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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

IV modulis „Internetinės didaktinės pagalbos priemonės matematikos 

mokytojams“ 
 

Modulio tikslas – supažindinti mokytojus su internetinėmis priemonėmis, galinčiomis suteikti didaktinę 

pagalbą mokymo(si) procese. 

Uždaviniai: 

1) aptarti internetinių didaktinių priemonių svarbą matematikos mokytojų darbe ir pristatyti jų 

naudojimo privalumus matematikos pamokose; 

2) apžvelgti internetinių įrankių ir platformų naudojimo ugdymo(si) procese privalumus ir trūkumus; 

3) pateikti mokytojams internetinių didaktinių priemonių pavyzdžių ir parodyti, kaip jas tinkamai 

naudoti matematikos pamokose. 

Matematinis švietimas šiuolaikiniame pasaulyje yra itin svarbus. Matematikos žinojimas plėtoja analitinį 

ir loginį mąstymą,  ir yra laikomos mokslu, galinčiu įveikti kalbos barjerus, nes naudoja universalią 

skaičių ir ženklų kalbą, kurią supranta visi žmonės (Nowak, 2013). 

Matematika mokiniams yra vienas iš sunkesnių mokomųjų dalykų, todėl yra sukurta nemažai internetinių 

priemonių, kurios gali padėti mokyti ir mokytis matematikos. Šios didaktinė priemonės gali būti 

naudojamos visuose švietimo lygmenyse – nuo pradinės mokyklos iki universiteto. Šiame modulyje 

pristatysime internetines priemones, kurios palengvins matematikos mokymą(si), o mokymo(si) procesą 

padarys patrauklesnį ir žasimingesnį. 

Teorinė dalis.  

Šiuo sudėtingu Covid-19 pandemijos laiku ypatingai svarbu lavinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, 

kurie leis mums efektyviau naudotis internetinėmis priemonėmis, ištekliais ir komunikacijos 

galimybėsmis virtualioje erdvėje. Tiek mokiniui, tiek mokytojui svarbu suprasti informacinių 

komunikacinių technologijų svarbą ir pritaikymo ugdymo(si) procese galimybes. Mokytojai turėtų 

naudoti technologijas modeliuojant pamokos turinį, pavyzdžiui, pamokose naudoti garso ir vaizdo 

pateiktis, įvairias skaitmenines priemones, lavinančias ne tik matematinius gebėjimus, bet ir kūrybinį 

mąstymą, tobulinti pamokas, pasitelkiant inovatyvų metodologinį planavimą (F.Bereźnicki, 2001). 

Ketvirtoji pramonės revoliucija ženkliai prisidėjo prie šiuolaikinių technologijų diegimo švietime, kuriant 

skaitmeninius vadovėlius ar organizuojant mokymą(si),  naudojant internetines mokymo(si) platformas. 

Tačiau šiandieninė švietimo sistema vis dar nėra tinkamai pasirengusi mokinių įvairovei, todėl iki galo 

neišnaudoja jų potencialo. Mokytojai, kurių laikas klasėje ribotas, negali visiškai personalizuoti 

ugdymo(si) turinio ir priderinti jį prie kiekvieno vaiko poreikių. Čia pagelbėti gali internetinės 

mokymo(si) priemonės.  
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1 pav. Švietimo raida (iš https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-

to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4) 

 

Internetiniai įrankiai  gali padėti matematikos mokytojams organizuoti ugdymo(si) procesą. Mokytojas 

turėtų atidžiai išnagrinėti jam prieinamus internetinius išteklius.  Internetas leidžia rasti mums tinkamą 

mokymo(si) medžiagą ir priemones, kurios skatina veiksmingą mokymą ir mokymąsi. Dažniausia 

mokytojų rūpestis  –  sutelkti dėmesį į naują mokymo metodą ar priemonę ir prie jų priderinti visą 

mokymo(si) procesą. Todėl ypač svarbu, kad mokytojas, planuodamas mokymo(si) procesą, pirmiausia 

išsikeltų aiškų ir nekintantį tikslą, ir tik tada pradėtų  ieškoti reikalingų priemonių ir metodų.  Renkantis 

mokymo(si) priemones reikia įvertinti, kiek kiekviena priemonė yra naudinga, siekiant išsikelto tikslo. 

Prieš pradedant didaktinių priemonių paiešką internete, turite žinoti, kokių  tipų priemonių būna. 

Pateikiame apibendrintą internetinių mokymo(si) priemonių skirstymą:  

 Edukacinės mobiliosios programėlės  –  programėlės, leidžiančios mokytojui ir mokiniui pagilinti  

žinias ir įgyti įgūdžių tam tikrose matematikos srityse. Projekto „SMART-MT“ svetainėje 

paskelbtos įdomiausios programėlės, jas peržvelgti galite čia: https://smart.erasmus.site/lt/e-

directory/ . 

