Apsisprendusiems pradėti naudoti DIGIBOOK.
1. Moksleiviai privalo įsigyti pratybas su DIGIBOOK APPS su įklijuotais dviem atskirais vadovėlio ir pratybų kodais.
2. Pratybas su DIGIBOOK APPS kodais vešime tik pagal specialius užsakymus. Todėl preliminarius užsakymus (per
interneto parduotuvę Mokytojams arba el. paštu), prašome pateikti bent prieš 2-3 savaites.
3. Moksleiviai/mokytojai negali naudoti kodų, kol nebus sukurta School Master (mokymo įstaigos) paskyra.
4. Jeigu kodus panaudosite, prieš tai nesukūrus mokymo įstaigos paskyros, susikursite savo asmenines paskyras ir jos
negalės būti susietos su mokymo įstaigos paskyra. Tokiu atveju moksleiviai/mokytojai DIGIBOOK APPS naudos savo
asmeniniais tikslais. Mokytojai NEGALĖS Online (prisijungę prie paskyros internete) užduoti moksleiviams namų
darbų, sekti jų progresą. Stebėti, atsispausdinti, išsisaugoti visą klasių ar moksleivių statistiką.
5. Mokymo įstaiga pareiškia norą registruoti School Master paskyrą adresu:
https://www.expressdigibooks.com/school/school/create
6. Suteiktas School Master paskyros prisijungimo slaptažodis, automatiškai el. paštu bus išsiųstas užsakovui.
7. Mokymo įstaiga, gavusi School Master paskyros prisijungimo kodą, privalės sukurti paskyras kiekvienam
moksleiviui, kiekvienam mokytojui, kurie naudos DIGIBOOK. Mokytojų ir moksleivių paskyros yra kuriamos tik per
School Master paskyrą. Prisijungimo prie paskyros adresas: https://www.expressdigibooks.com
8. Kada Moksleiviams/mokytojams bus sukurtos paskyros (per School Master), jie automatiškai el. paštu gaus
prisijungimo kodus prie asmeninių paskyrų, kurios bus susietos su School Master paskyra.
9. Gavę prisijungimo kodus (el. paštu) prie asmeninių paskyrų, moksleiviai ir mokytojai gali įvesti kodus, kurie įklijuoti
į pratybų sąsiuvinius.
Dabar mokytojai, kuriems yra sukurtos mokytojo paskyros, prisijungę prie savo paskyros
(adresu: https://www.expressdigibooks.com) gali sekti visų jiems priskirtų moksleivių (klasių) progresą, užduoti
užduotis, naudoti statistinius duomenis.
11. DIGIBOOK APPS galima naudoti ir nesukūrus School Master paskyros. Tokiu atveju kiekvienas
moksleivis/mokytojas susikuria savo asmenines paskyras. Interaktyvius vadovėlius/pratybas naudos savo asmeniniams
tikslams. Galima bus sekti savo progresą. Atlikti visas vadovėlio ir pratybų užduotis, perklausyti įgarsintus tekstus,
peržiūrėti video medžiagą, darant užduotis gauti įvertinimo procentus.
P.S. School Master paskyros registravimas ir prisijungimo kodas nemokami.

Mokytojai, turintys paskyras Litterulos interneto parduotuvėje Mokytojams, informaciją kaip sukurti School Master
paskyrą, kaip sukurti mokytojų paskyras ir kaip sukurti moksleivių paskyras, rasite prisijungę prie savo paskyros
skiltyje “Atsisiuntimai”.

Ar galima naudoti naujo (Revised) leidimo pratybas su DIGIBOOK APPS prie senesnių On Screen B1+,B2,B2+
vadovėlių?
1. Taip galima, norėdami naudoti DIGIBOOK APPS, turėsite įsigyti naujo leidimo pratybas su kodais. Prie seno
leidimo pratybų kodų nebus.
2. On Screen B1+ pasikeitė tik viršeliai, visos temos, užduotys liko tos pačios. Todėl jums nereikės įsigyti jokių naujų
komponentų ar programos interaktyviai lentai (IWS). Kada mūsų sandėliuose baigsis žaliu viršeliu komponentai, visi
pirkdami On Screen B1+ pratybas, Audio įrašus, vadovėlius gausite juos juodu viršeliu.
3. Dirbantys su On Screen B2 ir B2+ turės atsinaujinti Audio įrašus (Cl. CDs), mokytojo knygas (TB), pratybas (WB)
ir programą interaktyviai lentai (IWS). Temos nepasikeitusios, bet pratybose yra pakeista ~10% užduočių. Todėl
negalėsite naudoti pratybų atsakymus, esančius seno leidimo mokytojo knygoje ir programoje interaktyviai lentai, taip
pat pratybų Audio įrašus, esančius seno leidimo Cl. CDs.
4. Mokytojams, norintiems naudoti naujo leidimo On Screen B2,B2+ pratybas, nemokamai pridėsime naujo leidimo
mokytojo knygas, pratybas ir programą interaktyviai lentai (jeigu tokią naudojate). Reikės įsigyti tik Audio įrašus (Cl.
CDs) ir pageidaujantys, galės įsigyti naują testų diską (TRP & Tests CD-ROM). Darydami užsakymus naujo leidimo
pratyboms, nepamirškite parašyti, kad jums reikia mokytojams skirtų komponentų.

Jeigu turite klausimų, reikia papildomos informacijos, rašykite el. paštu: info@litterula.lt
Skambinkite tel.: (8~5) 2123844
www.litterula.lt

