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Vadovo paskirtis 

 
Šis virtualios aplinkos vadovas yra skirtas projekto „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią 

regioninę plėtrą“, projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-01-007, dalyviams.  
 
Projekto tikslas - Plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias 

ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą, taip prisidedant prie regioninės politikos tikslų, 

regioninės plėtros įgyvendinimo ir pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas 

adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose. 
Projektą vykdo Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.   
 
Kiekvienas dalyvis, pabaigęs bent 50 % modulių (bent 4 ak.val) ir atsiskaitęs už savarankiško darbo 

užduotis, gaus neformalaus mokymo programos baigimo pažymėjimus.  
 
Mokymo proceso organizavimas. 
Modulius sudaro tekstinė medžiaga, video įrašai, filmuota medžiaga, savarankiško darbo užduotys.  
Moduliai yra patalpinti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA). Kai užsiregistruosite į mokymus, Jums 

bus suteikti prisijungimo duomenys Moodle aplinkoje.  
Dalyviams skirta užduotis yra susipažinti su medžiaga ir atlikti užduotis. 
Atliktas užduotis bus prašoma įkelti į Moodle. Užduoties atlikimo metodą galima pasirinkti: tai gali būti 

atsakymai raštu, prezentacijos, video įrašas, projekto aprašymas, koliažas, pranešimas konferencijai, 

kūrybiškas sprendimas, individualaus arba grupinio darbo rezultatas. 
Kiekvienas dalyvis (arba grupelės) turės galimybę konsultuotis el.paštu info@lduk.lt, tel +37065541414 
ir virtualiai Moodle aplinkoje su rengėjais pagal atskirai paskelbtą grafiką. 
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Prisijungimas  
 
 Naršyklės lange įvedę: www.socin.eu pradiniame lange matysite naujienas, paskaitų kategorijų 

sąrašą, kalendorių ir įvykių anonsą.  
Norėdami prisijungti kairėje puslapio pusėje esančiame „Registruokis“ meniu juostoje. 

 
Užsiregistravus, kitą kartą galima prisijungti pradiniame puslapyje dešinėje viršuje, suvedant savo 

vartotojo vardą ir slaptažodį.  
 

 
1 pav. Vartotojo registracijos galimybės 

 
• Naudotis MENIU nuorodomis: 

• Kaip mokytis? (Pateikiami 8 žingsniai kaip pradėti mokytis) 
• Kursai (pateikiami 7 kursų pavadinimai, detalus kursų aprašymas matomas 

paspaudus “Sumanus valdymas 1” “Sumanus valdymas 2”) 
• Courses in English (7 kursai anglų kalba ir jų aprašymai) 
• Apie mus (nuoroda į www.lduk.lt) 
• Kalbos pasirinkimas (Gali pasirinktai pasirinkti Moodle kalbą LT, EN, NO) 
• Paieškos sistema (įvedus į laukelį paieškos žodį rasta informacija 

atvaizduojama). 
 

 
2 pav. Meniu 

 
• Kursai: 

• gauti informaciją apie kursus: 
• paspaudus mygtuką “daugiau” prie skilties “sumanus valdymas 1” 

(atvaizdavimas paspaudus pateikiamas 4 pav.) 
• paspaudus mygtuką “daugiau” prie skilties “sumanus valdymas 2” 

http://www.socin.eu/


3 
 

(atvaizdavimas paspaudus pateikiamas 4 pav.) 
• kursų pavadinimai pateikti po paveikslu apačioje, paspaudus mygtuką 

“mokytis” iššoka vartotojo registracijos langas. 
• pateikta informacija apie kursą: lektorius, trukmė, trumpas aprašymas (4 pav.) 
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3 pav. Kursai 
 

 

 
4 pav. Kurso aprašymas 
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VIDINĖS PRIEIGOS 
 
Vidinės prieigos naudotojas (užsiregistravęs naudotojas) lankydamasis puslapyje www.socin.eu mato viską ką 

mato neužsiregistravęs vartotojas, taip pat: 
 

• Mato visas kursų temas, užduotis 
 
 

6 pav. Prisijungusio vartotojo kursas 
 

• Turi savo profilį, kurį gali valdyti; 
• Gali matyti aktyvius, prisijungusius vartotojus; 
• Rašyti žinutes; 
• Matyti kursų kategorijas; 
• Dalyvauti diskusijose; 
• Moodle vartotojas gali daryti tai, ką leidžia administratorius ir kokias teises jam suteikia. 

http://www.socin.eu/
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