet.com/)  

Pagrindinis „Quizlet“ produktas apima skaitmenines „flash“ korteles, suderinamus 

žaidimus, praktinius elektroninius vertinimus ir tiesiogines viktorinas (panašiai kaip 

„Kahoot!“). 

 

1. Užsiregistravimas „Quizlet“. 

Norėdami užsiregistruoti, spustelėkite mygtuką „Registruotis“, esantį viršutiniame 

dešiniajame tinklalapio kampe. Tam reikia prisijungimo, el. pašto ir slaptažodžio. Taip 

pat galima prisijungti naudojant Google ir Facebook. 

 

2. Viktorinos sukūrimas  

Šioje svetainėje galima kurti korteles, viktorinas ir anketas. Norint juos sukurti, reikia 

paspausti mygtuką „Sukurti“, įterpti pavadinimą ir temą. Galite pridėti paveikslėlį ir 

kurti diagramas. Be kortelių šioje svetainėje, galite sukurti aplanką ir klasę, į kurią 

galėsite pakviesti savo mokinius. Išsaugojus suteikiama galimybė iš karto pasidalinti su 

savo klase, arba atsiųsti nuorodą/laišką el. 

 

3. Statistika 

Norint stebėti studentų pažangą ir statistiką, reikia susimokėti už abonementą. 

http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
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15. Survey Hero (https://www.esurveycreator.com/)  

Programėlė skirta anketoms ir apklausoms kurti. Nemokama versija siūlo neribotą apklausų 

skaičių, neribotą klausimų ir atsakymų skaičių. 

 

1. Prisiregistravimas  

Registracija reikalinga tik mokytojams. Kuriant anketas yra nemokama, tačiau yra mokamos 

prenumeratos galimybė. Galite susikurti paskyrą Gmail arba Facebook. 

 

https://www.esurveycreator.com/
https://www.esurveycreator.com/
https://www.esurveycreator.com/
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2. Apklausos sukūrimas  

Spustelėkite mygtuką „Sukurti naują apklausą“, esantį viršutiniame dešiniajame paskyros srities 

kampe, suteikite savo apklausai pavadinimą ir spustelėkite mygtuką „Pradėti“, kai baigsite, 

sukurkite savo klausimyną. 

 

3. Statistika 

Sukurkite kolekcionierių. Kolekcionieriai leidžia pradėti įrašyti atsakymus į apklausą. 

Kiekvienas kolektoriaus tipas turi savo funkcijų ir pritaikymo nustatymus. Pradėkite pridėdami 

dažniausiai naudojamą kolekcionieriaus tipą – „Apklausos nuorodą“. 

 

16. SurveyPlanet (https://surveyplanet.com/)  

Tai paprastas ir galingas internetinių apklausų įrankis. Nemokama versija siūlo nemokamą 

neribotą apklausų, klausimų ir atsakymų skaičių. 

 

1. Prisiregistravimas  „SurveyPlanet“. 

Apklausos rengėjui reikalinga registracija, o apklausos dalyvis gali nurodyti el. pašto adresą 

arba likti anonimiškas. Tai yra patentuota programinė įranga. 

 

2. Apklausos sukūrimas  

Svetainėje galite kurti apklausas, skirtas rinkti statistiką, atlikti apklausą ar balsuoti. 

 

3. Atsilepimų gavimas  

Norėdami surinkti atsiliepimus iš žmonių, kurie lankosi jūsų organizuojamuose renginiuose, 

turite sukurti apklausą po renginio arba anketą atsiliepimams rinkti. 

 

 

https://surveyplanet.com/
https://surveyplanet.com/
https://surveyplanet.com/
https://surveyplanet.com/
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17. Triventy (http://www.triventy.com/)  

Programėlė leidžia kurti viktorinas, kurias mokiniai atlieka realiuoju laiku naudodami atskirus 

įrenginius. Triventy yra nemokamas žaidimo ir viktorinos kūrėjas. 

 

1. Užsiregistruokite „Triventy“. 

Registracija nereikalinga. 

 

2. Viktorinos sukūrimas  

Norėdami sukurti naują viktoriną, eikite į „Mano viktorinos“ (viršutiniame dešiniajame meniu) 

ir spustelėkite mygtuką „Sukurti naują viktoriną“. Norėdami redaguoti viktoriną, pasirinkite ją 

iš sąrašo „Mano viktorinos“ ir spustelėkite „Redaguoti viktoriną!“ mygtuką. Taip pateksite į 

viktorinos rengyklę: pavadinkite viktoriną, įkelkite pagrindinį vaizdą ir naudokite toliau 

pateiktą formą klausimams rašyti. 

