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1dalis. Nuotoliniai kursai1dalis. Nuotoliniai kursai



Mokyklų žiniatinkliaiMokyklų žiniatinkliaiMokyklų žiniatinkliaiMokyklų žiniatinkliai

LITNET V ld t (KTU) k klLITNET Valdymo centras (KTU) mokykloms 
teikia nemokamą WWW serverio paslaugą: 
150 MB disko vietos (nuo 2008 08 01)( )
Serverio platforma UNIX (Apache, PHP); 
MySQL duomenų bazės palaikymas; 
PHP l ikPHP palaikymas; 
Svetainės valdymas- PHPMyAdmin MySQL 
administravimui (lietuviška versija); ( j );
Prisijungimas FTP/SFTP protokolu; 
Kasdien daromos rezervinės kopijos; 
Kvalifikuotas kompiuterinių tinklų apsaugos 
specialistų serverio aptarnavimas ir priežiūra.

P.s. išskyrus Vilniaus ir Šiaulių regionus



Programos tikslasProgramos tikslasProgramos tikslasProgramos tikslas

• Pateikti pedagogams žiniasPateikti pedagogams žinias 
modernaus ir dinaminio 
žiniatinklio sukūrimui sužiniatinklio sukūrimui su 
nemokama turinio valdymo 
sistema (TVS) LITNET 
serveryje, nagrinėjant šiuolaikines yj g j
svetainių kūrimo technologijas, 
įrankius bei saugumo problemos.įrankius bei saugumo problemos. 



UždaviniaiUždaviniai

ili i d i i• Pagilinti pedagogų žinias 
interneto svetainių kūrimo 
technologijose, suteikti praktinių 
įgūdžių.

• Išmokyti pedagogus kurti 
interneto svetaines, panaudojant e e o sve es, p udoj
turinio valdymo sistemą Joomla!. 

• Suteikti žinių apie svetainės• Suteikti žinių apie svetainės 
kokybės analizę. 



ProgramaProgramaProgramaPrograma

28 l li i k 20 l d b28 val. nuotolinio mokymo, 20 val. sav. darbo, 
2 val. auditorinio, viso 50 val.

1 Į d (4 l 2 2 )1. Įvadas (4 val., 2t+ 2p)
2. Darbo pagrindai (4 val., 2t+2p)
3. Dizainas (5 val., 2t+3p)
4. Turinys (5 val., 2t+3p)
5. Papildomi TVS komponentai. Jų įdiegimas, 

administravimas. (5 val., 2t+3 p)
6. Baigiamasis darbas (5 val. praktinės). 

Žiniatinklis mokyklai/dėstomam dalykui su 
TVS. 



Reikalavimai dalyviamsReikalavimai dalyviamsReikalavimai dalyviamsReikalavimai dalyviams
• Darbo kompiuteriu pagrindai, p p g ,

gebėjimas naudoti el. paštą ir interneto 
naršyklę distancinio mokymonaršyklę, distancinio mokymo 
metodikos pagrindai ar bent suvokimas, 
darbas serveryje naudojant FTPdarbas serveryje naudojant FTP. 

Baigusieji kursą turėtų gebėti: 
• originaliai, sumaniai, tvarkingai, teisėtai g g

ir sistemingai apdoroti informaciją bei 
ją pateikti internete tinklapio pavidale

d j t TVS J l !naudojant TVS Joomla!.



DalyviaiDalyviai
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PažangumasPažangumas



Dalyviai pagal lytįDalyviai pagal lytį
Dalyvavo70

20

50
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Metodinė medžiagaMetodinė medžiagaMetodinė medžiagaMetodinė medžiaga



Įgytų kompetencijų įvertinimasĮgytų kompetencijų įvertinimasgy jgy j

• 4 užduotys;
• baigiamasis darbas- internetobaigiamasis darbas interneto 

svetainės projektas.



Bendravimas

• Virš 200 žinučių diskusijose 
• Apie 200 el laiškų WebCT +Apie 200 el.laiškų  WebCT +

120
1 k l ij• 1 konsultacija

• 1 anketae



Mokymosi procesasMokymosi procesas



Mokymosi procesasMokymosi procesas



NuorodosNuorodos



Dalyvių aktyvumasDalyvių aktyvumas

1. Aktyviausias dalyvis- Raimonda Salienė, 
išsiųsta 16 žinučių ir 37 el.laiškai.ų ų

2. Raimonda Vainauskienė, Laima Gaižutienė
3 T j R d iči i ji lik i3. Tatjana  Radzevičienė pirmoji atliko visas 

užd.
4. Vygandas Banišauskas- laiku ir puikiai atliko 

užduotisužduotis
5. Vaida Dagytė- pirmoji baigė kursus (puikus 

b i i i )baigiamasis)



Atliktos visos užduotysAtliktos visos užduotys
Tatjana  Radzevičienė   Nemunaičių pagrindinė 

/mokykla http://kursai.litnet.lt/~mok47/ 



Pirmasis įskaitytas baigiamasisPirmasis įskaitytas baigiamasis
Autorius: Vaida  Dagytė   Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto vidurinė mokykla
http://kursai.litnet.lt/~mok13 



