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Įžanga

Sveiki!
Šiame leidinyje pateikiama informacija apie svetainės „Gamta ir žmogus“, kurioje yra „Integruotas gamtos mokslų kursas IKT pagrindu 5–6 klasėms“, galimybes.
Mokiniai sveitainėje ras įdomios ir naudingos medžiagos, padėsiančios mokytis
gamtos mokslų 5–6 klasėse. Pavyzdžiui, čia pateikiami įvairių žodžių paaiškinimai ir iliustruoti gamtos objektų bei reiškinių aprašymai, bandymai ir stebėjimai,
kuriuos mokiniai galės atlikti patys, klausimai ir užduotys, kurie skirti gamtos
mokslo žinioms pasitikrinti, taip pat pateikiamos įvairios demonstracijos, parodančios, kaip vyksta tam tikri procesai. Mokytojai galės naudotis pamokų planų
pavyzdžiais, metodiniais patarimais, patys susidaryti pamokų planus, bendrauti
su kolegomis bei dalytis patirtimi.
Tinklalapis parengtas Švietimo plėtotės centre, dalyvaujant mokytojams ir mokslininkams, „Šviesos“ leidyklai, vykdant projektą, remiamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos.
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/
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Naudotojo v adovas

1. Svetainė
Pagrindinis svetainės „Gamta ir žmogus“ langas atrodo taip:

2
3

1
4

5
Trumpas svetainės navigacinių zonų paaiškinimas:
1. Viršutinis meniu. Čia pateikiamos nuorodos į tekstinius puslapius:
a) Svetainės medis – tai svetainės puslapių išdėstymo planas;
b) Geroji patirtis – tai informacija apie svetainėje pateikiamo gamtos mokslų kurso
naudojimo gerąją patirtį.
2. Paieškos zona. Čia galite naudotis paprasta ir išplėstine paieška.
3. Mokymosi objektai (pagrindinis meniu). Čia pateikiamos nuorodos į mokymosi turinį,
kurį sudaro pagal tipus suskirstyti mokymosi objektai (toliau – MO).
4. Šoninis meniu – tai mokytojams naudinga papildoma medžiaga bei funkcijos.
5. Apatinis meniu. Čia pateikiamos nuorodos į tekstinius puslapius, kuriuose yra informacija apie projektą, kursą bei MO naudojimą.
S ve t a i n ė
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Platesnis ir išsamesnis šių svetainės navigacinių zonų aprašas pateikiamas tolesniuose puslapiuose.
Svetainės medį sudaro šios pagrindinės šakos:

Svetainės medyje galima koncentruotai ir vienoje vietoje pamatyti svetainės „Gamta ir žmogus“ struktūrą ir patekti į bet kurią svetainės vietą.
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S v etainė

2. paieška
Šiame skyriuje aiškinama, kam reikalinga paieška ir kaip ja reikia naudotis svetainėje „Gamta
ir žmogus“ . Yra du paieškos būdai:
1. greitoji paieška;
2. išplėstinė paieška.

2.1. Greitoji paieška
Greitoji paieška visada pasiekiama – ji yra svetainės viršuje esančioje paieškos zonoje. Šią
paiešką galima vykdyti pagal reikšminį žodį, kurio ieškoma MO pavadinimuose bei aprašymuose, arba pagal MO numerį. Įvedus žodį ar numerį, būtina paspausti mygtuką „Ieškoti“.

2.2. Išplėstinė paieška
Išplėstinė paieška pasiekiama iš paieškos zonos, paspaudus nuorodą Išplėstinė paieška, arba iš
atitinkamos Svetainės medžio šakos.

Išplėstinę paiešką galima vykdyti pagal šiuos laukus:
 Reikšminį žodį, apibūdinantį ieškomą MO (pvz., molekulė).
 MO tipą. Šiame lauke pasirenkamas MO tipas (Demonstracijos, Laboratorija, Žodynas, Enciklopedija).

Pa i e šk a
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 Veiklos sritį (Gamtamokslio ugdymo Bendrąją programą sudaro 10 veiklos sričių, kiekvienai iš jų yra parengta MO). Beje, vienas MO tuo pačiu metu gali priklausyti ne vienai,
o kelioms veiklos sritims.

2.3. Paieškos rezultatų pateikimas
Paspaudus mygtuką „Ieškoti“, rodomi rezultatai. Paieškos rezultatai pateikia kiekvieno MO
tipo kiekius, pavyzdžiui:
Visi rezultatai (138) Demonstracijos (6) Laboratorija (2) Žodynas (56) Enciklopedija (74)

Prie kiekvieno rasto objekto rodomos piktogramos pagal MO tipą:
– Demonstracijos;
– Laboratoriniai darbai;
– Testai;
– Žodynas;
– Enciklopedija.
Iš surastų MO sąrašo pasirinkus kurį nors objektą ir jį peržiūrėjus, galima grįžti į paieškos
rezultatų langą, puslapio viršuje paspaudus nuorodą Grįžti į sąrašą.

8

P aieška

3. Mokymosi objektai
Svetainėje „Gamta ir žmogus“ yra tokie MO:
 Demonstracijos – tai įvairių objektų ar reiškinių demonstracijos, pateikiamos naudojant
animaciją, iliustracijas ar nuotraukas.
 Laboratorija – tai įvairūs virtualūs laboratoriniai darbai. Juos atlikę, išvadas ir rezultatus
mokiniai gali įrašyti į pateiktus atsiskaitymo lapus.
 Testai – tai įvairios užduotys žinioms patikrinti. Svetainėje pateikiami trijų sudėtingumo lygių klausimai, iš kurių galima sudaryti lengvą, vidutinio sunkumo ir sudėtingą
testus. Galimi šie testų atlikimo būdai:
• mokymasis;
• savitikra;
• kontrolinis darbas.
 Žodynas – abėcėlės tvarka pateikiami įvairių sąvokų paaiškinimai.
 Enciklopedija – pagal veiklos sritis ir abėcėlę pateikiami įvairūs straipsniai, ant sąvokų
pateikiamos nuorodos į Žodyną.

3.1. Mokymosi objektų klasifikacija pagal Bendrųjų programų veiklos sritis
MO grupuojami pagal tai, kuriai veiklos sričiai (pagal Bendrąsias programas) jie priklauso. Vienas MO gali priklausyti ne vienai, o kelioms veiklos sritims. Taigi tą patį MO, naršant veiklos
sričių sąraše, galima sutikti keletą kartų. Šis sąrašas rodomas kairėje svetainės pusėje, t. y. kai
pasirenkamas MO tipas (Demonstracija, Laboratorija, Enciklopedija).
Veiklos sritis hierarchiškai sudaryta iš tokių pedagoginių klasifikatorių:
Nuostatos–>Gebėjimai–>Žinios ir supratimas. Daugiau informacijos apie pedagoginį ugdymo
turinio klasifikavimą ieškokite interneto svetainėje www.pedagogika.lt, skyrius Bendrosios programos.

