
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Optivote – aktyvaus 

dalyvavimo sistema 
Naudotojo instrukcija  



 

2 

 

 

Turinys 
1. Darbo su OPTIVOTE pradžia. ................................................................................................................. 3 

1.1. Programos įdiegimas ir paleidimas ............................................................................................... 3 

1.2. Tolimesni žingsniai (vienkartinė registracija) ................................................................................ 4 

1.3. Įrankių juosta ................................................................................................................................ 7 

1.4. Nustatymų pasirinkimas .................................................................................................................... 9 

1.4.1. Langelis „Profilis“ ...................................................................................................................... 10 

1.4.2 Langelis „Prisijungti“ .................................................................................................................. 12 

1.4.3. Langelis „Išvesti“ ....................................................................................................................... 13 

1.4.4. Langelis „Konfigūracija“ ............................................................................................................ 14 

1.4.5. Langelis “Duomenų bazė“ ......................................................................................................... 15 

2. Darbas su OPTIVOTE ........................................................................................................................... 16 

2.1.Klausimynų kūrimas (paveikslas nr. 12). ........................................................................................... 16 

2.2. Dalyvių grupės susikūrimas (paveikslas nr. 14): ............................................................................... 19 

2.3. Klausimyno aktyvavimas. ................................................................................................................. 20 

2.4. Sesijų ataskaitos ............................................................................................................................... 23 

2.5. Darbas su Powerpoint ...................................................................................................................... 24 

2.5.1. Skaidrių įsikėlimas ..................................................................................................................... 24 

2.5.2. Skaidrių – klausimų konfiguravimas .......................................................................................... 25 

2.5.3. Prezentacijos demonstravimas ................................................................................................. 26 

2.5.3. Prezentacijos demonstravimas .................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. Klausimai, pasiūlymai, pageidavimai. ................................................................................................. 29 

 



 

3 

 

 

1. Darbo su OPTIVOTE pradžia.  

1.1. Programos įdiegimas ir paleidimas 

Įdiekite programinę įrangą, kuri paleidžiama iš kompaktinio disko, kurį gavote kartu su OPTIVOTE 

aktyvaus dalyvavimo sistema. Ši programinė įranga Jums parduodama su neribotu licenzijų skaičiumi, tai 

reiškia, kad Jus galite ją įdiegti į visus kompiuterius Jūsų mokykloje ar įmonėje.  

Kiekvieną kartą atsiranda programos paleidimo langas (paveikslas nr. 1). 

 Vartotojo vardo susikūrimas: 

o Apačioje esančiame laukelyje kiekvienas mokytojas gali susikurti savo vartotojo vardą 

(nurodyta rodykle); 

o Užrašius savo vardą (slapyvardį, pavardę ar pan.) spauskite mygtuką „Pridėti naują“; 

o Svarbu atkreipti demesi, kad anksčiau jau nebūtų sukurtas toks pat vartotojo vardas!!!!  

o Vartotojų vardus galima peržiūrėti ir išsirinkti savąjį paspaudus žalią rodyklę dešinėje 

vartotojo vardo laukelio pusėje; 

o Vartotojų skaičius yra neribojamas; 

 Įėjimas į programą: 

o Pasirinkus savo vartotojo vardą ir norint kurti ar redaguoti klausimus spaudžiamas 

mygtukas „Administracija“ (iš šio profilio galima paleisti ir testavimą, tačiau iki tol bus 

matomi jau paruošti klausimai); 

o Jau turint sukurtus klausimus, pasirenkamas mygtukas „Pamokos aktyvavimas“ (šis 

profilis neleis redaguoti ar detaliai peržiūrėti klausimų, o bus rodoma kiek klausimų turi 

kiekviena iš jau sukurtų pamokų. 
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1.2. Tolimesni žingsniai (vienkartinė registracija) 

 Įėjus į programą, atsidaro žemiau nurodyta lentelė (paveikslas nr. 2); 

o Užpildyti tik MĖLYNUS laukus (pabraukta mėlynai); 

o Uždėti abi varneles ant žemiau esančių laukų (juodos rodyklės); 

o Paspausti išsaugojimo mygtuką (apibraukta raudonai); 

o Į klausimą ar užregistruoti OPTIVOTE tinklapyje atsakome neigiamai; 
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Po to atsiranda paveiksle nr. 3 pavaizduota lentelė. Jos pildyti neprivaloma, nes viską galėsite pakeisti jau 

pačioje programoje. Jei norima, užpildomos grafos (kurias norite – galite pildyti vieną, galite visas), jei 

nenorima – uždedamas iksiukas prie „Nerodyti paleidimo metu“ ir spaudžiamas iksas raudoname fone 

