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Paskirtis  Lietuvos švietimo sistemos dalyviai susiduria su besimokančiųjų migracijos problema, kai 
besimokantieji daug keliauja arba išvyksta nuolat gyventi į svečią šalį ir negali fiziškai 
dalyvauti švietimo procese. Taip pat dirbantys suaugusieji negali lankyti paskaitų/pamokų su 
kitais besimokančiais nuosekliuoju būdu. Siekiant, kad nenutrūktų mokymosi procesas 
besimokančiajam išvykus svetur arba negalint dalyvauti paskaitose/pamokose, pedagogai ir 
andragogai gali suteikti besimokančiajam galimybę mokytis nuotoliniu būdu. Taigi, 
pedagogai ir andragogai turi mok÷ti parengti dalyką studijoms nuotoliniu būdu. 
 Ši programa skirta supažindinti pedagogus ir andragogus su virtualios mokymosi aplinkos 
Moodle teikiamomis galimyb÷mis bei išmokyti juos įkelti studijų dalyko medžiagą į Moodle 
virtualią mokymosi aplinką. 

Tikslin÷ grup÷ Pedagogai ir andragogai. 
Turinys  
 

Mokymų temų pristatymas, poreikių ir lūkesčių suderinimas (10 min.) 
Virtuali mokymosi aplinka Moodle (teorin÷ dalis) (10 min.) 
VMA Moodle struktūra, funkcijos ir valdymas (praktiniai užsi÷mimai) (500 min.): 

- Kurso nustatymai (pavadinimo keitimas, aprašymo kūrimas, paskaitos pradžios 
parinkimas, kurso struktūros keitimas, įsirašymo rakto įvedimas). 

- Blokų valdymas (ištrynimas, prid÷jimas, pad÷ties keitimas, esamų blokų funkcijos 
bei teikiamos galimyb÷s). 

- Temos blokų valdymas (ištrynimas, prid÷jimas, pad÷ties keitimas). 
- Resursų prid÷jimas ir valdymas (katalogo, nuorodos, puslapio, žym÷s prid÷jimas, 

nustatymų parinkimas ir valdymas, vietos turinyje keitimas). 
- Mano profilio valdymas, dienoraščio rašymo galimyb÷s. 
- Vartotojo privačių dokumentų valdymas (įk÷limas iš asmeninio kompiuterio, 

suskirstymas į katalogus, trynimas, archyvavimas). 
Apibendrinimai, klausimai, diskusijos (20 min.) 
    -Savarankiškas darbas ir praktinių užduočių atlikimas virtualioje mokymosi aplinkoje (450 
min.) 
- Virtualios konsultacijos studijų medžiagos įk÷limo į virtualią mokymosi aplinką 
klausimais, diskusijos ir apibendrinimai (180 min.) 

Rezultatai  Baigę mokymus besimokantieji geb÷s: 
• Nustatyti studijų dalyko parametrus Moodle aplinkoje; 
• Valdyti Moodle aplinkos blokus; 
• Valdyti temos blokus; 
• Įkelti nuotolinio mokymosi medžiagą į Moodle aplinką; 
• Valdyti portfolio, rašyti dienoraštį Moodle aplinkoje;  
• Valdyti vartotojo privačius dokumentus Moodle aplinkoje. 

 
Baigusiems mokymus išduodamas kompetencijos pl÷totę liudijantis pažym÷jimas. 
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