
Įrenginys I- Series yra akių žvilgsniu valdomas kalbos generavimo
įrenginys, skirtas mokiniams, turintiems įvairių negalių, tam tikrų sutrikimų
ar mokymosi sunkumų (pvz. cerebrinis paralyžius, Retto sindromas, kiti
judesio ir padėties bei neurologiniai ar kalbėjimo ir kalbos sutrikimai),
stipriai sutrikdančių judėjimo ar komunikacijos funkcijas ir apsunkinančių
ugdymo galimybes. Šio įrenginio naudojimas mokiniams ir mokytojams
sudaro galimybes realizuoti ugdymo tikslus, naudojant inovatyvią
alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos priemonę (toliau – AAK).

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
I-Series. Multifunkcinis įrenginys

Produkto vaizdo
pristatymas

By: UAB Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė

https://www.youtube.com/watch?v=hHTlOhDphIc


OXSICO - teksto sutapčių tikrinimo sistema padeda užkardyti plagiato
atvejus bei mokyti moksleivius, studentus nepažeisti akademinės etikos
principų. Naudodamiesi mūsų programa galėsite valdyti užduočių atlikimo
procesus, analizuoti moksleivių rašo darbus, teikti komentarus. Produktas
gali būti integruotas į institucijos naudojamą mokymosi sistema (angl.
LMS).  
Be pagrindinio teksto sutapties rodiklio, mes analizuojame ir
identifikuojame: perfrazavimą, teisingas citatas, neteisingas citatas,
bandymus sukčiauti. 
Įrankį galima naudoti visoms amžiaus grupėms kur atliekami rašo,
projektiniai namų darbai skaitmeniniu formatu. 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
OXSICO

Produkto vaizdo
pristatymas

By: Lingua intellegens, UAB

https://www.youtube.com/watch?v=JZOHRF-WFb8


ClassVR - virtualios realybės sistema su sukurtu lietuvišku edukaciniu
turiniu. Tai platforma pritaikyta matematikos, chemijos, biologijos,
istorijos pamokoms, siekiant sudominti ir įtraukti vaikus. Pagrindinis
platformos išskirtinumas - galimybė kurti virtualios realybės turinį Jūsų
individualiems poreikiams, veikloms ir pamokoms. Tai virtualus pasaulis,
kurio pagalba, vos vieno mygtuko paspaudimu, visa klasė gali nukeliauti į
amazonės džiungles, pasivaikščioti po norimą parką arba sukurti savo
mokyklos virtualų turą.  
EdTech projekte dalyvauti siekia produkto gamintojas - Avantis World
(https://www.avantisworld.com), kurie oficialiai skirs reikiamas priemones
ir oficialus atstovas Lietuvoje - UAB "Biznio mašinų kompanija", kuri
supažindins pedagogus su skaitmeninio, virtualaus turinio kūrimo procesu. 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
ClassVR virtualios realybės sistema

Produkto vaizdo
pristatymas

By: UAB Biznio mašinų
kompanija / Avantis World

https://www.youtube.com/watch?v=Nvi6tZyZwz8


Skaitmeninė SPOTISELF profesinio orientavimo platforma mokykloms,
kuri yra sukurta “žingsnis-po-žingsnio” principu – kaip pagalba tiek
karjeros specialistui vesti mokinį per nuoseklų procesą, tiek pagalba
pačiam mokiniui pažinti save, patyrinėti galimas pasirinkimo alternatyvas
ir priimti informuotą sprendimą dėl savo ateities studijų ar profesinės
veiklos.  Kartu su mokslininkais sukūrėme skaitmenines, mokslu pagrįstas
priemones, kurios skatins mokinį ieškoti atsakymų į klausimus: Koks aš
esu? Kur norėčiau būti? Ką turėčiau padaryti, kad būčiau ten, kur noriu
būti? 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Spotiself 

Produkto vaizdo
pristatymas

By: UAB Karjeros planas

https://www.youtube.com/watch?v=HTJtHI_GRIs&t=16s


“Very Verified“ nuotolinė platforma, skirta vyresnių klasių moksleiviams,
moko analizuoti žiniasklaidos pranešimus ir atpažinti dezinformaciją, kartu
ugdant ir kritinio mąstymo įgūdžius. 
Kursas pagrįstas IREX sukurtu metodu „Išmokite atskirti“, orientuotu į
praktika grįstą atsparumo ugdymą, kurį IREX sukūrė ir pradėjo taikyti
Ukrainoje 2015 m. 
“Very Verified” platforma interaktyvi ir įtrauki, pasitelkia vaizdo įrašus,
interviu, animaciją, testus ir trumpus straipsnius. Kursą galima klausyti
savarankiškai arba naudojant mišraus mokymosi metodą. Dalyviai atlikę
visas užduotis ir išlaikę baigiamąjį testą gali gauti kurso baigimą liudijantį
sertifikatą. 
Kursą parengė IREX, administruojanti JAV Valstybės departamento
programą “Medijų raštingumas Baltijos šalyse".