(apibrauktas). Šis žingsnis bus atliekamas tik vieną kartą (susikūrus naują vartotoją); 
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Atlikus šį žingsnį patenkame į programos aplinką. Jei per anksčiau buvusį žingnį užpildėte daugiau (visus) 

langus, kitų žingsnių (priklausomai nuo situacijos) Jums atlikti nereiks. 

Jie neužpildėte nieko, tai pirmiausia reikia susikurti naują duomenų bazę (paveikslas nr. 4);  

Einame į žymą “Byla”, po to “Nauja” ir pasirenkame “Duomenų bazė”. Atsiradusiame lange įrašome 

norimą duomenų bazės pavadinimą ir spaudžiame “Save” mygtuką. Tada atsidaro mokytojo darbinis 

langas, kuriame ir vyksta testų/pamokų kūrimas. 
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1.3. Įrankių juosta  

Iš pradžių trumpai aptarsime programinio lango įrankių juostą iš kairės į dešinę (paveikslas nr. 5). 

Punktyrinė rožinė rodyklė – atverti esamą duomenų bazę. Jei norite naudotis kita duomenų baze, 

spaudžiate šį mygtuką ir kompiuterio atmintyje susirandate esančias sukurtas duomenų bazes ir jas 

atsidarote. 

Juodas netaisyklingas kvadratas – sukurti naują pamoką. Užėjus ant Jūsų sukurtos (atvertos) duomenų 

bazės  ir paspaudus šį mygtuką, pradedama kurti pamoka.  

Netaisyklingas mėlynas kvadratas – sukurti naują klausimą. Užėjus ant jau sukurtos pamokos ir 

paspaudus šį mygtuką pradedamas klausimų kūrimas. 

Raudonas netaisyklingas stačiakampis – sukurti naują grupę. Paspaudus šį mygtuką mokytojas gali 

sukurti naują grupę (klasę). 

Žalias netaisyklingas stačiakampis – pradedamas testavimas. Pasirinkus klausimyną ir paspaudus šį 

mygtuką, pradedamas testavimas. 
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Juoda punktyrinė rodyklė – žodinis - momentinis (greitas klausimas). Paspaudus šį mygtuką bet kurioje 

aplinkoje galima tiek žodžiu pasakyti klausimą su atsakymais, tiek užrašyti jį interaktyvioje lentoje. 

Mėlyna tiesė su stačiakampiais galuose – ataskaitos. Užėjus ant jau įvykusių sesijų ir pasirinkus ši 

mygtuką, galima matyti ataskaitas. 

Žalia punktyrinė tiesė su rodyklėmis iš abiejų pusių – paieška. Galima kompiuteryje ieškoti jau sukurtų 

duomenų bazių žinant jų pavadinimus. 

Juoda tuščiavidurė rodyklė – išteklių dėtuvė. Galima lengvai ir paptastai iš bet kurio lango išsikirpti 

norimą dalį, paveikslėlį, tekstą ar pan. 

Juodas taisyklingas kvadratas – internetas. Optivote langas paverčiamas interneto naršykle ir suteikiama 

galimybė atverti interneto puslapius. 

Juodas ovalas – spausdinti.  

Langeliai: 

Pamokos: pasirinkus kairėje puseje atsiranda pamokų aplankalas su visais sukurtais testais. Galima juos 

redaguoti, kurti naujus ar pradėti balsavimą. 

Grupės: kairėje pusėje atsiranda visi grupių sąrašai, kurie tik buvo sukurti. Prieš pradedant testavimą 

reiktų pasirinkti norimą grupę (klasę), kad būtų galima lengvai administruoti gautus duomenis. 

Lygiai: ši skiltis ir dalis retai taikoma Lietuvos mokyklose, dažniau pasitaiko Didžiojoje Britanijoje. 