 Mokymosi platformos.  Jos suteikia galimybę mokytojui dalintis savo mokymų medžiaga ir 

bendrauti su mokiniais. Mokymosi platformas galite naudoti, norėdami kurti užduotis / 

viktorinas/ testus mokinių žinių įvertinimui ir patikrinimui.Tokiose platformuose atliekamų testų 

rezultatai yra automatiškai išsaugomi, juos galima peržiūrėti ir analizuoti mokinių pažangą. 

Mokymosi platformos taip pat leidžia suteikti itin greitą grįžtamąjį ryšį mokiniams. Populiarių 

mokymosi platformų pavyzdžiai: Socrative, Padlet, Edmodo, Kahoot, KhanAcademy, 

ScienceKids ir kt. 

 Didaktinės medžiagos kūrimo priemonės. Priemonės, leidžiančios internete pateikti didaktinį 

turinį, sukurti filmą ir pan., pavyzdžiui, H5P, Edpuzzle, TEDEd, Powtoon ir kt. 

Kitame skyriuje išsamiai aprašysime kai kurias iš minėtų platformų ir įrankių bei pateiksime jų 

naudojimo privalumus ir trūkumus. 

Kiekvienas matematikos mokytojas turėtų susipažinti su internetiniais įrankiais  ir platformomis, tačiau 

nepamiršti, kad naudojamos priemonės patrauklumas/žaismingumas/interaktyvumas neturi užgožti 

norimo perduoti mokymo(si) turinio. Naujų, novatoriškų sprendimų  ir priemonių naudojimas klasėje pats 

https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
https://smart.erasmus.site/lt/e-directory/
https://smart.erasmus.site/lt/e-directory/
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savaime nelemia mokymo(si) sėkmės, todėl reikėtų nepamiršti tinkamo mokymo(si) proceso 

organizavimo ir draugiškos atmosferos kūrimo svarbos. Pasak ekspertų, nauja mokymo(si) medžiaga 

geriausiai įsisavinama tada, kai turinys yra suprantamas ir kai į mokymo(si) procesą įtraukiamos 

teigiamos emocijos. 

Apibendrinant galima teigti, kad mokytojai turi neatsilikti nuo technologijų pažangos ir diegti naujus 

techninius ir didaktinius sprendimus savo klasėse, kad išlaikytų mokinių motyvaciją ir susidomėjimą. 

Aukščiau pateikta apžvalga buvo skirta parodyti galimybę diegti šiuolaikines technologijas į mokymo(si) 

procesą, tačiau reikia atsiminti, kad vien naujų mokymo priemonių įtraukimas į mokymo(si) procesą 

savaime nelemia gerų mokymo(si) rezultatų  ir neužtikrina mokytojo darbo efektyvumo; jos tik praturtina 

ir paįvairina tam tikrą mokytojų ir mokinių veiklą. 

 

Šiame skaitmenizacijos amžiuje  mokytojas susiduria su iššūkiu, kaip patraukti ir ilgesnį laiko tarpą 

išlaikyti mokinio dėmesį. Tradicinis matematikos mokymas labai dažnai apsiriboja schematizuotu 

mokymu pagal iš anksto pasirengtą planą. Paprastai pamokos metu pritrūksta laiko kūrybiškai ir 

nuodugniai paaiškinti problemą bei padėti mokiniams, turintiems sunkumų vienoje ar kitoje matematikos 

srityje. Šiuolaikinių technologijų, atvirųjų švietimo išteklių ir informacinių komunikacinių priemonių 

naudojimas matematikos pamokose leidžia perkelti sprendimus nuo paprastos lentos į interaktyvią lentą, į 

telefoną ar nešiojamąjį kompiuterį. Tai pamoką daro patrauklesne ir padeda mokiniams geriau suprasti 

mokymo(si) turinį. 

Mokytojas, mokymo(si) procese naudodamas internetines priemones, gali ne tik sužadinti mokinių 

domėjimą matematika, bet ir lavinti jų vaizduotę, pagilinti žinias, išmokyti tinkamo darbo organizavimo. 

Internetinių didaktinių priemonių naudojimo matematikos pamokose privalumai: 

 mokymo(si) proceso praturtinimas, pristatant naujas sąvokas, sprendžiant užduotis ir tikrinant 

mokinių žinias, 

 galimybė „čia ir dabar“ rinkti ir apdoroti duomenis, 

 galimybė imituoti reiškinius ir procesus, 

 greitas ir interaktyvus reikalingos informacijos gavimas, 

 internetinių priemonių naudojimas papildo tradicinį turinį ir įprastas bendravimo formas, 

 žinių perdavimas nauju ir patraukliu būdu, 

 naujų įgūdžių ugdymas, 

 interaktyvus žinių perdavimas, 

 mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas mokymo(si) procese naudojant skaitmenines bendravimo 

priemones. 

