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1. ĮSIVERTINIMO ĮRANKIS STUDENTUI
Mielas suaugęs besimokantysis
Sveikiname jūsų sprendimą pradėti mokytis internetu.
Ši programa skirta mokytis kartu su mentoriumi. Vertinimo įrankio naudojimo būdas yra išsikalbėti per
klausimus ir kaip išsiaiškinti savo atsakymus su savo mentoriumi.
Jei jūsų mentorius yra naujas dalykas, čia yra patarimo vadovas [nuoroda į vartotojo vadovą]
Klausimus galite išbandyti ir patys. Žemiau yra trumpas įvadas, kaip šis įrankis veikia.
Nereikia prisijungti ir jokia jūsų informacija nėra saugoma šioje platformoje. Tai taip pat reiškia, kad
jūsų rezultatai nėra saugomi. Viktoriną galite atlikti tiek kartų, kiek norite.
Sėkmės jums.

Kaip laikyti testą
Galite pasirinkti vieną jus dominantį įgūdį: skaityti, rašyti, skaičiuoti ar naudotis kompiuteriu. Arba
galite padaryti juos visus. Bet mes rekomenduojame neatlikti visų įgūdžių įvertinimų per vieną
prisėdimą. Kiekvienas įgūdžių vertinimas sudaromas šiek tiek skirtingai, todėl dėl šios priežasties ir
norint „išvalyti protą“, reikėtų įvertinti pertraukas tarp kiekvieno įgūdžio įvertinimo.
Jei įmanoma, užduočiai rinkitės ramią vietą ir įsitikinkite, kad neesate netrukdomas.
Testuose nėra vaizdo įrašų ar klausymo pratimų. Bet jūs galite turėti užrašų bloknotą ir rašiklį, paruoštą
pratimams ir užrašų darymui.
Norint atlikti šį testą, reikia kompiuterio.

Pradėkite testą spustelėdami norimo įvertinti įgūdžio pavadinimą po meniu piktograma: Skaičiavimai,
Kompiuterio naudojimas, Skaitymas ar Rašymas.

Po meniu pasirodys bandymo langas. Jį sudarys „raginimai“ (paaiškinimai, ką daryti) ir užduotys, kurios
bus: pasirinkti arba įvesti trumpą atsakymą.
Puslapio apačioje bus nurodytas progreso kelias, kuris parodys jūsų dabartinę padėtį teste. Naršykite
po testą pažymėdami skaidrių langelius arba spustelėkite mažas rodykles apačioje lango, galite
praleisti puslapį ir grįžti į jį. Tačiau mes rekomenduojame atlikti užduotis nustatyta tvarka.
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Kartais bus keletas skaidrių, priklausančių tai pačiai užduočiai. Tuomet nereikės naršyti tarp jų, nes bus
automatinis perėjimas į kitą skaidrę. Rezultatų juosta pasirodys skaidrių serijos pabaigoje.

Kaip atsakyti į skirtingus klausimų tipus
Vertinimo priemonėje yra įvairių klausimų tipų, jų elgesys šiek tiek kitoks.
Į daugelį klausimų turite pasirinkti vieną ar kelis atsakymus iš alternatyvų rinkinio. Jei vienas iš
atsakymų yra teisingas, balą pamatysite automatiškai, kai spustelėsite savo pasirinkimą.
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Kaip šitas:

Skaidrė pasikeis automatiškai. Jei pasirinkote neteisingą atsakymą, pamatysite užuominą:

Pasirinkę teisingą atsakymą pamatysite rezultatų juostą.

Į kai kuriuos klausimus galima pateikti daugiau nei vieną teisingą atsakymą. Klausimai su keliais
pasirinkimais arba nuvilkimas ir padėjimas. Kai pasirinksite visus jūsų manymu teisingus atsakymus;
puslapio apačioje, kairėje, spustelėkite mėlyną žymėjimo mygtuką.
Galite bandyti dar kartą tiek kartų, kiek norite.
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Atsakymų į klausimus su atsakymų variantų rezultatas, rodys teisingų atsakymų skaičių.

