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Įvadas ir struktūra 
Naudojamos santrumpos: 

MO – mokymosi objektas 

MMKVI – mokėjimo mokytis kompetencijų vertinimo instrumentas 

 

MMKVI sudaro 6 įrankiai: diagnostinis, mokymosi planavimo, pažangos stebėjimo, refleksijos, mokymosi stiliaus 

nustatymo, Voratinklio. Įrankį sudaro keli skirtingi mokymosi objektai, skirti mokiniui. Kiekvienam įrankiui yra 

parengtos taikymo metodinės rekomendacijos, skirtos mokytojui.  

Instrumento struktūra: 
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Diagnostinis įrankis 
 

Diagnostinį įrankį sudaro keturi klausimynai: 

 „Kodėl mokausi?“ 

 „Ko mokausi?“ 

 „Kaip mokausi?“ 

 „Kaip sekasi?“ 

Klausimynų  turinys 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams yra skirtingas.

 

Darbo su klausimynu eiga 
 

Vardo, pavardės bei klasės užrašymas 
Prieš pradėdamas atsakinėti į klausimus, mokinys turėtų įrašyti savo vardą, pavardę ir klasę. Šie duomenys 

panaudojami rezultatų lange, bei išsaugant rezultatus PDF formatu. Rezultatus mokinys gali išsaugoti savo 

kompiuteryje bei išsiųsti mokytojui.  

Atsakinėjimas į klausimyno klausimus 
Kiekvieną klausimyną sudaro 20 uždaro tipo klausimų, priskiriamų vienam iš 4-ių lygių. Mokinys atlikdamas testą 

nemato, kuriam lygiui priskirtas kiekvienas atsakymo variantas. Pateikiami šių tipų klausimai: pasirinkti vieną ar 

daugiau atsakymo variantų, kortelių su tekstiniais atsakymų variantais grupavimas. 

Atsakinėjimo į klausimus eiliškumą galima pasirinkti naudojant navigacijos juostą: 

 

Atsakinėjimo į klausimus laikas nėra ribojamas, todėl tempą mokinys pasirenka pats. 

Mokinys gali bet kuriuo momentu baigti darbą su testu ir peržiūrėti rezultatus, tačiau tokiu atveju jam 

pranešama, kad nepavyks padaryti pagrįstų išvadų apie mokėjimo mokytis pasiekimų lygį.  
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Rezultatai 
Mokiniui baigus darbą, pateikiama rezultatų lentelė. Joje nurodoma, kiek jo atsakymų į kurį lygį patenka, lygių 

aprašymai: 

 

Toliau rezultatų lentelėje pateikiami klausimai ir mokinio pasirinkti atsakymai, pagal kuriuos buvo nustatytas 1-

as, 2-as, 3-as ar 4-as mokinio mokėjimo mokytis pasiekimų lygis. Nagrinėdamas pateiktus atsakymų variantus 

mokinys gali ne tik pasidaryti išvadą apie savo mokėjimo mokytis pasiekimų lygį, bet ir numatyti tobulėjimo 

kryptis. 
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Mokymosi planavimo įrankis 
 

Šį įrankį sudaro du Minčių žemėlapio, bei du Skaitau tipo mokymosi objektai: 

 

Minčių žemėlapis 

Bendri naudojimosi principai 
 

 

Sudarytą minčių žemėlapį galima išsaugoti dviem formatais: JPG arba darbiniu XML formatu, kurį vėliau galima 

įkelti į to paties įrankio Minčių žemėlapio MO  ir tęsti darbą.  

Pastaba. Išsaugant minčių žemėlapį kompiuteryje, automatiškai suformuojamas pavadinimas su 

tos dienos, kada kuriamas žemėlapis, data. Jei norima pavadinti savaip, svarbu prisiminti, kad 

Spragtelėjus ant vieno iš  

šioje galerijoje matomų  

paveikslėlių, jis  

atsiduria minčių žemėlapio lauke ir 

tampa iliustracija. 

Spustelėjus šį mygtuką, 

paveikslėlių galerija 

suskleidžiama ir 

išskleidžiama. 

Įrašoma minčių  

žemėlapio tema. Šiuo mygtuku pridedamos  

svarbiausios mintys  

(pagrindiniai teiginiai). 

Minčių žemėlapis išsaugomas  

kompiuteryje, spustelėjus 

mygtuką „Išsaugoti“. 
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saugant sukurtą minčių žemėlapį darbiniu formatu pavadinimo pabaiga privalo turėti plėtinį 

XML. 

 

Darbas su minčių žemėlapiu 
 

 

Medžio šakos jungia  

susijusias mintis. 

Pradinė mintis  

Pele galima perkelti 

minties lauką į kitą vietą. 

Šiuo mygtuku 

pridedamas minties 

laukas. 