Prie kiekvieno klausimo įveskite klausimo tekstą, teisingą atsakymą ir iki 3 neteisingų 

atsakymų. Patikrinkite teisingą atsakymą ir pridėkite vaizdą, užuominą ir faktą „ar žinojai“ 

(neprivaloma). Bet kuriuo redagavimo proceso metu galite spustelėti mygtuką „Peržiūrėti“ ir 

pamatyti, kaip atrodo jūsų viktorina. Spustelėkite "Redaguoti viktoriną!" mygtuką. Taip 

pateksite į viktorinos redaktorių. 

 

http://www.triventy.com/
http://www.triventy.com/
http://www.triventy.com/
http://www.triventy.com/


   

21   

 

 

 
 

Kiekvienas grupės narys gali pridėti klausimų tik neredaguodamas kitų. Užsiregistravę 

svetainėje ir suaktyvinę nuorodą, tie, kurie gavo teisę įtraukti klausimus testo rengyklėje, mato 

štai ką – Viršutiniame dešiniajame kampe nurodomas klausimo autorius, o tai padidina mokinių 

atsakomybę už užduoties sudarymą. 

 

3. Statistika  

Pasibaigus viktorinai, pasirodys pirmaujančiųjų sąrašo ekranas su laimėjusiu žaidėju viršuje: 
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IV. Minčių žemėlapiai ir bendradarbiavimas   

18. AnswerGarden (https://answergarden.ch/)  

Tai internetinio smegenų šturmo ir bendradarbiavimo įrankis. 

 

1. Prisiregistravimas prie AnswerGarden 

Registracija nereikalinga. „AnswerGarden“ turi „iOS Mobile“ programą ir kompiuterio 

naršyklės versiją. 

 

2. AnswerGarden sukūrimas 

Norėdamas  sukurti naują klausimą, vartotojas turi spustelėti „Sukurti atsakymų sodą“ ir įvesti 

klausimą -> „Sukurti“. Sukūrę klausimą apatiniame meniu spustelėkite „Share“ arba „QR“, 

nusiųskite nuorodą studentams arba leiskite nuskaityti QR kodą. 

„AnswerGarden“ yra integruota su „Google“ klase, „FaceBook“, „WordPress“, „Twitter“ ir kt. 

 

3. Statistika 

Mokytojas gali matyti žodžių žemėlapį atnaujindamas tinklalapį.   

 

 
 

19 Coggle (https://coggle.it/)   

Coggle yra internetinis įrankis, skirtas minčių žemėlapiams ir struktūrinėms diagramoms kurti ir 

dalytis. Minčių sudarymo įrankis, skirtas padėti suprasti, ką galvoja studentas. 

 

1. Prisiregistravimas prie Coggle 

Leidimas reikalingas visiems. Maksimalus vartotojų skaičius neribojamas. 

 

2. Srauto diagramų sukūrimas naudojant Coggle 

Galite naudoti minčių žemėlapių ir srautų diagramų pavyzdžius. Dokumentų sąrašo puslapyje 

pasirinkite „Sukurti diagramą“. Spustelėkite pavadinimo elementą ir įveskite „Klientų palaikymo 

procesas“ arba savo sukurtos schemos pavadinimą. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite 

diagramos foną ir pasirinkite (+) piktogramą, kad sukurtumėte naujus elementus. Klientų 

aptarnavimo proceso pavyzdyje turime tris aukščiausio lygio elementus, kurie bus mūsų proceso 

įvestis. Tai el. pašto, „Twitter“ arba „Facebook“ žinutės: dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite 

kiekvieną elementą, tada pasirinkite spalvos arba formos meniu, kad pasirinktumėte jo formą ar  

https://answergarden.ch/
https://answergarden.ch/
https://answergarden.ch/
file:///C:/Users/DenissV/Downloads/Coggle
https://coggle.it/
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stilių. Įprasta naudoti stačiakampį suapvalintais galais elementams „įvesti“ arba pradėti schemą: 

naudokite elementų mygtukus (+), kad sukurtumėte sujungtus elementus, tada suteikite jiems 

etiketes: Sujunkite elementus. 

 

 
 

20 Miro (https://miro.com/education-hiteboard/)  

Programėlė leidžia bendradarbiauti visai klasei realiuoju laiku. 

 

1. Prisiregistravimas prie Miro 

Registracija būtina visiems. 

 

2. Miro lentos sukūrimas iš prietaisų skydelio. 

Pirmiausia kairėje prietaisų skydelio pusėje pasirinkite komandą, kurioje bus išsaugota jūsų 

lenta. Spustelėkite mygtuką +Nauja lenta. Norėdami sukurti lentą konkrečiame projekte, iš 

anksto perjunkite į projektą prietaisų skydelyje. Taip pat galite sukurti lentą naudodami šabloną 

iš šablonų bibliotekos.   