Gali būti keli trumpi tekstiniai atsakymai į klausimus. Bus raginimas ir erdvė, kur rašyti.
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Pradėjus rašyti, tuščia vieta išsiplės. Tai veikia kaip mažas teksto rengyklė, todėl rašykite kaip įprasta,
o bet kuriam tekstui ištrinti naudokite ištrynimo arba grįžimo atgal mygtuką. Kai būsite pasiruošę,
spustelėkite mėlyną žymėjimo mygtuką, esantį apačioje kairėje, norėdami patikrinti savo atsakymą.
Pastaba: programa atpažįsta tik teisingą atsakymą, todėl net jei esate labai arti, negaunate jokios
žvaigždės. Galite palyginti savo atsakymą su sprendimu ir pamatyti, kaip arti esate. Kaip ir žemiau
pateiktas pavyzdys:

Rezultatai
Vertinimo įrankių testai yra savaime ištaisomi, tai reiškia, kad jie nepripažins iš dalies teisingų
atsakymų, teisingo atsakymo, jei neteisingai parašyta ir pan. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl turėtų
būti kvalifikuotas mentorius.
Kiekvienam klausimui ar klausimų rinkiniui yra skirtas balas. Jei atsakymai nebuvo teisingi, gausite
galimybę pakartoti. Pabaigoje bus paskutinis balų puslapis, kuriame bus parodytas geriausias bandymo
rezultatas. Tai nesuteiks išsamaus įgūdžių profilio.
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2. ĮSIVERTINIMO ĮRANKIS MENTORIUI
Įvadas
Šis vadovas yra skirtas mentoriams ir konsultantams, dalyvaujantiems MENNET programoje. Vadovai
lietuvių, norvegų, rumunų ir ispanų kalbomis išversti iš anglų kalbos, o vaizdai pateikti anglišku tekstu.
Mygtukai, žymės langeliai ir kita atrodo vienodai ir visose kalbose yra tose pačiose vietose.
Originalus vertinimo įrankis ir šis vartotojo vadovas yra parašyti anglų kalba žmonėms, kurie nemokėjo
anglų kalbos kaip savo pirmosios kalbos, ir tada išversti į kalbą, kuria jūs skaitote. Tai gali sukelti įrankio
ir jo bei vartotojo vadovo neatitikimų. Todėl mes rekomenduojame, kad vertinimo priemonės niekada
nenaudotų vienas besimokantysis, bet visada būtų prižiūriėtas kvalifikuoto mentoriaus.
Vadovas apima techninius šios konkrečios vertinimo priemonės aspektus ir į besimokantįjį orientuotą
požiūrį, kurio turi laikytis mentorius.

Kas yra „žemos kvalifikacijos“ besimokantysis?
Pagal naująją EBPO ataskaitą: Įgyti reikiamų įgūdžių - pritraukti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius į
mokymąsi, jie bus „žemo išsilavinimo suaugusieji, būtent tie, kurių aukščiausia kvalifikacija yra
žemesniojo vidurinio išsilavinimo (ISCED 0–2), tai reiškia, kad jie nėra baigę vidurinės mokyklos ar
lygiaverčio išsilavinimo, arba suaugusieji, turintys žemą pažintinių įgūdžių lygį, būtent tie, kurie įvertina
1 ar žemesnio lygio įgūdžius, susijusius su EBPO suaugusiųjų įgūdžių tyrimo (PIAAC) raštingumo ir
(arba) skaičiavimo aspektu. Tai yra suaugusieji, kurie gali atlikti labai paprastas skaitymo užduotis,
tokias kaip trumpų tekstų skaitymas žinomomis temomis, ir matematines užduotis, tokias kaip vieno
žingsnio ar paprasti procesai, apimantys skaičiavimą, rūšiavimą, pagrindines aritmetines operacijas ir
suprantantys paprastus procentus. “ (4 puslapis) Ataskaitoje pripažįstama, kad žemi skaitmeniniai
įgūdžiai yra kliūtis, tačiau nepateikta apibrėžimo.
Atminkite, kad šis žemos kvalifikacijos darbuotojų apibrėžimas yra labai ribotas. Iš tikrųjų suaugę
besimokantieji gali būti labai įgudę kitose srityse. Bet toje pačioje EBPO ataskaitoje teigiama, kad
žmonėms, turintiems silpnus formalius įgūdžius, gali būti sunkiau atpažinti savo įgūdžius ir mokymosi
poreikius (6 puslapis). Toks internetinis įrankis gali padėti besimokantiesiems pamatyti tai, ko jie
nežino, bet ne tai, ką jie iš tikrųjų žino, supranta ir sugeba. Štai kodėl kvalifikuotas mentorius yra labai
svarbus norint tinkamai naudoti vertinimo įrankį.

