
ExExEnTe Dictionary (Lithuanian) 

Word Translation and/or Explanation 
TPACK technologinės, pedagoginės ir turinio žinios - teorija, kuri 

buvo sukurta paaiškinti žinių rinkinį, kurio mokytojai turi 

mokyti savo mokinius, kaip efektyviai mokyti ir tinkamai 

naudoti technologijas. 

Technological Knowledge (TK) technologinės žinios - suvokimas, kaip technologijos 
priemonės, ištekliai ir prietaisai tinka mokymo ir 
mokymosi procesui. 

Pedagogical Knowledge (PK) pedagoginės žinios - tai yra mokymo ir mokymosi žinios ir 
praktika, kurią pedagogas gali naudoti, pavyzdžiui, klasės 
valdyme, planavime ir vertinime. 

Content Knowledge (CK) dalyko turinio žinios – dalyko teorijos, sąvokų, 
koncepcijos, praktikos žinios. 

Technological era technologijų era - spartėjančios technologinės pažangos 

era, kuriai būdingos naujos naujovės, kurių spartus 

taikymas ir sklaida paprastai sukelia staigius pokyčius 

visuomenėje. 

ICT informacijos ir ryšių technologijos (informacinės 

komunikacinės technologijos) (IKT) - kompiuterinių 

programų, kompiuterinės įrangos panaudojimas 

perteikiant, teikiant informaciją, mokant bei mokantis. 

Algorithmic thinking algoritminis mąstymas - būdas pasiekti sprendimą, aiškiai 

apibrėžiant reikiamus veiksmus. 

Analogical thinking analoginis mąstymas - mąstymas, kuriam būdinga 

praeities patirties pritaikymas aiškinantis naujus dalykus, 

perėjimas  nuo pažįstamo iki nepažįstamo, o ne formali 

logika ar nuoseklus samprotavimas. 

GooseChase internetinė platforma, kurioje individualizuotos nuotraukų 

ir vaizdo įrašų ieškotojų medžioklės, vykdomos naudojant 

programėlę (app) išmaniuosiuose telefonuose, 

planšetiniuose kompiuteriuose ir kituose mobiliuosiuose 

įrenginiuose. 

e-Twinning programa, kuri suteikia galimybę visiems Europos 

mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti 

ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje. 

TwinSpace programos „eTwinning“ erdvė, kuri yra saugi platforma ir 
matoma tik projekte dalyvaujantiems mokytojams. 
Mokinius taip pat galima kviesti į erdvę „TwinSpace“, kad 
jie galėtų susitikti ir bendradarbiauti su savo 



bendraminčiais iš mokyklų partnerių. 
 

Homepage pagrindinis internetinės svetainės puslapis. 

Robots robotai -  mechaniniai aparatai, galintys atlikti 
užprogramuotas fizines užduotis. 

Web 2.0 antrosios kartos saitynas – reiškia svetaines, kuriose 
akcentuojamas vartotojų sukurtas turinys, naudojimo 
paprastumas, dalyvavimo kultūra ir sąveika (t. y. 
suderinama su kitais produktais, sistemomis ir įrenginiais) 
galutiniams vartotojams. 

Kizoa nemokamas internetinis vaizdo redaktorius, filmų kūrėjas, 

vaizdo įrašų kūrėjas. 

mentimeter programinė įranga leidžianti nemokamai ir tiesiogiai 

vykdyti apklausas, balsuoti ir rengti rezultatų pristatymus. 

CODING kompiuterio kalba, naudojama kuriant programas, 

svetaines ir programinę įrangą. 

Scratch nemokama programavimo kalba ir internetinė 

bendruomenė, kurioje galima kurti savo interaktyvias 

istorijas, žaidimus ir animacijas. 

GoogleProject Ppojektas, kuris sutvarko visus „Google Cloud“ išteklius. 

Animoto Web 2.0 internetinis įrankis, leidžiantis vartotojui nemokamai kurti 

video klipus panaudojant turimas nuotraukas, tekstą, 

video klipus ir muziką. 

KAHOOT žaidimu pagrįsta mokymosi platforma. 

Voki internetinis įrankis, leidžiantis kurti personažus ir tų 

personažų pagalba kurti pristatymus ir jais dalintis. 

Hashtag (#) Saitažodis - žymos su grotelėmis arba maišos simboliu # 
yra metaduomenų žymos tipas, naudojamas socialiniuose 
tinkluose, tokiuose kaip „Twitter“ ir „Instagram“ bei kitose 
mikroblogo tarnybose. 

Humidity meter of soil dirvožemio drėgmės matuoklis 

Resistor meter rezistoriaus skaitiklis -  

Sieve of Eratosthenes Eratosteno rėtis - senovinis algoritmas, leidžiantis surasti 

visus pirminius skaičius iki bet kurios nurodytos ribos. 

Prime Numbers pirminiai skaičiai - bet kuris natūralusis skaičius, didesnis 

nei 1, kuris dalinasi tik iš savęs ir vieneto. 

Misuse of Internet piktnaudžiavimas internetu 

Self-criticism savikritika 

molecule molekulė -  mažiausia medžiagos dalelė, turinti esmines 
tos medžiagos chemines savybes 

QuiverVision internetinis įrankis, leidžiantis į piešinius pažvelgti 3D 
formatu. 



 

Pre- and Post-questionnaire klausimynai prieš tyriamąją veiklą ir po tyriamosios 

veiklos. 

Digital Footprint skaitmeninis pėdsakas arba skaitmeninis šešėlis reiškia  
visa tai, ką paliksite naudodamiesi internetu: komentarai 
socialinėje žiniasklaidoje, „Skype“ skambučiai, programų 
naudojimas ir el. pašto įrašai - tai jūsų internetinės 
istorijos dalis, juos gali matyti kiti žmonės arba juos galima 
stebėti duomenų bazėje. 