 

 
 

3. Atsiliepimo gavimas 

Šį atsiliepimų apie susitikimą šabloną galima naudoti po kiekvieno tipo susitikimo, nesvarbu, 

ar jis ilgas, ar trumpas. Išsamios grįžtamojo ryšio dalis gali būti neprivaloma. Galite paprašyti 

žmonių paaiškinti atsiliepimą arba tiesiog surinkti juos, kad vėliau peržiūrėtumėte, atsižvelgiant 

į tai, kiek jums liko laiko. 

 

21 Padlet (http://padlet.com/)  

Suteikia galimybę mokiniams kurti tuščią drobę ir kurti bendradarbiavimo projektus. 

 

file:///C:/Users/DenissV/Downloads/Miro
https://miro.com/education-whiteboard/
http://padlet/
http://padlet.com/
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1. Užsiregistravimas „Padlet“ 

Kai prisiregistruojate „Padlet“, galite sukurti tiek „sienelių“ ar internetinių skelbimų lentų, kiek 

norite/ Eikite į http://padlet.com/ ir spustelėkite „Prisijungti arba prisiregistruoti“. Arba galite 

prisijungti naudodami „Google“ arba „Facebook“ paskyras. 

 

2. Naudojimas (sienos kūrimas ant Padlet) 

Spustelėkite „Statykite sieną“. Spustelėkite „Keisti sieną“, kad pakeistumėte arba 

pritaikytumėte savo sienos išvaizdą. Pradėkite suteikdami sienai pavadinimą arba pavadinimą, 

aprašymą, tada pasirinkite savo sienos vaizdo piktogramą. Pasirinkite savo sienos foną. Arba 

galite įkelti vieną iš savo vaizdų, kuriuos naudosite kaip foną. Norėdami parašyti pastabą, dukart 

spustelėkite bet kurią sienos vietą. 

Pirmiausia pridėkite savo vardą, tada parašykite savo atsakymą / indėlį. Į užrašą galite įkelti 

nuorodas, failus ar nuotrauką naudodami internetinę kamerą. Jei reikia redaguoti arba ištrinti 

užrašą, tiesiog užveskite žymeklį ant jo ir pasirinkite atitinkamą piktogramą. 

 

 
 

3. Atsiliepimo gavimas  

Mokiniai gali užduoti klausimus apie medžiagą. Jie gali pridėti įrašų prie sienos, dalintis 

nuorodomis socialiniuose tinkluose, sukurti QR kodą, kuris suteikia galimybę mokiniams kurti 

tuščią drobę ir kurti bendradarbiavimo projektus. 

 

 
  

V. Mokinių įtraukimas 

22. Random Name/Word Picker (https://www.classtools.net/random-namepicker/)  

Svetainė palengvina atsitiktinį vardo pasirinkimą. Taip pat galite pridėti raktinių žodžių sąrašą 

ir naudoti įrankį, kad paskatintumėte mokinius atspėti žodžius pateikdami apibrėžimus.  

https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://www.classtools.net/random-name-picker/
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1. Prisiregistravimas prie atsitiktinio vardo / žodžių rinkiklio 

Šia platforma galima naudotis be registracijos, tačiau yra ir mokama Classtools Premium  

prenumerata. 

 

2. Naudojimas  

Svetainė leidžia lengviau atsitiktinai pasirinkti vardą. Taip pat galite pridėti raktinių žodžių 

sąrašą ir naudoti įrankį, kad paskatintumėte mokinius atspėti žodžius pateikdami apibrėžimus. 

Prie šio rato galima pridėti daugiausia 50 reikšmių. Galite pradėti paiešką iš paieškos puslapio. 

Atlikę paiešką, galite toliau patikslinti paiešką rezultatų puslapyje spustelėdami mygtuką 

„Daugiau filtrų“. 
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23. Socrative (http://www.socrative.com/)  

Programėlė naudoja pratimus ir žaidimus, kad įtrauktų mokinius į temą. 

 

1. Prisiregistravimas prie Socrative 

Mokytojai ir studentai turi užsiregistruoti Socrative. 

 

2. Socrative viktorinos sukūrimas  

Prieikite prie Socrative čia: https://www.socrative.com, spustelėkite Gauti paskyrą ir pasirinkite 

nemokamą versiją, kambario numeris automatiškai pasirodys ekrano viršuje, pvz. ILSE852. Tai 

kodas, kurio studentams reikės norint pasiekti viktoriną arba kosmoso lenktynes. Paleidimo 

rodinyje galite sukurti greitą (vieną, greitą) klausimą pasirinkę klausimo tipą ir vadovaudamiesi 

raginimais, norėdami pradėti viktoriną arba kosmoso lenktynes (viktoriną, kurioje grupės 

varžosi tarpusavyje), pirmiausia turite sukurti viktoriną, mėlynoje juostelėje spustelėkite 

skirtuką Viktorinos, spustelėkite Pridėti viktoriną, tada pasirinkite Kurti naują, spustelėkite 

klausimą, kurį norite sukurti (keli atsakymų variantai, tiesa/netiesa, trumpas atsakymas) ir 

pridėkite klausimo turinį, nurodykite, koks yra teisingas atsakymas. Sukūrę visus klausimus, 

viktorinos ekrano viršuje spustelėkite Išsaugoti ir redaguoti. Norėdami pradėti viktoriną arba 

kosmoso lenktynes, grįžkite į skirtuką Paleisti mėlynoje juostelėje, pasirinkite norimą naudoti 

parinktį ir vadovaukitės raginimais pradėti viktoriną. Skirtuke Rezultatai galite matyti tiesioginį 

mokinių bandymų kanalą. dabartinė aktyvi viktorina, kosmoso lenktynės ar greitas klausimas. 