Pirma dalis: Apie vertinimo įrankį
Kaip nukreipti suaugusį besimokantįjį naudojant vertinimo įrankį
Prieš pradedant naudotis įrankiu, turėtų būti pokalbis apie besimokančiojo motyvaciją atlikti testus.
Besimokantysis turėtų būti pasirengęs įdėti pastangų ir išmokti daugiau bent vieno iš įgūdžių.
Mes nerekomenduojame atlikti visų įgūdžių įvertinimų per vieną posėdį. Kiekvienas įgūdžių vertinimas
sudaromas šiek tiek skirtingai, todėl dėl šios priežasties ir norint „išvalyti protą“, kiekvienas įgūdis
turėtų būti pertrauka.
Idealiu atveju mentorius turėtų sėdėti su besimokančiuoju viso vertinimo metu, nes kalbėtis per
užduotis yra taip svarbu, kaip pažymėti langelius ir spausti mygtukus. Jei įmanoma, padėkite
besimokančiajam susieti užduotis su savo patirtimi.
Jei įmanoma, užduočiai rinkitės ramią vietą ir įsitikinkite, kad besimokantieji netrukdo.
Testuose nėra vaizdo įrašų ar klausymo pratimų, tačiau pagalvė ir rašiklis turėtų būti po ranka.
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Įrankis pasiekiamas per naršyklę kompiuteryje arba išmaniajame telefone. Įveskite URL adresą:
[mennet.beti.lt/skills-assessment] arba eikite į MENNET pagrindinio puslapio meniu.

Techniniai reikalavimai
Testas parašytas H5P - papildinyje, leidžiančiame leidybos sistemoms kurti interaktyvų turinį. Tam
www.h5p.org yra geriausias šaltinis skaitymui apie atnaujinimus, prieinamumą ir pan.
Viskas, ko reikia norint atlikti testus, yra kompiuteris su klaviatūra ar išmanusis telefonas ir stabilus
interneto ryšys.

Antra dalis: Kaip naršyti vertinimo priemonėje
Pradėkite testą spustelėdami norimo įvertinti įgūdžio pavadinimą po meniu piktograma: Skaičiavimai,
Kompiuterio naudojimas, Skaitymas ar Rašymas.

Po meniu pasirodys bandymo langas. Jį sudarys „raginimai“ (paaiškinimai, ką daryti) ir užduotys, kurios
bus irgi:





Vienas pasirinkimas: pasirinkite vieną alternatyvą spustelėdami ją
Keli pasirinkimai: pažymėkite vieną ar daugiau alternatyvų pažymėdami langelį
Trumpas atsakymas tekstu: atsakymą parašykite tuščioje vietoje
Nuvilkite: užpildykite tuščias teksto vietas pasirinkdami atsakymų meniu

Puslapio apačioje bus nurodytas progreso kelias, kuris parodys jūsų dabartinę padėtį teste. Naršykite
po testą pažymėdami skaidrių langelius arba spustelėkite mažas rodykles lango apačioje. Galite
praleisti puslapį ir grįžti į jį. Tačiau mes rekomenduojame atlikti užduotis nustatyta tvarka.
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Kartais bus keletas skaidrių, priklausančių tai pačiai užduočiai. Tuomet nereikės naršyti tarp jų, nes bus
automatinis perėjimas į kitą skaidrę. Rezultatų juosta pasirodys skaidrių serijos pabaigoje.

Kaip atsakyti į skirtingus klausimų tipus
Vertinimo priemonėje yra keturi klausimų tipai, jų elgesys šiek tiek skirtingas.

Klausimai dėl vieno pasirinkimo:
Bus klausimas, kuriame yra langeliai su alternatyviais atsakymais. Kai užveskite pelę virš vienos
alternatyvos, ji keičia spalvą. Spustelėkite alternatyvą, kad ją pasirinktumėte.