Šiuo mygtuku 

pašalinamas minties 

laukas. 
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Skaitau 
 

Pradinis langas 

 

  

Užduoties formuluotė 

Taip žymima teisingai 

atlikta užduotis. 

r 

Taip žymima neteisingai atlikta 

užduotis. 
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Užduoties atlikimo langas: 

 

Į pradinį teksto langą galima grįžti bet kada, net ir nebaigus užduoties. Užduotis liks nepakitusi – tokia, 

kokia buvo paspaudus „Teksto“ piktogramą. Kiekviena pradėtos bet nebaigtos užduoties piktograma 

bus pažymėta geltonu rėmeliu. 

 

Jei užduotis atlikta teisingai, parodomas sveikinimo pranešimas: 

 
  

Užduotis arba klausimas 

r Galima suskleisti ir išskleisti 

r 

Jei užduotis atlikta 

neteisingai, ją galima atlikti 

dar kartą 

Paspaudus „Teksto“ 

piktogramą, grįžtama į 

pradinį langą. 
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Pažangos stebėjimo įrankis 
 

Šį įrankį sudaro Minčių žemėlapio, bei Dienoraščio tipo mokymosi objektai: 

 

Minčių žemėlapis 
Minčių žemėlapio objekto veikimą žiūrėkite skyrelyje Mokymosi planavimo įrankis –>Minčių žemėlapis 

[nuoroda] 

 

Dienoraštis 
Dienoraščio šablonas yra MS Word dokumentas, su kuriuo galima dirbti atsisiuntus į savo kompiuterį. 

 

 

  

Pateikiamos rekomendacijos bei 

klausimai mokiniui, kaip atlikti 

šią užduotį  
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Refleksijos įrankis 
Šį įrankį sudaro Minčių žemėlapio, Istorijos, Komikso, Dienoraščio, Interviu, Rašinio MO: 

 

Minčių žemėlapis 
Minčių žemėlapio objekto veikimą žiūrėkite skyrelyje Mokymosi planavimo įrankis –>Minčių žemėlapis 

[nuoroda] 

 

Istorija 

Pradinis langas 

 
 

 

Pagrindinis darbinis langas 
 

Užduotis 

Į istorijos langą patenkama 

paspaudus mygtuką „Kurti istoriją“ 

arba klavišą Enter klaviatūroje. 

Galima įkelti bei redaguoti istoriją, sukurtą 

anksčiau ir išsaugotą kaip darbinį failą (kaip 

tai padaryti, aprašoma toliau). 
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Istorijos pavadinimą ir autoriaus vardą bei pavardę galima redaguoti spustelėjus pieštuko mygtuką, esantį 

kairiajame viršutiniame kampe: 

 

  

Aktyvus lapas pažymimas geltonu 

rėmeliu. 

Istorijos lapų peržiūra 
Istorija išsaugoma 

kompiuteryje. 
Spustelėjus šį mygtuką, 

istoriją galima atsispausdinti. 

 Patarimai, kaip kurti 

istoriją 

Aplinkų galerija 
Veikėjų galerija Detalių galerija 

Teksto įrašymo langas 
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Kiekviena istorijos lapo miniatiūra turi tris mygtukus: 

 

 

 

 

Pastaba. Jeigu istorijoje liko tik vienas lapas, jo pašalinti negalima. 

Aplinkos 
Pasirinkus aplinkų galerijos mygtuką viršuje, atsidaro istorijos aplinkų galerija: 

 

Pastaba. Norint pakeisti aplinką, reikia darbiniame lange spustelėti aplinkų galerijos mygtuką ir pasirinkti naują 

aplinką. 

  

Sukuriama lapo kopija 

Pridedamas naujas 

istorijos lapas 

Istorijos lapas 

pašalinamas 

Du kartus spragtelėjus pele ant 

aplinkos, ši įkeliama į darbinį 

langą. 

Pele pasirinkus aplinką ir spustelėjus 

mygtuką „Įkelti“, aplinka įkeliama į 

darbinį langą. 
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Veikėjai 
Spustelėjus lango viršuje esantį veikėjų galerijos mygtuką, atsidaro istorijos veikėjų galerija: 

 

Į darbinį langą įkelto veikėjo valdymo įrankiai: 

 

  

Du kartus spragtelėjus pele ant 

veikėjo, jis įkeliamas į istorijos 

darbinį langą. 

Pele pasirinkus veikėją ir 

spustelėjus mygtuką „Įkelti“, 

veikėjas įkeliamas į istorijos 

darbinį langą. 

Laikant nuspaudus šį mygtuką, 

iliustraciją galima sukioti. 

Spustelint rodykles, keičiama veikėjo 

būsena (iš viso yra 4 būsenos). 

Laikant nuspaudus šį mygtuką, 

iliustraciją galima didinti arba 

mažinti. 