Kosminėse lenktynėse šis vaizdas turėtų būti projektuojamas klasės priekyje, kad mokiniai 

matytų, kaip jie progresuoja, palyginti su kitomis komandomis. Atlikę veiklą, rezultatų rodinyje 

spustelėkite Baigti, Tada galite pasirinkite atsisiųsti ataskaitas Excel formatu (tik viktorinoms 

ir kosminėms lenktynėms). 

 

3. Atsiliepimo gavimas  

Viktorinos įvertinamos automatiškai, o mokytojas gali kurti ataskaitas, kad įvertintų, kaip 

visiems sekėsi. 

 

 

 

http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
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VI. Žodžių arba žymių debesų generavimas 

24. EdWordle (http://www.edwordle.net/)  

Programa generuoja žodžių debesis iš bet kurio įvesto teksto, kad padėtų apibendrinti 

atsakymus ir palengvintų diskusiją. Žodžių debesys yra paveikslėliai, sudaryti iš mažesnių 

žodžių debesies, sudarančių užuominą į temą.   

  

1. Prisiregistravimas prie EdWordle 

Registracija nereikalinga. 

 

2. Vaizdų kūrimas su Wordle 

Pradinis žodžių debesis gali būti sugeneruotas iš įvesto teksto. Įklijuokite krūvą teksto (dabar 

tik anglų kalba), spustelėkite mygtuką „Pirmiausia sugeneruoti Wordle“, po to galėsite pakeisti 

šriftą, spalvą, pakeisti dydį, perkelti, pasukti, pridėti ir ištrinti žodžius, kad sukurtumėte 

pasirinktines vizualizacijas. Galite redaguoti kai kuriuos kitų sukurtus pavyzdžius. 

 

 

http://www.edwordle.net/
http://www.edwordle.net/
http://www.edwordle.net/
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VII. Atsiliepimai realiuoju laiku 

25. Formative (https://goformative.com/)  

Programėlė leidžia priskirti veiklą, gauti rezultatus realiuoju laiku ir nedelsiant pateikia 

grįžtamąjį ryšį. 

 

1. Prisiregistravimas prie Formative 

Formuojant reikalinga ir mokytojų, ir mokinių registracija. Formative yra naršyklės platforma, 

skirta dalytis medžiaga ir gauti atsiliepimus. Norėdami užsiregistruoti, eikite į 

goformative.com, spustelėkite registracijos mygtuką ir pasirinkite pedagogo vaidmenį. Taip pat 

galite prisijungti naudodami Google, Microsoft arba Clever paskyrą. 

 

2. Mokomosios medžiagos sukūrimas ir įkėlimas  

Prisijungę spustelėkite mygtuką "Naujas formuojamasis" viršutiniame kairiajame kampe -> 

įveskite pavadinimą -> pasirinkite užduoties tipą (viršutiniame dešiniajame kampe) -> 

spustelėkite pliuso mygtuką ekrano centre -> pasirinkite turinį tipo. Įkėlus turinį, viršutiniame 

meniu spustelėkite mygtuką „Priskirti/bendrinti“ ->Priskirti mokiniams" -> "Pridėti naują 

klasę" -> įveskite klasės pavadinimą -> "Priskirti". Spustelėkite atgal mygtuką „<“ viršutiniame  

kairiajame kampe -> „Klasės“ viršutiniame meniu, nukopijuokite savo klasės kodą ir išsiųskite 

jį mokiniams. 

„Formative“ yra integruota su daugeliu švietimo programų ir sistemų (pvz., „Google 

Classroom“, „Clever“, „Microsoft“, „Canvas“ ir kt.) 

https://goformative.com/
https://goformative.com/
https://goformative.com/


   

29   

 

 

3. Atsakymo gavimas  

Mokytojas gali matyti mokinių veiklą ir atsakymus. 

 

 
 

26. Kaizena (https://kaizena.com/)  

Programėlė pateikia studentų atsiliepimus apie įkeltus darbus realiuoju laiku. Galite naudoti 

žymeklį arba pateikti žodinį atsiliepimą. Taip pat galite pridėti šaltinių. 

 

1. Prisiregistravimas prie „Kaizena“  

Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie „Kaizena“ naudodami „Google“ prisijungimą. 