Skaidrė pasikeis automatiškai. Tuomet teisinga alternatyva bus rodoma žalia, neteisinga raudona. Jūsų
pasirinkimas bus rodomas kaip žalia varnelė, jei pasirinkote teisingą atsakymą, arba raudonas kryžius,
jei pasirinkote neteisingą atsakymą. Šį paveikslėlį matysite tik trumpą laiką.
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Tada paveikslėlis pasikeis automatiškai. Jei pasirinkote neteisingą atsakymą, jums bus pasiūlytas
naujas pasirinkimas, kad vėl pamatytumėte tinkamą sprendimą ir (arba) bandytumėte atsakyti dar
kartą. Norėdami pamatyti visus teisingus ir neteisingus atsakymus, spustelėkite mygtuką, pažymėtą
akimi „Rodyti sprendimą“ (uždarykite iššokantį sprendimo langą, spustelėdami mažą rodyklę
viršutiniame kairiajame kampe). Spustelėkite mygtuką su rodykle, pažymėta „Bandyti dar kartą“, kad
vėl atsakytumėte į klausimus.

Pasirinkę teisingą atsakymą, vietoje to pamatysite balų juostą, žvaigždutę užpildysite spalva ir
rezultatą skaitmenimis:

Klausimai su atsakymų variantais (žymimi langeliai):
Į žymimojo langelio klausimus galima atsakyti daugiau nei vieną teisingai. Atsakymus pasirenkate
pažymėdami langelius. Jei norite pakeisti savo atsakymą, tiesiog dar kartą spustelėkite laukelį, ir jis vėl
bus nepatikrintas.
Jūsų pasirinktos alternatyvos pasidaro mėlynos. Kai pasirinksite visus atsakymus, kurie, jūsų manymu,
yra teisingi; puslapio apačioje kairėje spustelėkite mėlyną žymėjimo mygtuką.
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Rezultato puslapyje jūsų pasirinkti atsakymai bus rodomi raudona spalva, jei neteisinga, o žalia, dešinė.
Jei pasirinkote neteisingus atsakymus arba praleidote teisingus, jums bus pasiūlytas naujas
pasirinkimas, kad vėl pamatytumėte tinkamą sprendimą ir (arba) bandytumėte atsakyti dar kartą.
Norėdami pamatyti visus teisingus ir neteisingus atsakymus, spustelėkite mygtuką, pažymėtą akimi
„Rodyti sprendimą“ (uždarykite iššokantį sprendimo langą, spustelėdami mažą rodyklę viršutiniame
kairiajame kampe). Spustelėkite mygtuką su rodykle, pažymėta „Bandyti dar kartą“, kad vėl
atsakytumėte į klausimus.

Klausimų su atsakymų variantais rinkinyje jūsų balų rodiklis parodys teisingų atsakymų skaičių.

Trumpo teksto atsakymo tipo klausimai
Yra tik du trumpų tekstinių atsakymų rinkiniai. Jie yra rašymo įgūdžių modulyje. Bus raginimas ir erdvė,
kur rašyti.

Pradėjus rašyti, tuščia vieta išsiplės. Tai veikia kaip mažas teksto rengyklė, todėl rašykite kaip įprasta ir
norėdami ištrinti tekstą, naudokite ištrynimo arba grįžimo atgal mygtuką. Kai būsite pasiruošę,
spustelėkite mėlyną žymėjimo mygtuką, esantį apačioje kairėje.
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Jei padarėte klaidų, jums bus pasiūlytas naujas pasirinkimas, kad vėl pamatytumėte tinkamą
sprendimą ir (arba) bandykite dar kartą atsakyti į klausimą. Norėdami pamatyti teisingus ir neteisingus

atsakymus, spustelėkite mygtuką, pažymėtą akimi „Rodyti sprendimą“ (uždarykite iššokantį
sprendimo langą, spustelėdami mažą rodyklę viršutiniame kairiajame kampe). Spustelėkite mygtuką
su rodykle pažymėtą „Pakartoti“ dar kartą atsakyti į klausimus.
Atsakymas bus rodomas toje pačioje pusėje - nereikia uždaryti iššokančio lango. Spustelėkite mygtuką
su rodykle, pažymėta „Bandyti dar kartą“, kad vėl atsakytumėte į klausimus.
Už teisingą atsakymą apdovanojama visa žalia juosta ir auksine žvaigžde:

Užpildykite tuščius laukus
Yra tik vienas tuščių klausimų užpildymas ir jis yra skaitymo įgūdžių modulyje. Jį sudaro tekstas su
tuščiais tarpais, pakeičiantis kai kuriuos žodžius. Dešinėje yra trūkstamų žodžių sąrašas pasvirusia
tvarka.
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Spustelėkite žodį, kurį norite įterpti į tekstą, laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir žymeklio
pagalba perkelkite jį į tuščią vietą, kur norite įterpti žodį. Atleiskite pelės mygtuką. Kai visus žodžius
patenkinsite, spustelėkite apačioje kairėje esantį patikrinimo mygtuką.