Kiekvieną kartą spustelint šį mygtuką, 

veikėjas pakeliamas vienu lygiu 

aukščiau kitų darbiniame lange esančių 

elementų atžvilgiu. 

Kiekvieną kartą spustelint šį mygtuką, 

veikėjas nukeliamas vienu lygiu 

žemiau kitų darbiniame lauke esančių 

elementų. 

Spustelėjus šį mygtuką, veikėjas 

pasukamas į priešingą pusę (sukuriamas 

jo veidrodinis atspindys). 

Spustelėjus šį mygtuką, 

veikėjas pašalinamas. 

Iliustracijos 

apkarpymo funkcija 
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Detalės 
Spustelėjus detalių galerijos mygtuką, atsidaro istorijos detalių galerija: 

 

Į istorijos darbinį langą įkeltos detalės valdymo įrankiai yra tokie patys kaip veikėjo. Skirtumas tik tas, kad detalės 

neturi būsenų. 

Spustelėjus mygtuką „Pagalba“ (darbiniame lange), atsidaro istorijos kūrimo pagalbos langas. 

  

Pele pasirinkus detalę ir spustelėjus 

mygtuką „Įkelti“, detalė įkeliama į 

istorijos darbinį langą. 

Du kartus spragtelėjus pele ant 

detalės, ji įkeliama į istorijos 

darbinį langą. 
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Peržiūra ir išsaugojimas 
Spustelėjus mygtuką „Peržiūrėti“, atsidaro sukurtos istorijos peržiūros langas: 

 

 
Spustelėjus mygtuką „Išsaugoti“ atidaromas langas, suteikiantis galimybę išsaugoti istoriją darbiniu XML 
arba JPG formatu.  
 
 

 
 
Išsaugojus istoriją kaip darbinį failą, vėliau jį galima įkelti į MO ir redaguoti.  

  

Du kartus spragtelėjus pele ant 

istorijos lapo, patenkama į to lapo 

darbinį langą. 

Pele pasirinkus istorijos lapą ir 

spustelėjus mygtuką „Pasirinkti“, 

patenkama į to lapo darbinį langą. 

Spustelėjus mygtuką „Uždaryti“ 

uždaromas peržiūros langas ir 

grįžtama į aktyvaus lapo darbinį 

langą. 
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Komiksas 

Pradinis langas 

 

Užduotis 

Galima įkelti bei redaguoti komiksą, 

sukurtą anksčiau ir išsaugotą kaip darbinį 

failą (kaip tai padaryti, aprašoma toliau). 

Į komikso darbinį langą patenkama 

spustelėjus mygtuką „Kurti komiksą“ 

arba klavišą Enter klaviatūroje. 
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Pagrindinis darbinis langas 

 

Komikso pavadinimą ir autoriaus vardą bei pavardę galima redaguoti spustelėjus pieštuko mygtuką, esantį lango 

kairiajame viršutiniame  kampe: 

 

 

  

Aplinkų galerija 

Veikėjų galerija 
Teksto debesėlių 

galerija 

 Patarimai, kaip kurti 

komiksą Aktyvi  komikso scena 

pažymima geltonu rėmeliu. 

Komikso scenų peržiūra 

Spustelėjus šį 

mygtuką, komiksą 

galima atsispausdinti. 
Spustelėjus šį mygtuką, 

komiksą galima 

išsaugoti kompiuteryje. 
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Kiekvienos komikso scenos miniatiūra turi tris mygtukus: 

 

 

 

Pastaba. Jeigu komikse liko tik viena scena, jos pašalinti negalima. 

Aplinkos 
Spustelėjus lango viršuje esantį aplinkų galerijos mygtuką, atveriama komikso aplinkų galerija: 

 

Pastaba. Norint pakeisti aplinką, reikia darbiniame lange spustelėti aplinkų galerijos mygtuką ir pasirinkti naują 

aplinką. 

  

Spustelėjus šį mygtuką, 

pridedama nauja 

komikso scena. 

Spustelėjus šį mygtuką sukuriama 

komikso scenos kopija. 

 

Spustelėjus šį mygtuką, 

komikso scena pašalinama. 

Du kartus spragtelėjus pele 

ant aplinkos, ji įkeliama į 

darbinį langą.  

 

Pele pažymėjus aplinką ir  

spustelėjus mygtuką „Įkelti“, 

ji įkeliama į darbinį langą. 
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Veikėjai 
Spustelėjus lango viršuje esantį veikėjų galerijos mygtuką, atsidaro komikso veikėjų galerija: 

 

Į komikso darbinį langą įkelto veikėjo valdymo įrankiai yra tokie patys, kaip ir anksčiau aprašyti Istorijos veikėjo 

valdymo įrankiai. 

