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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 b 228 val. nuotolinio mokymo, 20 val. sav. darbo, 2 
val. auditorinio, viso 50 val.

1 Įvadas (4 val 2t+ 2p)1. Įvadas (4 val., 2t+ 2p)
2. Darbo pagrindai (4 val., 2t+2p)
3. Dizainas (5 val., 2t+3p)3. Dizainas (5 val., 2t 3p)
4. Turinys (5 val., 2t+3p)
5. Papildomi TVS komponentai. Jų įdiegimas, p p ų į g ,

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

Ži i ti kli k kl i/dė t d l k iŽiniatinklis 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



Dalyviai pagal lytįDalyviai pagal lytį



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 100 el laiškų WebCT +Apie 100 el.laiškų  WebCT +

150
1 k l ij• 1 konsultacija

• 1 anketae



Mokymosi procesasMokymosi procesas



Mokymosi procesasMokymosi procesas



Dalyvių aktyvumasDalyvių aktyvumas

1. Aktyviausias dalyvis- DianaVaivadienė 
perskaityta 1314 žinučių, išsiųstos 53 žinutės p y ų, ų
ir 62 el.laiškai.

2 Skaistė Valutienė pirmoji atliko visas užd2. Skaistė Valutienė- pirmoji atliko visas užd.
3. Giedrė Kvizikevičienė
4. Rasa Bražienė
5 R Ž li ė5. Rasa Žulienė
6. Virginija Levanauskaitė- pirmoji baigė kursusg j p j g



Atliktos visos užduotysAtliktos visos užduotys
Skaistė Valutienė
VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras 



Pirmasis įskaitytas baigiamasisPirmasis įskaitytas baigiamasis
Autorius: Virginija Levanauskaitė
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
http://itpamokos.puslapiai.lt/



Geriausi baigiamieji darbaiGeriausi baigiamieji darbai

• www.it.mintis.panevezys.lm.lt
Rasa Žulienė Panevėžio „Minties“ gimnazija



Geriausi baigiamieji darbaiGeriausi baigiamieji darbai 
kursai.litnet.lt/~mok42

bi i ikZita Budrytė Kauno statybininikų 
rengimo centras



Baigiamieji darbaiBaigiamieji darbai
• www.ziburys.kaunas.lm.lt
• www.it.ariogala.raseiniai.lm.lt/
• www.kelmiskiams.lt
• www.jonuciai.garliava.lm.lt/
• www aukuras eu/2009• www.aukuras.eu/2009
• www.mokytojos.puslapiai.lt/ 
• nuotolinio.projektas.lt 
• www.it.nim.kaunas.lm.lt 
• kursai.litnet.lt/~mok12/baigiamasis/ linksmas, įdomus



Pastabos dėl baigiamųPastabos dėl baigiamų

• Nenurodytas autorius
• Neteisingi meta įrašaiNeteisingi meta įrašai



ApklausaApklausaApklausaApklausa



ApklausaApklausa



ApklausaApklausa



ApklausaApklausa



ApklausaApklausa



Pastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentarai

N ėj i ži ti d i d l k i š bl difik i• Norėjosi sužinoti daugiau dalykų apie šablono modifikavimus. 
Kaip susikurti atitinkamas šablono dalis. Internete šablonų 
daug, tačiau jie neatitiko mano poreikius. Pasigedau 
i f ij i A h kū i ( k i l ik k d į š iinformacijos apie Archyvų kūrimą (po kurio laiko, kad įrašai 
būtų automatiškai nukeliami į atitinkamą archyvą). Kaip 
eksportuoti/importuoti įrašus iš vienos TVS į kitą. Pasiūlymas 
b k d i i f ij š l i i N d ž i i ibūtų toks, daugiau informacijos šaltinių... Nes dažnai norisi 
sužinoti daugiau negu siūloma metodinėje medžiagoje. O šiaip 
viskas įdomu ir naudinga. AČIŪ 



NuorodosNuorodos



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, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Kitaip reiktų skirstyti laiką užduotim. Tarkim 
pirmą užduotį atlikau kažkur per 2 val., o 2, p ą į p , ,
kur reikėjo daug juodo darbo vos laiko užteko, 
nors kiekvieną dieną po kažkiek laiko skyriaunors kiekvieną dieną po kažkiek laiko skyriau. 
Diegimas į paruoštą duomenų bazę neatrodė 
t k k l k žki k ikėt i f ijtoks sunkus, gal kažkiek reikėtų informacijos 
ir apie tai, kaip ją sukurti. 



Pastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Labai patiko kursai. Ačiū už metodinę 
medžiagą. Nors kartą nebuvo pasakyta, kaip gą ą p y , p
dažnai paskutiniu metu būna, kai nuvažiuoji į 
kursus kad "kaip gerai kad susirinkokursus, kad kaip gerai, kad susirinko 
informatikai, (truputį parodo, metodinė 

dži l b i i i li) di i lė itmedžiaga labai minimali), vadinasi galėsit 
patys viską išsiaiškinti bandymo būdu". Patiko, 
kad kursai vyko nuotoliniu būdu, galėjom 
planuoti savo laiką. p ą



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" :)



2 dalis. Praktika2 dalis. Praktika

• Kursai.litnet.lt veiks iki gruodžio 23 d.



Problemos dėl tmpProblemos dėl tmp 
php_admin_value upload_tmp_dir /users/mazeikiai/mazpav/public_html/tmp
php_admin_value session.save_path /users/mazeikiai/mazpav/public_html/tmp

Problemos kūriant vingyje



RSS ir oraiRSS ir orai

• RSS ir orai neveiks serveryje vingis.ktu.lt



AtnaujinimaiAtnaujinimai

Jau pasirodė Joomla 1.5.8. 
Pataisyta 114 klaidų tame skaičiuje 2 saugumoPataisyta 114 klaidų, tame skaičiuje 2 saugumo 

spragos 



PabaigaPabaigaPabaigaPabaiga

Ačiū už dėmesį.
Jolanta TotoraitienėJolanta Totoraitienė

jolanta@litnet.lt 