Kai atidarysite Kaizena, pirmiausia pasirinkite „Mokytojas“: tada įveskite mokyklą, kurioje 

mokote, tiesiog įveskite mokyklos pavadinimą ir pasirinkite ją išskleidžiamajame meniu, 

turėsite įvesti kai kuriuos jūsų mokyklos vietos duomenis. 

 

2. Atsiliepimų pridėjimas 

Kaizena leidžia mokytojams teikti garso įrašų atsiliepimus apie mokinių rašymo užduotis. 

Norėdami pridėti komentarą balsu: pažymėkite dokumentą, spustelėkite mikrofono mygtuką, 

jei tai pirmas jūsų balso komentaras, iššokančiame laukelyje spustelėkite „Leisti“, kad Kaizenai 

suteiktumėte prieigą prie jūsų mikrofono, įrašykite savo balso komentarą – balso komentarai 

gali būti iki 30 sekundžių, spustelėkite „sustabdyti“, kad užbaigtumėte komentarą, tada 

„paskelbti“, kad jį įkeltumėte. 

3. Atsiliepimo gavimas  

Savo ruožtu mokiniai gali pasidalyti atsakymais su mokytojais, pridėdami žodinius arba 

rašytinius komentarus apie gautus atsiliepimus. 

https://kaizena.com/
https://kaizena.com/
https://kaizena.com/
https://kaizena.com/
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27. Mentimeter (https://www.mentimeter.com/)  

Programėlė leidžia mobiliaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais balsuoti bet kokiu 

mokytojo užduodamu klausimu, taip padidinant mokinių įsitraukimą. 

Mentimetras yra internetinis apklausos įrankis, galintis pridėti interaktyvų elementą prie 

paskaitos, pristatymo ar įrašytos sesijos. Klausimų tipai apima kelis pasirinkimus, reitingą, 

balsavimus, „Word Cloud“ ir atvirojo tipo klausimus. Jis gali būti naudojamas “pralaužti ledus”, 

žinioms tikrinti, nuomonei įvertinti ir diskutuoti. 

 

1. Prisiregistravimas prie menimetro 

Mokytojams ir mokiniams būtina registracija. Tai galima padaryti ir per Google arba Facebook 

paskyrą. 

 

2. Viktorinos kūrimas 

Pasirinkite savo pasirinktą viktorinos klausimą. Įvedę klausimo ir atsakymų parinktis, turėsite 

pasirinkti teisingą atsakymą, pasirinkti balų nustatymą, pasirinkti, kaip norite, kad viktorinos 

laikmatis būtų paleistas. 

 

3. Atsakymo gavimas  

Atsiliepimus galite rinkti tiesiogiai pristatydami arba galite juos rinkti pasibaigus pristatymo 

sesijai. Norėdami sukurti grįžtamąjį ryšį, turite sukurti atsiliepimų pristatymą, pristatyti skaidres 

arba išsiųsti atsiliepimus, analizuoti rezultatus. 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
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28. Pear Deck (https://www.peardeck.com/)  

 Programėlė leidžia planuoti ir kurti interaktyvius pristatymus, kuriuose mokiniai gali dalyvauti 

per savo išmanųjį įrenginį. Jis taip pat siūlo unikalius klausimų tipus. 

 

1. Užsiregistravimas „Pear Deck“. 

Būtina registracija; tai įmanoma naudojant „Google“ arba „Microsoft“ paskyrą. Jokių 

naudojimo apribojimų. Programėlė yra nemokama. Spustelėkite Mokytojo prisijungimas. Pirmą 

kartą čia atvykę būsite paraginti susikurti „Pear Deck“ paskyrą.   

 

https://www.peardeck.com/
https://www.peardeck.com/
https://www.peardeck.com/
https://www.peardeck.com/
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2. Naudojimas  

Interaktyvūs pristatymai ir egzaminai kiekvienam mokiniui. Mokytojas perduoda kodą, kad 

galėtų pasidalyti pristatymu. 

 

3. Atsakymo gavimas  

Raskite savo sesiją. Spustelėkite prietaisų skydelio piktogramą (su Premium), kad 

pamatytumėte atsakymus su mokinių vardais. Taip pat galite atidaryti projektoriaus rodinį, kad 

peržiūrėtumėte atsakymus, tačiau tame rodinyje atsakymai yra anoniminiai. 

 

 
 

 

29. Plickers (https://www.plickers.com/)  

 „Plickers“ yra patogi programėlė, skirta žaibiškai įvertinti mokinių žinias klasėje.  

 

1. Užsiregistravimas „Plickers“. 

Norint pradėti dirbti, būtina susikurti paskyrą. Jei turite Google paskyrą arba Apple ID – galite 

prisiregistruoti naudodami šias paskyras. 