  

Du kartus spragtelėjus pele ant 

veikėjo, jis įkeliamas į komikso 

darbinį langą. 

Pele pasirinkus veikėją ir 

spustelėjus mygtuką „Įkelti“, 

veikėjas įkeliamas į komikso 

darbinį langą. 
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Teksto debesėliai 

Spustelėjus lango viršuje esantį debesėlių galerijos mygtuką, atsidaro komikso teksto debesėlių galerija: 

 

Į komikso darbinį langą įkelto teksto debesėlio valdymo įrankiai: 

 

 

  

Du kartus spragtelėjus pele  

ant teksto debesėlio, šis  

įkeliamas į darbinį langą. 

Pele pasirinkus teksto debesėlį  

ir spustelėjus mygtuką „Įkelti“, 

debesėlis įkeliamas į darbinį 

langą. 

Tekstas renkamas klaviatūra 

spragtelėjus pele ant teksto 

debesėlio. 

Spustelint rodyklių  

mygtukus, keičiamas 

teksto debesėlis. 
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Peržiūra ir išsaugojimas 
Spustelint lango apačioje mygtuką „Peržiūrėti“ atidaromas langas su visomis komikso scenomis: 

 

 

 

Spustelėjus mygtuką „Išsaugoti“ atidaromas langas suteikiantis galimybę išsaugoti komiksą darbiniu XML 
arba JPD formatu.  

 

 

 

Komiksą, išsaugotą JPG formatu, galima siųsti, spausdinti ir peržiūrėti. 

Darbiniu formatu išsaugotą komiksą galima įkelti į komikso MO ir redaguoti – keisti veikėjus, aplinkas, tekstus ir 

atlikti kitus veiksmus.  

Du kartus spragtelėjus pele ant 

scenos, patenkama į tos scenos 

darbinį langą. 

Pele pažymėjus sceną ir spustelėjus 

mygtuką „Pasirinkti“, patenkama į tos 

scenos  darbinį langą. 
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Spustelėjus mygtuką „Pagalba“, atsidaro komikso kūrimo pagalbos langas: 

 

 

Dienoraštis, Interviu, Rašinys 
Šie objektai yra Word tipo dokumentai, darbas su jais aprašytas skyrelyje „Pažangos stebėjimo įrankis -> 

Dienoraštis“. 
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Mokymosi stiliaus nustatymo įrankis 
Šį įrankį sudaro Skaitau MO ir klausimynas: 

 

Klausimynas 
Klausimyną sudaro 40 klausimų. Klausimyno veikimo principas toks pat, kaip ir Diagnostinio įrankio klausimyno.  

Skaitau 
Skaitau MO veikimo principas aprašytas čia aukščiau. 

MMKVI įrankių naudojimas atsisiuntus 
Visus aprašytus MMKVI įrankius galima atsisiųsti į savo kompiuterį ir naudoti dar dviem būdais: 

a) neprisijungus prie interneto; 

b) įkėlus į virtualią mokymosi aplinką (pvz., Moodle). 

Naudojimas neprisijungus prie interneto 
Atsisiuntus įrankio SCORM paketą, reikia jį išarchyvuoti, ir išarchyvuotame kataloge paleisti failą index.html: 

 

Paleidus šį failą, toliau su įrankiais galite dirbti taip, kaip aprašyta darbo su jais instrukcijose šiame naudotojo 

vadove. 

Įkėlimas į virtualią mokymosi aplinką 
Kiekviena virtuali mokymosi aplinka turi savo instrukcijas, skirtas darbui su ja, todėl norėdami įkelti SCORM 

standartu supakuotus MMKVI įrankius į mokymosi aplinką, pasidomėkite jos naudotojo vadovais. Toliau 

pateiksime instrukciją, kaip įkelti MMKVI įrankius į Moodle virtualią mokymosi aplinką. Tačiau atkreipiame 

dėmesį, kad įkėlimo procedūros gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų naudojamos Moodle versijos.   

1 žingsnis. Sukurkite puslapį 
Administravimo režime pasirinkite „Įtraukti išteklių“ IMS content package 
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2 žingsnis. Įkelkite failą 
Nurodykite įkeliamo failo pavadinimą ir trumpą apibūdinimą. Pasirinkite failo, kurį norite įkelti SCORM paketą, ir 

jį įkelkite: 
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3 žingsnis. Peržiūrėkite įkeltą objektą 
Spauskite „Išsaugoti ir parodyti“. Turėtumėte matyti tokį įkelto failo vaizdą: 

 

Detali VMA Moodle naudotojo instrukcija 
Detalią darbo su Moodle instrukciją galite rasti čia: 

http://kompetencijos.vkk.lt/file.php/1/MOODLE/Moodle_vadovas.pdf 

http://kompetencijos.vkk.lt/file.php/1/MOODLE/Moodle_vadovas.pdf