M ok y m os i ob j e k t a i
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Objektų sąrašuose pateikiami MO pavadinimai ir trumpi jų aprašai. Prie objekto pavadinimo
gali būti piktogramos:
– ši piktograma rodo, kad yra iliustracija;
– ši piktograma rodo, kad yra vaizdo filmukas.
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3.2. Bendrieji mokymosi objektų valdymo ir naudojimo įrankiai
Šiame skyriuje aprašomi įrankiai, kurie gali būti naudojami demonstracijose bei laboratoriniuose darbuose, taip pat aiškinamas MO valdymas. Įrankiai ir valdymas yra bendri beveik
visoms demonstracijoms ir laboratoriniams darbams.

Papildomos funkcijos

Demonstravimo įrankiai

MO valdymo mygtukai

M ok y m os i ob j e k t a i
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3.2.1. Valdymo mygtukai
Priklausomai nuo paleisto MO tipo aktyvuojami valdymo mygtukai, esantys apatinėje leistuvo dalyje.
MO valdymo mygtukų paaiškinimas:
– MO vaizdui sugrąžinti į pradinę būseną ir paleisti iš naujo.
– MO vaizdui laikinai sustabdyti (pauzė). Šis mygtukas aktyvus tik tada, kai rodomas
vaizdo filmukas.
– MO vaizdui paleisti ir sustabdyti.
– MO peržiūros juostoje pastūmus slankiklį, vaizdo demonstracijoje filmukas pasukamas į priekį arba atgal.
– MO garso valdymo mygtukai. Garsiakalbiu įjungiamas/išjungiamas garsas. Slankiklį stumiant kairėn, garsas mažėja, o stumiant dešinėn – didėja.
– šiais mygtukais galima atitinkamai pereiti į ankstesnį MO kadrą, pradėti nuo
pradžių arba pereiti į kitą kadrą.
– mygtukas, skirtas didinti arba mažinti MO užduočių (testų) tekstą.
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3.2.2. Demonstravimo įrankiai
MO demonstruoti sukurti šie įrankiai:
– „Žymeklis“ skirtas įprastam darbui su kompiuterio pele.
– „Vaizdo didinimas“ pritraukia MO vaizdą.
– „Vaizdo mažinimas“ atitolina MO vaizdą.
– „Pieštukas“ yra skirtas laisvai piešti ar pasižymėti reikiamus dalykus ekrane. Pavyzdžiui, jei norite atkreipti mokinių dėmesį į kurią nors nagrinėjamo MO sritį, galite pasibraukti pieštuku. Kitą kartą atidarius tą patį MO, jūsų žymėjimai nebus išlikę. Įjungus
„Pieštuko“ režimą, galima pasirinkti spalvą:

Taip pat galima pasirinkti ir linijos storį:

Papildomus piešinius ar žymėjimus galima panaikinti paspaudus mygtuką „Trintukas“.
– „Rodyklė“ leistuvo ekrane padėti rodykles norimoje vietoje.
Galima pasirinkti tokių krypčių rodykles:

Rodyklės iš MO vaizdo panaikinamos paspaudus jas kompiuterio pele.
– „Trintukas“ skirtas pašalinti visus pažymėjimus: uždengimus, pieštuko linijas, rodykles. Visi uždėti/nupiešti objektai ištrinami vienu šio mygtuko paspaudimu.
– „Uždengimas“ skirtas uždengti dalį vaizdo. Pavyzdžiui, jei norite, kad vaikai, matydami tik dalį MO vaizdo, atsakytų į klausimą. Jiems atsakius, atidengiate ir parodote
paslėptą MO dalį. Atsiradusį baltą stačiakampį galima mažinti, didinti arba paslinkti.

M ok y m os i ob j e k t a i
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„Uždengimas“ panaikinamas paspaudus mygtuką „Trintukas“ arba kryželį, esantį stačiakampio viršutiniame, dešiniajame, kampe.
– „Ranka“ naudojama, kai padidintas vaizdas netelpa į ekraną. Pirma, naudodami
įrankį „Vaizdo didinimas“, padidinate vaizdą iki norimo dydžio, o tada pasirenkate
„Ranką“ ir padidintą objektą galite stumdyti po ekraną. Kai „Ranka“ yra aktyvi, objekto
interaktyvumas laikinai išjungiamas. Jei norite išdidintame režime naudotis MO teikiamomis interaktyviomis galimybėmis (pastumti, ištempti, perkelti ir pan.), vietoj „Rankos“ pasirinkite „Rodyklę“.
– jei konkretus demonstravimo įrankis yra mėlynos spalvos, vadinasi – įrankis aktyvus
ir juo galima naudotis.
– jei įrankis yra pilkos spalvos, juo negalima naudotis. Pavyzdžiui, maksimaliai išdidinus MO, vaizdo didinimo įrankis tampa neaktyvus.
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3.2.3. Papildomos funkcijos
Virš MO rasite papildomų funkcijų mygtukus:
– šiais mygtukais MO galima įtraukti į Mano išrinktuosius arba, jei MO ten yra, jį iš
Mano išrinktųjų pašalinti;
– mygtukas atidaro informacinį MO langelį.

Jame galima matyti MO pavadinimą, veiklos sritį, ugdomus gebėjimus. Taip pat galima peržiūrėti MO metaduomenis pagal LOM (Learning Object Metadata) standartą, t. y. reikia paspausti užrašą Metaduomenys. Jį paspaudus, rodoma techninė ir klasifikacinė objekto informacija.

M ok y m os i ob j e k t a i
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– mygtuku galima atsisiųsti/eksportuoti MO į savo kompiuterį.
Atsisiųsti galima dviem formatais: supakuotą .zip pakavimo programa bei SCORM formatu.
Išpakavę .zip paketą, MO galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto.
SCORM formatu MO patogu įkelti į virtualias mokymosi aplinkas. Supakuotą MO paranku
laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektroniniu paštu.
– mygtukas atidaro MO naujame naršyklės lange per visą ekraną. Tokiu atveju Demonstracijos/Laboratorija/Testas grąžinami į pradinę būseną ir atidaromi iš pradžių.
– mygtukas atidaro pagalbos langą.

3.2.4. Susiję mokymosi objektai
MO peržiūros lango apačioje rodomas skyrelis Susijusios nuorodos.

Čia pagal reikšminius, su MO susijusius žodžius, pateikiamos nuorodos į Žodyną, Enciklopediją ar Demonstracijas.

3.3. Demonstracijos
Demonstracijos yra pagrindiniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Demonstracijos).
Pagal veiklos sritis pateikiamos įvairių objektų ar reiškinių demonstracijos.
 Demonstracijų sąrašas svetainėje „Gamta ir žmogus“ atrodo taip:
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Pasirinkus veiklos sritį kairėje pusėje, rodomos jai tinkamos demonstracijos. Pateikiamas demonstracijų sąrašas su pavadinimais ir trumpais aprašais. Jei demonstracijų yra daugiau nei
dešimt, sąrašo apačioje rodomi likusių demonstracijų puslapių numeriai.
M ok y m os i ob j e k t a i
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 Demonstracijos langas atrodo taip:

Demonstracijos vaizdai/kadrai paleidžiami ir sustabdomi valdymo mygtukais, esančiais
lango apačioje.
Gali būti demonstracijų, kuriose yra tik viena scena ar kadras; kompiuterio pele paspaudus
animacijoje esančius objektus, rodoma papildoma informacija ar paaiškinimai.
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3.4. Laboratoriniai darbai
Laboratorija yra pagrindiniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Laboratorija).
Pagal veiklos sritis pateikiamos įvairių virtualių laboratorinių darbų užduotys. Jas atlikus,
gautus rezultatus ar išvadas reikia įrašyti į atsiskaitymo lapą, prisegtą prie laboratorinio darbo.
 Laboratorijos langas atrodo taip:

Laboratorinius darbus galima atrinkti pagal veiklos sritis, kurių sąrašas pateikiamas kairėje
pusėje. Atrenkami tik pasirinktos veiklos srities laboratoriniai darbai su trumpais aprašais.