 

2. Naudojimas 

Plickers skirta vidurinės mokyklos (k-12) mokiniams. Joje yra didžiulė pamokų, kurios jau buvo 

įkeltos į „Plickers“, biblioteka. 

Mokytojas įkelia savo paruoštą pamoką, kurią sudaro kortelės (kiekvienoje pamokoje yra daug 

kortelių su informacija). Mokiniai gali pasirinkti atsakymus į mokytojo klausimus.  

Vienoje virtualioje klasėje galima sujungti visus mokinius.   

 

https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/
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3. Atsakymo gavimas  

Studentai atsako naudodami specialią kortelę, kurią pateikia „Plickers“ 

(https://plickers.com/cards). Kortelės yra sunumeruotos ir galite priskirti mokiniams konkrečią 

kortelę arba galite tiesiog platinti korteles ir rinkti atsiliepimus atsitiktiniu režimu.  

 

 

 
 

30. Quick Key (https://get.quickkeyapp.com/)  

Programa padeda tiksliai pažymėti, greitai įvertinti ir nedelsiant pateikti atsiliepimus. Mokytojo 

registracija būtina, mokiniams registruotis nereikia, nes juos prideda pats mokytojas. Mokytojui 

nėra jokių apribojimų. Mokytojai naudoja interaktyviems testams ir medžiagos įkėlimui.  

 

1. Prisiregistravimas prie greitojo klavišo 

Mokytojo registracija būtina, mokiniams registruotis nereikia, juos prideda pats mokytojas.   

 

https://get.quickkeyapp.com/
https://get.quickkeyapp.com/
https://get.quickkeyapp.com/
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2. Viktorinos sukūrimas  

Siųskite viktorinas į mokinių įrenginius. Pateikite viktorinas ir testus ant popieriaus. 

Įvertinkite darbus telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Pasidalykite klausimais su kolegomis 

mokytojais ir pasiekite daugiau nei 200 000 klausimų, daugelis jų atitinka standartą, dalyką ir lygį. 

 

3. Statistika 

Gaukite momentinę balų ir detalizavimo ataskaitą savo įrenginyje. 

 

 

 

VIII. Šeimos bendravimas     

31. Seesaw (https://web.seesaw.me/)  

Programėlė padeda pagerinti bendravimą šeimoje ir palengvina formuojamąjį vertinimą, o 

studentai gali naudoti platformą savo mokymuisi dokumentuoti. Studentai gali pridėti 

atsakymus ir atsiliepimus. 

 

 

 

https://web.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/
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1. Užsiregistravimas „Seesaw“. 

„Seesaw“ reikalauja ir mokytojų, ir mokinių registracijos. Joje yra mobiliųjų programų, skirtų 

Android OS ir IOS, naršyklės versija. Ji yra nemokama ir dalyviams neribojama. 

 

2. Užduoties parengimas  

Mokytojai įkelia savo paruoštą medžiagą arba kuria ką nors naujo naudodami piešinius, tekstą, 

vaizdus, garsą, nuorodas ir vaizdo įrašus, kad pateiktų instrukcijas. 

Mokiniai naudoja integruotus daugiarūšius įrankius, kad užfiksuotų tai, ką jie žino, „Seesaw“ 

skaitmeniniame aplanke. 

 

3. Atsiliepimo gavimas  
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IX. Stiprinti mokytojo ir mokinio arba mokinio tarpusavio 

bendravimą  

32. Classkick (http://www.classkick.com/)  

Programa padeda skelbti užduotis studentams, o jūs ir jūsų mokiniai galite pateikti atsiliepimų. 

Studentai taip pat gali stebėti savo pažangą ir darbą. Patentuota versija neturi jokių apribojimų. 

Mokiniai gali pasidalinti savo darbais PDF formatu!  

 

1. Prisiregistravimas prie Classkicks 

„Classkicks“ reikalauja ir mokytojų, ir mokinių registracijos, tačiau mokytojas gali prisijungti 

naudodamas „Google“ arba „Clever“ paskyrą. Joje yra kompiuteris, IOS programa ir naršyklės 

versija. Yra nemokama ir mokama versija. Ji integruota su Google Classroom. 

 

2. Užduoties parengimas  

Mokytojai įkelia savo parengtą užduotį arba kuria ką nors naujo naudodami piešinius, tekstą, 

vaizdus, garsą, nuorodas ir vaizdo įrašus, kad pateiktų instrukcijas. 1:1 arba grupės 

nustatymuose mokiniai atlieka veiklą: piešia piešinius, tekstą, vaizdus ir garsą arba atsako 

užpildydami tuščią lauką arba su keliais pasirinkimais ir dar daugiau! 

 

3. Atsiliepimų gavimas  

Mokytojai palaiko individualų, realiu laiku teikiamą grįžtamąjį ryšį: piešinius, vaizdus, 

pokalbius, garsą, lipdukus, taškus. Mokiniai netgi gali anonimiškai prašyti bendraamžių 

pagalbos. 