Kodėl matematikos mokytojai turėtų naudoti didaktinius internetinius įrankius? Kodėl tai svarbu? 
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Šiais laikais mokytojas, mokydamas matematikos turėtų būti tinkamai pasirengęs naudoti skaitmenines 

priemones ir technologijas (M.Walak, 2017): 

 mokytojas turėtų įgyti žinių apie matematikos mokymui skirtas didaktines kompiuterines 

programas, 

 mokytojas turi turėti galimybę pamokos metu naudoti kompiuterį ir/arba naudotis kompiuterių 

klase, 

 mokytojas turėtų gebėti naudotis turima programine įranga atskirų  pamokų temų perteikimui, 

 mokytojas turėtų įgyti žinių, kaip organizuoti darbą matematikos pamokose naudojant 

kompiuterius ar kitas skaitmenines priemones. 

Praktinė dalis – internetinių priemonių pavyzdžiai  

 

 

„Socrative“ yra nemokamas ir vienas paprasčiausių internetinių įrankių žinių tikrinimui. Kad galėtumėte 

organizuoti apklausą, jums reikia tik užsiregistruoti svetainėje „Socrative“ per naršyklę ar programėlę 

mokytojui „Socrative Teacher“, o mokiniams jungtis per naršyklę arba parsisiųsti programėlę „Socrative 

Students“ į savo mobiliuosius įrenginius. Mokytojui prisijungus prie sistemos, jam automatiškai 

sukuriamas kambarys, o mokiniams tereikia įvesti to kambario numerį. Testų rezultatai pateikiami iš 

karto, testo eigoje, tad mokytojas gali stebėti procesą ir suteikti reikiamą pagalbą. Rezultatų ataskaitą 

galima parsisiųsti ir vėliau el. paštu  ar peržiūrėti „Socrative“ svetainėje. 

Kuriant testus galima rinktis trijų tipų klausimus: pasirenkamo atsakymo (ang., multiple choice), taip / ne 

(ang., true / false) ar trumpo atsakymo (ang., short answer). Jei pasirinksite trumpo atsakymo klausimą, 

atsakymo langelį galima palikti tuščią – tuomet mokytojas pats turės įvertinti atsakymus, o jeigu įrašysite 

galimus atsakymų variantus spustelėję langelį „add“ (po užrašu „Correct Answers (Optional)“), tuomet 

atsakymai bus vertinami automatiškai. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju net mažiausia lietuviškos 

raidės rašybos klaida bus užskaitoma  kaip klaidingas atsakymas, todėl turėtumėte numatyti visus galimus 

teisingus atsakymų variantus. 

 

 

 

Žemiau išvardintos internetinės priemonės yra labai naudingos ir lengvai pritaikomos. Jų 

naudojimas matematikos pamokose tikrai atneš daug naudos tiek mokytojams, tiek mokiniams. 

Kiekvienos priemonės aprašymo pabaigoje yra nuoroda, nukreipianti į išorinius puslapius, kur 

galite rasti pagalbinės medžiagos ar vaizdo įrašų, kaip naudoti aprašytas priemones. 

Socrative 

http://www.socrative.com/
https://itunes.apple.com/lt/app/socrative-teacher/id477620120?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/socrative-student/id477618130
https://itunes.apple.com/lt/app/socrative-student/id477618130
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 „Socrative“ turi tris pagrindines funkcijas: 

 Viktorina / testas – pagrindinė programos funkcija. Susikūręs paskyrą, mokytojas turi galimybę 

parengti žinių vertinimo testą. Kad testas būtų vizualiai patrauklus ir nenuobodus, mokytojas gali 

pridėti paveikslėlių, diagramų ir pan.; 

 „Space Race“ – testų sprendimo varžybos, kai mokiniai suskirstomi į komandas ir varžosi 

tarpusavyje atskindėdami į testo klausimus. 

 

 Exit Ticket – išėjimo bilietas. Tai galimybė mokytojui pamokos pabaigoje užduoti mokiniams 

klausimus, kurie nėra vertinami, bet suteikia mokytojui naudingą informaciją, kaip/ ar mokiniai 

suprato pamokos turinį. 

Įgūdžiai ir žinios, reikalingos norint dirbti su šiuo internetiniu įrankiu 

Mokytojams ir mokiniais, kurie naudojasi šia platforma, pakanka bazinių IT įgūdžių. Be to, „Socrative“ 

svetainėje pateikiamos aiškios instrukcijos, kaip šį įrankį naudoti. 

Įrankio naudojimo privalumai mokytojams: 

 testai atliekamas realiuoju laiku („čia ir dabar“), 

 testo rezultatai pateikiami iš karto, kai tik testas yra baigtas, 

 mažesnė klaidų rizika tikrinant ir sutaupoma laiko, 

 testo rezultatai saugomi skirtuke Ataskaitos, kad mokytojas galėtų juos bet kada peržiūrėti. Testo 

rezultatus galima parsisiųsti ir į savo kompiuterį, 

 tausojama aplinka – mokiniai sprendžia ne „popierinius“ testus, bet dirba internete, 
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 mokytojas turi galimybę išanalizuoti klausimus, kurie mokiniams kelia daugiausia problemų; taip 

galima sužinoti, kuriai temai reikėtų skirti daugiau dėmesio kitoje pamokoje. 