Sesijos: kairėje pusėje atsiranda visos iki šiol vykusios apklausos su tiksliomis datomis. Galima jas 

peržiūrėti naudojant 12 skirtingų ataskaitų.  
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1.4. Nustatymų pasirinkimas  

Jei nepakeičiame, jie išlieka tokie patys visą laiką. Nueiname į savybių skirsnį (byla – savybės; paveikslas 

nr. 6). 
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Tada pradedame nustatymų pasirinkimą. Nustatymus pasirinkti reikia tik vieną kartą ir jie keičiami tik 

atsiradus poreikiui. Nueiname į langelį profilis (paveikslas nr. 7 – apibraukta juodai). Nuostatos nuo 

viršaus į apačią. 

1.4.1. Langelis „Profilis“ 

Automatinis klausimo paleidimas – klausimas automatiškai paleidžiamas startuojant testui 

(rekomendacija – uždėti varnelę). 

Automatinis laikmačio paleidimas – vos įjungus klausimą startuoja laikmatis ir atsakinėjimas į tą klausimą 

baigiamas pasibaigus nustatytam laikui (galima pasirinkti duotą laiko kiekį). Jei uždėta varnelė ties 

„Automatinis klausimo paleidimas“ mokytojui viso testo metu nereikia net pazvelgti į kompiuterį ar 

projektuojamą vaizdą ir jis gali stebėti klasę (rekomendacija – pagal poreikį); Jeigu norėsime naudoti šia 

funciją turime nedėti varnelės ant dalies „Pirmenybė Jūsų profilio nuostatoms“!!!!!!!!!!!!!!!!!; 

Automatinis perkėlimas į kitą klausimą – kitas klausimas startuoja automatiškai vos tik baigiamas 

balsavimas į prieš tai buvusį (rekomendacija – užsidėti varnelę); 

Automatinis multimedijos paleidimas – jeigu klausimas turi vaizdinę (garsinę) dalį, ji startuotų 

automatiškai (rekomendacija – uždėti varnelę); 
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Automatiškai rodyti grafą – po klausimo Jūsų pageidaujamą laiką rodomas grafikas kaip dalyviai atsakė į 

klausimą (rekomendacija – pagal poreikį). 

Rodyti teisigą atsakymą – po kiekvieno klausimo Jūsų pasirinktą laiką rodomas teisingas atsakymas 

(rekomendacija – pagal poreikį). 

Rodyti atsakų skaičių – rodo kiek dalyvių jau atsakė į pateiktą klausimą (rekomendacija – pagal poreikį) 

Rodyti atsakus procentaliai – rodo kiek dalyvių  (procentaliai) jau atsakė į pateiktą klausimą 

(rekomendacija – pagal poreikį) 

Rodyti % teisingo atsakymo – jeigu pasirinktas nustatymas, kad atsakius į klausimą trumpai rodytų 

teisingą atsakymą, tai apačioje matome ir kiek procentų dalyvių pasirinko teisingą atsakymą. 

Klausimo fono spalva – paspaudus galima pasirinkti klausimo fono spalvą, kuri bus pritaikyta visiems 

klausimams (rekomendacija – pagal poreikį) 

Už brūkšnio: 

Pirmenybė Jūsų profilio nuostatoms - sistemą naudojant keliems vartotojams išsaugomos Jūsų profilio 

nuostatos (jeigu norėsite naudoti dalį „Automatinis laikmačio paleidimas“, varnelės dėti negalima!!! );  

Pirmenybė Jūsų spalvoms – išsaugomos Jūsų profilio spalvos (rekomendacija – uždėti varnelę) 

Optivote fono spalva – galima pakeisti Optivote fono spalvą (rekomendacija – pagal poreikį); 

Momentinio fono spalva; numatytas šriftas ir dydis – galima nustatyti momentinio klausimo fona, šriftą 

bei jo dydį. 

