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Edukacinė sistema „Žaisdami mokomės“ 

ir mokytis motyvuojantis žaidimas 

„Iššūkis“  

Ši inovacija, kaip teigia Lietuvos video žaidimų kultūros ekspertai, yra unikali, nes į darnią 

sistemą apjungia ne tik programinį sprendimą - edukacinį žaidimą, tačiau ir žaidėjo įvertinimą 

realioje aplinkoje; šiuo atveju – moksleivio įvertinimą mokykloje.1 Tai praktikoje pasitvirtinęs 

mokyklų ir bibliotekų sinergijos, pedagogų ir bibliotekininkų bendradarbiavimo ugdymo ir 

švietimo procese pavyzdys (1 pav.)  

Inovacijos koncepciją sukūrė ekspertų grupė: Utenos viešosios bibliotekos, Utenos švietimo 

centro specialistai, 5 dalykų mokytojai-ekspertai, programuotojai. Technologinį žaidimo 

sprendimą įgyvendino UAB „Prewise“ (www.prewise.lt).  Žaidimas į 9 Lietuvos savivaldybes 

plečiamas įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Mokyklų bibliotekininkų 

kompetencijų tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ (Nr. VPI-2.3-ŠMM-04-V-03-001), 

kurį finansuoja Europos socialinis fondas. 

  1 pav. Edukacinis žaidimas „Iššūkis“ 

Inovacijos tikslas  

Inicijuojant bibliotekų ir mokyklų bendradarbiavimą bei panaudojant informacines 

komunikacines technologijas (IKT) sustiprinti mokinių (ypač probleminių) nesimokymo ir 

prasto pamokų lankymo prevenciją, skatinti interesą ir didinti motyvaciją mokytis.  

                                                 
1 „Žaidimizacija“: iššūkis Lietuvai. Publikacija video žaidimų kultūros portale. Prieiga per internetą: 

http://www.dievorezimas.lt/2011/03/09/zaidimizacija-issukis-lietuvai/ 

http://www.prewise.lt/
http://www.dievorezimas.lt/2011/03/09/zaidimizacija-issukis-lietuvai/
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Inovacijos uždaviniai 

 Įtraukti bibliotekas į veiklas, kurios padėtų sudominti vaikus mokymosi procesu, 

mokyklos programos turiniu, skatinti siekti gerų rezultatų;   

 sustiprinti bibliotekos ir bibliotekininko vaidmenį ugdymo ir švietimo procese;  

 inicijuoti viešųjų bibliotekų ir mokyklų bendradarbiavimą kūrybiškai sprendžiant 

ugdymo ir švietimo problemas.    

Žaidimo charakteristikos  

Turinys 

Žaidimas skirtas 5, 6, 7 klasių mokiniams, jo turinys susietas su šių klasių bendrojo lavinimo 

mokyklos programa: pateikta 1900 matematikos, gamtos, istorijos, lietuvių ir anglų kalbų 

užduočių, kurių forma įvairi: klausimai su 1 ar keliais teisingais atsakymais, grupavimas 

poromis, į grupes, žemėlapio, žodžio/raidės įterpimo. Užduotis sukūrė dalykų mokytojai - 

ekspertai. Jos trijų lygių - lengvos, vidutinės ir sudėtingos. Priešingai daugeliui kompiuterinių 

žaidimų, šio žaidimo turinys dinamiškas – turinio valdymo sistema leidžia užduotis keisti, 

koreguoti, įdėti neribotą kiekį naujų. Tai garantuoja turinio kaitą ir įdomumą. Vaikams jis 

nenusibosta.     

Aplinka  

Aplinka - įtraukianti. Vaikai žaidžia trijose lygose, atitinkančiose klases. Užduotys pateiktos 1 

min. trukmės mini-žaidimais. Kiekvienai klasei skirta po 5 dalykinius žaidimus: „Skaičių 

laboratorija“ (matematika), „Kalbos vaivorykštė“ (lietuvių k.), „Istorijos vingiai“ (istorija), 

„Gamtos sandėliai“ (gamta), „Ant pečių nenešiosi“ (praktinis žinių taikymas) ir turnyras, 

kuriame gali susirungti daugiau žinių įgiję vaikai. Anglų kalbos užduotys integruotos visuose 

žaidimuose. Kiekvienas žaidimas patrauklaus dizaino, dalykus skiria spalvos (matematika – 

violetinė, gamta - žalia ir t. t.). Trumpas, intensyvus, ryškus žaidimas išlaiko net nenuoramų 

dėmesį. Dalykiniai žaidimai kartojami taip treniruojantis, įgyjant žinių ir surenkant vis 

daugiau taškų. Kartojant žaidimus dalis užduočių keičiasi - taip išlaikomas susidomėjimas, 

kita dalis kartojasi – taip įsimenama.  