Įrankio naudojimo privalumai mokiniams: 

 mokiniai gauna testo rezultatus, kai tik testas yra baigtas, 

 mokiniams patinka dirbti naudojant technologijas, todėl internetinis testas jiems yra patrauklesnis 

nei testavimas tradiciniu būdu, 

 kadangi galima stebėti testo sprendimo eigą (teisingus/neteisingus atsakymus; mokytojui suteikus 

leidimą, galima peržiūrėti atsakymus), padidėja mokinių motyvacija. 

Įrankio naudojimo trūkumai ar apribojimai: 

 testus galima kurti įvairiomis kalbomis, tačiau naršymas svetainėje tik anglų kalba. 

Sužinokite daugiau apie „Socrative“: https://www.socrative.com/  

https://vimeo.com/161896647    

 

„H5P“ – tai nemokama, atviro kodo programa, leidžianti kurti interaktyvų ir šiuolaikišką turinį, kuriuo 

galima dalytis įvairiose mokymo(si) platformose („Moodle“, „WordPress“, „Drupal“ ir „Tiki“). Šis 

įrankis leidžia kurti tekstinį ir grafinį turinį, jį taip pat galima praturtinti filmais ar garso įrašais, kurie 

ypač reikalingi organizuojant praktinius mokymus. 

Platformoje https://h5p.org/  siūloma rinktis net iš 42 interaktyvaus turinio rūšių: 

 žaidimų: dėlionių, kortelių, atminties ir kt. 

 daugialypės terpės pristatymų: laiko juostų, koliažų, diagramų, plakatų su nuorodomis, vaizdo bei 

garso įrašų ir kt. 

 klausimų: pasirenkamo vieno ar kelių atsakymų, atviro atsakymo, praleisto žodžio, žodžių 

sudėliojimo ir kt. 

Šis internetinė priemonė leidžia: 

 kurti žaidimus ir viktorinas / testus (matematinės viktorinos, taip / ne testai, teksto įrašymo testai,  

paveikslėlių grupavimas, atminties žaidimai, apklausos, testai su keliais pasirinkimais ir t.t.), 

 kurti pristatymus (diagramų generavimas, kortelių kūrimas, pristatymų naudojant daugialypę 

terpę kūrimas), 

 kurti interaktyvius filmus ir virtualias ekskursijas, 

 kurti interaktyvų turinį. 

„H5P“  nadojimo pavyzdžių galite rasti čia: https://h5p.org/content-types-and-applications  

  

H5P 

https://www.socrative.com/
https://vimeo.com/161896647
https://h5p.org/
https://h5p.org/content-types-and-applications
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Paprasto žaidimo, kurį galima naudoti matematikos pamokoje, pavyzdys: 

 

Priklausomai nuo poreikių ir mokymo programos, užduodamas šį paprastą pratimą, mokytojas greitai gali 

patikrinti mokinių žinias, kaip jiems sekasi sudėti, atimti, dauginti ir dalyti. Viršutiniame dešiniajame 

kampe yra rodomas laikas, kiek mokinys užtrunka atlikdamas užduotį, o užduoties apačioje esanti juosta 

rodo užduoties atlikimui likusį laiką. 

Įgūdžiai ir žinios, reikalingos norint dirbti su šia internetine priemone 

Priemonės privalumas yra tas, kad dirbant su ja nereikia jokių specifinių programavimo žinių. Vartotojui 

pakanka interneto ryšio ir  prieigos prie el. mokymosi platformos. Be to, internete yra daugybė 

mokomosios medžiagos vaizdo įrašų, kaip dirbti su šia platforma. 

Priemonės naudojimo privalumai mokytojams: 

 priemonė veikia bet kuriame įrenginyje su interneto ryšiu (telefone, planšetėje, kompiuteryje ir 

t.t.), 

 didelis įrankių pasirinkimas: mokytojas kurdamas įvairaus lygio ir sudėtingumo užduotis turi 

galimybę pamokas padaryti interaktyvesnes ir įdomesnes, 

 „H5P“ galima lengvai integruoti į naudojams svetaines ir kitus žiniatinklio įrankius. 

Priemonės naudojimo privalumai mokiniams: 

 mokymasis žaidžiant, viktorinų / testų sprendimas mokiniams yra daug patrauklesni nei 

tradiciniai mokymo(si) metodai, 

 turinio įvairovė ir interaktyvumas. 

Priemonės naudojimo trūkumai ar apribojimai: 

 Nors „H5P“ nereikalauja, kad vartotojas būtų susipažinęs su programine įranga, šios programos 

redaktorius yra mažiau intuityvus nei kiti tokio tipo įrankiai, todėl prieš pradedant naudotis šia 

internetine priemone, rekomenduojama peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus.  

 Užduotis galima kurti įvairiomis kalbomis, tačiau naršymas svetainėje tik anglų kalba. 

