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21 Apsibrėžkite skaitmeninio 
ženkliuko paskirtį –
užpildykite aprašo lentelę.

Skaitmeninių ženkliukų 
paveikslėliai – parsisiųsti.
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3 Moodle aplinkoje Valdymo 
bloke pasirenkama 
Skatinamosios sistemos 
skiltis.

Redaguoti sistemą: galima matyti 
jau sukurtus skaitmeninius 
ženkliukus ir juos redaguoti, 
peržiūrėti.

Pridėti paskatinimą: galima sukurti 
naują skaitmeninį ženkliuką.



Pasirinkus Redaguoti sistemą
galima matyti jau sukurtus 
skaitmeninius ženkliukus ir 
juos redaguoti, peržiūrėti.

Įgalinti prieigą  - atidaryti ženkliuką 
naudojimui.

Redaguoti ženkliuką. 

Daryti ženkliuko kopiją. 

Naikinti ženkliuką.
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Pasirinkus Pridėti paskatinimą
galima sukurti naują 
skaitmeninį ženkliuką.

Paveikslėlis: pasirinktas paveikslėlis bus 
rodomas kai skiriamas pasiekimas. 

Suteikėjo detalesnė informacija: pasiekimą 
suteikiančio asmens ar įstaigos 
pavadinimas ir el. pašto adresas susietas su 
pasiekimo suteikėju.

Pasiekimo galiojimas: pasirinktinai, 
pasiekimai gali galioti iki tam tikros datos 
arba galiojimas gali būti paskaičiuotas nuo 
išdavimo datos.
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6 Skiltyje Kriterijai yra 
nustatomos sąlygos, kada 
skaitmeninis ženkliukas yra 
skiriamas.

Rankinis priskyrimas pagal vaidmenis:
parenkamas vaidmuo (pvz., dėstytojas, 
asistentas, referentė), kuris rankiniu būdu 
pats priskiria ženkliuką.

Pažangos stebėjimas:
ženkliukas skiriamas studentams, kurie 
baigia studijų dalyką (gali turėti papildomų 
parametrų, tokių kaip minimalus 
įvertinimas ir kurso baigimo data).

Veiklos išbaigtumas:
ženkliukas skiriamas įvykdžius pažymėtas 
veiklas iki nustatytos datos.



7 Pranešimo skiltyje yra 
pateikiamas tekstas, kuris yra 
išsiunčiamas gavusiajam 
ženkliuką.

Tekstą galima keisti savarankiškai, tačiau 
tuomet gali dingti šablone nurodytos 
nuorodos į ženkliuko puslapį.

PASTABA:

Jei kuriančiojo skaitmeninį ženkliuką 
Moodle paskyroje yra anglų kalba, šis 
šabloninis tekstas taip pat bus angliškas.



8 Keisti detales skiltyje galima 
pakeisti sukūrimo metu 
nurodytą ženkliuko informaciją.

Ženkliuko informaciją galima keisti kol jis 
yra neaktyvus. Aktyvavus pakeitimai 
negalimi.



9 Įgalinus prieigą ženkliuko 
informacijos nebegalima keisti.

Pasiekimo būsena apibūdina jo elgseną 
sistemoje:

GALIMAS - reiškia, kad studentai gali gauti 
šį skaitmeninį ženkliuką. Nuo tada kai 
pasiekimas studentams aktyvuojamas, jo 
kriterijai negali būti kečiami.

NEPASIEKIAMAS - reiškia, kad šio 
skaitmeninio ženkliuko studentai negali 
gauti t. y. jis negali būti priskiriamas 
automatiniu ar rankiniu būdu. Jei 
skaitmeninis ženkliukas dar nebuvo 
suteiktas, jo kriterijus galima koreguoti.

Kuomet pasiekimas suteikiamas bent 
vienam studentui, jis automatiškai tampa 
UŽRAKINTAS.