Žaidimas žaidžiamas viešosiose bibliotekose (pageidaujant diegiamas ir mokyklų 

bibliotekose): registruodamiesi vaikai nurodo vardą, pavardę, klasę, mokyklą. Užsiregistravę, 

jie automatiškai pakliūna į savo klasę atitinkančią lygą.  

Mokymosi motyvacijos skatinimas  

Motyvaciją mokytis ir išmokti skatina taškų rinkimo, jų apskaitos ir vertinimo mokykloje 

visuma: už teisingus atsakymus skiriami taškai, nustatyta jų suma pripažįstama mokykloje, 
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kaip gautų žinių įrodymas, o juos surinkęs mokinys yra paskatinamas. Skatinimo metodika 

apjungia bibliotekas ir mokyklas:   

 bibliotekose pradėjus žaisti gaunamas spalvingas žaidimo dienoraštis (2 pav.); 

 kiekviename dalykiniame žaidime už teisingus atsakymus surinkus nustatytą kiekį 

taškų, du kartus per mėnesį galima kreiptis į mokyklos bibliotekininką ir gauti 

rezultatus patvirtinančius lipdukus, kurie klijuojami į dienoraščius. Bibliotekininkas 

gali kontroliuoti žaidėjo rezultatus nuotolinėje stebėjimo sistemoje, įvertinti pastangas, 

aktyvuoti privilegijų suteikiančias pagalbas;  

 surinkus dalyko žinias patvirtinančius lipdukus, galima kreiptis į dalykų mokytojus 

tikintis paskatinimo. Dienoraštis su lipdukais pateikiamas mokytojui, kaip pasiektų 

rezultatų įrodymas. Mokytojas skatina savo nuožiūra – balais, pliusais ar tiesiog viešu 

pagyrimu klasėje. Mokytojai vaikus skatina savarankiškai arba gali remtis mokyklos 

bibliotekininko rekomendacija. Tam dienoraštyje yra pastabų laukas. Svarbus 

bibliotekininko-kuratoriaus vaidmuo – padėti vaikui, kai santykiai su mokytoju 

įtempti, kai bijoma kreiptis, yra psichologinių barjerų.  

 

   2 pav. Žaidimo dienoraštis 

 

Vaikų motyvaciją skatina ir papildomos priemonės:  

 žaidime skelbiami dešimties lyderių rezultatai. Jų tarpe dažnas mato savo klasės ar 

kiemo draugus ir nenori pasirodyti prasčiau; 

 prizai aktyviausiems edukacinio žaidimo žaidėjams - žaidimo „Iššūkis“ diplomai, 

saldainiai ir ženkliukai.   

Žaidimo principai 

Žaidime įgyvendinti šiuolaikiniai mokymo (-si) principai:  

 IKT naudojimas – sistema veikia IKT pagrindu;  

 mokymosi aplinkos įvairovė: vaikai mokosi ne tik klasėje, namuose, bet ir 

bibliotekoje;  
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 mokymo (-si) būdų ir formų įvairovė: kompiuterinis žaidimas papildo klasėje 

naudojamus mokymo (-si) būdus, suteikia ne tik žinių, bet ir lavina greitos orientacijos 

įgūdžius; 

 dalykų integracija: anglų kalbos užduotys integruotos į visus dalykinius žaidimus ir 

susietos su jų tematika; 

 mokymas (-is) paremtas bendradarbiavimu: neformalioje bibliotekos aplinkoje vaikai 

jaučiasi laisvai, kalbasi, tariasi, klausia, kartu ieško atsakymų, lavina socialinius  

įgūdžius;   

 savarankiškumas ir iniciatyva: mokiniai patys atsakingi už rezultatus, mokosi 

nesitikėdami mokytojo nurodymų ar vadovavimo; 

 turinio diferencijavimas: realizuota užduočių pagal gebėjimus sistema pritaikant turinį 

skirtingų gebėjimų vaikams. Žaisti pradedama nuo lengvų užduočių – tik atsakius į 3 

lengvas užduotis iš eilės, gaunama sunkesnė. Vienodai stengiantis mažiau gebantieji 

neperšoka lengvų ar vidutinių užduočių lygio, o gabieji nepastebimai perkeliami į 

sudėtingas. Nenukenčia mažiau gabių vaikų savęs vertinimas, išsaugomas 

pasitikėjimas savo jėgomis;  

 vertinimo lankstumas: žaisminga vertinimo sistema nebaugina, paranki mokytojams, 

nes suteikia galimybę skatinti priimtinais būdais.    