Daugiau apie „H5P“: https://h5p.org/   

https://h5p.org/
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„Padlet“ yra virtuali lenta, suteikianti galimybę surinkti ir sudėti skaitmeninę medžiagą į vieną  vietą. Ši 

svetainė leidžia kurti skaitmeninę medžiagą įvairiomis temomis, taip pat tai puiki erdvė diskusijoms, jos 

pagalba galime kurti „minčių lietaus“ užduotis, testus, organizuoti varžybas ir gauti greitą grįžtamąjį ryšį.  

Darbas su „Padlet“ yra labai paprastas ir intuityvus, prisijungę prie šios platformos turime galimybę 

sukurti savo „Padlet“ nuo pat pradžių arba naudoti jau paruoštas schemas ir formas. 

Mokiniai taip pat gali įkelti savo įrašus, komentarus, klausimus, atsiliepimus ir pan.  į „Padlet“ platformą. 

Mokytojas ir mokiniai tuo pačiu metu realiu laiku gali naudotis „Padlet“. Mokytojas turi galimybę įkelti 

įrašus, juos koreguoti, keisti programėlės  nustatymus ir dalytis „lenta“ su kitais vartotojais naudodamasis 

socialiniais tinklais arba savo tinklaraštyje ir/ar svetainėje, įklijavęs atitinkamą HTML kodą. 

Šio internetiniu įrankiu galima naudotis kompiuteryje ir mobiliuosiuose įrenginiuose, programėlė 

pateikiama 29 kalbomis. 

Įrankio naudojimo privalumai mokytojams: 

 mokytojai gali sudėti mokymo(si) medžiagą į vieną vietą, 

 tai puiki vieta grįžtamajam ryšiui suteikti pamokos pabaigoje, 

 interaktyvus mokomosios medžiagos pateikimas, 

 nesudėtingas dalijimasis turiniu per nuorodą. 

Įrankio naudojimo privalumai mokiniams: 

 medžiaga kaupiama vienoje vietoje, todėl mokiniams ji lengvai prieinama ir randama, 

 interaktyvi lenta leidžia išlaikyti mokinių dėmesį. 

Įgūdžiai ir žinios, reikalingos norint dirbti su šiuo internetiniu įrankiu 

Tiek mokytojas, tiek mokiniai turėtų turėti darbo su kompiuteriu pradmenis.  „Padlet“ naudotis yra 

nesudėtinga, tam nereikia jokių papildomų įgūdžių. 

„Padlet“ naudojimo pavyzdys: 

 

PADLET 
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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

Apatiniame dešiniajame kampe yra „+“ ženklas, leidžiantis mokiniams / mokytojui pridėti naują 

pranešimą. 

Įrankio naudojimo trūkumai ar apribojimai:  

„Padlet“ reikalinga vartotojo registracija, o pagrindinėje jos versijoje yra apribojimų, susijusių su 

apdorotų padletų skaičiumi, vietos diske ir kitų prieigos valdymu. „Padlet“ turi mokomąją versiją, taip pat 

mokytojas ar mokykla turi galimybę įsigyti „Padlet“ prenumeratą. 

Daugiau apie „Padlet“: https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM  

 https://padlet.com/  

 

 

„Edmodo“ yra nemokama mokymo(si) platforma, leidžianti dalintis savo sukurta mokomąja medžiaga bei 

naudotis jau sukurta medžiaga iš viso pasaulio. „Edmodo“ naudoja dinamines ir skaitmenines priemones, 

kurios leidžia mokytojui tobulinti mokymo procesą. 

Norėdami pradėti naudotis platforma, turite užsiregistruoti naudodami savo el. pašto adresą ir slaptažodį. 

Prisijungus sukuriamas asmeninis profilis, kurį galima individualizuoti pagal savo poreikius. Mokytojas 

turi galimybę kurti grupes ar klases, taip pat pakviesti kitus mokytojus bendradarbiauti. 

Neabejotinas šios platformos pranašumas yra sąveikos galimybė su kitų internetinių programų išoriniais 

diskais, tokių kaip „Google“ ar „Office 365“. Kitas privalumas –  medžiaga yra išsaugoma vienoje vietoje  

–  „Edmodo“ bibliotekoje. Dėl to mokytojas gali lengvai redaguoti savo medžiagą, atsižvelgdamas į savo 

poreikius ar mokymo(si) proceso eigą. Su „Edmodo“ mokytojas gali su mokiniais dalytis reikalinga 

informacija, tvarkaraščiu, užduotimis ir mokymo(si) medžiaga. 

Ši internetinė platforma leidžia mokytojams nemokamai kurti testus, viktorinas ir užduotis, o mokiniai 

gali juos spręsti pačioje platformoje. Be to, platforma leidžia kurti ir tvarkyti elektroninį žurnalą, kuriame 

mokytojas gali kaupti testų rezultatus, daryti įrašus ir suvesti mokinių įvertinimus. 

