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PRANEŠIMO TIKSLAS 
 Pasidalinti asmenine gerąja patirtimi iš dalyvavimo tarptautiniame 

Erasmus + KA1 programos projekte „IKT ir IRT bei AŠI (atvirųjų 

švietimo išteklių) naudojimo proveržis mokykloje“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apžvelgti programų aktualumą ir jų panaudojimo galimybes anglų 

kalbos pamokose. 



POPULIARŪS INTERNETINIAI ĮRANKAI 



eTwinning platforma yra skirta švietimo 
darbuotojams, dirbantiems Europos šalių 
mokyklose. Ši platformą yra ypač puiki ir naudinga 
erdvė, kurioje pedagogai gali bendrauti, 
bendradarbiauti, ieškoti partnerių kitose Europos 
šalyse ir kurti bendrus projektus bei jais dalintis. 
Programa „eTwinning“ skatina Europos šalių 
mokyklų bendradarbiavimą naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT). 

 



Edmodo – tai socialinis tinklas, skirtas mokytojams 
ir mokiniams, kur jie gali saugiai bendrauti ir 
bendradarbiauti savo susikurtose uždarose 
virtualiose klasėse, dalintis mokomają medžiaga, 
atlikti užduotis, vertinti savo pažangą ir 
tobulėjimą. 

 



Moodle - tai virtuali mokymo(si) aplinka, realizuota 
kompiuterinėmis priemonėmis, kurioje 
pateikiama mokymosi medžiaga ir organizuojamas 
pats mokymo(si) procesas. Ši aplinka puikiai 
tinkama nuotoliniam mokymui(si) bei 
mokymui(si) kompiuterių klasėje. 

 



Populiarios internetinės platformos 



Tagxedo - tai piešimo įrankis, kuris gali paversti pavienius žodžius, 
sakinius, šūkius, temas, antraštes, straipsnius, laiškus, istorijas į vizualiai 
stulbinančius žodžių debesis, kur žodžiai individualiai skiriasi savo 
dydžiu, spalva, šriftu bei išsidėstymo kryptimi. Beje, suformuotam žodžių 
debesiui galimą parinkti formą pvz. širdies, žvaigždės, gyvūno, angelo, 
skėčio, obuolio ir kt. Ši programa labai naudinga kuriant pateiktis, taip 
pat tai smagus būdas mokant mokinius naujų žodžių (užsienio kalbos), 
išskirtinių žodžių rašybos (lietuvių kalba: nosinės raidės), formulių 
(matematika, fizika, chemija), savokų (matematika, fizika, chemija),datų 
(istorija). 

www.tagxedo.com  
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Instagrok –  interaktyvus minčių žemėlapis, arba kitaip 
tariant, diagrama, kuri susidaro įvedus reikšminį žodį. 
Didelis privalumas yra tas, kad ieškant įvairaus 
pobūdžio informacijos, galima rasti su atitinkama 
tema vienoje vietoje eančias sąvokas, filmukus, 
vaizdinės, teorinės informacijos, kitų internetinių 
nuorodų. 

www.instagrok.com  
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Canva yra pažangi ir labai funkcionali grafinio dizaino kūrimo 
programa. Šis įrankis yra naudingas tuo, kad  jo pagalba 
galima sukurti patraukliai atrodančias pateiktis, plakatus, 
atvirukus, vizitines korteles, lankstinukus bei socialinių tinklų 
vizualizacijas. Ši programa leidžia redaguoti savo įsikeltas 
nuotraukas arba suteikia galimybę pasirinkti iš daugiau nei 
milijoną nuotraukų turinčios „Canva“ bibliotekos. Programa 
yra susinchronizuota su socialiniais tinklais, tad kiekvieno 
patogumui, savo kūrinius iškart galima kelti į „Facebook“, 
„Twitter“, „Instagram“ ar „Pinterest“. Ši programa taip pat yra 
pritaikyta ir „iPhone“ telefonams. 

 
 

  

www.canva.com 
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Powtoon yra naujos kartos animacinių klipų kūrimo 
įrankis, kuris leidžia sukurti interaktyvų ir dėmesį 
prikaustantį animuotą vaizdo klipą, galintį tapti 
puikia priemone tiek mokytojui, tiek mokiniui 
kuriant įvairius pranešimus, pristatymus, istorijas. 
Kuriant klipą, yra didelė įvairių efektų pritaikymo 
galimybė: parinkti personažus, nustatyti laiką 
kiekvienam atskiram efektui, parinti personažui 
vietą, judesį, galima parinkti muziką ir pan. 

www.powtoon.com  

 
 

http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/




Profesinė Liceo Scientifico A. Labriola 
mokykla 























Tinklapiai, skaitmenininėms istorijoms kurti 
 www.storybird.com  
 www.comicmasters.com  
 www.capzles.com 
 www.canva.com  
 www.wordle.net   
 www.tagxedo.com  
 www.bighuglabs.com  
 www.imagechef.com  

 
 
 
 
 

 www.flickr.com  
 www.powtoon.com  
 www.goanimate.com  
 www.kideos.com  
 www.jamendo.com 
 www.educreators.com  
 www.edpuzzle.com  
 www.instagrok.com  
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PRANEŠIMO IŠVADOS 
   Dirbdami su šiomis programomis ir atlikdami įvairias 

  užduotis anglų kalbos pamokoje, mokiniai panaudos 
savo kūrybiškumą bei vaizduotę, taip pat 

 patobulins šias bendrąsias kompetencijas: 

 mokėjimo mokytis; 

 komunikavimo; 

 pažinimo; 

 socialinė; 

 iniciatyvumo ir kūrybingumo; 

 asmeninė. 

 



Ačiū už dėmesį. 