Priemonės bibliotekų ir mokyklų bendradarbiavimui užtikrinti 

Siekta, kad edukacinis žaidimas būtų švietimo ir ugdymo pagalba ir pernelyg neapsunkintų 

kasdieninio bibliotekininkų darbo. Tam sukurtos patogios ir lengvai valdomos nuotolinės 

aplinkos: žaidėjų stebėjimo, valdymo ir statistikos (3 pav.) bei žaidimo turinio valdymo (4 

pav.).     

 

 
3 pav. Nuotolinės stebėjimo, valdymo ir statistikos sistemos fragmentas.  
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4 pav. Nuotolinės žaidimo turinio valdymo sistemos fragmentas.  

 

Inovacija sulaukė didelio susidomėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Ji buvo pristatyta 

tarptautinėse konferencijose, reikšminguose renginiuose ir svarbiose institucijose: 

 IX Baltijos bibliotekininkų kongrese, Druskininkai, 2011.  

 Parodoje „Mokykla 2011", Vilnius, LITEXPO parodų centras, 2011. 

 Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijoje, Vilnius, 2011. 

 Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui jo vizito Utenoje metu, Utena, 

2011. 

 Lietuvos Respublikos prezidentūroje, Vilnius, 2011. 

 Tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“, Vilnius, 2012. 

 78 IFLA satelitinėje konferencijoje, Klaipėda, 2012 .  

 78 – ojoje IFLA generalinėje konferencijoje, Helsinkis, Suomija, 2012.  

 Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje, Vilnius, 

2012. 

 79- ojoje IFLA generalinėje konferencijoje, Singapūras, 2013  

 

Daugiau apie diegiamą inovaciją: 

1. Video reportažas apie projektą „Žaisdami mokomės“ ir žaidimą „Iššūkis“: 

http://www.youtube.com/watch?v=xeAKwWSk5CM 

2. Pristatymo konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“ 2012 rugpjūtį vaizdo 

įrašas: 

http://www.youtube.com/watch?v=pc78B663IIc&list=PLgmAVOv3Lv3G7fcGWHOt0tzZ

t6sF6VPYt&index=10&feature=plpp_videohttp://www.upc.smm.lt/naujienos/issukis/ 

3. „Žaidimizacija“: iššūkis Lietuvai. Publikacija video žaidimų kultūros portale 

Dievorežimas.lt http://www.dievorezimas.lt/2011/03/09/zaidimizacija-issukis-lietuvai/ 

4. EIFL fondas. Projekto poveikio vertinimo ataskaita (anglų kalba). 

http://www.eifl.net/utena-and-m-miskiniai-public-library-lithuania 

http://www.youtube.com/watch?v=xeAKwWSk5CM
http://www.youtube.com/watch?v=pc78B663IIc&list=PLgmAVOv3Lv3G7fcGWHOt0tzZt6sF6VPYt&index=10&feature=plpp_videohttp://www.upc.smm.lt/naujienos/issukis/
http://www.youtube.com/watch?v=pc78B663IIc&list=PLgmAVOv3Lv3G7fcGWHOt0tzZt6sF6VPYt&index=10&feature=plpp_videohttp://www.upc.smm.lt/naujienos/issukis/
http://www.dievorezimas.lt/2011/03/09/zaidimizacija-issukis-lietuvai/
http://www.eifl.net/utena-and-m-miskiniai-public-library-lithuania
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Žaidimo diegimas 

Reikalavimai 

Kompiuteryje turi būti įdiegtas .NET Framework 4.0. Šį komponentą galima parsisiųsti 

paspaudus nuorodą:  

http://www.zaidimas-issukis.lt/diegimas/net_v4.exe.  

Jei esate neįgudęs vartotojas, kreipkitės į savo administratorių.  

Žaidimo diegimas 

Norint įdiegti žaidimą „Iššūkis“ kompiuteryje: 

1. Prisijunkite prie kompiuterio su vartotoju, turinčiu administratoriaus teises.  

2. Parsisiųskite įdiegimo archyvą spustelėję šią nuorodą:  

http://zaidimas-issukis.lt/diegimas/zaidimas.zip  

3. Išarchyvuokite archyvą į jums patogią vietą kompiuteryje (po sėkmingo žaidimo 

įdiegimo galėsite ištrinti archyvą ir išarchyvuotus failus). 