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Very Verified

Produkto vaizdo
pristatymasBy: VšĮ IREX Fonds

https://www.youtube.com/watch?v=LqQ7XayBOcM&t=11s


Interaktyvi balansinė lenta Plankpad skirta įdomesnei ir įtraukiančiai
fizinio ugdymo pamokai. Priemonė naudojama kartu su nemokama
mobiliąja aplikacija. Programėlėje – devyni žaidimai, suskirstyti pagal
skirtingo sudėtingumo lygmenis, todėl fizinio aktyvumo užsiėmimai tampa
įdomesni vaikams. Naudojant priemonę, treniruojami visi pagrindiniai
kūno raumenys, lavinama koordinacija ir pusiausvyra. Leidžiama
individualizuoti užduotis ir jas pritaikyti pagal vaiko galimybes ir
pasirengimą. Tinkama naudoti fizinio aktyvumo užsiėmimuose dirbant
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo programas. Interaktyvi balansinė lenta gali būti taip pat
naudojama ugdymo įstaigos laisvalaikio erdvėse, pritaikoma įrengiant
sensorines erdves specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Interaktyvi balansinė lenta Plankpad

Produkto vaizdo
pristatymasBy: MB Švietimo sprendimai

https://www.youtube.com/watch?v=rkfshDymFQw


Tai yra edukaciniu pagrindu veikiantis socialinis tinklas, pastatytas ant
mokomųjų dalykų kursų. Moksleiviai turi galimybę įvairioms mokyklos
temoms kurti jas paaiškinančius paveikslėlius, balsuoti už geriausius
paaiškinimus ir tokiu būdu patys spręsti sudėtingų konceptų įsisavinimo
klausimą. Vėliau visi tinklo dalyviai šią kaupiamą medžiagą gali panaudoti
ir pamokose. Tad tikimės, kad sudominsime kuo daugiau mokyklų
prisijungti prie viešos edukacinių paveikslėlių bazės sukūrimo. 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Vizualaus aiškinamojo turinio
socialinis tinklas

Produkto vaizdo
pristatymas

By: UAB MultimediaMark

https://drive.google.com/file/d/15qoh_tGPLH6IwBPWemgxGA06QudlT-A-/view?usp=share_link


eLKlasė - pirmoji Lietuvoje ugdymo platforma skirta visiems mokymo
poreikiams, mokantis tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdais.
Čia lengvai sukursite kiek norite pamokų, bei vienu paspaudimu valdysite
skirtingas mokymosi veiklas. Su eLKlase galėsite išradingai spręsti
matematikos uždavinius, rašyti rašinius, įterpti garso įrašą. Lengvai ir
greitai įtrauksite į pamokas bet kokį turinį - nuo žinučių socialinėse
medijose iki klasikinės muzikos. Beje, eLKlasėje itin paprasta užtikrini
sąžiningą mokymąsi - greitai sukursite įvairių tipų testus ir patikrinsite
mokinių žinias.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
eLKlasė

Produkto vaizdo
pristatymas

By: UAB Learnkey

https://youtu.be/xte0AHsswws


Mūsų tikslas - padėti mokytojams ir treneriams skirti daugiau laiko
ugdymo veikloms ir laisvalaikiui, o ne buhalterijai. Tad sukūrėme būrelių
vadovams skirtą virtualų asistentą, supaprastinantį būrelių
administravimo darbus. Daugiausiai įrankis skirtas vadinamiems
laisviesiems mokytojams ir mokykloms, kurios pačios užsiima lankomumo
žymėjimu, sąskaitų skaičiavimu ir siuntimu, neturi tam skirtos programinės
įrangos, administratorės ar sąskaitų kiekiai labai dideli. Įrankyje galima: -
Paprastai, greitai ir patogiai pridėti būrelius, redaguoti kainą, nuolaidas,
pridėti NVŠ krepšelius, žymėti dalyvių lankomumą - Vienu mygtuko
paspaudimu sugeneruoti ir išsiųsti sąskaitas visiems dalyviams, siųsti
priminimus apie neapmokėtas sumas, sekti apmokėjimus - Patogiai,
aiškiai ir tvarkingai vesti būrelių apskaitą - Ir daug kitų funkcijų.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Bureliosaskaita.lt