Įrankio naudojimo privalumai mokytojams: 

 mokytojas mato mokymo(si) procesą, stebi mokinių pažangą, 

 galimybė kurti bendrus projektus su kitų šalių mokyklomis, 

 lengvesnis bendravimas su mokiniais, 

 galimybė sudaryti grupes, klases ir pan. 

 naudodamasis „Edmodo“, mokytojas savo dispozicijoje turi daug duomenų, kuriuos jis gali 

analizuoti įvairiais pjūviais, taip pat gali dalytis medžiaga su kitais matematikos mokytojais. 

Įrankio naudojimo privalumai mokiniams: 

 nuolatinis kontaktas su mokytoju, 

 mokomosios medžiagos peržiūra bet kada ir bet kur, 

 mokiniai turi galimybę susitvarkyti savo aplankus taip, kaip jiems patogiau. 

EDMODO 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://padlet.com/
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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

Įgūdžiai ir žinios, reikalingos norint dirbti su šiuo internetiniu įrankiu 

Tiek mokytojas, tiek mokiniai turi turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius. Naudoti 

„Edmodo“ yra pakankamai nesudėtinga, nereikia jokių papildomų įgūdžių. 

Įrankio naudojimo trūkumai ar apribojimai:  

Platformos sąsaja pateikiama tik anglų kalba. 

Daugiau apie „Edmodo“: https://new.edmodo.com/  

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo 

 

„Kahoot!“ – tai nemokamas internetinis įrankis, skirtas apklausoms, viktorinoms ar diskusijoms 

organizuoti. Didžiausias šio įrankio privalumas yra tas, kad jis veikia visose interneto naršyklėse 

įvairiuose mobiliuosiuose įrenginiuose, kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ir kt. Be to, juo 

naudotis labai smagu, nes dalyviai skatinami varžytis, po kiekvieno atsakymo pateikiamas asmeninis 

įvertinimas bei užimama vieta, o ryškios spalvos bei smagi muzika sukuria ypatingą nuotaiką! „Kahoot!“ 

gali būti naudojamas visuose mokomuosuose dalykuose, visuose švietimo lymenyse, pradedant 

pradinėmis klasėmis ir baigiant universitetais. Mokytojas šį įrankį gali naudoti norėdamas, kad mokiniai 

pakartotų ankstesnių pamokų žinias arba geriau įtvirtintų pamokos turinį, taip pat norėdamas atlikti 

apklausą apie mokymosi problemas ir pan.  

„Kahoot“ įrankis leidžia kurti viktorinas, diskusijas, apklausas ir paruošti namų darbų užduotis. 

Mokytojas gali kurti „Kahoot!“ testus naudodamas „Youtube.com“ svetainėje esančius filmukus, 

paveiksliukus ir t.t., taip sukurdamas patrauklią ir nenuobodžią apklausą. 

„Kahoot!“ įrankiu  nesunku naudotis. Sukūręs naują viktoriną / testą, mokytojas sugeneruotą kodą 

perduoda/parodo mokiniams. Mokiniai, apsilankę svetainėje www.kahoot.it, įveda savo vardą bei kodą ir 

gali pradėti spręsti testą. 

Po kiekvieno klausimo rodomi visų mokinių razultatai, o tai skatina juos varžytis. Atsakymui į klausimą 

mokytojas nustato laiko limitą ir taip kontroliuojas apklausos/viktorinos trukmę.  

Pagrindiniai „Kahoot!“ privalumai: 

 galimybė kurti klausimus su keliais pasirinkimais, 

 dalyviai gali žaisti/spręsti testus individualiai ir komandose, 

 didelė duomenų bazė su paruoštais testais, kuriuos galima naudoti pamokose visiškai nemokamai, 

 neribotas mokinių/žaidėjų skaičius. 

Įrankio naudojimo privalumai mokytojams: 

 mokytojas gali pats išbandyti testą prieš pateikdamas jį mokiniams, kad galėtų nustatyti laiko 

limitą, reikalingą atsakymui į klausimus, 

 pasibaigus viktorinai, mokytojas gali patikrinti mokinių atsakymus į klausimus, 

Kahoot! 

https://new.edmodo.com/
https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo
http://www.kahoot.it/
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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

 galimybė atsisiųsti testo / viktorinos rezultatus naudojant Microsoft Excel. 

Įrankio naudojimo privalumai mokiniams: 

 galimybė naudoti mobiliuosius telefonus pamokoje; taip pamoka tampa patrauklesne 

šiuolaikiniams mokiniams, 

 mokiniai gali įvertinti, kaip /ar jiems patiko viktorina / testas, 

 mokiniai gali pasidalinti savo nuomone apie tai, kiek ir ko išmoko atsakinėdamas į testo / 

viktorinos klausimus, 

 jei mokinys pasirenka neteisingą atsakymą, sistema jam parodo, koks turėjo būti teisingas 

sprendimas. 