Mokytojai gali matyti visus mokinio mąstymo ir pažangos etapus. 

 

 

33. Forallrubrics (Https://Www.Forallrubrics.Com/)  

Platforma leidžia importuoti, kurti ir vertinti rubrikas planšetiniame kompiuteryje ar 

išmaniajame telefone. Surinkite Duomenis neprisijungę, automatiškai apskaičiuokite balus ir 

atspausdinkite arba išsaugokite rubrikas kaip PDF arba skaičiuoklę. „ForAllRubrics“ yra 

internetinė rubrikų ir ženklinimo platforma.  

http://www.classkick.com/
http://www.classkick.com/
http://www.classkick.com/
https://www.forallrubrics.com/
https://www.forallrubrics.com/
https://www.forallrubrics.com/
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1. Prisiregistravimas prie Forallrubrics 

Mokytojas gali prisijungti naudodamas „Google“. 

Pridėkite studento paskyrą ir užpildykite laukelius skiltyje „Prisijungimas prie paskyros“, 

pridėkite unikalų vartotojo vardą, pridėkite slaptažodį, spustelėkite „Išsaugoti“. 

 

2. Rubrikos kūrimas 

Užsiregistruokite paskyrai, įveskite mokinių vardus, dizaino rubriką. 

 

3. Atsiliepimo gavimas  

Kaip įvertinimo įrankis, mokiniai iškart gauna grįžtamąjį ryšį, kurį taip pat galima išsiųsti el. 

paštu tiek studentams, tiek jo tėvams. 

 

 
 

34. Lino (Http://En.Linoit.Com/)  

Virtuali kamštinė lipnių lapelių lenta leidžia studentams užduoti klausimus arba komentuoti 

savo mokymąsi. „Lino“ yra internetinė lipnių lapelių lentos paslauga. 

 

1. Užsiregistravimas „Lino“. 

Mokytojams ir mokiniams būtina registracija. 

 

2. Lino drobės sukūrimas ir įkėlimas   

Spustelėkite „Sukurti drobę“, kad sukurtumėte lentą. Įveskite lentos pavadinimą. Pasirinkite 

lentos foną. Visi gali tik matyti jūsų lipdukus, bet negali klijuoti užrašų. 

„Lino“ vartotojai ir neregistruoti vartotojai (svečiai) gali skelbti lipdukus ant drobės, prireikus 

juos perkelti arba pašalinti. „Lino“ lenta taip pat gali tarnauti kaip galutinis internetinis 

„rodymas“, kuriame studentai „parodys, ką žino“, kaip tyrimo projekto kulminacija. Pridėkite 

vaizdo įrašų, vaizdų ir pastabų kruopščiai išdėstytame ekrane, kitaip nei elektroninėje skelbimų 

lentoje. 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
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35.  Internetinis chronometras (Https://Www.Online-stopwatch.Com/Classroom-

timers/)  

Platformoje yra daugybė teminių skaitmeninių klasės laikmačių, skirtų naudoti mažose ir visos 

grupės diskusijose.   

 

1. Prisiregistravimas prie internetinio chronometro 

Norint paleisti laikmatį, būtina registracija. Ji nemokama su ribotomis funkcijomis. 

 

2. Internetinio chronometro naudojimas 

Tai paprastas, greitas internetinis chronometras ir internetinis atgalinės atskaitos laikmatis. 

Internetinis atgalinis skaičiavimas gali būti naudojamas pamokoms, egzaminams ir konkursams.  

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
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36. Verso (Http://Versoapp.Com/#Verso) 

 

Verso“ yra naršyklės platforma, skirta dalytis medžiaga ir gauti atsiliepimus. 

 

1. Prisiregistravimas prie „Verso“. 

Mokytojams ir mokiniams būtina registracija. 

 

2. Naudojimas 

Mokytojas gali nustatyti mokymąsi naudodamas URL. Taip pat jis/ji gali bendrinti žiniatinklio 

nuorodas, failus, „OneDrive“ arba „Google“ disko saugyklas. Mokiniai prie savo atsakymų gali 

pridėti garso, vaizdo įrašų, vaizdų ir dokumentų. 

http://versoapp.com/#verso
http://versoapp.com/#verso
http://versoapp.com/#verso
http://versoapp.com/#Verso
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3. Atsiliepimo gavimas  

Studentai gali naudoti tekstinius arba balso / vaizdo pokalbius, kad gautų tiesioginį atsiliepimą 

arba įkeltų failus. Mokiniai gali pridėti savo užduotį, rašyti komentarus ir atsakyti į komentarus. 

Mokytojas gali grupuoti atsakymus ir patikrinti įsitraukimo lygį.   

 

 

 

 

X. Palaikykite pokalbį tiesioginiais pokalbiais   

37. Chatzy (http://www.chatzy.com/)  

Palaiko tiesioginius, internetinius pokalbius privačioje aplinkoje. 