4. Atidarykite Setup (arba Setup.exe) failą – jį rasite išarchyvuotoje direktorijoje. Jei 

naudojate Windows Vista, Windows 7 arba Windows 8 operacinę sistemą, paspauskite 

ant Setup failo dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite „Paleisti administratoriaus 

teisėmis“. 

 

5. Atsidarusiame lange paspauskite mygtuką „Įdiegti žaidimą „Iššūkis““: 

 

6. Toliau bus vykdomas įdiegimo procesas - matysite atitinkamą pranešimą: 

 

http://www.zaidimas-issukis.lt/diegimas/net_v4.exe
http://zaidimas-issukis.lt/diegimas/zaidimas.zip
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7. Pasibaigus įdiegimui mygtukas „Baigti“ taps aktyvus. Spauskite mygtuką „Baigti“. 

 

 
 

Žaidimas buvo sėkmingas įdiegtas į jūsų kompiuterį, jei jūsų kompiuterio darbastalyje 

atsirado naršyklės ikona su pavadinimu „Žaidimas „Iššūkis““. 

 

Pastabos:  

 

 Įdiegimo metu ar jam pasibaigus, gali reikėti perkrauti kompiuterį (jei kompiuterio 

ekane pamatysite apie tai informuojantį pranešimą). Prieš perkraunant kompiuterį 

patartinta išsaugoti visus atidarytus failus ir programas. Po perkrovimo vėl paleiskite 

įdiegimo failą (žr. aukščiau į šios instrukcijos 4 žingsnį) ir atlikite likusius 

instrukcijoje aprašytus veiksmus, kol žaidimas bus sėkmingai įdiegtas į jūsų 

kompiuterį.  

 Jei norite, kad ir kitų kompiuterių vartotojai galėtų žaisti žaidimą, atlikite tuos pačius 

veiksmus kiekviename kompiuteryje.  
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Žaidimo aprašymas 

Registracija ir prisijungimas prie žaidimo 

 Žaidimo „Iššūkis” internetinio puslapio adresas tik mokytojams:  

http://www.zaidimas-issukis.lt/Home/MvRNeuebqb5WmU66PqrQ  

 

 Žaidimo „Iššūkis” internetinio puslapio adresas mokiniams, kurie žaidimą žaidžia  

kompiuteriuose, kuriuose suinstaliuota reikiama programinė įranga:  

www.zaidimas-issukis.lt  

Norėdamas žaisti žaidimą „Iššūkis”, žaidėjas privalo prisiregistruoti kaip naujas vartotojas. 

Vėliau jungiantis pakanka įvesti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.  

Norėdamas prisiregistruoti, vartotojas turi užpildyti visus privalomus laukus (pažymėtus 

žvaigždute) registracijos lange:  

 Laukelis Slapyvardis*: slapyvardis turi būti mažiausiai 3 simbolių ilgio. 

 Laukelis Slaptažodis*: slaptažodis turi būti mažiausiai 3 simbolių ilgio. 

 Laukelis Savivaldybė*: vartotojas pasirenka savo savivaldybę iš sąrašo. Jeigu 

vartotojo savivaldybės sąraše nėra, pasirenkama „Kita“ (vartotojas iš savivaldybės 

„Kita“ neturės galimybės pasinaudoti papildomomis pagalbomis bei slaptažodžio 

priminimo funkcija).  

 Laukelis Mokykla*: vartotojas pasirenka savo mokyklą iš sąrašo. Jeigu vartotojo 

mokyklos sąraše nėra, pasirenkama „Kita“ (vartotojas iš mokyklos „Kita“ neturės 

galimybės pasinaudoti papildomomis pagalbomis bei slaptažodžio priminimo funkcija, 

nes šias funkcijas atlieka kuratoriai, kurie priskiriami tik konkrečioms mokykloms).  

 Laukelis Klasė*: vartotojas pasirenka atitinkamą klasę iš sąrašo. Jeigu vartotojo klasės 

sąraše nėra, pasirenkama „Kita“ (vartotojas, pasirinkdamas „Kita“ gali dalyvauti tik 

bendroje žaidimo lygoje, tačiau turi galimybę gauti papildomas pagalbas bei 

pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija).  

Vartotojas, žaidžiantis nebe pirmą kartą, prisijungia prie žaidimo naudodamas jam suteiktus 

paskyros duomenis (slapyvardis ir slaptažodis).  

Slaptažodžio priminimas  

Vartotojui pamiršus slaptažodį reikia spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“. Vartotojas 

įveda savo slapyvardį ir pagal rastus duomenis sistema vartotojo slaptažodį automatiškai 

išsiunčia į kuratoriaus el. pašto dėžutę. Vartotojui slaptažodis primenamas tiesiogiai susitikus 

su jo mokyklos žaidimo kuratoriumi.  

