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2018 metų spalio 28–lapkričio 3 dienomis dalyvavau kvalifikacijos kėlimo kursuose 

„Kaip sukurti virtualią mokymosi platformą ir tinklalapį per savaitę“. Kursus organizavo IFOM 

organizacija iš Italijos (svetainė www.erasmustrainingcourses.com). Šiuose kursuose, kurie vyko 

Tenerifėje, Ispanijoje dalyvavo 13 dalyvių iš 5 šalių: Danijos, Latvijos, Lietuvos, Makedonijos ir 

Rumunijos. 
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2018 metų spalio 07–13 dienomis dalyvavau kvalifikacijos kėlimo kursuose „IKT 

technologijų integravimas ugdymo procese“. Kursus organizavo IFOM organizacija iš Italijos 

(www.erasmustrainingcourses.com). Šiuose kursuose, kurie vyko Bolonijoje, Italijoje dalyvavo 15 

dalyvių iš 8 šalių: Airijos, Suomijos, Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Belgijos ir 

Slovakijos. Bolonija – miestas šiaurinėje Italijoje, Emilijos - Romanijos regiono sostinė, prie Reno 

upės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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1. Socrative 

„Socrative“ yra programa, leidžianti mokytojui kurti testus, o mokiniams testus atlikti. 

„Socrative“ gali būti naudojama bet kokiame įrenginyje (planšetėje, kompiuteryje, išmaniajame 

telefone). Labai efektyviai galima taikyti pamokose, siekiant kad mokiniai galėtų atlikti testus ir 

matytų testo rezultatus, o mokytojas galėtų įvertinti ar tema išmokta. 

„Socrative“ leidžia  įtraukti mokinius į kelias mokymosi veiklas, pavyzdžiui:  

•  viktorinas mokymuisi įvertinti (mokiniai gali dalyvauti individualiai); 

 • lenktynes (skirtos mokinių grupėms); 

• pamokos įvertinimą.  

 

Prisijungimas: 

www.socrative.com 

Testams kurti pasirinkite  Teacher login. Susikurkite paskyrą. Pasirinkite Rooms, Add 

Room. 

Kurti testui pasirinkite Quizzes. Norėdami sukurti naują testą: Add Quizze. 

Testams atlikti pasirinkite  Student login. Mokinys turi įvesti mokytojo Room vardą. 

 

Kaip sukurti testą:  

Kurti testui pasirinkti Quizzes. Naujas testas Add Quizze. Pasirinkite Create New, 

įrašykite testo pavadinimą.  

Norėdami įtraukti naują klausimą, pasirinkite: 

 

 

Kai sukūrėte klausimus, pasirinkite Save and Exit. 

 

Kaip atlikti testą:  

Norėdami atlikti testą pasirinkite Launch. Norėdami pasirinkti testo tipą, pasirinkite: 

http://www.socrative.com/
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Jei parinkote Quiz, kitame lange pasirinkite testą. 

 

Pasirinkite testą: 

 

 

Jei parinkote Quiz, kitame lange pasirinkite testą. Pasirinkite testo nustatymus: 

 

 

Spaudžiate Start ir pasakote mokiniams prisijungti prie testo. 

Kaip vyksta testas galite kartu su mokiniais stebėti kompiuterio ekrane: 
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Kai visi mokiniai atliko testą, spaudžiate Finish. 

 

2. Kahoot 

Naudokite „Kahoot“, jei norite paįvairinti pamokas. Galima sukurti trumpus kelių klausimų 

testus, puikiai išnaudojant  galimybę panaudoti pamokose išmaniuosius telefonus. Mokytojas gali 

kurti savo testus, bet taip pat gali naudotis jau sukurtais testais. „Kahoot“ galima naudoti bet 

kokiame įrenginyje (stacionariame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame 

telefone). Galima taikyti įvairių dalykų pamokose.  

 „Kahoot“ leidžia  įtraukti mokinius į įvairias  mokymosi veiklas, pavyzdžiui:  

• atlikti testus su pasirenkamaisiais atsakymais;  

 • sudaryti sakinį, pasirenkant teisingą žodžių tvarką (tinka mokantis užsienio kalbų);   

• nuomonės tyrimas (galima įvertinti pamoką, atlikti įvairias apklausas realiame laike).  

 

Prisijungimas 

https://create.kahoot.it/login  

Pirmą kartą jungiantis, programa paprašys užsiregistruoti ir susikurti paskyrą. Kai 

susikursite paskyrą, galima jungtis per „Log in with Google“.  

