
1. Google G Suite for Education 

Vilniaus miesto savivaldybė susitarė su Google, kad visas švietimo paketas visoms Vilniaus 

mokykloms bus nemokamas iki pat liepos mėn. Paprastai, didžioji dalis Google švietimo 

platformos yra nuolat nemokamas švietimo bendruomenėms, išskyrus, kai kuriuos 

funkcionalumus (pvz. video įrašų išsaugojimą).  

G Suite for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, 

Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą 

„Hangouts”. „Classroom” yra naujas „Google Apps for Education“ įrankis, kurį naudodami 

pedagogai gali greitai kurti ir planuoti užduotis, pateikti įvertinimus ir efektyviai bendrauti su 

auditorija. Mokiniai ar studentai taip pat gali naudoti „Classroom“ ir atlikti užduotis „Google“ 

diske, jas užbaigti bei pateikti ir tiesiogiai bendrauti su pedagogais bei kitais moksleiviais.  

Visoms šią sistemą naudoti norinčioms Vilniaus mokykloms prisijungimai bus sukurti 

centralizuotai šios savaitės antroje pusėje, taip pat parengti mokymai lietuvių 

kalba. Naudingos nuorodos:  

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education 

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom 

2. Microsoft Office 365  

Microsoft Office 365 Education yra visas plačiai paplitusias Microsoft programas (Word, 

Excel, Word, Excel, PowerPoint, OneNote) naudojanti interaktyvi sistema, su komunikacijos 

platforma Microsoft Teams ir papildomomis funkcijomis, pritaikytomis švietimui. Šios 

platformos pagrindinė versija švietimui visados yra nemokama.  

Tai – platforma, kurioje galite bendradarbiauti ir bendrauti realiuoju laiku, rengti susitikimus, 

bendrinti failus ir kitą reikalingą medžiagą. Šią sistemą Vilniuje plačiai taiko Vilniaus Simono 

Konarskio gimnazija. Naudingos nuorodos:  

https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-

plans?activetab=tab%3aprimaryr1 

https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview 

3. Eduka klasė 

“Šviesos” leidykla yra atvėrusi visą Eduka sistemą nemokamai švietimo įstaigoms tol, kol 

šalyje bus nuotolinis mokymas.  

EDUKA, tai leidyklos “Šviesa” skaitmeninė edukacijos platforma, apimanti ugdymo procesą, 

kurį sudaro: a) EDUKA klasė – skaitmeninė mokymo(si) aplinka internete: skaitmeniniai 

vadovėliai, jų komplektai ir užduotys; b) EDUKA dienynas – mokinių vertinimo ir 

į(si)vertinimo pagalbininkas mokytojui; c) EDUKA aktyvi klasė – klasei skirtas pažangių 

technologijų, įrangos ir edukacinio turinio sprendimų paketas. EDUKA klasė sistemoje 

mokytojai gali naudotis daugiau nei 200 skaitmeninių vadovėlių, jų komplektų, taip pat yra 

užduočių biblioteka, kurią sudaro daugiau nei 20 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, 

diagnostinių ir bandomųjų testų.  

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1
https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview


Sistema taip pat pritaikyta diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si), kurti savo užduotis 

ir testus pagal skirtingą sudėtingumo lygį. Jos taikymas yra suderinamas su Google, Microsoft 

ar Moodle platformomis. Šią platformą plačiai taiko Kunigaikščio Gedimino progimnazija, 

Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla, Šiaurės licėjus. Naudingos nuorodos:  

https://www.youtube.com/channel/UC8Or7E8pxHotjRH2zondbGw/playlists (pasirinkite 

reikalingą apmokymų ciklą). Numatyti artimiausi mokymai Webinaras kovo 19 dieną. 

https://www.eduka.lt/duk/mokytojams 

4. Moodle 

Moodle – plačiai pasaulyje naudojama mokymosi aplinka, turinti daugiau nei 110 mln. 

vartotojų. Su įvairiapusiškai administruojama Moodle aplinka galėsite sukurti dinamiškus 

kursus, pritaikytus juos savo poreikiams, talpinti dokumentus, video ar kitą mokymo 

medžiagą, sekti bei analizuoti pasiekimus ir progresą.  

Moodle mokykloms adresu vma.lm.lt, pagal Up2U projektą sukūrė ir nemokamai teikia KTU 

kartu su LITNET. Ja jau naudojasi daugiau kaip 200 Lietuvos mokyklų. Šią sistemą plačiai 

taiko Vilniaus Ozo gimnazija. Naudingos nuorodos:  

https://mokymai.vma.lm.lt/ (organizuojami mokymai kas kelias dienas nuo kovo 18 d.) 
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