Produkto vaizdo
pristatymasBy: ECHO Konsultacijos

https://www.youtube.com/watch?v=b5gwhAzmQwA


3Q tikslas - sukurti realų, pamatuojamą teigiamą pokytį vaikų fizinei, psichinei ir
socialinei sveikatai bei ugdyti tvarų sveikatą puoselėjantį elgesį visam
gyvenimui.
•          3Q sveikatos ugdymo studijų pagrindas - biopsichosocialinis modelis*,
kuomet lavinami ne tik fiziniai, bet socialiniai, protiniai ir emociniai vaikų įgūdžiai
ir asmenybės brandos ugdymas (savivoka, savivertė, vertybinis kryptingumas ir
gyvenimo būdas).
•          3Q metodikos sandara: 
3 Questions:  Savęs pažinimo turinys - "Kas aš esu? Koks aš esu? Ko aš siekiu?" -
savęs, kaip unikalios gamtos ir visuomenės dalies, suvokimui ugdyti; pažinti savo
autentiškumą ir gebėti formuoti bei siekti savo tikslų;
3 Qualities:  Brandžios asmenybės kompetencijų ugdymas - sveikatos žinios,
įgūdžiai ir įpročiai;
3 Quotients: Teigiamas sveikatos koeficientų pokytis - fizinės, psichinės ir
socialinės gerovės.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
3Q sveikatos ugdymo sistema

By: VŠĮ 3Q Health Education Institute



Debesyje veikianti ir neįtikėtinai paprasta naudoti programa classroom.cloud siūlo
įvairias mokymo priemones, kurias galima pritaikyti bet kurioje mokymosi
aplinkoje. Joje rasite viską - nuo mokymo realiuoju laiku ir vertinimo įrankių iki
bendradarbiavimo ir pagalbos. Lygiai kaip ir paplitęs NetSupport School klasės
kompiuterių valdymo sprendimas, classroom.cloud padės mokytojams lengvai
pasiruošti pamokoms ir valdyti pateikiamą mokiniams mokymo medžiagą, tuo
pačiu apribojant jiems galimybes kompiuteryje užsiimti su mokymu nesusijusia
veikla. IT valdymo priemonių rinkinys padeda IT specialistams iš karto matyti,
kaip naudojamos mokyklų turimos technologinės priemonės ir kaip iš jų gauti
maksimalią naudą - taip sutaupoma laiko ir pinigų! Jeigu taip pat įsidiegsite
internetinės saugos priemonių rinkinį, paskirti mokymo įstaigos darbuotojai galės
stebėti mokinių veiklą internete, suprasti kuriems mokiniams gresia pavojus,
pastebėti susirūpinimą keliančias tendencijas. classroom.cloud priemonės puikiai
tiks jūsų interneto saugos strategijai ir politikai paremti ir atitiks naujausius
reikalavimus.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Classroom.Cloud

By: UAB ELIPSIS
Produkto vaizdo
pristatymas

https://www.youtube.com/watch?v=TaE5VuH_y2U


Impero EducationPro supports schools when using devices in classes or
during exams to effectively learn, by keeping students focused, minimising
distractions and keeping them safe online. EducationPro provides real-
time visibility of student’s screens to save teachers time and give them the
ability to support and guide students on their devices, using a variety of
functionalities such as, blocking internet or pushing out files/ websites on
a 1:1 or group basis. It is compatible with Windows, Chromebooks, MacOS,
iOS and Android devices, so schools can also support effective learning in
a mixed platform digital environment. 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
EducationPro (On-premise)

Produkto vaizdo
pristatymas

By: Impero Software Solutions
(išbandymas vyks anglų k.)

https://www.youtube.com/watch?v=G4G2e-7DSQA


Impero Classroom puts teachers in control with easy-to-use, cloud-based
classroom management tools so they can deliver digital lessons
effectively with minimal distractions and support each student’s learning
on a 1:1 or group basis. Impero Classroom encourages collaboration,
supports personalised learning, keeps students focused and engaged and
saves teacher’s time. It is compatible with Windows, Chrome OS, macOS,
iOS and Android devices and fully integrates with Microsoft Teams,
providing enhanced functionality to the classroom management tools and
syncing of the groups. As Impero Classroom is a cloud based solution, it
supports digital learning anywhere and on any device. 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Impero Classroom (cloud)

Produkto vaizdo
pristatymas

By: Impero Software Solutions
(išbandymas vyks anglų k.)

https://www.youtube.com/watch?v=jkgq7Cok414&t=24s


We help schools manage all processes related with the student journey,
from admission stage to graduation. At the same time through
personalized portals we engage all users (administrative staff, teachers,
students and parents) in the educational community so that they can
perform all their every day tasks and share the related information to the
stakeholders with a single username and password.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Classter