Dar po vieno brūkšnio  

Rodyti atsakų skaičiuoklę – rodo kiek balsų (atsakymų) jau gauta (rekomendacija – uždėti varnelę) 

Paslėpti atsakų juostą – paslepia apatinę atsakymų juostą, kurioje matosi kurie dalyviai jau balsavo, kurie 

dar ne (rekomendacija – nedėti varnelės); 

Pakeisti atsakymų seką – kiekvieną kartą startuojant testui atsakymai sumaišomi vietomis ir sumažinama 

galimybė nusirašyti, jei testas rodomas kelioms klasėms iš eilės (rekomendacija – uždėti varnelę); 

Numatytas pultelių skaičius – galima nustatyti numatytą pultelių skaičių (rekomendacija – nustatyti tokį, 

kokią sistemą turite); 

Numatytas datos formatas – galima nustatyti norimą datos formatą (rekomendacija – pagal poreikį) 
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1.4.2 Langelis „Prisijungti“ 

Pereiname i sekantį langelį „Prisijungti“ (paveikslas nr. 8 apvesta juodai). Šiame lange matome 

naudojamą profilį (mėlynai pabraukta), bei visų failų ir klausimynų lokaciją Jūsų kompiuteryje. 

Apačioje esantys laukeliai: 

Automatinis prijungimas – automatiškai prijungiamas pasirinktas profilis (rekomendacija – kadangi 

sistema naudojasi ne vienas vartotojas varnelės reiktų nedėti) 

Nesusekti gaviklio paleidimo metu – neieškoti gaviklio kiekvienąkart startuojant programai 

(rekomendacija – kadangi sistema naudojama ne prie vieno kompiuterio ir jungiama ne visada į tą patį 

lizdą, varnelės reiktų nedėti); 

Automatiškai atverti paskesnę duomenų bazę – automatiškai atveriama paskutinė profilio duomenų 

bazė (rekomendacija – dažniausiai vartotojas turi tik vieną duomenų bazę, taigi šis pasirinkimas Jūsų 

darbui įtakos neturės). 
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1.4.3. Langelis „Išvesti“  

Pereiname į sekantį langelį „Išvesti“ (paveikslas nr. 9; apibrauktas juodai); Čia galima nusistatyti, kad 

visos ataskaitos automatiškai būtų eksportuojamos, bei nusistatyti eksportavimo parametrus. Daugelių 

atvejų šio skyriaus nuostatų keisti nereiktų, o ataskaitas peržiūrinėti rankiniu būdu. Rankinis būdas 

(aptartas vėliau) patogesnis, nes galima išsirinkti tik reikalingas ataskaitas ir nepasiklysti tarp jų gausos. 

Jei tikrai manote, kad ši funkcija Jums naudinga, kreipkitės į failo pabaigoje nurodytais kontaktais. 
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1.4.4. Langelis „Konfigūracija“ 

Pereiname į sekantį langelį „Konfigūracija“ (paveikslas nr. 10, juodai apibrauktas). Šiame aplanke 

reikalingos dalys: 

Prijungimo prievadas: jeigu Jūs nesate nusistatę „Nesusekti gaviklio pajungimo metu“ (paveikslas nr. 8) ir 

įjungiate gaviklį į kitą jungtį ar prie kito kompiuterio, Jums reiktų paspausti geltoną klaustuką, kad 

sistema pradėtų ieškoti gaviklio ir jį surastų. Kitais atvejais ieškoti kiekvieną kartą iš naujo nereikia. 

Žemiau esančios varnelės: 

Paprastai įtraukti sesijos rezultatus į žurnalą – naudojama tik kartu su lygiais (populiaru Anglijoje, 

Lietuvoje naudojama labai retai). 

Naudoti Microsoft Office rašybos tikrintuvę – naudoti turimą rašybos tikrintuvę šioje programoje 

(rekomendacija – uždėti varnelę); 

Rodyti PowerPoint prezentaciją visame ekrane – pasirinkus powerpoint prezentacijos demonstravimą 

šioje programoje, skaidrės bus rodomos visame ekrane ir įrankių juosta sumažinta iki minimumo 

(rekomendacija – pagal poreikį);   
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1.4.5. Langelis “Duomenų bazė“ 

Ir paskutinis langelis “Duomenų bazė“ (paveikslas nr. 11; juodai apibrauktas). Šiame lange dažniausiai 

naudojamas nustatymas – „Naudoti schemą nurodytą žemiau“. Pasirinkus šį nustatymą, žemiau galime 

susikurti savo vertinimo sistemą, kuri bus naudojama kiekvieną kartą testuojant mokinius. Galima 

pasirinkti kiek tašku bus skiriama už teisingą, neteisingą atsakymą, bei nemėginimą spėti. Taip pat šiame 

lange galima slaptažodžiu užblokuoti kitų vartotojų prisijungimą prie Jūsų duomenų bazės. 
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2. Darbas su OPTIVOTE 

2.1.Klausimynų kūrimas (paveikslas nr. 12).  