M ok y m os i ob j e k t a i
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 Laboratorinio darbo langas atrodo taip:

20
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Laboratoriniame darbe gali būti naudojami šie mygtukai:
– peržiūrėti laboratorinio darbo instrukciją;
– sugrįžti į pradinę padėtį.
Baigus laboratorinį darbą, gautus rezultatus, išvadas, hipotezes reikia įrašyti į atsiskaitymo
lapą. Jei norite, kad mokiniai šį lapą pildytų per pamoką raštu, galite jį iš anksto atsisiųsti ir
atsispausdinti. Jei lapas bus pildomas elektroniniu būdu, nurodykite mokiniams jį išsaugoti
kompiuteryje ar išsiųsti jums, kad vėliau jį galėtumėte patikrinti. Atsiskaitymo lapas atsiunčiamas paspaudus šį mygtuką:

 Atsiskaitymo lapo pavyzdys:
MOKINIO ATSISKAITYMO LAPAS
TEMA

Energijų virsmai

PRIEMONĖS .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
HIPOTEZĖ

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

REZULTATŲ LENTELĖ
BANDYMO NR.

Tiriamasis objektas

1

Žalios spalvos audeklas

2

Juodos spalvos audeklas

3

Aliuminio folijos plokštelė

IŠVADA

Įgrimzdimo į sniegą gylis

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ĮVERTINIMAS
(pildo mokytojas)

.....................................................................................................................................

PASTABOS
(pildo mokytojas)

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

M ok y m os i ob j e k t a i
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3.5. Testai
Testai yra pagrindiniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Testai).
Iš svetainės bazėje esančių klausimų galima sudaryti norimą testą, arba, jei žinote sudaryto
(Jūsų pačių ar kolegų) testo ID, galite atidaryti jau sukurtą testą.

3.5.1. Testo sudarymas
Testas sudaromas dviem būdais:
1. įėjus į meniu punktą Testai ir paspaudus mygtuką „Sukurti“;
2. sprendžiant testą, viršuje galima paspausti mygtuką „Naujas testas“ ir sukurti naują
testą.

22
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 1 žingsnis: Naujas testas
Reikia įvesti testo pavadinimą, nurodyti, kurios veiklos srities klausimus norima į testą
įtraukti, testo sudėtingumo lygį, klausimų kiekį teste, testo panaudojimo būdą, pageidaujamus klausimo tipus. Taip pat galite nurodyti ir laiką, per kurį mokinys turės atsakyti į
pateiktus klausimus. Kompiuterio pele paspaudus klaustuką, parodomas konkretaus lauko
paaiškinimas.

M ok y m os i ob j e k t a i
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 2 žingsnis: Klausimai
Pateikiamas nurodytus parametrus atitikusių klausimų sąrašas, o apačioje – rastų ir pažymėtų klausimų kiekis. Pažymėti klausimai įtraukiami į testą. Mokytojas gali pasirinkti tuos
klausimus, kuriuos jis nori įtraukti į testą, arba palikti visus sistemos pasiūlytus, jeigu nori,
kad sistema pati sudarytų testą.








Užvedus kompiuterio pelę ant piktogramų dešinėje pusėje (stulpeliuose), rodomas klausimo
sudėtingumo lygis bei tipas. Paspaudus piktogramą
simą.

24
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, bus pateikta informacija apie klau-

Testo klausimų lygmenys žymimi taip:
– lengvas klausimas;
– vidutinio sudėtingumo klausimas;
– sudėtingas klausimas.
Testo klausimų tipai žymimi taip:
– sudėlioti elementus į jiems skirtas vietas;
– sugrupuoti elementus pagal požymius;
– suporuoti atsakymus;
– pasirinkti kelis teisingus atsakymo variantus;
– dėlionė;
– pasirinkti vieną teisingą atsakymo variantą;
– kryžiažodis.

M ok y m os i ob j e k t a i
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 3 žingsnis: Jūsų duomenys
Suvedami papildomi duomenys:
• slaptažodis (reikalingas tik kontroliniam testui kurti). Galite naudoti pasiūlytą sistemos arba įrašyti savo;
• testo sudarytojo vardas;
• testo sudarytojo elektroninio pašto adresas;
• pažymėti, ar prie testo duomenų rodyti elektroninio pašto adresą.
Šių duomenų nenurodžius, testas vis tiek sukuriamas. Informacija apie testą pateikiama
ekrane (nuoroda į jį ir identifikacinis numeris, kurio prireiks, kai norėsite testą duoti spręsti
mokiniams) ir išsiunčiama nurodytu elektroninio pašto adresu.
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 4 žingsnis: Testas
Kol testas kraunamas, prašoma palaukti. Testo krovimo greitis priklauso nuo klausimų kiekio ir interneto ryšio (greičio).

Užkrovus testą, pateikiama informacija:

Paskutiniame testo kūrimo žingsnio lange paspaudus mygtuką „Spręsti testą“, galima pradėti spręsti testą. Jį atidarius, užsikrauna testo užduotys. Jas galima spręsti ne iš eilės.
M ok y m os i ob j e k t a i
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3.5.1.1. Testo sudėtingumo lygis
Galima pasirinkti vieną iš galimų testo sudėtingumo lygių:
a) lengvą;
b) vidutinį;
c) sudėtingą.
Testo sudėtingumo lygis nusako, kokiomis proporcijomis į testą bus įtraukti aukštesniojo,
pagrindinio ir patenkinamo lygio klausimai.
Klausimo
lygis

Testo sudėtingumas

Aukštesnysis
Pagrindinis
Patenkinamas

Sudėtingas

Vidutinis

Lengvas

40 %
50 %
10 %

30 %
40 %
30 %

10 %
50 %
40 %

Lentelė Nr.1. Testo sudėtis pagal klausimų lygį.

