Vadovas kaip dirbti Clilstore sistemoje
Pirmieji žingsniai kaip kurti pratimus
Tai detalus vadovas mokantis, kaip internete sukurti pratimą, sudarytą iš video ir
teksto, kuriame visi žodžiai yra susieti su įvairiais internetiniais žodynais.
Demonstracinis pratimas yra tinklapyje adresu: http://multidict.net/cs/780

1iliustracija. Pratimas 780 po to kai spustelėjote žodį “array”.
Eikite į http://multidict.net/clilstor ir paspauskite mygtuką "Registruotis" (Register).
Turite pasirinkti vartotojo vardą, slaptažodį, o taip pat įrašyti savo vardą, pavardę, ir
el. pašto adresą.

2 iliustracija. Clilstore pradinis puslapis
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3 iliustracija. Clilstore pagrindinis puslapis
Kai būsite prisijungęs, galėsite kurti naujus pratimus arba redaguoti esamus (taip pat
galima ištrinti X savo sukurtus pratimus). Dabar jau galite paspausti mygtuką
"Sukurti pratimą"(Create a unit).

4 iliustracija. Pratimo su vaizdo medžiaga ir tekstu kūrimas Clilstore
puslapyje
Puslapis "Sukurti pratimą"(Create a unit) turi keletą laukelių ir galimybių. Šiame
apraše apžvelgiame juos iš viršaus į apačią:
•
•

Antraštė: Parašykite tinkamą naujojo pratimo pavadinimą.
Įrašykite kodą (Embeded code) > "Float": Pasirinkite būdą, kaip bus matomas
vaizdo/audio medžiagos ar nuotraukos tekstas (ar po tekstu, ar šalia).
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Įkelkite kodą: norint talpinti vaizdo/garso medžiagą ar nuotrauką iš tinklapių
Youtube.com, TED.COM, Vimeo.com, Flickr.com ir t.t. jums reikia surasti
užrašą „Dalintis ir įterpti“ (Share and Embed), tada nukopijuokite ir įklijuokite
visą įdėjimo kodą (kuris susideda iš HTML kodo) į laukelį "Įterpti kodą vaizdo
medžiagai ar paveikslui" (Embed code for video or picture). Žr pavyzdį iš
TED.COM žemiau:

5 iliustracija. Video iš TED.COM paspaudus mygtukus “Įterpti“(Embed) ir
„Rodyti stenogramą“ (Show transcript).

6 iliustracija. Nukopijuokite kodą paspaudę mygtuką “Įterpti“(Embed)
•

•

Tekstas: Atkreipkite dėmesį, kad turi būti tuščia eilutė tarp kiekvienos
pastraipos, kad būtų užtikrintas gražus galutinio rezultato išdėstymas.
* Atkreipkite dėmesį į žymėjimo langelį, esantį žalios spalvos instrukcijos
viduryje, jei tai yra dainos tekstas, tada spustelėjimas čia užtikrins, kad eilutės
būtų išdėstytos taip, kad strofos būtų rodomos teisingai.
Tekstas: Yra keletas svetainių, kurios siūlo vaizdo medžiagą ir stenogramas,
pvz. http://www.languages.dk/digital, kur vaizdo medžiaga yra keliomis
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kalbomis. Šiame pavyzdyje mes naudosime video iš TED.COM
(Http://www.ted.com/talks/scott_fraser_the_problem_with_eyewitness_tes
timony.html), tiesiog spustelėkite mygtuką "Rodyti stenogramą" (Show
transcript), pasirinkite "Anglų kalba"(English), tada nukopijuokite visą tekstą
ir įklijuokite jį Clilstore.
Nuorodų mygtukai: Čia galima kurti mygtukus, kurie susieti su kitais
tinklalapiais ir pratimais. Parašykite trumpą pavadinimą žaliame laukelyje
"Mygtuko tekstas"(Button text) ir įrašykite visą interneto adresą laukelyje
"Nuoroda"(Link) (rekomenduojama kopijuoti ir įklijuoti adresus, kad nebūtų
rašybos klaidų).
Atkreipkite dėmesį, kad yra žymėjimo langelis "WL", jei pažymite šį langelį,
tada puslapis, į kurį įeinate, bus tvarkomas taip, kad visi žodžiai bus susiję su
internetiniais žodynais (Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose interneto
puslapiuose yra klaidų, todėl jie nedirba su WL funkcija).