 

http://www.zaidimas-issukis.lt/Home/MvRNeuebqb5WmU66PqrQ
http://www.zaidimas-issukis.lt/
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Žaidimo meniu 

 

Pirmą kartą prisijungus prie žaidimo, vartotojui yra pateikiamas įžanginis tekstas „Kodėl verta 

žaisti IŠŠŪKĮ“. Kiekvieną kartą grįžus į žaidimą atsiranda sveikinimo tekstas (įžanginis 

tekstas neberodomas; jį galima peržiūrėti paspaudus mygtuką „!“). Vartotojas, norėdamas 

praleisti žaidimo pradžios sveikinimą, spaudžia „Praleisti“. Pradiniame vartotojo lange visada 

yra matomi šie meniu: 

 viršutinis meniu, kuriame yra „!“ mygtukas, „Mano profilis“ bei „Atsijungti“ 

mygtukai. Paspaudus mygtuką „!“, pasirodo langas su įžanginiu tekstu, kuris 

paaiškina, kodėl verta žaisti žaidimą „Iššūkis“. Paspaudus mygtuką „Mano profilis“, 

atsidariusiame lange vartotojas gali redaguoti savo profilio duomenis (išskyrus 

mokyklos ir klasės duomenis, kuriuos pakeisti gali tik žaidimo kuratorius arba 

superadminas administravimo svetainėje) bei matyti visų savo žaidimo rezultatų 

statistiką. Norėdamas atsijungti, vartotojas spaudžia mygtuką „Atsijungti“.  

 pagrindinis meniu, kurį sudaro viršutinis lygų meniu ir kairysis visų žaidimų meniu. 

Lango dešinėje pusėje yra pateikiama pasirinkto žaidimo ar turnyro rezultatų lentelė.   

Pagrindinio meniu dalys: 

 viršutinis lygų meniu, kurį sudaro „Klasės lyga“ (5-okų, 6-okų bei 7-okų lygos, 

priklausomai nuo vartotojo pasirinktos klasės) bei „Bendra lyga“. Žaisdamas klasės 

lygoje, vartotojas konkuruos su visais atitinkamos klasės žaidėjais bei matys geriausių 

tos klasės žaidėjų turnyro rezultatus. Žaisdamas bendroje lygoje, vartotojas konkuruos 

su visais žaidimo žaidėjais žaidžiančiais bendroje lygoje bei matys geriausių bendros 

lygos žaidėjų turnyro rezultatus.  

 kairysis meniu, kurį sudaro Turnyras ir 5 žaidimai: Skaičių laboratorija, Kalbos 

vaivorykštė, Istorijos vingiai, Gamtos sandėliai, ir ...ant pečių nenešiosi. Vartotojas, 

žaisdamas turnyre, aplanko visus 5 žaidimus. Vartotojas taip pat gali žaisti 

kiekviename iš 5 žaidimų atskirai.  

 klasės arba bendros lygos rezultatų lentelė. Šioje lentelėje vartotojas mato tam tikros 

klasės arba bendros lygos turnyro arba atskiro žaidimo 10 geriausių žaidėjų (jei 

vartotojo rezultatas nėra tarp 10 geriausių, jis rezultatų lentelėje rodomas po brūkšniu). 

Paspaudęs ant pasirinkto žaidėjo vardo, vartotojas mato visus to žaidėjo rezultatus 

(turnyro ir atskirų žaidimų) klasės arba bendrojoje lygoje. Rezultatų lentelėje žaidėjas 

yra žymimas mėlyna spalva. 

Žaidimo eiga  

Žaidimo metu vartotojui yra pateikiami įvairaus tipo klausimai. Viršutiniame kairiajame lango 

kampe matomas žaidimo sudėtingumo lygis. Viršutiniame dešiniajame lango kampe yra du 

valdymo mygtukai: garso valdymo mygtukas ir žaidimo išjungimo mygtukas. Apatiniame 

kairiajame lango kampe vartotojas mato laikrodžio ikoną ir gali stebėti, kiek laiko jis gali 
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žaisti tą žaidimą. Žaidimo pagalbas bei mygtuką, kaip aktyvuoti daugiau pagalbų, vartotojas 

ras lango apačioje, centre. Jei vartotojas nežino atsakymo į klausimą, gali jį praleisti 

spausdamas pagalbą „Praleisti klausimą“. Tokiu būdu žaidėjas nerizikuos prarasti taškų, 

skiriamų už 3 teisingai atsakytus klausimus iš eilės. Pagalba „Pridėti laiko“ žaidėjui suteiks 5 

papildomas sekundes laiko. Paspaudęs mygtuką „Noriu daugiau pagalbų“ vartotojas sužinos, 

kad norint gauti papildomų pagalbų, reikia kreiptis į savo mokyklos bibliotekininkę ar kitą 

asmenį, kuris kuruoja žaidimą mokykloje. Kuratorius suteiks papildomų laiko ir (ar) klausimo 

praleidimo pagalbų per administravimo aplinką, jei vartotojas atliks jo paskirtas užduotis. 