Įgūdžiai ir žinios, reikalingos norint dirbti su šiuo internetiniu įrankiu 

Tiek mokytojas, tiek mokiniai turi turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius. „Kahoot!“ 

įrankiu nesudėtinga ir intuityvu naudotis, todėl norint paruošti viktoriną / testą nereikia specifinių įgūdžių 

ir daug laiko. 

Įrankio naudojimo trūkumai ar apribojimai: 

Įrankio sąsaja yra anglų kalba, tačiau testus galima kurti bet kuria kalba. 

 

 

Daugiau apie „Kahoot!“:  https://kahoot.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk  

  

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk
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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

 

„Khan academy“ platforma siūlo individualizuotus mokymo(si) planus, praktines pratybas ir 

mokomuosius vaizdo įrašus. „Khan academy“ misija –  mokyti gamtos mokslų naudojant šiuolaikines 

adaptyvias technologijas. Svetainėje vaizdo medžiaga suskirstyta pagal temas arba pagal mokymosi 

lygius – klases. Žiūrint vaizdo turinį galima mokytis menų, biologijos, kompiuterinio programavimo, 

chemijos, matematikos – pastarajai svetainės kūrėjai skiria daugiausiai dėmesio. Pavyzdžiui, studijuojant 

gimnazijos lygio matematiką, analizuojamos algebros, geometrijos, trigonometrijos ir statistikos temos. 

Mokymosi procesas paremtas progreso principu, tai yra, pradedant nuo lengvesnių temų ir einant link 

sudėtingesnių. Užduotys jungiamos, kol pabaigoje atitinka brandos egzaminų užduočių lygį (JAV). Viso 

proceso metu pateikiami trumpi testai ar užduotys, kurių metu galima pasitikrinti, ar medžiagą pavyko 

įsisavinti. Jeigu taip, mokinys gauna taškų arba apdovanojimų, jeigu ne – svetainė nurodo spragas, 

pateikia užuominas, siūlo tobulintis, o klausimus, į kuriuos atsakyta neteisingai, kartoja vėlesnėse 

užduotyse. Vaizdo pamokos leidžia kiekvienam klausytis ir mokytis savu tempu, o mokykloje atlikti 

užduotis, ir prireikus pasiklausti mokytojo ar klasės draugų. 

 Mokytojai gali naudoti šią platformą praktikavimuisi, padedančią mokiniams geriau susipažinti su 

dėstoma tema, leidžiančia pamatyti žinių spragas ir jas užpildyti mokantis savarankiškai.  Mokytojas taip 

pat gali naudoti šią priemonę užduodamas namų darbus moksleiviams. Mokiniai gali atlikti namų darbus 

naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais ar kompiuteriais. Platformoje pateikiamos didelės apimties filmų, 

straipsnių ir pratimų duomenų bazės, todėl mokytojas gali leisti mokiniams prieš pamokas peržiūrėti 

konkrečius filmus ir/ar perskaityti straipsnius, kad jie būtų pasirengę aptarti jiems kilusis klausimus 

pamokos metu. Tai yra geras sprendimas, leidžiantis daugiau laiko skirti kitai vertingai veiklai pamokos 

metu, pavyzdžiui, grupiniam darbui ar praktinei veiklai. Mokytojas taip pat turi prieigą prie visų būtinų 

savo mokinių duomenų. Jis gali atsisiųsti klasės rezultatų santrauką ir sužinoti, kurios temos yra 

problemiškos mokiniams. Klasės rezultatų suvestinė leidžia mokytojui matyti į visos klasės pažangą ir 

greitai nustatyti, kuriam mokiniui reikia skirti daugiau dėmesio ir kuriose srityse. 

Papildomas „Khan academy“ privalumas – platformoje pateiktos pamokos yra išverstos į kelias dešimtis 

kalbų (lietuvių kalbos dar nėra, bet dalis pamokų mokytojų  iniciatyva jau pradėtos versti). 

Įrankio naudojimo privalumai mokytojams: 

 individualizuotas mokymas klasėje, 

 mokytojas gauna informaciją apie mokinių veiklą,  jų pažangą ir sunkumus, su kuriais mokiniai 

susiduria, ir, remdamasis tuo, gali nuspręsti, kaip toliau organizuoti mokymo(si) procesą, 

 palengvina namų darbų vertinimo procesą. 

Įrankio naudojimo privalumai mokiniams: 

 greitas grįžtamasis ryšys, neteisingai atsakius į klausimus, 

 mokymasis žaidžiant. 

KHAN ACADEMY 
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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 

nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

Įgūdžiai ir žinios, reikalingos norint dirbti su šiuo internetiniu įrankiu 

Mokytojas ir studentas turėtų turėti pagrindinius darbo su IT įgūdžius. „Khan academy“ yra nesudėtinga 

naudotis, todėl norint paruošti viktoriną/testą nereikia daug įgūdžių ir laiko. 