Geriausi baigiamieji darbaiGeriausi baigiamieji darbai



Jolanta  Leonavičienė http://kursai.litnet.lt/~mok31/
Kauno "Vyturio" vidurinė mokyklay y



Ramutė  Balčiūnienė http://kursai.litnet.lt/~mok5
Mažeikių „Ventos“ vid. mokykla (labai turtingas darbas)ų „ y ( g )



Saulius Kreivaitis http://kursai.litnet.lt/~mok27
Kauno Vaižganto vidurinė mokykla (Įdomus sprendimas)g y (Į p )



Rita  Diominienė http://kursai.litnet.lt/~mok16
Utenos švietimo centrasUtenos švietimo centras



Nijolė  Bružaitė  http://kursai.litnet.lt/~mok10
Šiaulių "Romuvos" gimnazijaŠiaulių Romuvos  gimnazija



Inga  Norkienė http://kursai.litnet.lt/~mok40
Kalniečių vidurinė mokyklaKalniečių vidurinė mokykla



Marija Plauskaitė http://kursai.litnet.lt/~mok44
Prienų "Žiburio" gimnazijaPrienų "Žiburio" gimnazija 



Regimantas Petrauskas http://www.regneo.lt
Raseinių "Kalno" vidurinė mokyklaRaseinių Kalno  vidurinė mokykla 
(nedaug informacijos)



Tokių darbų neturėtų būtiTokių darbų neturėtų būti



Pastabos dėl baigiamųPastabos dėl baigiamų

• Nenurodytas autorius
• Neteisingi meta įrašaiNeteisingi meta įrašai

http://kursai.litnet.lt/~mok27/- geras pvz. 



ApklausaApklausaApklausaApklausa



ApklausaApklausa



ApklausaApklausa



ApklausaApklausa



ApklausaApklausa



Pastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentarai

M ši k i b l b i di i P t būči• Man šie kursai buvo labai naudingi. Pats nebūčiau 
bandęs įsisavinti TVS. Dabar jau turiu supratimą ir 
pagrindus, todėl, truputį atsipūtęs, diegsiu mokylospagrindus, todėl, truputį atsipūtęs, diegsiu mokylos 
vidaus tinkle, čia rinksime ir mokytojų paruoštą 
metodinę medžiagą, taip pat medžiagą mokiniams 

k ti i l i ti L b i čiūmokytis ir lavintis. Labai ačiū. 



Pastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Ačiū už kursus. Nors ir buvau labai bloga 
mokinė, bet manau, kad galbūt dar atsiras , , g
galimybė man visa tai kur nors pritaikyti. 
Negalėjau atsakyti į trečią klausimą nes taipNegalėjau atsakyti į trečią klausimą, nes taip 
visų užduočių ir nepadariau. Bei 6 klausimas -
š ši iti i li tė k d lėčiaš nesu šios srities specialistė, kad galėčiau 

Jums aiškinti, ką reikia taisyti. Dar kartą ačiū! 
Linkiu daug ir visokeriopos sėkmės! 



Pastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Trūko žinių apie serverius, failų teises, kurią varnelę 
uždėti, kad padaryti cache directory writeable... 
Nesuprantu, kodėl viename serveryje poca galerija 
gražiai įsidiegė, o kitame - niekaip nepavyko. Daug 
laiko sugaišau komponentų paieškoms. Baksnojimo 
pakako:) Darbo taip pat... Bet supratimą apie TVS 
Joomla gavau, ko ir tikėjausi iš kursų:) Aišku, 
norėčiau ir daugiau - kaip tvarkyti duomenų bazę 
(MySql), kaip organizuoti forumą, pardavimus 
internetu? :) Ačiū Sėkmės visame kame 



Pastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Gal reikėtų daugiau pateikti informacijos apie 
populiariausių papildomų TVS komponentų, p p ų p p ų p ų,
įskiepių administravimą

• Labai smagu mokytis Jūsų organizuojamuose• Labai smagu mokytis Jūsų organizuojamuose 
kursuose. Ačiū... Pasigedau platesnio 
paaiškinimo apie įskiepių diegimą bei 
pritaikymą. p y ą



Pastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• "Joomla įdiegimas" dalyje norėtųsi, kad būtų 
paaiškinta kaip įdiegti Apache, PHP, MySQL p p į g p , , y Q
dirbant Vista OS. Paaiškinimus radau internete 
per paiešką bet anglų k todėl patsper paiešką, bet anglų k., todėl pats 
pasiruošimas dirbti su Joomla buvo sunkus. 



Pastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Seminaras ir užduotys reikalauja ne 50 val., 
bet 1050, ypač kai reikia pritaikyt pagal savo , yp p y p g
poreikius, bet vistiek ačiū, kursai man patiko

• Kursai buvo naudingi, tik labai daug laiko 
sugaišau "atradimams ir praradimams" :)



PabaigaPabaigaPabaigaPabaiga

Ačiū už dėmesį.
Jolanta TotoraitienėJolanta Totoraitienė

jolanta@litnet.lt 