7 iliustracija. Mygtuko su nuoroda į TOOLS tinklapį su visais žodžiais susietais su
internetiniais žodynais sukūrimas
•

•

•
•

•
•

Kalbos kodas: Atminkite, kad reikia naudoti tarptautines santrumpas teksto
kalbai, pvz. EN anglų kalbai. Tai reikalinga Clilstore siekiant rasti tinkamus
žodynus (jei nesate tikri koks kalbos kodas, galite jį lengvai patikrinti
tinklapyje http://multidict.net/multidict/ ir pasirinkdami išskleidžiamajame
meniu, esantį "Nuo"(from) laukelyje
Mokinio lygis: Nustatykite kokio lygio reikia mokiniui, kad jis gautų kuo
daugiau naudos iš pratimo. Šie lygiai remiasi Bendrąja Europos kalbų sistema
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp)
Santrauka: Parašykite trumpą ir įdomią turinio santrauką. Šį tekstą ras
paieškos sistemos, pvz. Google.
Pažymėkite, jei tai tik bandomasis pratimas: Prašome tik pažymėti šį langelį,
jei pratimas yra nebaigtas arba yra tik eksperimentas, ir tuo atveju, atminkite,
kad jį vėliau reikia ištrinti.
Savininkas: Pažymėkite šį langelį, jei jūs turite teisę / leidimą naudoti tekstus
ir vaizdo medžiagą ir t.t.
Publikuoti: Spustelėkite ir pasidalinkite su kolegomis visame pasaulyje 

Štai ir viskas: Jūsų pratimui buvo suteiktas numeris, pvz. 780. Tai reiškia, kad
internetinis jūsų pratimo adresas yra http://multidict.net/cs/780 (tiesiog pakeisti
780 savo pratimo numeriu).
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Tolimesni žingsniai
Po to, kai pratimas buvo sukurtas, galima jį redaguoti ir, pvz. įdėti nuorodas į kitus
tinklalapius ar nemokamus pratimus, naudojant "Nuorodų mygtukus"(Link Buttons)
ir įklijuojant į nuorodą.

8 iliustracija. Clilstore pratimo redagavimo puslapio pavyzdys
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tekstas langelyje "Tekstas"(Text) yra suformatuotas
kaip HTML.
Kiekviena pastraipa prasideda su <p> ir baigiasi </ p>. Jei norite redaguoti / keisti
žodžius, tada tiesiog nešalinkite pvz.<p>. Jei norite įterpti naują pastraipą tekste
nepamirškite, kad ji turi prasidėti su <p> ir baigtis </ p>.
Jei norite įterpti nuotrauką iš Flickr.com tarp dviejų pastraipų, tada spustelėkite
„Dalintis“ (Share) ir "Naudoti HTML / BBCode" ant Flickr nuotraukos, (tai yra būdas
kurį "Flickr" siūlo savo kodui įterpti)
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9 iliustracija. Kodo įterpimo iš Flickr pavyzdys.
Nukopijuotas kodas (taip pat ir nuotrauka), dabar gali būti įterptas į laukelį "Tekstas"
tol, kol jis patenka tarp dviejų pastraipos simbolių "</ p> <p>"
Ta pati procedūra gali būti naudojama, įmontuojant dar vieną vaizdo įrašą arba garso
failą tarp teksto dalių.
Jei nesate patenkintas savo tekstu ir norite perdaryti darbą, tada tikriausiai
lengviausia pradėti nuo naujo pratimo, nebent, žinoma, jūs norite įdėti </ p> ir <p>
kodus prie kiekvienos dalies.
Svarbi informacija
Šis vadovas tinka Clilstore, koks jis yra 2012 rugsėjo mėn. Vadovas bus reguliariai
atnaujinamas ir 2013 m. (arba anksčiau), papildytas demonstravimo vaizdo įrašais.
Jei Jūs susidursite su kokiomis nors klaidomis Clilstore ar jei turite pasiūlymų dėl
patobulinimo, tada prašome rašykite šiuo adresu: Caoimhin O Donnaile
caoimhin@smo.uhi.ac.uk
Naudingos nuorodos (useful links)
Tools outcomes
• Clilstore: http://multidict.net/clilstore
• Multidict: http://multidict.net/multidict
• Wordlink: http://multidict.net/wordlink
• Tools website: http://languages.dk/tools/index.htm
• Tools Facebook: http://www.facebook.com/tools4clil
• Tools Blog: http://tools4clil.wordpress.com/
• Tools Twitter: https://twitter.com/tools4clil
Šaltiniai
• TED (Technology, Entertainment, Design) +900 videos, many with
transcript: http://www.ted.com/
• Vimeo, site with videos resources http://vimeo.com/
• Youtube, site with video resources: http://www.youtube.com/
• Ipadio, site with audio resources: http://ipadio.com/
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eCorner, site with video resources:
http://ecorner.stanford.edu/popularVideos.html
• videojug, site with video resources:
http://www.videojug.com/

TOOLS projektas yra finansuojamas, remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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