Pasirenkame langelį “Pamokos” (žaliai apibrėžtas).  

Pasirenkame “Testai Nr. 1” (juoda rodyklė) 

Spaudžiame viršuje esantį mygtuką ant kurio užėjus iššoka užrašas „Sukurti naują pamoką“ (apibraukta 

juodai) 

Atsiradusioje lentelėje įvedame pamokos pavadinimą (mėlyna rodyklė) ir jei norime, žemiau esančiame 

lange (raudona rodyklė) – aprašymą. Spaudžiame mygtuką išsaugoti.  
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Klausimų kūrimas. (paveikslas nr. 13). 

 Pasirenkame pamoką, kuriai klausimus norime sukurti (juoda rodyklė). Užėjus ant jos 

pavadinimo, dešinėje pusėje matome jau sukurtus klausimus (šiuo atveju jų dar nėra).  

 Tada spaudžiame mygtuką ant kurio užėjus pasirodo užrašas (sukurti naują klausimą) – 

apibrauktas mėlynai. 

 Atsiradusiame lange iš pradžių pasirenkame klausimo šabloną (rodyklė žėmyn (apibraukta 

raudonai)). Matome galimų klausimų šablonų sąrašą. Skaičiukas prie MC rodo kiek atsakymų 

variantų bus (nuo 2 iki 8). Pasirenkama norimą klausimo šabloną.  

 Atsiradusiame lange (priklausomai nuo šablono) didžiausioje vietoje įrašome klausimą, o prie 

raidžių A., B., C. ir t.t.  – atsakymų variantus. Kvadratėliuose prie raidžių A., B. Ir t.t. paspaudimu 

pažymime teisingą atsakymo variantą ir spaudžiame „Išsaugoti“ mygtuką. 

*Jei norime redaguoti klausimus tiesiog du kartus spragtelėkite ant jau sukurto klausimo ir 

atsidariusiame lange darykite reikiamus pakeitimus , po to nepamirškite pakeitimų išsaugoti. 

Mygtukų reikšmės (iš kairės į dešinę): 
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Raudona rodyklė – išsaugoti sukurtą klausimą; 

Geltona rodyklė – išsaugoti klausimą ir iš karto pereiti prie sekančio klausimo kūrimo. 

Juoda rodyklė – išsaugoti ir grįžti prie anksčiau buvusio klausimo. 

Žalia rodyklė – pereiti prie sekančio klausimo. 

Violetinė rodyklė – grįžti prie anksčiau buvusio klausimo. 

Juodas apibraukimas – kurti naują klausimą. 

Mėlynas apibraukimas – klausimo peržiūra – galime pažiūrėti kaip atrodys mūsų sukurtas/kuriamas 

klausimas viso lango rėžime. 

Raudonas apibraukimas -  

pavieklėlių dėklas (aptartas anksčiau) 
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2.2. Dalyvių grupės susikūrimas (paveikslas nr. 14):  

Pasirinkus langelį “Grupės”(apibraukta juodai) kairėje pusėje matome visas jau sukurtas grupes.  

Nauja grupė pridedama užėjus ant “Byla” po to “Nauja” ir pasirinkus “Grupė su  dalyviais” (kelias 

nurodytas raudonai). 

Atsiradusioje lentelėje nurodome dalyvių skaičių (rekomenduojama įvesti tiek, kiek yra dalyvių), padarius 

klaidą ar norint pridėti ar sumažinti dalyvių, tai bus galima padaryti.  

 

Sukurus grupę, dešinėje pusėje atsiranda dalyvių sąrašas. 

Užėjus ant bet kurio dalyvio ir paspaudus dešinį mygtuką, atsitanda lentelė (paveikslas nr. 15).  

“Redaguoti dalyvį” – leidžia redaguoti kiekvieno dalyvio nustatymus (vardą, pavardę, pultelio nr. ir t.t.). 