Produkto vaizdo
pristatymas

By: Vertitech S.A. (išbandymas vyks anglų k.)

https://www.youtube.com/watch?v=fz0NZW_e0Zw&t=2s&ab_channel=Classter


LIVRESQ is an online e-learning authoring platform that provides teachers
with the necessary resources to design, publish and track the progress of
interactive lessons and courses. It offers professional tools to create
highly useful content for their pupils. It is a widely-used tool by
educational institutions, Ministries of Education, companies and non-profit
organizations because of its adaptive capabilities. This makes it a popular
choice among teachers who are looking to improve their teaching
methods using new technologies. LIVRESQ has templates created by the
LIVRESQ team in order to help users to create new lessons without
starting from scratch.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
LIVRESQ

Produkto vaizdo
pristatymas

By: ASCENDIA S.A. (išbandymas
vyks anglų k.)

https://drive.google.com/file/d/11Jtgq2GPzsG68lCk2iQJSs4pWWuoZOe-/view


We are transforming the way individuals learn, and education centres
train, digital technologies. ACI are trusted by Fortune 500 companies,
governments, leading universities, schools and education centres alike to
deliver best in class learning experiences from technology fundamentals
to protecting systems. Our virtual lab environments 
mimic what happens in reality, so that there are no surprises that can’t be
handled.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Practice Labs

Produkto vaizdo
pristatymas

By: ACI Learning (partnered with Cormack Consulting Group
Baltics). (išbandymas vyks anglų k.)

https://vimeo.com/698192904/256a8620dd


Testportal is a platform to conduct tests that empowers thousands of
educational organizations worldwide. It helps schools become more
effective and makes their students feel more capable. Testportal supports
automatic grading, statistics and reports along with non-intrusive
proctoring mechanisms and live monitoring. It is based on scalable and
safe infrastructure, so tests and exams can be carried out for a large
number of respondents at the same time. Testportal is also a Microsoft
partner which allows users to unleash the full potential by combining the
extraordinary features of both Testportal and Microsoft Teams.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Testportal

By: Testportal Sp. z o.o. (išbandymas vyks anglų k.)



Based on Mondly by Pearson, the award-winning language learning app with
over 100 million users worldwide (190+ countries), MondlyWORKS is the go-to
solution for any school looking to empower its teachers and students with one
of the most advanced and engaging language-learning solutions on the market.
MondlyWORKS is currently used by the Israeli Ministry of Education for
teaching English, Hebrew, and Arabic in a project involving 100,000 students,
and it's on its way to becoming a global standard in the classroom and beyond.
The solution combines elements of gamification with advanced technology and
a teacher dashboard for tracking the student progress, thus enabling teachers
to combine traditional teaching methods with the latest technology. 
With 41 languages and over 1,200 language pairs available to learn, content
created by Pearson, and a curriculum matching the requirements of most
countries, MondlyWORKS is the perfect solution for K12 and higher education.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
MondlyWORKS

Produkto vaizdo
pristatymas

By: Mondly (išbandymas
vyks anglų k.)

https://www.youtube.com/watch?v=dvfFheEaVZw


Based on Mondly by Pearson, the award-winning language learning app with
over 100 million users worldwide (190+ countries), MondlyWORKS is the go-to
solution for any school looking to empower its teachers and students with one
of the most advanced and engaging language-learning solutions on the market.
MondlyWORKS is currently used by the Israeli Ministry of Education for
teaching English, Hebrew, and Arabic in a project involving 100,000 students,
and it's on its way to becoming a global standard in the classroom and beyond.
The solution combines elements of gamification with advanced technology and
a teacher dashboard for tracking the student progress, thus enabling teachers
to combine traditional teaching methods with the latest technology. 
With 41 languages and over 1,200 language pairs available to learn, content
created by Pearson, and a curriculum matching the requirements of most
countries, MondlyWORKS is the perfect solution for K12 and higher education.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
MondlyWORKS

Produkto vaizdo
pristatymas

By: Mondly (išbandymas
vyks anglų k.)

https://www.youtube.com/watch?v=dvfFheEaVZw


We solve the problem of ready-made and practically tested educational
programs and lessons for teachers. More than 20 thousand
schoolchildren were trained in our lessons. We offer more than 1000
ready-made lessons in 70 courses: STEAM skills, DIGITAL skills, SOFT
skills. All lessons are offered on a special free digital platform. If you
need to build a system of additional education for modern skills of the
digital future - choose Edberry.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS:
Edberry

Produkto vaizdo
pristatymas

By: Edberry - UAB
(išbandymas vyks anglų k.)

http://bit.ly/3ICjQN4

