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Šių dienų mokytojo iššūkis

Kaip sudominti ir įtraukti mokinį į ugdomąją veiklą 
pamokoje, kad negirdėtume  ,,neįdomu“, 
,,nuobodu“, ,,nenoriu“, ,,viskas aišku“... ?

ATSAKYMAS

Skaitmeninis pasaulis gali būti pagrindinis 
mokytojo pagalbininkas ugdant, 

motyvuojant jaunąją kartą.



Tikslas ir uždaviniai:

Pasidalinti patirtimi apie mokomųjų 
programų naudojimą anglų kalbos 

pamokose.

Pateikiant ,,Kahoot“, ,,Socrative“, ,,Mentimeter“ programų 
aprašymus ir video įrašus, supažindinti su programų 
naudojimu – mokytojams ir mokiniams.



,,Kahoot” - įrankis, skirtas apklausoms, viktorinoms ar
diskusijoms organizuoti. Didžiausias šio įrankio privalumas yra
tas, kad jis veikia visose interneto naršyklėse su įvairiais
mobiliaisiais įrenginiais, kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais 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!

https://www.youtube.com/watch?v=5mRzrjbM6aw



Kaip veikia „Kahoot!“?

MOKYTOJAMS

� prisiregistruoti svetainėje https://kahoot.com;

� susikurti veiklą  NewK!; 
https://www.jaunimas.kelme.lm.lt/attachments/article/309/Kahoot%20instrukcij
a.pdf

� pasirinkti norimą turinį iš ,,My Kahoots“;

� spausti ,,Play“ nuorodą, ekrane atsiranda PIN kodas;

� prisijungus mokiniams,   spausti ,,Start“;

� po kiekvieno klausimo paspausti ,,Next“;

� pasibaigus klausimynui parsisiųsti rezultatus paspaudus ,,Save Results“. 



Kaip veikia „Kahoot!“?

MOKINIAMS

� atsidaryti svetainę Kahoot!  https://kahoot.it;

� įvesti mokytojo nurodytą PIN kodą bei savo vardą ir laukti 
klausimų;

� pasirinkti išmaniąjame įrenginyje tinkamo atsakymo spalvą savo 
ekrane.



Programa ,,Kahoot“ tinka:

� įtvirtinti išmoktą 
medžiagą; 

� supažindinti naują temą;

� gerinti mokinių 
mokymosi motyvaciją;

� tobulinti greito skaitymo 
ir suvokimo įgūdžius.



Mokinių veikla



,,Socrative” – tai testų rengimo programėlė, kuri veikia 
labai paprastai – mokytojai parengia norimus klausimus, o 
mokiniai, naudodamiesi savo programėlės versija, į juos atsako. 
,,Socrative“ gautus atsakymus iš karto suskaičiuoja ir pateikia 
rezultatus.

https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM



Kaip veikia „Socrative“?

MOKYTOJAMS

� prisiregistruoti svetainėje https://www.socrative.com „Socrative for Teachers“;

� sukurti klasės pavadinimą; 
� pasirinkti klausimų tipą: klausimai su atsakymais TAIP arba NE, klausimai su
galimais atsakymų variantais, atviri klausimai, į kuriuos atsako mokiniai;

� paspaudus ,,Launch” pasirinkti norimą testą;

� parinkti nustatymą, kad būtų rodomi mokinių vardai su galimybe peržiūrėti ne 
tik bendrus rezultatus, bet ir kiekvieno mokinio atskirai. Rezultatų ataskaitą 
galima parsisiųsti el. paštu;

� mokiniai jungiasi prie sukurtos klasės ir atlieka užduotį.



Kaip veikia „Socrative“?

MOKINIAMS

� atsidaryti svetainę https://b.socrative.com/login/student; 

� įvesti mokytojo sukurtą klasės pavadinimą;

� atlikti išmaniąjame įrenginyje paskirtą testą.



Programa ,,Socrative“ tinka:

� sužinoti rezultatus iš karto,
kuriuos mato ne tik
mokytojas, bet ir pats 
mokinys;

� skatinti mokinių motyvaciją
ir įtraukti į veiklą pamokoje;

� dalintis su kolegomis, 
pasiruošti šablonus, kuriuos 
vėliau greitai galėtumėte 
redaguoti.



Mokinių veikla



https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=bs
wQJCAc5F4

Naudojantis kitu populiariu įrankiu – ,,Mentimeter“
skaidrės kuriamos specialioje svetainėje ir nereikia nieko 
papildomai įdieginėti. Šis įrankis tinka apklausų rengimui, 
pamokos refleksijai. Mokiniai atsakinėja į klausimus savo 
išmaniuosiuose įrenginiuose.



Kaip veikia „Mentimeter“?

MOKYTOJAMS

� prisiregistruoti svetainėje https://www.mentimeter.com; 

� spausti ,, New presentation”; pasirinkti apklausos tipą ir sukurti klausimus; 
https://www.youtube.com/watch?v=grIiDWNADGg; 

� pasirinkti sukurtą apklausą ir spausti ,,Present“;

� mokiniai jungiasi su pateiktu kodu ir atsako į klausimus;

� atsakymų rezultatai pateikiami mokytojo įrenginyje po kiekvieno klausimo. 



Kaip veikia „Mentimeter“?

MOKINIAMS

� atsidaryti svetainę  www.menti.com; 

� suvesti prisijungimo kodą; 

� atsakyti į pateiktus klausimus, pasirenkant teisingą 
atsakymų variantą.  



Programa ,,Mentimeter“ tinka:

� kurti greitas, trumpas 
interaktyvias apklausas su 
grįžtamuoju ryšiu po 
kiekvieno klausimo;

� naudoti pamokos temos 
paskelbimui, refleksijai, 
įsivertinimui;

� sužadinti mokinių 
žingeidumą ir aktyvumą. 



Mokinių veikla



Naudoti šaltiniai

� https://www.jaunimas.kelme.lm.lt/attachments/article/309/Kahoot
%20instrukcija.pdf

� https://www.youtube.com/watch?v=5mRzrjbM6aw

� https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM

� https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=bswQJCA
c5F4

� https://www.youtube.com/watch?v=grIiDWNADGg

� http://www.iklase.lt/kahoot/