Apatiniame dešiniajame lango kampe vartotojas mato savo renkamų taškų skaičių. 

Kiekviename žaidime taškai skaičiuojami iš naujo, o turnyro pabaigoje susumuojami į bendrą 

turnyro rezultatą.  

Kiekvieno atskiro žaidimo rezulatatai pateikiami jam pasibaigus; rezultatų lentelėje matomas 

teisingų ir neteisingų atsakymų skaičius, taškų ir premijų skaičius bei bendras rezultatas. 

Norėdamas tęsti žaidimą, vartotojas spaudžia „Toliau“. Turnyro rezultatų lentelėje 

pateikiamas atskiruose kambariuose surinktų taškų skaičius ir bendra turnyro rezultatų suma. 

Norėdamas dar kartą žaisti turnyre, vartotojas spaudžia mygtuką „Žaisti dar kartą“, norėdamas 

grįžti į pagrindinį meniu, pasirenka „Grįžti į meniu“.  

Žaidimo kambariai arba mini žaidimai 

Vartotojas, norėdamas žaisti tam tikrame žaidimo kambaryje, pasirenka atitinkamą žaidimą 

(Skaičių laboratorija, Kalbos vaivorykštė, Istorijos vingiai, Gamtos sandėliai, ...ant pečių 

nenešiosi) ir spaudžia mygtuką „Žaisti“ lango apačioje, centre. Žaidimo pradžioje yra 

pateikiama trumpa instrukcija. Norint žaisti, spaudžiamas mygtukas „Žaisti“. Žaidimo metu 

žaidėjas, kaip ir žaisdamas turnyrą, mato žaidimo lygį, skaičiuojamą laiką, renkamų taškų 

skaičių, gali pasinaudoti pagalbomis. Žaidimo pabaigoje, pateikiama to žaidimo rezultatų 

lentelė.  

Norėdamas atsijungti nuo žaidimo, vartotojas spaudžia viršutiniame meniu esantį mygtuką 

„Atsijungti“.  

Turnyras 

Vartotojas, norėdamas žaisti turnyre, pasirenka nuorodą „Turnyras“ iš kairiojo meniu ir 

spaudžia mygtuką „Žaisti Turnyrą“. Prieš pradėdamas žaisti, vartotojas susipažįsta su žaidimo 

instrukcija. Norėdamas pradėti žaisti, vartotojas spaudžia mygtuką „Žaisti“ ir yra perkeliamas 

į žaidimą. Norėdamas grįžti į pagrindinį meniu, spaudžia ant lango uždarymo ikonos (X) ir 

pasirenka „Taip“ arba „Ne“, jei nusprendžia žaisti toliau. Žaisdamas turnyre, vartotojas 

aplanko visus 5 žaidimus eilės tvarka. Kiekvienam iš žaidimų yra skiriama 1 minutė žaidimo 

laiko. Turnyre esančios pagalbos yra skirtos visam turnyrui,  todėl jos neatsinaujina kiekvieno 

žaidimo pradžioje. Kiekvieno žaidimo pradžioje vartotojui pateikiamos to žaidimo 

instrukcijos; norint pradėti žaisti, reikia spausti mygtuką „Žaisti“. Jei vartotojas išeina iš 
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turnyro jo nebaigęs, rezultatas neišsaugomas. Rezultatas išsaugomas tik sužaidus turnyrą nuo 

pradžios iki galo, t.y. visus 5 žaidimus. 

Žaidimo administravimas 
 

Žaidimo „Iššūkis”  administravimo internetinio puslapio adresas:  

http://www.zaidimas-issukis.lt/admin 

Žaidimo kuratorius, norėdamas prisijungti prie administravimo sistemos, prisijungimo 

laukelyje įveda jam suteiktus vardą ir slaptažodį, ir spaudžia mygtuką „Prisijungti“.  

