
ĮVAIRIOS PAIEŠKŲ SISTEMOS 
IR DUOMENŲ BAZĖS

Švietimo portalo metodinės 
medžiagos saugykla

Skaitmeninės mokymo priemones
NŠA skaitmeninės mokymo priemonės su 
nuorodomis į metodinę medžiagą (gamta-
mokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, so-
cialinis ugdymas, matematika, informacinis 
ugdymas, meninis ir technologinis ugdymas, 
fizinis ugdymas).

Ugdymo sode saugomos ir 
naudojamos mokymo priemonės

iKlasė
Nuotolinio mokymosi pagrindai, virtuali mo-
kymosi aplinka, tiesioginė pamokų translia-
cija internetu, vaizdo pamokos, internetiniai 
mokymosi ištekliai, kiti įrankiai.

VU skaitmeninės kolekcijos
Spausdinti ir rankraštiniai tekstai, žemėlapiai, 
meno objektų vaizdai iš Vilniaus universiteto 
bibliotekos kultūros ir mokslo paveldo rinki-
nių. 

Vaizdo pamokos 
Svetainėje galima rasti virtualių pamokų 
biblioteką. Joje yra apie 50 matematikos, 
lietuvių ir anglų kalbų, fizikos pamokų bei 
neformaliojo ugdymo vaizdo pamokų. Vaizdo 
pamokas veda mokytojai. Su jomis gali susi-
pažinti kiekvienas mokinys.

„Iliustruotojai piešia vaikams“ 
Tai edukacinis vaizdo įrašų ciklas, kuriame 
knygų dailininkai supažindina mažuosius 
ir knygos menu besidominčius žiūrovus su 
knygų iliustracijų kūrimo procesu. Projektas 
kviečia vaikus patiems namuose susikurti 
patinkantį personažą.

Kūrybingumo mokykla
Išsirink dalyką, eik į jo pamoką, žiūrėk, skai-
tyk, gilinkis, treniruok kūrybingumą kurioje tik 
nori disciplinoje. 

LIMIS
Lietuvos integrali muziejų informacinė sis-
tema (kultūros paveldo objektų skaitmeninė 
duomuonų bazė).

Interaktyvi biblioteka
Portalas vienija daugiau nei 70 Lietuvos vie-
šųjų, valstybinės ir nacionalinės reikšmės 
bibliotekų ir kiekvienam atveria patogesnes 
galimybes pasiekti reikalingą informaciją ar 
paslaugą „vieno langelio“ principu. 
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https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga
https://www.emokykla.lt/bendrasis/nsa-skaitmenines-mokymo-priemones
https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/3300
https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/?fbclid=IwAR1XeCInbEdcmJKzSIi9gjZZHGkheOd5q_9d-_qCb_lMaUvQTW18TkSe1Co
https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/
https://vaizdopamokos.lt/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHTxpVgsgcMt3CU0ixdgcWfztl-UypIa
 https://kurybingumomokykla.lt/
https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga
https://www.emokykla.lt/bendrasis/nsa-skaitmenines-mokymo-priemones
https://vaizdopamokos.lt/
https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/3300
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHTxpVgsgcMt3CU0ixdgcWfztl-UypIa
https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/?fbclid=IwAR1XeCInbEdcmJKzSIi9gjZZHGkheOd5q_9d-_qCb_lMaUvQTW18TkSe1Co
https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/
https://www.limis.lt/
https://www.limis.lt/
https://ibiblioteka.lt/metis/#pages/standart/document/search/searchWithRedirect.jsf?locale=lt_LT
https://ibiblioteka.lt/metis/#pages/standart/document/search/searchWithRedirect.jsf?locale=lt_LT
https://kurybingumomokykla.lt


ĮVAIRIOS PAIEŠKŲ SISTEMOS IR DUOMENŲ BAZĖS

Gutenbergo projekto elektroninių 
knygų katalogas
Seniausia elektroninė knygų biblioteka, šiuo 
metu talpina daugiau nei 60 tūkstančių ne-
mokamų knygų įvairiomis kalbomis, kurias ga-
lite skaityti svetainėje arba parsisiųsti „ePub“, 
HTML, „Kindle“ ir kitais teksto formatais.

Europeana
Europos kultūros išteklių paieška. Vienu metu 
atlieka paiešką tekstuose, paveiksluose, vi-
deo medžiagoje. ateikiama ir bendri paieškos 
rezultatai.

European Schoolnet (EUN)
Mokymosi ištekliai, leidžiantis rasti ugdymo 
turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų. 

Open Culture
Siūlanti nemokamas knygas, kursus ir filmus 
internetu, pateikia 800 elektroninių knygų 
anglų kalba sąrašą, kurias galite parsisiųsti 
„iPad“, „iPhone“, „Kindle“ tinkamais formatais 
arba skaityti svetainėje. 

Google Mokslinčius
Mokslinės informacijos paieška.

Bibliomania 
Išsamiame portale anglų kalba pateikta dau-
giau kaip 2 000 klasikinės literatūros tekstų, 
knygų aprašymų, santraukų, įvairaus žanro 
knygų nuorodų. Spausdinamas autorių sąra-
šas, svetainės autoriai rekomenduoja knygas 
mokytojams.
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https://www.gutenberg.org/
https://www.europeana.eu/en
http://lreforschools.eun.org/web/guest
https://www.openculture.com/free_ebooks
https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/?fbclid=IwAR1XeCInbEdcmJKzSIi9gjZZHGkheOd5q_9d-_qCb_lMaUvQTW18TkSe1Co
http://www.bibliomania.com
https://www.europeana.eu/en
https://www.openculture.com/free_ebooks
https://www.gutenberg.org/
http://www.bibliomania.com
http://lreforschools.eun.org/web/guest