 

 

 

https://create.kahoot.it/login
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Testams atlikti https://kahoot.it 

Atliekant testą, registruotis nereikia, mokiniai turi pasirinkti jungimąsi As a Student, 

programa paprašys įvesti testo numerį. 

Kaip sukurti testą, jei prisijungėte pirmą kartą. 

Pasirenkate Create, atsiradusiame dialogo lange, pasirenkate užduoties tipą: 

 

Pasirinkus  Quiz, atsidarys langas, kuriame reikės įrašyti testo pavadinimą (Title) , testo aprašymą  

(Description), patvirtinus  Ok, go, atsidarys kitas langas;  pasirinkus Add question, tada kursite 

testo klausimą ir atsakymų variantus. 

 

Kuriant testą, galima įterpti nuotraukas, tam reikia Media lange pasirinkti Upload 

your image, taip pat galima pasirinkti vaizdo įrašą Add YouTube Link. 

 

Kitam klausimui kurti, reikia l paspausti Add question  ir kurti klausimą. Kai klausimų 

ir atsakymų variantai sukurti, testą reikia įrašyti, paspaudus Save. 

https://kahoot.it/
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Norint pradėti testą, reikia rinktis meniu temą Kahoots, pasirinkus sukurtą testą, 

spausti Play.  

 

 

Mokiniai turi prisijungti prie programos As a Student. Mokiniai gali testą atlikt individualiai, 

arba grupėmis. Mokinys įveda testo numerį, kurį sukuria pati programa ir savo išmaniajame 

telefone pasirenka teisingą klausimo variantą. Klausimus mokinys mato mokytojo kompiuteryje 

(mokytojas gali naudotis vaizdo projektoriumi). Savo išmaniajame telefone mokinys mato, ar į testo 

klausimą atsakė teisingai, mokytojo kompiuteryje mato, kas surinko daugiausia teisingų atsakymų. 

Pabaigus testą, galima suformuoti  išsamią atsakymų ataskaitą. 

 

3. Magisto 

Programos galimybės: greitai sukursite norimą vaizdo įrašą. Galite prie vaizdo įrašo taip pat 

pasirinkti norimą garso takelį. Naudojant nemokamą versiją galite sukurti 10 vaizdo įrašų, 

panaudojant 10 nuotraukų. Su „Magisto“ kurtą vaizdo įrašą mokytojas gali panaudoti pamokoje 

kaip vaizdinę medžiagą, paįvairindamas pamokas, pritraukdamas daugiau mokinių dėmesio. Taip 

pat galima mokiniams skirti užduotį ir naudojantis „Magisto“, atlikti įvairias užduotis.  

 

Prisijungimas 

https://www.magisto.com 

Pirmą kartą jungiantis, programa paprašys užsiregistruoti ir susikurti paskyrą. Kai 

susikūrėte paskyrą, galima jungtis per „Log in with Google“.  

Pasirenkame Make a Video, atsiradusiame dialogo lange spaudžiate Create a Video, 

galite rinktis, kad naudositės šablonu (Use a video template). 

 

https://www.magisto.com/
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Naudodamiesi šablonu galite sukelti nuotraukas. Šiame pavyzdyje pasirinkta meniu 

tema Upload, tai yra renkatės nuotraukas iš kompiuterio aplanko. Naujai nuotraukai įterpti, 

spaudžiate „+“. Kai sukėlėte visas nuotraukas, galite pasinaudoti siūlomu peržiūros šablonu 

(Editing style) ir pasirinkti garso takelį (Music).  

Pabaigę, spaudžiate Finish. Jei naudojatės nemokama programos versija, peržiūrint sukurtą 

video įrašą, turite būti prisijungę prie savo paskyros.  

 

4. Weebly 

Kaip sukurti svetainę, naudojant svetainių kūrimo įrankį  „Weebly“. Pirmas žingsnis: reikia 

susikurti vartotojo paskyrą, prisijungiant adresu www.weebly.com. Kai paskyra sukurta jungsitės 

redaguoti tinklalapį, rinksitės „Log in with Google“. 

„Weebly“ svetainių kūrimo įrankis padeda lengvai susikurti patrauklaus dizaino interneto 

svetainę. Patogus “Tempk ir mesk” (angl. Drag and drop) principas leidžia įtempti elementus (pvz.: 

paveikslėlį, tekstą, kontaktinę formą) į norimas svetainės vietas ir juos redaguoti. Jei kursite 

nemokamą svetainę, tai jai bus suteiktas adresas (domenas) pasibaigiantis .weebly.com.  

