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Mokyklų žiniatinkliaiMokyklų žiniatinkliai

LITNET Valdymo centras (KTU) mokykloms 
teikia nemokamą WWW serverio paslaugą: 

� 200 MB disko vietos (nuo 2009 09 01)
� Serverio platforma UNIX (Apache, PHP); 
� MySQL duomenų bazės palaikymas; 
� PHP palaikymas; � PHP palaikymas; 
� Svetainės valdymas- PHPMyAdmin MySQL 

administravimui (lietuviška versija); 
� 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 tikslas

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



UždaviniaiUždaviniai

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

• Išmokyti pedagogus kurti 
interneto svetaines, panaudojant 
turinio valdymo sistemą Joomla!. 

• Suteikti žinių apie svetainės 
kokybės analizę. 



ProgramaPrograma

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

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, 

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

Žiniatinklis mokyklai/dėstomam dalykui su 
TVS. 



Reikalavimai dalyviamsReikalavimai dalyviams

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

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

ir sistemingai apdoroti informaciją bei 
ją pateikti internete tinklapio pavidale
naudojant TVS Joomla!.
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Dalyviai pagal lytį ir profesiją
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Metodinė medžiagaMetodinė medžiaga



Nuorodos



Įgytų kompetencijų įvertinimasĮgytų kompetencijų įvertinimas

• 4 užduotys;

• baigiamasis darbas- interneto 
svetainės projektas.



Bendravimas

• Virš 500 žinučių diskusijose 

• Virš 200 el.laiškų  WebCT + 150

• 2 konsultacijos

• 1 anketa



Veiklos suvestinė



Mokymosi procesas



Dalyvių aktyvumas

Didžiausias laikas prisijungus prie WebCT:

• Ruplėnaitė Eglė – 126 val.

• Pranaitis Arūnas- 100 val.

Išsiųsti el.laiškai (WebCT):

• Stropus Virginijus- 24• Stropus Virginijus- 24

• Merkys Justas- 22

• Ramanauskas Stepas 

Pranešimai diskusijose:

• Kriščiūnas Laisvydas- 46

• Merkys Justas- 39

• Tiškuvienė Rūta- 28



Baigiamasis darbas
Autorius: Sergej Burkov



Baigiamasis darbas
Autorius: Laisvydas  Kriščiūnas



Geriausias dizainas
Autorius: Mantas Dapkus



Darbinis dizainas
Autorius: Mantas Dapkus



Dizaino  ir turinio suderinamumas
Autorius: Eglė Vasiliauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

(Dailė-technologijos-braižyba) 



Naujas mokyklos tinklapis
Autorius: Dainius Antanaitis



Vienos temos darbas
Autorius: Tomas Balynas, Adolfo Ramanausko – Vanago vid. M. 



Darbas pasirinkta tema
Autorius:Neringa Baležentienė, VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiška 

vidurinė mokykla (geografija)     



Pastabos dėl baigiamų

• Nenurodytas autorius

• Neteisingi meta įrašai



ApklausaApklausa



Apklausa



Apklausa



Apklausa



Pastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Labai džiaugiuosi gavusi galimybę dalyvauti šiuose kursuose. 
Medžiaga buvo įveikiama, nebuvo labai lengva, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas dar dirbame ir savo tiesioginį 
darbą, laiko buvo tikrai maža. Kiek supratau, daugumos tikslas 
ir buvo sukurta fukcionuojanti svetainė, todėl darbo juk 
nesinori atlikti atmestinai. Džiugu, kad buvo galima sulaukti 
pagalbos ir iš kurso dalyvių, ir instruktorių. pagalbos ir iš kurso dalyvių, ir instruktorių. 



Pastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Šiaip kursai manau buvo tikrai naudingi. Ačiū jums išmokau 
tikrai daug ir žinias tikiuosi pritaikysiu praktikoje. Kas 
nepatiko tai kartais neaiškus užduočių formulavimas. Kai 
kuriuos punktus reikėtų paaiškinti plačiau. Grupiniam darbui 
tinkamų užduočių nebuvo. O tą kur buvo reikėtų pateikti tinkamų užduočių nebuvo. O tą kur buvo reikėtų pateikti 
aiškiai aprašant, kad tai grupinė užduotis. Labai patiko, kad 
buvo forumas problemoms spręsti. Forumas gali padėti kurti ir 
grupines užduotis. Tiek pastabų. Beje ačiū vadovėms už 
konsultacijas ir gerus įvertinimus.

Niekas 
nepasidalino 2 
užd. tekstu �



Pastabos, komentarai

• Norėtųsi su jumis bendradarbiauti ir vėliau, jei kas 
nesigautų dirbant su TVS Joomla, nes dar 
neišbandytų galimybių daug... Ačiū už jūsų kantrybę 
ir pagalbą... 



Pastabos, komentaraiPastabos, komentarai

• Reikėtų peržiūrėti metodinę medžiagą - ji gan 
sunkiai suprantama informatikams, o 
paprastiems mokytojams tampa neįkandoma. 

• Būtų gerai , jei būtų daugiau metodinės • Būtų gerai , jei būtų daugiau metodinės 
medžiagos apie įvairius papildomus 
komponentus

Ar galima publikuoti 
Jūsų aprašymus 
papildomų komponentų?



PabaigaPabaiga

Ačiū už dėmesį.

Jolanta Totoraitienė

jolanta@litnet.lt

Tinklapių kūrimo klausimais rašykite 
webmaster@litnet.lt 