 

1. Prisiregistavimas prie Chatzy 

Registracija nereikalinga. 

 

2. Naudojimas 

Chatzy yra puiki alternatyva Facebook, Yahoo Chat, Skype. 

http://www.chatzy.com/
http://www.chatzy.com/
http://www.chatzy.com/
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3. Grįžtamojo ryšio gavimas   

 

 

XI. Kurkite ir saugokite dokumentus ar užduotis   

38. Piazza (https://piazza.com/)  

Platforma leidžia įkelti paskaitas, užduotis ir namų darbus; kelti ir atsakyti į mokinio klausimus; 

apklausti mokinius apie pamokų turinį. Šis įrankis labiau tinka vyresniems mokiniams, nes 

imituoja mokymo formatus po vidurinės mokyklos. Piazza galima apklausti studentus įvairiais  

klausimais.  

 

1. Užsiregistravimas „Piazza“. 

Mokytojams ir studentams registracija būtina. 

 

2. Apklausos paskelbimas  

Eikite į Piazza, spustelėkite Naujas įrašas, pasirinkite įrašo tipą ir aplanką, kuriame saugosite 

apklausos klausimą, įterpkite santrauką ir išsamią apklausos klausimo informaciją, įterpkite 

apklausos atsakymų pasirinkimus, nustatykite likusias apklausos parinktis, tada spustelėkite 

Paskelbti mano apklausą. 

 

3. Atsiliepimo gavimas  

 

 

 

 

https://piazza.com/
https://piazza.com/
https://piazza.com/
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Tiesiogiai paprašykite studentų anoniminių atsiliepimų paskelbdami apklausą po paskaitos.

 

 
 

XII. Virtualios laboratorijos   

39. GO-LAB (https://www.golabz.eu/)  

GO-LAB yra plačiausias internetinių laboratorijų rinkinys, kuriame galite išbandyti 

interaktyvias užklausų programas, sujungti laboratorijas ir programas į užklausų mokymosi 

erdves ir dalytis jomis su savo mokiniais ir kolegomis. 

 

1. Prisiregistruokite prie GO-LAB  

Registracija būtina ir mokytojams, ir mokiniams. Svetainėje registracija nebūtina, tačiau 

registracija leidžia susikurti savo laboratoriją. Viršutiniame dešiniajame puslapio kampe 

spustelėkite mygtuką „Prisijungti / prisiregistruoti“. Būsite nukreipti į Graaspą. Čia galite 

prisijungti prie savo Graasp paskyros. 

https://www.golabz.eu/
https://www.golabz.eu/
https://www.golabz.eu/
https://www.golabz.eu/
https://www.golabz.eu/
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2. Kūrimas 

Laboratorijų sąrašą galite pasiekti naudodami pagrindinę naršymo sritį puslapio viršuje 

(„Laboratorijos“) ir ieškoti laboratorijų naudodami puslapio dešinėje esančius filtrus.  

 

Pasirinkite laboratoriją, kurią norite naudoti, ir spustelėkite mygtuką „Sukurti erdvę“. Taip 

pateksite į naują Graasp ILS, kurioje jau yra pasirinkta laboratorija. 

 

3. Atsakymo gavimas 

Atsidariusiame lange galite peržiūrėti analizę. Piktograma yra viršutiniame dešiniajame lango 

kampe. 
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40. PraxiLabs (https://praxilabs.com/)  

 

„PraxiLabs“ apima dešimtis interaktyvių simuliacinių 3D biologijos, chemijos ir fizikos 

laboratorijų, kurias studentai gali pasiekti iš savo įrenginių, taip susikurdami galimybę naudoti 

virtualią laboratoriją bet kur ir bet kada.   

PraxiLabs daro virtualias mokslo laboratorijas prieinamas, tinkamas naudoti ir įperkamas 

švietimo įstaigoms ir mokykloms. 

 

1 . Prisiregistravimas prie PraxiLabs 

Registracija būtina ir mokytojams, ir mokiniams. Susikurkite naują paskyrą. Norėdami 

užsiregistruoti, turite įvesti savo vardą, el. pašto adresą, telefoną, slaptažodį ir universitetą. Po 

registracijos pasirodo reklamjuostė su prenumerata: bazinė, standartinė, plius ir premium. 

 

2. Modeliavimo naudojimas  

 

https://praxilabs.com/
https://praxilabs.com/
https://praxilabs.com/
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Įėję gauname meniu su modeliavimu. Norėdami atidaryti modeliavimą, turite spustelėti „Visi 

modeliai“ ir spustelėkite „Pridėti modeliavimą“. 

 

3. Atsakymo gavimas 

Atsidariusiame lange galite peržiūrėti analizę. Piktograma yra viršutiniame dešiniajame lango 

kampe. 

 
 

 

 


