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Funkcijos

Skaidrių kūrimas
(individualiai arba grupėje), sukurtas skaidres gali matyti visi 

užsiregistravę puslapyje (galima ieškoti pagal pavadinimą, pagal 
kūrėjo vardą, pagal kalbą)

Galimybė importuoti skaidres iš PowerPoint
(importuojamas tik tekstas)

Galimybė skaidrėmis pasidalinti socialiniuose tinkluose
(Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn)

arba el. paštu

Galima išsisaugoti .pdf/ePub/SCORM
formatais kompiuteryje

ir įkelti į kitas mokymosi platformas



1. Skaidrių failo kūrimas

Pradėkite kurti skaidres 
paspausdami Add deck+ mygtuką

Kurkite naują skaidrių failą arba 
įkelkite jau esantį iš PowerPoint 

(.pptx) ar OpenDocument
prezentacijos (.odp) failą.

Galite naršyti SlideWiki aplinkoje 
ir peržiūrėti kitų sukurtas 

skaidres.

2. Pakartotinas panaudojimas, 
pakeitimas ir bendradarbiavimas

SlideWiki suteikia galimybę kurti 
skaidres remiantis SlideWiki

aplinkoje jau esančiais skaidrių 
failais.

Sukurkite jau esančio skaidrių failo 

kopiją ir ją modifikuokite.

Pridėkite skaidres (arba visą skaidrių 
failą) iš kitų sukurtų skaidrių failų.

Sudarykite grupes, kuriose kiti taip 
pat galėtų koreguoti kuriamą 
medžiagą.

3. Pristatymas, dalinimasis ir 
bendravimas

Yra keletas būdų, kaip sukurta 
medžiaga dalintis su studentais.

Naudokite peržiūrėjimo funkciją 
rodant skaidres kaip prezentaciją 

(galima pasiruošti laikmatį ir užrašus).

Pasidalinkite skaidrėmis socialiniuose 
tinkluose arba el.paštu.

Parsisiųskite skaidres PDF, ePub arba 
SCORM formatais ir patalpinkite juos 

mokymosi aplinkoje.



Skaidrių failo kūrimas
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Pradėkite kurti skaidres 
paspausdami Add deck+ mygtuką



2 Skaidrių 
pavadinimas

Skaidrių 
kalba

Aprašas

Išvaizdos 
tema

Galima importuoti  
skaidrių medžiagą 

iš kitų failų

Pavadinimo, 
aprašo, kalbos ir 
temos 
nustatymas.
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Skaidrių 
pavadinimas

Skaidrių 
pavadinimas

Aprašas

Atskirų skaidrių 
vienetų 

pavadinimai. 
Norint redaguoti 
pavadinimą reikia 
paspausti 2 kartus.

Informacijos
kūrimas.

Skaidrių pradinės 
informacijos 
redagavimas 

(pavadinimas, 
aprašas, tema)



Pridėti naują 
skaidrę

Įkelti naują 
skaidrę

Pridėti naują 
skaidrių failą

Įkelti naują 
skaidrių failą

Daryti
skaidrės
kopiją

Ištrinti
skaidrę

Skaidrių 
nustatyta

kalba

Skaidrių kiekis
Skaidrių 

stiliaus tema
Skaidrių versijų 

skaičius

Like, pasidalinimų 
ir parsisiuntimų 

skaičius

Pradėti 
prezentaciją

PDF failo 
parsisiuntimas 
spausdinimui

Parsisiųsti
Pranešti 

problemą
Dalintis soc. 

tinkluose
Like

Sources: galima prisegti informaciją, nuorodas iš internetinių puslapių, dokumentų, 
publikacijų, nurodant informacijos šaltinius.
Comments: galima pridėti arba atsakyti į komentarą.
History: galima pamatyti ankstesnes skaidrių versijas, matyti kas ir kada pridėjo, 
koregavo skaidres.
Usage: nuorodas į kitus skaidrių failus naudojančius tą patį turinį.
Questions: klausimai.



Paspaudus ant 
skaidrės vieneto 

pavadinimo 
galima matyti 

skaidrėje esančią 
medžiagą



Skaidrės vieneto 
medžiagos 

redagavimas

Išsaugojimas, 
atšaukimas



Teksto lauko pridėjimas

Paveikslėlio pridėjimas

Vaizdo įrašo pridėjimas
(pateikiant nuorodą)

Šablono pridėjimas

Turinio įterpimo kodas arba nuoroda

HTML redaktorius

Lentelės pridėjimas

Matematinių formulių pridėjimas

Programavimo kodo pridėjimas
(25 kalbos)

Skaidrės vieneto pavadinimo keitimas

Skaidrės vieneto dydžio keitimas

Galima sužinoti klaviatūros nuorodas



Skaidrių failo ir 
skaidrių vienetų 

kopijavimas iš kitų 
failų

1

Jau esančio skaidrių failo kopijos 

sukūrimas ir jos modifikavimas.

Sukuriama kito žmogaus 
sukurtų skaidrių kopija 

jums, kurią galima 
redaguoti
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Kitų žmonių  viso skaidrių failo 
pridėjimas į kuriamas skaidres

Įkelti naują skaidrių failą 
arba pridėti kitų žmonių 
SlideWiki kurtą skaidrių 

failą

Skaidrių failo 
pridėjimas iš savo 

paties sukurtų skaidrių

Skaidrių failo 
pridėjimas iš kitų 

kurtų skaidrių 
SlideWiki aplinkoje
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Kitų žmonių sukurtų skaidrių 
vieneto(-ų) pridėjimas į kuriamas 

skaidres

Įkelti naują skaidrę arba 
pridėti kitų žmonių 

SlideWiki kurtą skaidrių 
vienetą(-us)

Skaidrių pridėjimas iš 
savo paties sukurtų 

skaidrių

Skaidrių vienetų 
pridėjimas iš kitų 

kurtų skaidrių failų 
SlideWiki aplinkoje



Pasirinkus norimą 
skaidrės failą, 

spaudžiamas Next



Pasirenkami visi norimi 
skaidrių vienetai ir 
spaudžiama Attach



Grupių nustatymai
ir redagavimas

Visų skaidrių failų sąrašas

Atsijungti

Profilio ir grupių nustatymai

Naujienų pranešimai

Grupių sąrašas



Grupių, kurioms 
priklauso 

žmogus, sąrašas

Sukurtų grupių 
redagavimas



Grupės 
pavadinimas

Grupės aprašas

Naujų narių 
pridėjimas



Dalinimasis Moodle
nuotolinių studijų aplinkoje

Skaidrėmis Moodle nuotolinių 
studijų aplinkoje dalinkitės 

nurodydami URL adresą 
(nuorodą).

Daugiau informacijos apie darbo 
pradžią su SlideWiki:

https://stable.slidewiki.org/deck/96
15-2/slide/39670-2/39670-2:1/view

https://stable.slidewiki.org/deck/9615-2/slide/39670-2/39670-2:1/view