Teisingi atsakymai pasirodo žalia su žalia varnele, neteisingi atsakymai yra raudoni su raudonu
kryžiumi.
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Jei pasirinkote neteisingus atsakymus arba praleidote teisingus, jums bus pasiūlytas naujas
pasirinkimas, kad vėl pamatytumėte tinkamą sprendimą ir (arba) bandytumėte atsakyti dar kartą.
Norėdami pamatyti visus teisingus ir neteisingus atsakymus, spustelėkite mygtuką, pažymėtą akimi
„Rodyti sprendimą“. Spustelėkite mygtuką su rodykle, pažymėta „Bandyti dar kartą“, kad vėl
atsakytumėte į klausimus.

Trečia dalis: ypatinga kiekvienam įgūdžių rinkiniui
Skaičiavimai
Skaičiavimų įgūdžių rinkinys yra skirtas ne tik atlikti faktinius skaičiavimus ir suprasti modelius, bet ir
žinoti bei suprasti matematikos sritis ir terminus. Skaičiavimų testas apims ir terminus, ir skaičiavimus,
visi klausimai yra vieno pasirinkimo ir skaičiavimai nėra nei sudėtingi, nei reikalaujama rašiklio ir
popieriaus (daugumai žmonių).
Ką reiškia būti mokančiam skaičiuoti? Be jau minėtos EBPO ataskaitos, pagal „Skills Norway“, svarbūs
skaitiniai įgūdžiai gali būti lentelių skaitymas ir supratimas, kampų ir teritorijų įvertinimas, darbo
užtrukimas, paprastų biudžetų sudarymas arba užsakymų ir sąskaitų palyginimas.1.

Naudojimasis kompiuteriu
Šį įgūdžių rinkinio testą sudaro klausimai su keliais arba vienu pasirinkimu. Tačiau klausimai vis dar gali
būti keblūs, nes interneto ir kompiuterių naudojimo aspektas yra ne tik kultūrinis, bet ir asmeninis.
Klausimuose bus vertinamas asmeninis vertinimas ir faktinės žinios, todėl mentorius gali būti ypač
svarbi atrama.
Ką reiškia būti mokančiam naudotis kompiuteriu? Remiantis „Skills Norway“, svarbūs skaitmeniniai
įgūdžiai gali būti intraneto naudojimas informacijai skaityti ir skelbti, konkrečiam darbui skirta
programinė įranga, tinkamos ir tikros informacijos paieška internete arba skaitmeninis bendravimas
su klientais.1.

Skaitymas
Modulį sudaro skaitomi tekstai ir klausimai, į kuriuos reikia atsakyti. Atkreipkite dėmesį, kad yra ir
faktiniai klausimai, ir klausimai, kaip nustatyti pagrindinę idėją ir palaikyti detales bei atskirti faktus

1

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9920&AdultSkills2
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nuo nuomonės. Kai kuriuose klausimų rinkiniuose tekstas ir klausimai yra tame pačiame puslapyje, bet
kai kuriems pirmiausia reikia perskaityti tekstą, pereikite prie kito klausimo skaidrės.
Svarbu pažymėti, kad šis testas neįvertina skaitymo greičio. Priešingai; geriausias puolimo kampas yra
skirti reikiamą laiką ir būti kruopščiam.
Ką reiškia būti kvalifikuotu skaitytoju? Be jau minėtos OECD ataskaitos, „Skills Norway“ duomenimis,
svarbūs raštingumo įgūdžiai gali būti formų, sąrašų, pranešimų, vadovų ir ženklų skaitymas. Svarbios
ir mažiau svarbios informacijos išskaidymas sudėtingame tekste. Žinokite, kada reikia giliai skaityti, o
kada skaityti paviršutiniškai1.