Pavyzdžiui, sudėtingą testą sudaro 40 % aukštesniojo, 50 % pagrindinio bei 10 % patenkinamo
lygio klausimų.
Sistema leidžia redaguoti parinktų klausimų sąrašą. Testui sudaryti pasirinkus sudėtingumo
lygio proporcijų neatitinkantį klausimų rinkinį, įspėjama, kad testas neatitinka pasirinkto sudėtingumo lygio.
Tokiu atveju Jūs galite:
a) grįžti ir redaguoti testo klausimų rinkinį;
b) nekreipti dėmesio į testo sudėtingumo lygį ir palikti pasirinktus klausimus;
c) pakeisti klausimų skaičių taip, kad testas atitiktų pasirinktą sudėtingumo lygį.
Klausimas gali būti skirtas tikrinti žinioms ir supratimui arba problemų sprendimo gebėjimams (pagal Bendrąsias programas). Nepriklausomai nuo pasirinkto sudėtingumo lygio testas
sudaromas iš 50 % klausimų, skirtų žinioms ir supratimui tikrinti, ir 50 % klausimų, skirtų
tikrinti problemų sprendimo gebėjimus.
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3.5.1.2. Klausimų kiekis teste
Nurodomas pageidaujamas klausimų kiekis teste (žr. 23 psl.).
Pagal Jūsų nurodytus parametrus (veiklos sritį, klausimo tipą) sistema gali parinkti iki 500
klausimų iš turimo klausimų banko, tačiau spręsti pateiks tik nurodytą klausimų kiekį.
Iš parinktų klausimų sąrašo sprendimui reikalingas klausimų kiekis atrenkamas atsitiktine
tvarka, atsižvelgiant į pasirinktą testo sudėtingumo lygį.
Pavyzdžiui:
Pageidaujami testo parametrai:
 veiklos sritis – Organizmų sandara ir funkcijos;
 klausimų kiekis teste – 10;
 testo sudėtingumo lygis – lengvas;
 klausimo tipas – visų tipų klausimai.
Pasirinkus veiklos sritį Organizmų sandara ir funkcijos, visų tipų klausimus ir lengvą testo sudėtingumo lygį, sistema iš klausimų banko parenka 127 klausimus, iš jų:
a) 41 patenkinamo lygio;
b) 73 pagrindinio lygio;
c) 13 aukštesniojo lygio.
Pagal pasirinktą testo sudėtingumo lygį, testą turi sudaryti:
a) 4 patenkinamo lygio klausimai (40 %);
b) 5 pagrindinio lygio klausimai (50 %);
c) 1 aukštesniojo lygio klausimas (10 %).
Vadinasi:
a) 4 patenkinamo lygio klausimai atsitiktine tvarka bus parinkti iš 41 sistemoje esančio
patenkinamo lygio klausimo;
b) 5 pagrindinio lygio klausimai atsitiktine tvarka bus parinkti iš 73 sistemoje esančių pagrindinio lygio klausimų;
c) 1 aukštesniojo lygio klausimas atsitiktine tvarka bus parinktas iš 13 sistemoje esančių
aukštesniojo lygio klausimų.
Svarbu žinoti, kad:
a) klausimai iš klausimų banko parenkami atsitiktine tvarka;
b) kiekvieną kartą užkraunant testą, klausimai bus pateikiami atsitiktine tvarka (net ir per
tą pačią pamoką prie skirtingų kompiuterių);
c) testo klausime atsakymo variantai kaskart sukeičiami vietomis, todėl tikėtina, kad pateikus spręsti tą patį testą keletui žmonių, kiekvienas testas bus unikalus.
M ok y m os i ob j e k t a i
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Jei pageidaujate, kad visi sprendžiantys testą gautų tuos pačius klausimus, klausimų sąraše
pažymėkite žymimuosius langelius tik prie tų klausimų, kuriuos norite įtraukti į testą. Teste
pateikiami tik Jūsų pažymėtieji klausimai.
Pavyzdžiui, Jums nurodžius, kad teste turi būti 10 klausimų, ir pažymėjus žymimuosius langelius prie dešimties klausimų, į testą bus įtraukti tik Jūsų pažymėtieji klausimai. Jei pažymėsite 15 klausimų (o testas bus iš 10 klausimų), tai kiekvieną kartą, užkraunant testą, atsitiktine tvarka bus parenkama 10 klausimų iš 15 pažymėtų. Tai labai patogu kuriant asmeninius
(personalizuotus) testus.
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3.5.1.3. Testo panaudojimo būdas
Galimi šie testo sprendimo būdai:
a) savitikra;
b) mokymasis;
c) kontrolinis darbas;
d) spausdinimas.
Testo sprendimo būdai a, b ir c skiriasi tuo, kokiu būdu pateikiamas testo įvertinimas. Testą atliekančiam asmeniui įvertinimas gali būti pateikiamas po kiekvieno klausimo arba, išsprendus visą testą – rezultatų lentelėje. Rezultatų lentelę galima apsaugoti slaptažodžiu:
sprendžiantysis nežinos, ar teisingai atsakė klausimus, ir negalės dar sykį spręsti testo.

Testą taip pat galima spręsti atspausdinus jį ant popieriaus lapo.
M ok y m os i ob j e k t a i
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Mokymasis
Šis būdas yra skirtas mokytis savarankiškai atsakinėjant į klausimus. Atsakius į klausimą, iš
karto galima pažiūrėti, ar atsakymas teisingas. Jei atsakymas neteisingas, mokiniui pateikiamos nuorodos, kur jis gali pagilinti temos žinias. Mokinys, perskaitęs pateiktą informaciją,
gali iš naujo atsakyti į klausimą.
Mokymosi būdu sprendžiant testą:
 atsakius į klausimą, iš karto galima pasitikrinti, ar atsakymas teisingas, pateikiamos
nuorodos, kur būtų galima pasiskaityti, jei atsakymas neteisingas;
 nerodoma rezultatų lentelė.
Savitikra
Šis būdas skirtas mokytis savarankiškai arba žinioms pasitikrinti. Išsprendus testą, pateikiama rezultatų lentelė, kurioje rodoma, ar į klausimus buvo atsakyta teisingai.
Savitikros būdu sprendžiant testą:
 atsakius į klausimą, iš karto nerodoma, ar atsakymas teisingas;
 rezultatų lentelė parodoma tik baigus spręsti testą;
 rezultatų lentelė neapsaugota slaptažodžiu.
Kontrolinis darbas
Šis būdas tinka žinioms patikrinti. Norint pamatyti, ar į klausimą buvo atsakyta teisingai,
būtina įvesti per testo kūrimą pateiktą slaptažodį. Kontrolinį darbą mokytojas mokiniams
gali pateikti spręsti klasėje – teisingi atsakymai bus parodyti tik tuomet, kai mokytojas įves
slaptažodį.
Kontrolinio darbo būdu sprendžiant testą:
 atsakius į klausimą, neparodoma, ar atsakymas teisingas;
 rezultatų lentelė pateikiama tik baigus spręsti testą;
 rezultatų lentelė apsaugota slaptažodžiu.
Spausdinimas
Testo klausimai pateikiami spausdinti tinkamu formatu.

3.5.1.4. Klausimo tipas
Sudarant testą, galima pasirinkti testo klausimo tipą. Yra septynių tipų testo klausimai (užduotys):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sudėlioti elementus į jiems skirtas vietas;
sugrupuoti elementus pagal požymius;
suporuoti atsakymus;
pasirinkti kelis teisingus atsakymo variantus;
dėlionė;
pasirinkti vieną teisingą atsakymo variantą;
kryžiažodis.

1. Sudėlioti elementus į jiems skirtas vietas –

.

Iš laisvų elementų sąrašo kompiuterio pele elementus reikia sudėlioti į jiems skirtas – teisingas – vietas. Atsakymo teisingumas vertinamas pagal tai, ar visi elementai sudėlioti į teisingas vietas.

.

Pele sudėliokite žodžius į tinkamas vietas sakiniuose.

M ok y m os i ob j e k t a i
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2. Sugrupuoti elementus pagal požymius –

.

Kompiuterio pele elementus reikia suskirstyti į tinkamas grupes.

Pele perkelkite daiktus prie atitinkaų medžiagų.
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3. Suporuoti atsakymus –

.