“Pridėti naują dalyvį į grupę” – leidžia grupę papildyti nauju dalyviu. 

Visos kitos nuostatos naudojamos labai retai.  
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2.3. Klausimyno aktyvavimas.  

Prieš pradedant klausimyną iš pradžių reikia pasirikti grupę, kurią norime testuoti (15 paveikslas – 

apibraukta mėlynai).  

Tada grįžtame į pamokų langą (paveikslas nr. 16, viršuje apibraukta raudonai) ir išsirenkame jau seniau 

sukurtą pamoką. Sukurtus klausimynus (pamokas) matome kairėje pusėje (juoda rodyklė). 

Spaudžiame viršuje esantį mygtuką (apibraukta juodai), tada atsiranda naujas langas, kuriame nurodyti 

testavimo parametrai (raudona rodyklė), kuriuos galima koreguoti. Iš viršaus į apačią. 

Įtraukti rezultatus į žurnalą – naudojama retai, rekomenduojama varnelės nedėti. 

Eksportuoti sesijos ataskaitas pabaigoje – dažniausiai nenaudojamas (įtakos ar varnelė uždėta ar ne 

neturi). 

Registruoti tiktai pirmą gautą balsą – dalyviams neleidžiama keisti nuomonės ir registruojamas tik pirmas 

gautas atsakymas. 

Žengti toliau kai visi balsai gauti – automatiškai pereina prie kito klausimo kai visi balsai gauti.  
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Pakeisti atsakymų seką – kiekvieną kartą startuojant testui automatiškai pakeičiama atsakymų seka. 

Pažymėti …. Atsitiktiniai klausimai iš 5. Naudojama jei mokytojas susikuria didelę klausimų bazę ir 

norima atsitiktiniu būdu išrinkti tik dalį klausimų (pvz. : išrinkti 10 klausimų iš 50). 

Spalvotų pultelių įdėjimas – turint specialius pultelius, skirtus neigaliems vaikams šalia raidžių matomos 

ir spalvos.  

Įvertinimo schema –  (1.4.5. punkte aptarta galimybė nusistatyti individualią vertinimo sistemą – ji 

galiotų visoms apklausoms) pasirinkus vertinimo kriterijus startuojant klausimynui jie galios tik šiam 

balsavimui. 

Pasižymime norimus nustatymus ir spaudžiame pradėti mygtuką (apačioje apibrauktas raudonai). 

 

2.4. Balsavimas (testavimas) 

Paspaudus mygtuką pradėti atsiranda žemiau matomas langas (paveikslas nr. 17). Iš kairės į dešinę. 

Raudona rodyklė – sustabdyti/pradėti balsavimą šiam klausimui ir pereiti prie sekančio klausimo (jei 

pasirinktas teisingo atsakymo rodymas, tai teisingas atsakymas parodomas). Jei nepasirinktas 
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automatinio klausimo paleidimo nustatymas, kiekvieną kartą, pereinant prie kito klausimo, teks spausti 

šį mygtuką. 

Žalia rodyklė – sekantis klausimas (netgi jeigu pasirinktas teisingo atsakymo rodymas, teisingas 

atsakymas nerodomas) 

Tamsiai raudona rodyklė – prieš tai buvęs klausimas – grįžtama į prieš tai buvusį klausimą. 

Žalia rodyklė – rankinis laikmačio paleidimas. Jei nepasirinktas automatinis laikmačio paleidimas  

Geltona rodyklė – jeigu nustatymuose (1.4.1. dalis) pasirinktas punktas „Nerodyti atsakų juostos“ tai šis 

mygtukas įjungia atsakų juostą. 

Juoda rodyklė – grafikas, kuriame realiu laiku matome kiek dalyvių pasirinko vieną ar kitą atsakymą. 

Pilka rodyklė  - galima padidinti, sumažinti paveikslėlį (video failą, kuris yra idėtas į klausimą); 

Mėlynai apibrauktas mygtukas – perkelti atsakų juostą į viršų/apačią. 

Raudonai apibrauktas mygtukas – išeiti iš balsavimo aplinkos. 
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Baigus balsavimą, atsiranda lentelė su klausimu „Ar Jūs norite užbaigti sesiją?“. Jei nenorime dar kartą 

pakartoti vieno/visų klausimų, renkamės „Taip“, jei norime dar kartą atsakyti į kurį nors/visus klausimus 

rodyklėmis juos išsirenkame ir į atsiradusią lentelę su klausimu „Ar balsuoti dar kartą“ atsakome 

teigiamai. 