Rašymas
Šiame modulyje yra įvairių klausimų tipų derinys, kai kurie yra rinkiniai, kur kelios skaidrės priklauso
kartu.
Paskutiniai klausimai neturi teisingų ar neteisingų atsakymų, tai yra savęs vertinimo klausimai. Viena
iš jų yra rašysenos užduotis, kai besimokančiųjų prašoma nukopijuoti eilėraštį ant užrašų lentelės ir
įterpti į vertinimo įrankį laiką, kurį jis / ji panaudojo. Daugiau nei trys minutės rodo, kad daugiau
mankštos gali būti naudinga. Paskutinis klausimas reikalauja besimokančiojo įvertinti, kaip jam sunku
rašyti ir jei jiems reikia skirti daugiau laiko rašymo procesui nei turiniui, jiems gali būti naudinga
daugiau praktikuoti.
Ką reiškia būti kvalifikuotu rašytoju? Be jau minėtos EBPO ataskaitos, pagal Norvegijos įgūdžius svarbūs
raštingumo įgūdžiai galėtų būti teisingas užpildymas formomis, laisvų tekstų rašymas; bet ką nuo
trumpos SMS žinutės iki ataskaitos. Žinokite pakankamai rašybos ir gramatikos, kad galėtumėte sukurti
skaitomus tekstus. Rašykite atmintinai, bendraamžiams, klientams ir prižiūrėtojams1.

Ketvirta dalis: išanalizuokite rezultatus
Vertinimo įrankių testai yra savaime ištaisomi, tai reiškia, kad jie nepripažins iš dalies teisingų
atsakymų, teisingo atsakymo, jei neteisingai parašyta ir pan. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl turėtų
būti kvalifikuotas mentorius.
Geriausias testų atlikimo būdas būtų kalbėtis su besimokančiuoju su rezultatais ir užduoti tokius
klausimus, kaip „Kodėl, jūsų manymu, tai yra teisingas atsakymas?“ Sistema gaus galutinį balą už
kiekvieną įgūdį, tačiau tik mentorius gali padėti besimokančiajam apibūdinti savo stipriąsias ir
silpnąsias puses, taigi vertinimo įrankis yra labiau mokymosi šaltinis, o ne visas profiliavimo įrankis.
Pagrindinė priemonės idėja yra padėti besimokantiesiems pamatyti, kokiais įgūdžiais jam reikia
daugiau praktikos. Kai kuriems besimokantiesiems gali prireikti visų keturių įgūdžių. Užduotis
patobulinti visus įgūdžius iš karto būtų gan sudėtinga ir nereali. Geriau tada pasirinkti vieną, daugiausia
du įgūdžius. Mes patariame nukreipti besimokantįjį į įgūdžius, kurie bus naudingiausi jų užimtumo
padėčiai.

Automatinė balų skaičiavimo Sistema
Kiekvienam klausimui ar klausimų rinkiniui yra nustatytas balas ir, jei atsakymai nebuvo teisingi,
galimybė pakartoti. Pabaigoje bus paskutinis balų puslapis, kuriame bus parodytas geriausias bandymo
rezultatas. Tai nesuteiks besimokančiojo įgūdžių aprašymo.
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Internetinėje vertinimo priemonėje rezultatai neišsaugomi. Besimokantysis gali pradėti iš naujo tiek
kartų, kiek nori.
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3. KAIP NAUDOTIS MOKYMO PROGRAMA?
Įvadas
Mieli studentai ir mentoriai,
Šis vadovas yra paruoštas tam, kad padėtų jums naudotis MENNET mokymosi programa. Mokymo
programa yra atvira ir visiškai nemokama. Tai nuotolinis mokymasis, kuris numato daug savarankiško
darbo, tačiau šioje platformoje studentams siūloma mentorių tinklo pagalba.
Mokymo programa - tai teorijos ir pratimų rinkinys, kurie buvo parinkti siekiant atspindėti
gyvenimiškas ir praktiškas situacijas. Platforma yra lengva naudotis, lengva rasti reikiamą informaciją,
skyrių pavadinimai akivaizdžiai įvardijami ir nėra perkrauti nereikalingais mygtukais ar
nevienareikšmiškomis pastabomis. Be to, platforma nereikalauja jokios ypatingai pažangios
technologinės įrangos; jums tereikia kompiuterio ir interneto ryšio.

Registracija
Besimokantysis gali užsiregistruoti į kursą visiškai nemokamai, o platforma nesaugo jokių asmens
duomenų - kursai yra atviri ir nemokami visiems. Pratimams atlikti nereikia registracijos; tačiau mes
siūlome užsiregistruoti, jeigu norėtumėte prisijungti ir prie mentorystės platformos. Darbas su
mentoriumi padės jums išnaudoti visas programos galimybes.