Pagal tam tikrą požymį reikia sudaryti teisingas pateiktų objektų poras.

Pele suporuokite paveiksliukus su žodžiais.

M ok y m os i ob j e k t a i
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4. Pasirinkti kelis teisingus atsakymo variantus –

.

Iš pateiktų atsakymo variantų kompiuterio pele reikia pažymėti teisingus atsakymus.

.
.
.
.
.
.
Pasirinkite teisingus atsakymo variantus.
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5. Dėlionė –

.

Kad gautųsi aiškus – teisingas – paveiksliukas, reikia kompiuterio pele sudėlioti jį iš pateiktų
paveiksliuko dalių.

Sudėliokite dėlionę.

M ok y m os i ob j e k t a i
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6. Pasirinkti vieną teisingą atsakymo variantą –

.

Iš pateiktų atsakymų kompiuterio pele reikia pažymėti tik vieną teisingą atsakymą.

Pasirinkite teisingą atsakymo variantą.
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7. Kryžiažodis –

.

Reikia teisingai atsakyti į pateiktus klausimus ir į nurodytą vietą (vertikaliai arba horizontaliai), pagal klausimo numeriuką, surašyti atsakymus. Rašant atsakymą, žymeklis pats pereina į kitos raidės laukelį.

Horizontaliai:
3. Maisto medžiaga, iš kurios organizmas gauna
pagrindinį kiekį energijos.
4. Mitybos taisyklė, kurios laikydamasis niekada
nepersivalgysi.
6. Energijos matavimo vienetas,
8. Medžiagos neteikiančios organizmui energijos, bet
jų trūkstant gali pašlyti sveikata.
9. Angliavandenis, kurio ypač daug bulvėse.
12. Ką gauna žmogaus organizmas iš maisto.
13. Koks turi būti maistas, kad būtume sveiki ir žvalūs.
15. Skaidri, bekvapė, skysta medžiaga, būtina gyvybei
palaikyti.
16. Pagrindinė organizmo statybinė medžiaga.
Vertikaliai:
1. Procesas, kuriam vykstant maistas suskaidomas iki
smulkiausių dalelių.
2. Medžiaga stiprinanti kaulus ir dantis.
5. Produktų grupė sudaranti sveikos mitybos pagrindą.
7. Labai daug energijos turinčios maisto medžiagos.
10. Organas kuriame maistas paverčiamas tyrele.
11. Kas išnešioja maisto medžiagas po visą
organizmą.
14. Įspėk mįslę: Pilna trobelė baltų vištelių.
17. Noras valgyti.
Išspręskite kryžiažodį.

M ok y m os i ob j e k t a i
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3.5.2. Testo sprendimas
Testo sprendimas iškviečiamas šiais būdais:
a) per tiesioginę nuorodą, kuri pateikiama svetainėje sudarius testą;
b) įėjus į pagrindinio meniu punktą Testai, įvedus testo ID ir pasirinkus mygtuką „Atidaryti“. Testas atkuriamas pagal jo ID, kurį gaunate sudarius testą.
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Paspaudus mygtuką „Atidaryti“, pateikiama testo informacija:

Paspaudus mygtuką „Spręsti testą“, užkraunamas testas.

M ok y m os i ob j e k t a i
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Testo sprendimo langas atrodo taip:

Pele suporuokite paveiksliukus su žodžiais.

Navigacinių mygtukų juosta leistuvo apačioje:

Spaudžiant kairįjį mygtuką, grįžtama į prieš tai buvusį klausimą, spaudžiant dešinįjį – pereinama į kitą (naują) klausimą. Spaudžiant skaičių, įeinama į to numerio puslapį (užduotį).
Sprendžiant į testo klausimus, eiliškumas nėra svarbus. Sprendžiamos užduoties numeris
juostoje paryškinamas.
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– mygtukas nutraukia kontrolinio darbo arba savitikros testo sprendimą. Jei atsakyta ne į visus testo klausimus, paspaudus šį mygtuką,
prašoma patvirtinti veiksmą:

Jei nutariama nebaigti sprendimo, grįžtama į testo sprendimo langą. Beje, savitikros testo
sprendėjui parodomas testo rezultatų langas su teisingais ir klaidingais atsakymais, o kontrolinio darbo testo sprendėjas, norintis sužinoti atlikto darbo rezultatus, privalo įvesti testo
slaptažodį.

Slaptažodis skirtas tam, kad mokiniai, išsprendę kontrolines užduotis, nepamatytų atsakymų
ir negalėtų dar kartą atlikti užduočių bei ištaisyti padarytas klaidas. Mokinys, nežinodamas
sprendimo rezultatų, atsakymus, jei leidžia laikas, gali taisyti, kiek nori kartų. Tik žinantysis
slaptažodį gali patikrinti kontrolinio darbo rezultatus.

M ok y m os i ob j e k t a i
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Įvedus neteisingą slaptažodį, rodomas pranešimas, jog galima dar kartą bandyti. Įvedus teisingą slaptažodį, parodomas testo rezultatų langas su teisingais ir klaidingais atsakymais.
– mygtukas skirtas tikrinti rezultatus baigus spręsti kiekvieną užduotį
mokomajame teste (sprendimo laikas neribotas). Jei atsakymas teisingas, ekrane pasirodo štai toks langas:

Paspaudus mygtuką „Kitas klausimas“, pateikiamas kitas testo klausimas.
Jei atsakymas neteisingas, ekrane pasirodo štai toks langas:

Galima susipažinti su informacija, kuri padėtų teisingai atsakyti į klausimą, ir bandyti atsakyti iš naujo.
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Testo rezultatų langas atrodo taip:

Rezultatai žymimi taip:
– teisingai išspręsta užduotis;
– klaidingai išspręsta užduotis.
– paspaudus mygtuką, nurodytu elektroninio pašto adresu galima išsiųsti elektroninį laišką su testo rezultatais ir įrašytu komentaru.

M ok y m os i ob j e k t a i
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3.6. Enciklopedija
Enciklopedija yra pagrindiniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Enciklopedija).
Pagal veiklos sritis pateikiami įvairūs straipsniai su išplėstu sąvokos ar reiškinio aprašymu,
ant sąvokų pateikiamos nuorodos į Žodyną.
 Pagrindinis Enciklopedijos langas su straipsnių sąrašu atrodo taip:
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Viršuje pateikiama abėcėlė, kuri ypač paranki straipsniams ieškoti. Pasirinkus raidę, pateikiami visi iš pasirinktos raidės straipsniai.
Atrinkti straipsnius galima ir pagal veiklos sritį. Jų sąrašas pateikiamas kairėje pusėje. Pateikiami tik pasirinktos veiklos srities straipsniai, surūšiuoti pagal abėcėlę.
Jei straipsnių yra daugiau nei dešimt, sąrašo apačioje rodomi puslapių numeriai.
Visus Enciklopedijos straipsnius galima atsisiųsti supakuotus į vieną failą ir vėliau juos naudoti kitoje virtualioje aplinkoje (pvz., Moodle). Medžiaga atsiunčiama paspaudus mygtuką,
esantį šalia abėcėlinės straipsnių rodyklės:

Enciklopedijos straipsnius galima atsisiųti ir po vieną, paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“.
Straipsnio langas atrodo taip:

Straipsnio lango dalys:
1. straipsnio/objekto/reiškinio pavadinimas ir išplėstas aprašas, kuriame esančios sąvokos pateikiamos kaip aktyvios nuorodos į Žodyną. Aprašas gali būti iliustruotas;
2. su straipsniu susijusios nuorodos į Žodyną, į kitus Enciklopedijos straipsnius ar Demonstracijas.
M ok y m os i ob j e k t a i
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3.7. Žodynas
Žodynas pateikiamas pagrindiniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Žodynas).
Žodyne pateikiami įvairių sąvokų trumpi paaiškinimai.
 Pagrindinis Žodyno langas atrodo taip:

Lango viršuje pateikiama abėcėlė, kuri labai paranki straipsniams ieškoti. Pasirinkus konkrečią raidę, atidaromi visi iš pasirinktos raidės straipsniai, apibūdinantys sąvokas ar reiškinius.
Jei straipsnių yra daugiau nei dešimt, sąrašo apačioje rodomi puslapių numeriai.
Visus Žodyno straipsnius galima atsisiųsti supakuotus į vieną failą ir vėliau juos naudoti virtualioje aplinkoje (pvz., Moodle). Medžiaga atsiunčiama paspaudus šį mygtuką:
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Žodyno straipsnius galima atsisiųti ir po vieną, naudojant mygtuką „Atsisiųsti“. Žodyno
straipsnio langas atrodo taip:

Straipsnio lango dalys:
1. straipsnio/objekto/reiškinio pavadinimas ir trumpas paaiškinimas ar apibrėžimas, kuriame esančios sąvokos pateikiamos kaip aktyvios nuorodos į kitus Žodyno straipsnius.
Aprašymas gali būti iliustruotas;
2. su straipsnio reikšminiais žodžiais susijusios nuorodos į Enciklopediją, kitus Žodyno
straipsnius ar Demonstracijas.

M ok y m os i ob j e k t a i
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4. mano išrinktieji
Mano išrinktieji yra šoniniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Mano išrinktieji).
Ruošdamiesi pamokai, temai išdėstyti tinkančius MO įtraukite į šį (Mano išrinktųjų) sąrašą,
taip sukurdami savo pamokos scenarijų. Išsaugoję šį scenarijų, per pamoką galėsite mokiniams pateikti jo nuorodą ir tokiu būdu nagrinėti tik Jūsų iš anksto atrinktus MO. Taip sutaupysite laiko, nes per pamoką nereikės naršyti svetainėje ir ieškoti reikalingų MO. Tačiau
nepamirškite, kad siekiant ugdyti bendruosius gebėjimus, pravartu pasinaudoti ir kitomis
šio kurso teikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, Paieška, Susijusiomis nuorodomis ir kt.
Toliau pateikiama instrukcija, kaip galite dirbti su Mano išrinktųjų sąrašu.
MO į Mano išrinktuosius galima įtraukti arba, jei jis jau įtrauktas, pašalinti šiais mygtukais:
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Mano išrinktųjų puslapis atrodo taip:

M a n o i š ri n k t i e j i
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 Išrinktųjų objektų sąrašas
Viršuje rodomas pasirinktų (Įtrauktų į mano išrinktuosius) objektų sąrašas. Jame pateikiama atitinkama MO tipo piktograma, o mygtukais
objektus galima perkelti aukščiau
ar žemiau, pašalinti iš Mano išrinktųjų. Eiliškumas, kuriuo MO bus pateikti mokiniams, kai jie
atsidarys šį scenarijų, sutampa su eiliškumu, kuriuo MO pateikti Mano išrinktųjų sąraše.
 Pridėti testą
Nurodžius testo ID ir paspaudus mygtuką „Įtraukti“, testas patenka į išrinktuosius objektus.
 Išsaugojimas
Pamokos scenarijų (MO ir jų eiliškumą) galima išsaugoti. Tam reikia nurodyti šiuos duomenis:
a) pamokos scenarijaus autorių (būtina įrašyti),
b) elektroninio pašto adresą (būtina įrašyti), kuriuo bus atsiunčiamas laiškas su scenarijaus ID ir nurodytais duomenimis,
c) scenarijaus pavadinimą (būtina įrašyti),
d) pastabą.
– mygtuku išsaugomas scenarijus ir nurodytu elektroniniu paštu
išsiunčiamas elektroninis laiškas su scenarijaus kodu.
– mygtukas nukreipia į scenarijaus peržiūros langą.
 Užkrovimas
Išsaugotą pamokos scenarijų galima užkrauti peržiūrai. Tam reikia įvesti elektroniniu paštu
gautą scenarijaus kodą ir paspausti mygtuką „Užkrauti“.
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M ano iš rink tieji

Turinys parodo MO, priskirtų Mano išrinktiesiems, sąrašą:

Scenarijaus peržiūros langas susideda iš atidaryto mokymo(si) objekto ir valdymo juostos:

Mygtukais „Atgal“, „Pirmyn“ galima vaikščioti po išrinktų objektų sąrašą.
Mygtukas „Redaguoti“ nukreipia į pagrindinį Mano išrinktųjų langą.

M a n o i š ri n k t i e j i
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5. Pagalba
Pagalba yra šoniniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Pagalba).
Pagalba skirta naudojantiems kurso medžiagą svetainėje „Gamta ir žmogus“.
Pagalboje pateikiama ši naudojimo instrukcija ir kompiuterio atitikimo minimalius reikalavimus diagnostikos puslapis su rekomendacijomis.

5.1. Kompiuterio diagnostika
Ji yra šoniniame meniu Pagalba –>Kompiuterio diagnostika arba Svetainės medyje (šaka Kompiuterio diagnostika).
Kompiuterio diagnostika skirta patikrinti techninių kompiuterio parametrų tinkamumą svetainės objektams naudoti. Tikrinami šie techniniai parametrai:
 spalvinė geba;
 ekrano skiriamoji geba;
 naršyklė;
 Flash įskiepis;
 JavaScript palaikymas;
 interneto greitis.
Tinkami parametrai žymimi žalia, netinkami – raudona, o tikrinami – balta spalvomis. Kiekvienam parametrui nurodoma rekomenduojama reikšmė, esama reikšmė tikrinamame
kompiuteryje, pateikiamas parametro paaiškinimas.
Pavyzdžiui:
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P agalba

Tinkamumas

Techninis
Jūsų
Rekomenduojama
parametras
kompiuteryje

Tinkamas

Spalvinė
geba

32bit

Tinkamas

Ekrano
skiriamoji
geba

1024x768

Tinkamas

Naršyklė

Explorer 6+,
FireFox 1.5+,
Opera 8+

Netinkamas

Flash
įskiepis

8+

Tinkamas

JavaScript
palaikymas

Privalomas

Tikrinama

Interneto
greitis

128–64 KB/s

Paaiškinimas

Rekomendacija

32bit

Nustatykite didesnę ekrano spalvinę gebą savo
kompiuterio valdymo
skydelyje (Control panel).
1680x1050
Kuo didesnė skiriaNustatykite didesnę
moji geba, tuo dauekrano skiriamąją gebą
giau turinio galima
savo kompiuterio valdymo
atvaizduoti ekrane. Jei skydelyje (Control panel).
skiriamoji geba per
maža, ne visas mokomojo objekto turinys
bus ekrane.
Norint naudotis
Explorer 7
visomis tinklalapio
funkcijomis, reikia
šiuolaikinės interneto
naršyklės, kurioje
yra realizuoti Flash
papildinys (įskiepis) ir
JavaScript kalba.
0
Atsisiųskite ir įsidiekite
Flash papildinys
(įskiepis) reikalingas kompiuteryje nemokamą
mokomiesiems objek- Adobe Flash Player.
tams peržiūrėti.
Yra
Tam tikros tinklaĮjunkite JavaScript
lapio funkcijos gali
palaikymą savo interneto
neveikti, jei naršyklė naršyklėje.
nesuderinama su
JavaScript.
Jūsų kompiuKuo spartesnis inter- Naudodamiesi tinklalapiu,
teris tikrinamas. netas, tuo greičiau
tuo pačiu metu nesisiųsatsisiunčiamos nuokite iš interneto filmų ar
traukos, vaizdo įrašai muzikos. Jei tinklalapis
ir kiti MO.
vis tiek kraunasi lėtai – pasitelkite kantrybę :)