Žaidėjų paieškos kriterijai 

Filtravimas pagal duomenis 

Kuratorius, norėdamas surasti tam tikrą vartotoją, sąrašo viršuje esančiame laukelyje „Žaidėjų 

paieška:“ (5 pav.) turi suvesti raktažodžius, pvz.: žaidėjo vardą ir (arba) pavardę. Iš 

išskleidžiamojo sąrašo galima pasirinkti klasę. Galima pasirinkti periodą (nuo, iki), už kurį 

bus rodomi žaidėjų rezultatai. Taip pat galima pažymėti varnele kokių rolių (žaidėjas ar 

mokytojas) vartotojus rodyti sąraše. 

 

 

5 pav. Žaidėjų paieška 

Filtravimas pagal taškus 

Žaidėjus galima filtruoti pagal suriktus taškus ir pagal tai, kiek kartų jie žaidė kiekviename 

kambaryje (7 pav.). Kiekvienam kambariui galima nustatyti rėžius.  

Kambarių pavadinimų sutrumpinimai filtre: SL – Skaičių laboratorija, KV – Kalbos 

vairorykštė, IV – Istorijos vingiai, GS – Gamtos sandėliai, ANT - …ant pečių nenešiosi. 

Sutrumpinimai susideda iš pavadinimo žodžių pirmųjų raidžių. Užvedus pele ant 

sutrumpinimo galima pamatyti pilną kambario pavadinimą. 

 

7 pav. Žaidėjų filtravimas 

 

http://www.zaidimas-issukis.lt/admin
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Rikiavimas 

Vartotojus galima išrikiuoti pagal tam tikrą tvarką (8 pav.). Pasirinkus norimus paieškos 

kriterijus, spaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. 

 

8 pav. Žaidėjų rikiavimas 

Žaidėjų sąrašas 

Sąraše yra matomi vartotojo vardas, pavardė, slapyvardis, savivaldybė, mokykla, klasė, rolė ir 

rezultatai (pav. 9). 

 

9 pav. Žaidėjų sąrašas 

Stulpeliuose SL, KV, IV, GS ir APN rodomi rezultatai pagal kambarius. Kambarių 

pavadinimų sutrumpinimai: SL – Skaičių laboratorija, KV – Kalbos vairorykštė, IV – Istorijos 

vingiai, GS – Gamtos sandėliai, ANT - …ant pečių nenešiosi. Sutrumpinimai susideda iš 

pavadinimo pirmųjų raidžių. Užvedus pele ant sutrumpinimo galima pamatyti pilną kambario 

pavadinimą. 

Pirmoje apibrauktoje eilutėje (pav. 10) rodomi neturnyrinių žaidimų rezultatai. Antroje 

pabrauktoje eilutėje rodomi turnyrinių žaidimų rezultatai. Skaičių poros pirmasis skaičius rodo 

surinktą taškų skaičių, antrasis poros skaičius skliausteliuose nurodo, kiek kartų žaista 

(rezultatai rodomi atsižvelgiant į periodą, kuris nustatomas filtre). 

 

 

10 pav. Žaidimų rezultatai 

Kuratorius gali surasti tam tikrus vartotojus suvedęs raktažodžius į paieškos laukelį ir 

paspaudęs mygtuką „Ieškoti“. Paieškos rezultatai bus matomi naujame lange. Kuratorius gali 

redaguoti ar peržiūrėti vartotojo duomenis, pateiktame sąraše pasirinkęs norimą vartotoją: 

pasirenkama spaudžiant ant bet kurio iš žaidėjo pateiktų duomenų (vardo, pavardės, 

slapyvardžio, klasės, mokyklos, savivaldybės). Atsidariusiame naujame lange matomi 

pasirinkto žaidėjo duomenys: 
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 žaidėjo žaistų žaidimų (atskirų žaidimo kambarių bei turnyrų) statistika;  

 meniu su pagalbų pridėjimu; 

 žaidėjo turimos pagalbos.  

Norint pradėti paiešką iš naujo ar grįžti į pagrindinį langą su visų vartotojų sąrašu reikia 

spausti nuorodą „Žaidėjų paieška“. 

Kuratorius taip pat gali kurti naujus vartotojus paspaudęs nuorodą „Kurti naują“ žaidėjų 

paieškoje. Norint išsaugoti naujus duomenis reikia spausti mygtuką „Išsaugoti“. Lango viršuje 

atsiras užrašas „Profilis sėkmingai išsaugotas!“. 

Kuratorius gali redaguoti savo duomenis paspaudęs nuorodą „Redaguoti profilį“ dešiniajame 

viršutiniame lango kampe. Norint išsaugoti pakeitimus, reikia spausti mygtuką „Išsaugoti“. 

Lango viršuje atsiras užrašas „Profilis sėkmingai išsaugotas!“. 