Kokios galimybės, kuriant svetainę su Weebly? Svetainės pritaikytos mobiliems įrenginiams 

tiek su Apple, tiek su Android; yra galimybė sukurti svetainės puslapių navigaciją - meniu; 

pasirinkti dizaino šabloną  ir jo elementus redaguoti. Taip pat galėsite: talpinti tekstus, nuotraukas, 

http://www.weebly.com/
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failus, kurti svetainės meniu; talpinti fotogalerijas; talpinti nuorodas į vidinius svetainės puslapius ir 

į bet kokius kitus išorinius puslapius; talpinti Googlemaps, audio failus arba Youtube video. 

Pirmą kartą jungiantis prie programos, siūloma pasirinkti svetainės šabloną (Theme), galima 

peržiūrėti įvairius pavyzdžius: 

 

 

Tarkime renkame skyrių Event, šabloną apie keliones Sights + Sounds, patvirtinimui 

spaudžiame Start Editing. Kitame žingsnyje, turėsite suteikti svetainei adresą. Jei norite 

nemokamos svetainės įrašote pavadinimą, paliekate pabaigoje .weebly.com. 

 

 

Įrašę vardą, spaudžiate Search, kitame žingsnyje patvirtinate Choose. Matysite vaizdą: 
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Viršuje esančiame paveikslėlyje aktyvi meniu tema Build.  Šiame lange galite 

pasikeisti svetainės pagrindinį pavadinimą į kitą, taip pat pakeisti į lietuvių kalbą tekstą ir pakeisti 

nuotraukas. Atlikus pakeitimus, vaizdas bus toks: 

 

 

Pasirinkę meniu temą Pages, naudojatės svetainės šablonu su pagrindiniais 

siūlomais puslapiais, galite keisti pavadinimus į lietuviškus, taip pat pašalinti 

nereikalingą puslapį arba pridėti papildomą. Paspaudus „+“ įrankį, galėsite 

įterpti papildomą puslapį į kuriamą svetainę. 

 

 

 

 
Jei norite sukurti hierarchinę puslapių struktūrą, 

paspaudę „+“ įrankį renkatės External Page, įrašote 

puslapio vardą, spaudžiate Done. Laukelius su puslapių 

pavadinimais sutampote su pele. 

Su pele taip pat galite keisti meniu pavadinimų tvarką. Visus 
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Į kiekvieną puslapį sukeliate norimą informaciją – tekstą, nuotraukas, lenteles,  

nuorodas. Tam naudositės meniu temos Build įrankiais.  

 

 

Jei tai jūsų pirma svetainė, tai naudodamiesi maketu pakeiskite pavadinimus į 

lietuviškus, sukelkite nuotraukas, įdėkite savo kontaktinę informaciją. Darbo pabaigoje, spaudžiate 

Publish. 

Jei redaguosite svetainę, norėdami įkelti papildomą informaciją, junkitės per 

„Google“, pasirinkite Edit Website. Atlikę norimus pakeitimus, spauskite Publish. 

 

 

 

Pradedantiesiems galima pradėti nuo įrankio Gallery  (Nuotraukų galerija).  

Nesunkiai galėsite sukelti keletą nuotraukų į pasirinktą puslapį.   

Pasirinkę SlideShow (nuotraukų peržiūra), sukursite nuotraukų albumą. 

Pavadinimams ir tesktui sukurti naudosite įtrankius Title (Pavadinimas) ir 

Text (Tekstas). 
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Užduotys savarankiškam darbui:  

1. Sukurkite naują svetainę naudodami pasirinktą šabloną (Theme).  

2. Pridėkite tuščią puslapį, pakeiskite jo pavadinimą. 

3. Naujame puslapyje pridėkite pavadinimą, pridėkite pastraipą. 

4. Pakeiskite meniu, sukuriant hierarchiją 

5. Pridėti nuotrauką, ištrinkite nuotrauką. 

6. Sukurkite perėjimą į kitą puslapį,  įterpdami „Botton“. 

7. Pridėkite galeriją ir (arba) skaidrių peržiūrą. 

8. Pakeiskite pagrindinio puslapio fono paveikslėlį.  

9. Sukurkite registracijos formą (naudokite kontaktinę formą). 

10. Paskelbkite savo svetainę. 