Tolesni veiksmai
Baigę įgūdžių įvertinimo testą (yra atskiras vadovas), galite tęsti mokymo programą pradėdami nuo
bet kurio savo pasirinkto modulio arba modulio, į kurį nukreipė vertinimo testo rezultatai.

Struktūra

Kiekvienas mokomosios programos modulis sudarytas iš keturių papildomų įgūdžių
1. Skaičiavimas:

2. Kompiuterinis raštingumas / Naudojimas kompiuteriu:
19

3. Skaitymas:

4. Rašymas:

Norėdami patobulinti savo skaitmeninius, rašymo, skaičiavimo ar skaitymo įgūdžius, pasirinkite vieną
iš esančių mokymo programų.
Kiekvienos mokymosi programos (pvz. skaičiavimo) trukmė, yra apie 8 valandas. Šis laikas yra skirtas
tobulinti savo įgūdžius ne tik internetinėje, bet ir gyvenimiškoje aplinkoje. Norėdami dar labiau
įtvirtinti savo įgytus naujus įgūdžius ir žinias, skirkite laiko jų aptarimui su mentoriumi, pritaikykite
viską ką išmokote savo asmeninėje ir darbo aplinkoje bei skirkite laiko mokymosi proceso analizei.

Pratimai
Yra įvairių tipų pratimų, dauguma jų yra uždaro tipo užduotimis, tokiomis kaip:

1. Keli pasirinkimai:
Remdamiesi instrukcijomis, turite pasirinkti vieną arba kelis pateiktus atsakymus.
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2. Įrašykite atsakymą
Tai yra pratimai, kur dalyviai turėtų parašyti savo atsakymą.

3. Rašymo užduotys
Tai yra atviro tipo pratimai, kurie gali būti atsakyti įvairiai. Norėdami gauti atsiliepimų apie savo
atsakymus, dalyviams patariama susisiekti su savo mentoriumi. Tokie pratimai taip pat yra savęs
įsivertinimas, tikimasi, kad besimokantieji bus savikritiški ir peržiūrės savo darbą pagal teoriniuose
skyriuose pateiktus kriterijus.
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4. „Tempti ir įterpti” pratimai
Tai uždaro tipo pratimai. Besimokantysis turi pasirinkti langelį su atsakymu ir įterpti atsakymą į tą
langelį, kuriame, turėtų būti teisingas atsakymas.
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Grįžtamasis ryšis
Paspaudęs tikrinimo mygtuką, besimokantysis gaus grįžtamąjį ryšį apie savo pratimą ir galimybę
pamatyti sprendimą:

Taip tikrinami yra visi pratimai.

Rekomendacijos
Mokymo programos dalyviams
 Visada atidžiai perskaitykite teorinę medžiagą ir pratimų instrukcijas.
 Jei kiltų klausimų, nedvejodami susisiekite su savo mentoriumi.
 Galima ir netgi patartina ieškoti papildomos informacijos internete. Tokiu būdu išmoksite
ieškoti konkrečios ir aktualios informacijos.
 Būkite mandagus ir kantrus bendraudamas su savo mentoriumi, mentoriaus atsakymas gali
užtrukti.
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4. MENTORIAVIMO PLATFORM STUDENTUI
Mielas studente, ačiū, kad naudojiesi MENNET platforma.
Šios platformos tikslas – sujungti tave ir mentorių, per susirašinėjimą.

Kaip užsiregistruoti
Užsiregistruoti platformoje – paprasta. Visų pirma, apsilankykite joje.

Tada, paspauskite “Registruotis” mygtuką, kuris yra iš karto po prisijungimo mygtuku.

Pamatysi anketą, kurią turi užpildyti. Įrašyk savo vardą ir pavardę. Galvodamas slapyvardį, būk
kūrybingas ir nepamiršk jo. Tada, įrašyk savo el. paštą ir susigalvok slaptažodį. Įsitikink, jog jis nėra
lengvai atspėjamas, bet nepamiršk jo pats! Pasirink savo gimimo datą, šalį ir lytį. Registruojantis
pasirink studento rolę. Jeigu nori, gali įkelti savo nuotrauką, jog mentorius žinotų kaip atrodai.
Patvirtink, jog esi žmogus ir prisiregistruok.