Kai baigiamas atsakinėjimas mes vėl grįžtame į pradinį langą. 

2.4. Sesijų ataskaitos 

 

Atlikus balsavimą, sistema akimirksniu susumuoja gautus rezultatus ir galime matyti įvairias ataskaitas 

(paveikslas nr. 18). 

Pasirenkame langą „Sesijos“  (apibrauktas juodai).  

Kairėje pusėje matome visas vykdytas apklausas pagal datas.  

Pasirenkame norimą dieną (apibraukta mėlynai), išskleidžiame sąrašą ir matome visas tą dieną vykdytas 

apklausas. 

Išsirenkame norimą apklausą pagal laiką ir pažymime ją. Tada kairėje pusėje matome visą grupės sąrašą 

(raudonų pultelių naudotojai apklausoje nedalyvavo, juodų – dalyvavo (šiuo atveju dalyvavo tik 2 

naudotojai)). 

Tada pasirenkame ataskaitų langelį (juoda rodyklė) ir matome visas įmanomas ataskaitas, kurios gali būti 

naudojamos pagal poreikį.  

Svarbu, kad tik pirmai ataskaitai – „Sesijos santrauka – sutvarkytos ataskaitos“ nereikia pažymėti dalyvių, 

kurių duomenis norėsime peržiūrėti. Naudojant kitas ataskaitas reikia pažymėti dalyvius. Tai reiktų 

padaryti uždedant kryžiuką (radona rodyklė) prie dalyvio numerio.  

Ant bet kurio dalyvio paspaudus dešinį mygtuką, atsiranda pilka lentelė, jos svarbiausių eilučių reikšmės: 

Ataskaitos – kitas būdas išsisaukti ataskaitų sąrašą ir pasirinkti norimą ataskaitą. 

Peržiūrėti – galima pasirinkti kurių dalyvių rezultatus peržiūrėti (visų, tik esančių (dalyvavusių 

apklausoje), tik nesančių (nedalyvavusių apklausoje)). 

Pažymėti – galima pažymėti visus dalyvius iš karto. 
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Jus perskaitėte trumpą vartotojo instrukciją, kuri užtikrina efektyvų darbą su šia sistema. Iškilus 

specifiniams klausimams, į kuriuos atsakymų neradote šioje instrukcijoje, kreipkites ir mielai atsakysime į 

iškilusius klausimus. Sėkmės naudojantis šia sistema . 

2.5. Darbas su Powerpoint 

 Lange “Pamokos” žemiau sukurtų testų turime skirsnį PowerPoint (tamsiai raudona rodyklė), į šį 

skirsnį galime įkelti jau paruoštas PowerPoint skaidres ir jose galima paruošti klausimus bei juos 

pritaikyti naudojimui optivote balsavimui.  

2.5.1. Skaidrių įsikėlimas 

Ant PowerPoint dalies spaudžiame dešinįjį mygtuką ir atsiradusioje lentelėje išsirenkame dalį „Nauja 

powerpoint nuoroda“ (apibraukta juodai; 19 paveikslas). Tada isikeliame jau sukurta powerpointo failą 

su jame jau paruoštais klausimais. Klausimų ruošimas vyksta PowerPoint aplinkoje visiškai taip pat kaip 

ir bet kuri skaidrė, tiesiog surenkamas klausimas ir atsakymų variantai (nuo 2 iki 8). Svarbu nepamiršti 

prie atsakymų variantų parašyti raides (A, B ir t.t.), kad atsakinėtojai nesuglumtų pamatę tik taškus. 
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2.5.2. Skaidrių – klausimų konfiguravimas  

 

