INSTRUKCIJA. Kaip filmuotis virtualiai?
Mieli Vilniaus Ozo gimnazijos mokiniai,
pamokoms filmuotis galite nenaudodami jokių papildomų programų. Pakanka asmeniniame
kompiuteryje turėti internetą ir GMAIL arba YAHOO paskyrą.
1. Prisijunkite prie pasirinktos interneto naršyklės (rekomenduojame GOOGLE CHROME, nes ji
šiuo metu yra sparčiausia). Interneto paieškos laukelyje įveskite youtube.com, spauskite enter ir
prisijunkite prie žinomiausios pasaulyje vaizdo įrašų talpyklos svetainės:

2. Dešiniame viršutiniame kampe spauskite „Prisijungti“:

3. Prisijunkite prie YouTube paskyros naudodami savo asmeninio elektroninio GMAIL arba YAHOO
pašto prisijungimus. Jei neturite el.pašto, susikurkite paskyrą:
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4. Prisijungus, vėl atsivers YouTube langas, tačiau viršutiniame dešiniame kampe vietoj funkcijos
„Prisijungti“ matysite savo paskyros pavadinimą ir paveikslėlį.
5. Viršutiniame dešiniame kampe spauskite „Įkelti“ ir pasirinkite „Fiksavimas žiniatinklio kamera“:

6. Paspaudus „Įrašyti“, atsivers juodas ekranas-grotuvas:

7. Kai paspausite „Pradėti įrašymą“, viduryje iškris maža lentelė.
Joje pasirinkite „Allow“, o po to spauskite „Close“ (kad lentelė
dingtų nuo ekrano-grotuvo):

2

8. Jau galite filmuotis, nes šiuo metu jau vyksta įrašymas.
Kai kalbėsite, ekrano-grotuvo dešinėje turi kilnotis žalias stulpelis – jis rodo garso įrašymo lygį.
Nepamirškite prieš filmuojantis susireguliuoti ne tik garsą (t.y. pasitikrinti ar veikia mikrofonas), bet
ir apšvietimą (kad nebūtumėte juodas siluetas), nes kitaip mokytojai Jūsų negirdės ir nematys.
9. Kai baigsite įsirašinėti, spauskite „Stabdyti įrašymą“ ekrano-grotuvo apačioje, po to spauskite
„Įkelti“, kad įrašas liktų YouTube serveryje. Jei įrašas netenkina, „Įkelti“ nespauskite, o spauskite
„Pradėti iš naujo“ ir įsirašinėkite iš naujo.

Dėmesio! Dabar reikalingi labai svarbūs nustatymai tam, kad Jūsų vaizdo įrašą gautų tik konkretus
mokytojas ir jokie YouTube vartotojai negalėtų jo matyti ar juo dalintis!
10. Atsivėrus naujam langui, parinkite tokius nustatymus ir įrašykite tokius žodžius:

Jei viską teisingai atlikote, Jūsų įrašo informacija ir nustatymai turi atrodyti maždaug taip:
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11. Daugiau nieko nustatyti ir įrašyti nereikia. Spauskite „Įrašyti pakeitimus“ pagrindinės
informacijos lango dešinėje (viršuje arba apačioje):

12. Dabar Jums reikia nusiųsti vaizdo įrašo nuorodą savo
mokytojui. Kairėje ekrano pusėje pasirinkite ir spauskite „Vaizdo
įrašų tvarkytuvė > Vaizdo įrašai“.
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13. Atsivėrus visiems Jūsų YouTube kanalo vaizdo įrašams (įkeltiems ir įrašytiems), iš sąrašo
pasirinkite tą vaizdo įrašą, kurio nuorodą norite siųsti konkrečiam mokytojui.

14. Spauskite to įrašo ekranėlį. Atsivers pats įrašas ir viršuje matysite jo internetinį adresą.
Nukopijuokite nuorodą ir siųskite ją dalyko mokytojui.

Primename, kad Jūsų vaizdo įrašus matys tik konkretūs dalykų mokytojai (jei teisingai
nustatysite įrašų informaciją) ir įrašai nebus niekur viešinami.

Linkime sėkmės!
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