Pa g a l b a
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6. Mokytojo biblioteka
Mokytojo biblioteka yra šoniniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Mokytojo biblioteka).
Mokytojo bibliotekoje pateikiama įvairi informacija:
• Pamokų planai. Jais naudodamiesi, galite pravesti pamokas su šioje svetainėje pateiktais MO. Pamokų planus galite naudoti tiek tiesiogiai iš svetainės (atsidarę kaip interneto puslapį), tiek atsisiuntę ir atsispausdinę (kaip Word dokumentą).
• Pamokų planų ir pateikčių šablonai. Pateikiama keletas variantų pamokų planų šablonų, galite pasirinkti ir naudoti Jums tinkamą planavimui šabloną. Taip pat rasite
šablonus bandymams bei temoms pristatyti. Bandymo bei temos pristatymo šablonus
galite naudoti pateikdami užduotis mokiniams arba patys rengdamiesi pamokai.
• Konsultantų Gerosios patirties leidinys ir pateiktys. Leidinyje pateikiama projekto
konsultantų (mokytojų) patirtis, surinkta per šio kurso rengimą ir išbandymą. Leidinyje rasite bendrų IKT naudojimo rekomendacijų, pamokų planų ir kitos naudingos
medžiagos.
Pateiktys skirtos konkrečioms, per pamokas nagrinėjamoms temoms (pvz., „Nauji energijos šaltiniai“) pristatyti.
• Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu naudojimo galimybės (metodinės
rekomendacijos). Pateikiama informacija, suskirstyta pagal veiklos sritis, nurodant,
kokius kurso MO naudoti ugdant tam tikrus gebėjimus ar gilinant žinias bei supratimą. Šios metodinės rekomendacijos bus ypač naudingos ruošiantis pamokoms, kuriose
naudojamas integruotas gamtos mokslų kursas IKT pagrindu.
• Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu naudotojo vadovas. Pateikiamas šis
naudotojo vadovas.

7. Vieta bendrauti
Vieta bendrauti yra šoniniame meniu arba Svetainės medyje (šaka Vieta bendrauti).
Vieta bendrauti – tai svetainės diskusijų forumas, kuriame galima dalytis patirtimi su kitais
svetainės „Gamta ir žmogus“ lankytojais, diskutuoti rūpimomis temomis. Šiame forume gali
dalyvauti visi suinteresuoti asmenys: mokytojai, mokiniai ar jų tėvai. Diskusijų forumą sudaro šie langai:
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 Pagrindinis langas

V i eta b en d r a u t i
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Greitos paieškos zonoje įvedus temos pavadinimo, turinio ar pranešėjo slapyvardžio dalį ir
paspaudus mygtuką „Ieškoti“, galima atlikti paiešką. Nukreipiama į paieškos rezultatų langą.

Nuoroda „Išplėstinė paieška“ nukreipia į išplėstinės paieškos langą.
Nuoroda
žinti į pagrindinį forumo puslapį.
Mygtuku

rodoma visuose forumo puslapiuose ir gali sugrą-

didinamas arba mažinamas forumo langų šrifto dydis.

Mygtuku
pasiekiama dažnai užduodamų klausimų zona, kurioje galima rasti atsakymus į rūpimus klausimus.
Nuoroda Peržiūrėti neatsakytus pranešimus nukreipia į neatsakytų pranešimų peržiūros langą.
Nuoroda Peržiūrėti aktyvias temas nukreipia į aktyvių temų peržiūros langą.
Pagrindiniame lange pateikiamos šios kategorijos:
• temos su visų veiklos sričių kategorijomis;
• MO kategorijos;
• mokytojų kategorija;
• svetainės klaidų kategorija.
Prie kiekvienos kategorijos rodoma: diskusijos temų ir esančių pranešimų kiekis kategorijoje,
paskutinio kategorijos pranešėjo slapyvardis, pranešimo data.
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V i eta bendrauti

 Išplėstinės paieškos langas

V i eta b en d r a u t i
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Paieškos parametrų paaiškinimas:
• Ieškomas žodis
Reikia įrašyti bent vieną žodį. Kiekvienas žodis turi būti bent iš 3 simbolių ir ne ilgesnis
kaip 14 simbolių (neskaitant specialių paieškos ženklų).
Ieškant konkretaus žodžio, galima naudoti specialius paieškos simbolius. Simbolis „+“,
parašytas prieš žodį, rodo, kad reikia ieškoti tokio žodžio. Simbolis „–“, parašytas prieš
žodį, rodo, kad nereikia ieškoti tokio žodžio. Jei ieškote tik vieno iš kelių žodžių, atskirkite
juos simboliu „|“. Dalinėms reikšmėms reikia naudoti simbolį „*“.
• Terminų ieškojimo pasirinkimas
Ieškoti visų terminų arba naudoti užklausą (kiekviename rezultate turi būti rasti visi įvesti
žodžiai arba visa užklausa).
Ieškoti bet kurio termino (kiekviename rezultate turi būti nors vienas iš paieškos žodžių).
• Ieškomas autorius
Reikia įrašyti bent vieną žodį. Kiekvienas žodis turi būti bent iš 3 simbolių ir ne ilgesnis nei
14 simbolių (neskaitant specialių paieškos ženklų).
Dalinėms autoriaus vardo reikšmėms naudokite „*“.
• Ieškoti forumuose
Pasirinkite forumą arba forumus (laikant paspaustą „Ctrl“ klavišą), kuriuose norite atlikti
paiešką.
• Ieškoti subforumuose
„Taip“ – bus ieškoma ir visuose subforumuose.
„Ne“ – bus ieškoma tik pagrindiniuose forumuose.
• Ieškoti: Pranešimo pavadinime ir tekste, Pranešimo tekste, Tik temų pavadinimuose, Pirmuose
temos pranešimuose.
• Rodyti rezultatus kaip: Pranešimai – rodomi rasti pranešimai, Temos – rodomos temos,
kuriose rasti pranešimai pagal paieškos parametrus.
• Rūšiuoti rezultatus pagal: autorių, pranešimo laiką, forumą, temos pavadinimą, pranešimo pavadinimą (didėjimo arba mažėjimo tvarka pasirinktai).
• Rodyti rezultatus iš paskutinių: visus, 1 dienos, 7 dienų, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių, 1 metų.
• Rodyti pirmus
Jei pranešimas ilgas, galima nurodyti, kiek pirmų jo simbolių rodyti, kad vienas pranešimas rezultatuose neužimtų viso lango.
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Mygtukas „Iš naujo“ atstato paieškos parametrus į pradinę būseną.
Mygtukas „Ieškoti“ vykdo paiešką ir nukreipia į paieškos rezultatų langą.
Paieškos lango apačioje pateikiamos paskutinės vykdytos paieškos (rodomas ieškotas tekstas
ar užklausa, paieškos data). Nuoroda nukreipia į atitinkamos paieškos rezultatų langą.
 Paieškos rezultatų langas
Rodomas rezultatų kiekis ir paieškos frazė.
Paspaudus Grįžti į išplėstinę paiešką, galima pereiti į išplėstinės paieškos langą.
Galima ieškoti tarp rezultatų, paieškos frazė bus papildyta nauja reikšme:

Paieškos žodžiai žinutėse rodomi paryškintai.
Galima pakeisti paieškos intervalą ir rūšiavimo lauką bei tvarką:

Galima pereiti į norimą forumą (kategoriją):

V i eta b en d r a u t i
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Rezultatų langas atrodo taip:

http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt.php/mano-is ... A0A0CF3797

http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt.php/mano-is ... B56E97E8F2
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 Forumo temų langas
Rodomas forumo kelias.
Galima sukurti naują temą.
Galima ieškoti tarp forumo temų.

V i eta b en d r a u t i
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 Naujos temos kūrimo langas

Naujos temos langui sukurti būtini šie parametrai:
• vartotojo vardas;
• temos pavadinimas;
• pakartotas sugeneruotas patvirtinimo kodas iš paveikslėlio;
• temos tekstas;
• automatinio URL adresų apdorojimo išjungimas/įjungimas.
Kiti langai:
 neatsakytų pranešimų peržiūros langas;
 aktyvių temų peržiūros langas;
 kategorijos pranešimų langas;
 DUK (dažnai užduodamų klausimų) langas.
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8. Mokymosi objektų atsisiuntimas
(naudojimas) kitose aplinkose

„Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu 5–6 klasėms“ mokymosi objektus galima
atsisiųsti į savo kompiuterį naudojimui virtualioje mokymosi aplinkoje arba demonstracijai,
neprisijungus prie interneto. Išpakavus atsisiųstą archyvą su MO, galima jį atsidaryti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektroniniu paštu.
Atsisiųsti galima šių tipų MO:
a) demonstraciją;
b) laboratorinį darbą;
c) žodyną (žodynas su visais straipsniais ir abėcėline rodykle);
d) žodyno straipsnį;
e) enciklopediją (enciklopedija su visais straipsniais ir abėcėline rodykle);
f) enciklopedijos straipsnį;
g) testą.
Atsisiuntimo funkcija pasiekiama atidarius MO ir paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“:
Galimi šie MO atsisiuntimo variantai:
 Atsisiųsti MO, supakuotą SCORM 1.2 formatu ir parengtą įkelti/importuoti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz.: Moodle, WebCT, Atutor), kuri palaiko SCORM formatą.
Šio formato MO paketai gali turėti savyje web puslapius, grafiką, JavaScript programas,
Flash prezentacijas ar tai, kas veikia interneto naršyklėse.
 Atsisiųsti MO, supakuotą .zip pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atidaryti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto (offline režimu). Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti
elektroniniu paštu.

Mok y m os i ob j ek tų a ts i s i u n ti m a s ( n a u doj i m a s ) k i tos e a p l i n k o se
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8.1. Mokymosi objektų naudojimas Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje
Moodle ar kitokia virtuali mokymosi aplinka (VMA) yra tarsi virtuali klasė, kurioje galima
savarankiškai skaityti teoriją, atlikinėti užduotis, o mokytojas gali jas vertinti ir konsultuoti
per forumą ar elektroniniais laiškais. Kad taip būtų, reikia prisijungti prie sistemos.
Įrankiai, kuriais importuojame medžiagą į kursą, įvariose VMA gali skirtis. Importuojama
medžiaga turi būti pateikiama tinkamu formatu. Vienas iš jų – SCORM (Sharable Content
Object Reference Model).
Kaip įkelti bet kokį SCORM paketą ir padaryti jį savo kurso dalimi? Sukūrus SCORM modulį,
jis bus matomas kurso turinyje.
 MO įkėlimas į virtualios aplinkos failų sritį
Kairėje pusėje esančiuose administravimo įrankiuose mygtuku

atidaroma failų sritis:

Įėjus į norimą aplanką arba sukūrus naują, reikia spausti mygtuką „Siųsti failą“. Tada atsidarys failo įkėlimo langas:
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Pasirinkus norimą .zip formato failą su SCORM formato MO, reikia spausti mygtuką „Siųsti
šį failą“, ir jis atsiras sistemos failų srityje.
Failas atsiranda sąraše:

 IMS turinio paketo sukūrimas su SCORM objektu
Esant Moodle aplinkos temos redagavime, kairėje pusėje (t. y. administravimo įrankių juosto, po Jūsų kurso plane esančių pamokų sąrašu atsije) paspaudus mygtuką
randa du išsiskleidžiantys sąrašai. Iš išteklių sąrašo reikia pasirinkti IMS turinio paketas:

Mok y m os i ob j ek tų a ts i s i u n ti m a s ( n a u doj i m a s ) k i tos e a p l i n k o se
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Tuomet atsidaro langas, kuriame galima nurodyti pamokos pavadinimą (laukelis Vardas),
santrauką, o laukelyje Vieta pasirinkti SCORM tipo MO (.zip archyvą):
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Archyvas prieš tai gali būti įkeltas į kurso failų sritį arba jį galima įkelti per pamokos kūrimą.
Viską būtina patvirtinti paspaudus mygtuką „Įrašyti keitimus“.
Paskui SCORM paketą reikia išdėstyti paspaudus mygtuką „Išdėstyti“:

Tada pasirodo toks sėkmingo įkėlimo patvirtinimas:

Peržiūrėti atkurtą paketą galima paspaudus mygtuką „Peržiūrėti IMS turinio paketą“. Peržiūroje atsidaro įkelto MO vaizdas.
 Atkurto MO peržiūra
Sukurtos užduoties MO iškviečiamas paspaudus pamokos nuorodą sąraše:

MO šioje aplinkoje naudojamas kaip ir svetainėje, tik leistuvas atsidaro atskirame lange. Visos jo funkcijos išlieka tos pačios.

Mok y m os i ob j ek tų a ts i s i u n ti m a s ( n a u doj i m a s ) k i tos e a p l i n k o se
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Peržiūrint atsidaro įkelto MO vaizdas.

8.2. Savarankiškų mokymosi objektų naudojimas kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto
Pirmiausia .zip formato failas iš svetainės atsisiunčiamas į kompiuterį, tad MO paleisti nebereikės interneto (offline režimas). Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektroniniu paštu.
Kad galėtumėte pasileisti MO iš .zip archyvo, pirmiausiai reikia jį išpakuoti norimoje kompiuterio vietoje. Išpakuotame MO faile reikia paleisti index.html failą. MO atsidarys naujame
interneto naršyklės lange (offline režimu).
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Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu naudotojo vadovas.
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