 

 

Daugiau apie „Khan academy“: https://www.khanacademy.org/  

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-

academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-201  

 

„Science Kids“ yra internetinė platforma su mokomąja medžiaga, skaičiuoklėmis, žaidimais ir 

viktorinomis, kurie yra naudingi  mokant (is)  gamtos mokslų. Šis įrankis suteikia naudingos medžiagos, 

kurios dėka mokytojas gali sudominti įvairaus amžiaus vaikus gamtos mokslais: 

 naudodamiesi straipsniais ir pratimais mokytojai gali atlikti eksperimentus klasėje, 

 gali kurti ir naudoti viktorinas mokinių žinių patikrinimui, 

 svetainėje yra daug įdomių faktų apie gamtos mokslus, kurie padės praplėsti mokinių žinias, 

 svetainėje yra pateikiami pavyzdiniai pamokų planai, kuriais galima naudotis nemokamai. 

  

 

Science Kids  

https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-201
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-201
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nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

Papildoma šio internetinio įrankio parinktis yra „AdaptedMind“, naudojama mokytis matematikos. 

Užduotys žaidimų forma yra suskirstytos į mokymosi lygius, kad mokytojas galėtų lengvai rasti jam 

reikalingas užduotis. 

 

 

 

Daugiau apie „Science Kids“: https://www.sciencekids.co.nz/  

„Edpuzzle“ – tiesiog nepamainomas įrankis, kuriantiems vaizdo pamokas ar norintiems bet kurį vaizdo 

įrašą (pvz. iš svetainės „YouTube“ ar kt.) papildyti interaktyviais klausimais bei kita mokomąja 

medžiaga. Mokiniams peržiūrint vaizdo įrašą, jis klausimo vietoje paprasčiausiai sustos ir mokinys 

negalės jo toliau žiūrėti neatsakęs į klausimą. Mokiniai jungtis prie klasių bei dalyvauti pamokose gali ir 

su programėle, bet kurti pamoką kol kas galima tik per interneto naršyklę. 

„Edpuzzle“ yra universali internetinė priemonė, kurią mokytojas gali naudoti nepriklausomai nuo 

dėstomo dalyko, ir tai suteikia didelę edukacinę vertę. Filmų naudojimas pamokose turi daug privalumų: 

 didina mokinių įsitraukimą, motyvuoja juos dalyvauti diskusijose,  

 lavina vaizduotę galvojant, kaip užsibaigs žiūrimas filmas, 

 lavina klausymosi įgūdžius, 

 leidžia patikrinti mokinių žinias toje pačioje platformoje kuriant klausimus ir integruojant juos į 

žiūrimą filmą.  

Mokytojas, nusprendęs naudoti šį įrankį, pradžioje turėtų prisijungti, tada pasirinkti filmą, su kuriuo nori 

dirbti. Tada redagavimo metu jis gali pridėti garso takelį, testo klausimus ar įterpti komentarus, taip pat 

gali užduoti ir atvirus, kritinį mąstymą lavinančius klausimus. Mokytojas platformoje sukuria klasę ir 

pakviečia savo mokinius dalyvauti, suteikdamas jiems klasės kodą. Pamokos metu, kai rodomas vaizdo 

įrašas, mokiniai vykdo mokytojo anksčiau parengtas užduotis savo mobiliuosiuose įrenginiuose. 

  

EDPUZZLE  

https://www.sciencekids.co.nz/
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Įrankio naudojimo privalumai mokytojams: 

 mokytojas gali bet kada patikrinti mokinių atsakymus ir stebėti jų pažangą, 

 mokytojas gali komentuoti mokinio atsakymus. 

Įrankio naudojimo privalumai mokiniams: 

 įdomi mokymosi forma 

 greitas grįžtamasis ryšys. 

Įgūdžiai ir žinios, reikalingos norint dirbti su šiuo internetiniu įrankiu 

Darbas „Edpuzzle“ yra paprastas ir įkvepiantis, todėl tam nereikia daug IT įgūdžių. Tačiau mokytojas 

turėtų iš anksto pažvelgti į mokymo programą, kad žinotų, kaip tinkamai naudotis platformos 

galimybėmis. 

Įrankio naudojimo trūkumai ar apribojimai: 

Įrankio sąsaja yra anglų kalba, tačiau viktorinas galima sukurti bet kuria kalba. 

 

Daugiau apie „Edpuzzle“: https://edpuzzle.com/  

 https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U  

Apibendrinimas 

Atsižvelgiant į dabartinę COVID-19 pandemijos sukeltą situaciją, dauguma mokytojų pamokas perkelė į 

virtualią erdvę / internetą. Įgyti žinių ir įgūdžių matematikos srityje yra labai sunku be tiesioginio 

kontakto, ypač kai mokiniai supažindinami su nauju turiniu. Todėl išvardintos internetinės priemonės gali 

būti labai naudingos ne tik mokant klasėje, bet ir mokant nuotoliniu būdu. Inovatyvių sprendimų ir 

priemonių panaudojimas mokymo(si) procese ugdo kūrybiškumą, skatina kūrybinį mąstymą ir didina 

mokinių susidomėjimą bei įsitraukimą.  

  

https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U
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