Duomenų keitimas 

Kuratorius gali pakeisti tik savo kuruojamos mokyklos žaidėjo duomenis, t.y. žaidėjo mokyklą 

bei klasę. Meniu „Žaidėjo duomenys“, eilutėje „Klasė“, iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkama 

norima klasė. Norint išsaugoti naujus duomenis, spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“. Lango 

viršuje atsiranda užrašas „Profilis sėkmingai išsaugotas!“. Kuratorius, norėdamas perkelti savo 

kuruojamos mokyklos žaidėją į kitą mokyklą, iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenka norimą 

mokyklą ir spaudžia mygtuką „Išsaugoti“. Atsiranda du užrašai, kurie reiškia sėkmingą 

vartotojo perkėlimą: „Klaida! Vartotojas nerastas.“ ir „Profilis sėkmingai išsaugotas!“.  

Vartotojas perkeliamas į pasirinktą mokyklą (kuratorius to vartotojo jau nebegali rasti savo 

sąraše ir grąžinti jo į tą pačią mokyklą), o to žaidėjo profilis (žaidėjo duomenys) bus matomi 

jau tik kitos mokyklos kuratoriui. 

Kuratorius gali taip pat keisti kitus žaidėjo laukus, paspaudęs nuorodą „Redaguoti“ žaidėjo 

peržiūros lange. Norint išsaugoti naujus duomenis, spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“. Lango 

viršuje atsiras užrašas „Profilis sėkmingai išsaugotas!“. Norint ištrinti žaidėją, reikia spausti 

nuorodą „Ištrinti“, priešingu atveju spausti nuorodą „Uždaryti“. 

Pagalbų pridėjimas 

Kuratorius taip pat gali pridėti papildomų pagalbų žaidėjui. Meniu „Pagalbų pridėjimas“ iš 

išskleidžiamojo sąrašo pasirenkama norima pagalba („Laiko pagalba“ arba „Klausimo 

praleidimas“), pakeičiama pagalbos galiojimo data (laukelyje „Galioja iki“ įvedama norima 

data, pasirenkant ją iš iškrentančio kalendoriaus) ir spaudžiamas mygtukas „Pridėti pagalbą“. 

Lango viršuje atsiranda užrašas „Pagalba (-os) sėkmingai pridėta (-os)“. Kuratorius, 

norėdamas pagalbą ištrinti, meniu/lentelėje „Žaidėjo turimos pagalbos“ spaudžia ant dešinėje 

esančios nuorodos „Ištrinti pagalbą“.  
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Norint grįžti į pagrindinį langą su bendru žaidėjų sąrašu, spaudžiamas mygtukas „Žaidėjų 

paieška“. Kuratorius, norėdamas atsijungti nuo administravimo sitemos, spaudžia mygtuką 

„Atsijungti“. 

Mokinių vertinimas pagal pasiekimus žaidime 

 

Keliami reikalavimai 

 

Reikalavimai šiai taškų sistemai: 

 Moksleiviui už vieną mini-žaidimą yra skiriama iki dviejų lipdukų per mėnesį; 

 Lipdukai yra skiriami kiekvieną mėnesį vienerius mokslo metus; 

 Lipdukai yra skiriami už kiekvieną iš mini-žaidime dalyvaujančių mokomųjų dalykų (iš 

viso 10) ir turnyrą (2). 

 

Lipdukų skyrimas 

 

Siūloma lipdukus skirti kartą į mėnesį visiems moksleiviams, kurie viršys iš anksto tam 

mėnesiui numatytą taškų ribą. Pirmajam žaidimo etapui įvestos šios taškų ribos: kiekvienam 

mini-žaidimui 50 ir 100, o turnyrui 200 ir 300. Kiekvieną mėnesį šios ribos automatiškai yra 

padidinamos taip, kaip nurodyta „Taškų ribos kiekvienam mėnesiui“ lentelėje. 

 

Taškų ribos kiekvienam mėnesiui 

 
Rugsė

-jis 
Spalis 

Lapkri

-tis 

Gruo-

dis 
Sausis 

Vasa-

ris 
Kovas 

Balan-

dis 

Gegu-

žė 

Mini žaidimas 

(pirmas lipdukas) 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Mini žaidimas 

(antras lipdukas) 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Turnyras (pirmas 

lipdukas) 
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

Turnyras (antras 

lipdukas) 
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 

 

           

Vadovą parengė Karolina Lapinaitė, edukacinės sistemos administratorė 

Klausimus apie sistemą pateikti elektroniniu paštu laimal@uvb.lt arba telefonu 838961607 
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