Kai įsikeliame jau paruožtas skaidres, reikia sukonfiguruoti tas, kuriose yra klausimai. Dešinėj pusėje 

matome visų skaidrių pavadinimus ir išsirenkame tas, kuriose esame įrašę klausimus, kurių norėsime 

paklausti publikos (20 paveikslas). Šiuo atveju tai 4 skaidrė, ant jos spaudžiame dešinįjį pelės klavišą ir 

atsiradusioje lentelėje pasirenkame „Nustatyti klausimo tipą“ ir taip kiekvienoje skaidrėje, kurioje turime 

klausimus.  
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Tada atsiranda lentelėje, kurioje pasirenkame kiek atsakymu suvedėme toje skaidrėje (šiuo atveju 3 

atsakymai – apibraukta juodai; skaičiukas prie MC rodo kiek atsakymų variantų bus) – 21 paveikslas. Ir 

pasirenkame teisingą variantą – apibraukta raudonai. Jeigu tai subjektyvus klausimas – apčioje 

uždedame kryžiuką prie dalies „Subjektyvus atsakymas“. Atlikus norimus veiksmus, spaudziame diskelio 

mygtuką – išsaugoti. 

2.5.3. Prezentacijos demonstravimas 
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Prezentacija – klausimynas pradedamas analogiskai kaip ir paprastas testas (žr. 2.3. Klausimyno 

aktyvavimas). Tiesiog reikia užeiti ne ant testo pavadinimo, o ant prezentacijos pavadinimo, kurią 

įsikėlėme ir norėsime demonstruoti. Prezentacijų galime įsikelti neribotą skaičių. 

Pradėjus prezentaciją matome vaizdą panašų į 22 paveikslėlį. Aptarsiu vardymo pulto funkcijas 

(apibrauktas juodai) iš kairės į dešinę. 

Pirma didelė rodyklė į kairę – leidžia paslėpti/atidengti dalį valdymo pulto, kuri yra naudojama rečiau. 

Taškiukai ir rodyklė viršuje – pradeda balsavimą (reikia spausti jei pas Jus nėra nustatyta, kad balsavimas 

prasidėtų automatiškai) skaidrėje, kuri yra sukonfiguruota balsavimui. 

Žalia rodyklė – pereiname į kitą skaidrę. 

Raudona rodyklė – grįžtame skaidre atgal. 

Laikrodukas – įjungia laiką, kuris bus skirtas balsavimui (jo trukmę pasirenkame nustatymuose  – 1.4.1 

dalis). 
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Klaustukas – leidžia klausimą tiesiog užrašyti pavyzdžiui ant interaktyvios lentos (smulkesne info 

pageidaujantiems 3 dalyje nurodytais kontaktais) 

Baltas lapas su tušinuku – atidaro baltą lapą, ant kurio galime užrašyti klausimą. 

Žmogaus siluetas – automatiškai atrenka vieną atsitiktinį pultelį, kuris pavyzdžiui kviečiamas atsakinėti ar 

pan. 

Stulpelinė diagrama – įjungia stulpelinę diagramą, kuri leidžia stebėti kaip vyksta balsavimas realiu laiku.  

Prirašytas baltas lapas – leidžia matyti pagrindines ataskaitas apie jau įvykusius atsakinėjimus. 

Langas su mygtukais apačioje – įjungia/išjungia tą juostą, kurioje matome, kurie pulteliai jau atsakė į 

klausimus (užsidega mėlynai), kurie dar ne – išlieka balti. 

Geltonas stačiakampis – įjungia/išjungia kairiame viršutiniame kampe esantį stačiakampį, kuris rodo kiek 

iš viso dalyvių jau pareiškė nuomonę. 

Daugtaškis – demonstraciją laikinai sumažina iki minimumo (minimize). Naudojama tuo tikslu, jei kartais 

prisimenama, kad norima kažką parodyti ne iš skaidrių. 

Mažas raudonas kryžiukas kampe užbaigia ir uždaro prezentaciją. 

Klausimų ataskaitas galite peržiūrėti skirsnyje „Sesijos“, lygiai taip pat, kaip ir paprasto balsavimo.  
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3. Klausimai, pasiūlymai, pageidavimai. 
 

Jei kilo klausimų, turite pasiūlymų kaip patobulinti šią instrukciją, nepavyko ko nors atlikti, kreipkitės 

Jums patogiu metu: 

Rimantas Mačernis 
„Biznio mašinų kompanija“ 
Sėlių g. 18, Vilnius  
Mob. 8 615 10309 
Tel. 8 5 212 16 74 
E-paštas: rimantas@BMK.lt 
www.bmk.lt 
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