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Mokymosi HLab instrukcija, kai naudojamos 
planšetės 

 
 

Garsiai skaitykite instrukciją ir iš karto atlikite žemiau išvardytus veiksmus. 
 
 
 

PRIEŠ UŽSIĖMIMĄ 
 

1. Kiekvienas komandos narys savo planšetės lange „Kodas“ turi spausti skenavimo ženkliuką  
ir nuskenuoti savo asmenį Qkodą arba įvesti jo numerį, kuris parašytas po Qkodu. 

2. Sistema Jums paskirs roles. 
3. Ant riešo prisisekite reikiamą žymeklį: 

✓  vadovui – raudonas, 
✓  vertintojui – baltas, 
✓  padėjėjui – žalias. 

4. Patikrinkite įrangą pagal planšetėje atsidariusį sąrašą. Jei įranga sulūžusi ar netvarkinga, 
parašykite apie tai komentarų skiltyje. 
 

 
 

UŽSIĖMIMO METU 
 

1. Komandos narių funkcijos: 
 

Vadovas 
 

✓  pasirinkite temą ir situaciją, atsistokite į prisistatymo vietą, atsisukite į prisistatymo 
kamerą ir garsiai bei aiškiai pasakykite savo vardą, pavardę, situacijos numerį, 

✓  spręsdamas kiekvienos temos pirmąsias situacijas, garsiai skaitykite algoritmą planšetės 
ekrane, 

✓  jei reikia, kai kuriuos veiksmus paprašykite atlikti padėjėjo, 
✓  galite nebeskaityti algoritmų, jei jau mokate atlikti veiksmus be jų. 
 
 

VERSTI 
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Vertintojas 
 

✓  komandos vadovui pasirinkus situaciją, ji automatiškai atsidaro planšetės ekrane, 
✓  komandai perskaitykite skiltį „Informacija“ ir scenarijų, 
✓  pildykite situacijos vertinimo formą, situacijos eigos atsakymus pasakykite tik tuomet, 

kai vadovas iki galo atlieka veiksmą, 
✓  po situacijos sprendimo vadovui parodykite užpildytą vertinimo formą, aptarkite atliktą 

situaciją, 
✓  planšetėje spauskite ikoną „Baigti“. 
 
 
 

Padėjėjas 
 

✓  atlikite tik tai, ką nurodo vadovas. 

  

2.  Pabaigus spręsti situaciją, sistema perskirstys roles. Tačiau, jeigu norite pats pakeisti 
priskirtas roles, tai gali padaryti vadovas, spaudžiant ekrane ant kito dalyvio ikonos. 

3.  Pasikeiskite žymeklius ir tęskite darbą laikantis kiekvieno nario funkcijų. 
4.  Vadovas prieš kiekvieną sprendžiamą situaciją turi pakartotinai prisistatyti ir pasakyti 

situacijos numerį. 
5.  Visi komandos nariai turi vadovauti kiekvienai temos situacijai. 
6.  Darbą baikite likus 5 min. iki užsiėmimo pabaigos. 
 
 
 

PO UŽSIĖMIMO 
 

1.   Baigę darbą, tvarkingai sudėkite visą įrangą į pažymėtas vietas. 
2.  Patikrinkite įrangą pagal sąrašą ir pažymėkite planšetėje. 
3.  Jei kuri nors priemonė sulūžo, susitepė ar baigėsi, parašykite apie tai komentarų skiltyje. 
4.  Privalote informuoti apie įrangos trūkumą ar gedimą. 
5.  Įjunkite planšetes į maitinimo tinklą. 
6.  Nepalikite laboratorijoje asmeninių daiktų. 

 