Registracijos formos pavyzdys:
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Beveik baigei. Po mygtuko paspaudimo, gausi el. laišką su nuorodą, kurią turėsi paspausti, jog
patvirtintum savo anketą. Siuntėjas turėtų būti – MENNET su tema “Paskyros patvirtinimas”. Atidaryk
šį laišką ir paspausk nuorodą.
El. Laiškas turėtų atrodyti taip:

25

Viskas, jau esi užsiregistravęs platformoje! Dabar prisijunk.

Kaip prisijungti
Viskas ką reikia padaryti – suvesti savo sugalvotą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atlik Google
saugumo testą ir prisijunk.

Pamiršau slaptažodį!
Jei pamiršai slaptažodį, nesijaudink, galime jį atkurti. Eik į prisijungimo formą ir spausk “Užmiršote
slaptažodį?”, įveskite savo el. pašto adresą su kuriuo registravotės platformoje ir spauskite “Atstatyti
slaptažodį”.
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Kitas žingsnis – atsidaryk gautą laišką ir susirask vienkartinį slaptažodį. Siuntėjas turėtų būti MENNET,
o tema – “Slaptažodžio pakeitimas”. Laiškas turėtų atrodyti taip:

Nusikopijuok vienkartinį slaptažodį ir įkopijuok jį į slaptažodžio lauką.

Tada įvesk naują sugalvotą slaptažodį.
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Profilis
Kai prisijungsi, matysi mentoriavimo platformą. Savo profilyje matysi informaciją apie save ir
atsijungimo mygtuką.

Kitas meniu punktas – “Nustatymai”.
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Čia matysi savo registracijos formą. Tačiau, gali joje pakeisti kai kuriuos dalykus – vardą, pavardę, lyti,
nuotrauką ir pan.
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“Keisti slaptažodį” meniu punkte, gali pasikeiti savo slaptažodį. Įrašyk savo dabartinį slaptažodį ir
naująjį į jiems priskirtas vietas.

Kitas meniu punktas – “Pranešimai”. Skliausteliuose gali matyti kiek naujų pranešimų turi. Paspaudus
ant meniu punkto – matysi visus pranešimus.

Kitas punktas – “Rasti mentorių”. Tai pagrindinis dalykas dėl kurio užsiregistravai į platformą. Čia gali
pasirinkti mentorių, kuris tau padės kol mokysiesi. Viskas ką reikia padaryti, tai pasirinkti mentorių ir
paspausti prie jo esantį “Prašyti būti mokiniu” mygtuką.
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Kai paspausi mygtuką, pamatysi lauką, kuriame gali trumpai parašyti apie save ir kodėl mentorius
turėtų priimti tave į savo komandą. Parašęs žinutę, spausk siųsti. Jei apsigalvojai, spausk - atšaukti.

Dabar reikia palaukti kol mentorius priims tavo prašymą. Jeigu mentorius neatsako ilgą laiką, gali grįžti
į mentorių paieškos meniu ir atšaukti užklausą.

Paspaudus “Atšaukti prašymą”, pamatysi iššokantį lauką, kur gali paspausti taip ir atšaukti prašymą
arba vis dėl to, palaukti dar ir spausti ne.
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Prisiminkite, kad mentorius taip pat gali atmesti tavo prašymą, bet nesijaudink, mentorių yra keli.

Kai tavo pasirinktas mentorius, priims tavo prašymą, “Rasti mentorių” meniu punktas pasikeis į “Mano
mentorius”, o pranešimuose matysite vieną naują pranešimą, kuris praneš, jog mentorius priėmė jus.
Čia gali pasikalbėti su mentoriumi ar atsisakyti mentoriaus, jei jis yra nenaudingas.

Jei paspausi “Atsisakyti mentoriaus”, būsi paklaustas ar tikrai nori tai padaryti.
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Kita dalis, kuri čia yra pati svarbiausia – pokalbių forumas. Čia gali pasikalbėti su savo mentoriumi.
Norėdamas parašyti žinutę, įrašyk tekstą į mėlyną foną, kuriame yra tekstas “Parašykite savo
žinutę…”. Paspausk siųsti ir iš karto pamatysi savo žinutę ekrane.

Tai viskas. Sėkmės!
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5. MENTORIAVIMO PLATFORMA MENTORIUI
Gerb. mentoriau, sveiki atvykę į mentoriavimo platformą. Jos tikslas yra sujungti Jus su studentais,
kuriems reikia pagalbos.

Kaip užsiregistruoti
Užsiregistruoti platformoje – paprasta. Visų pirma, apsilankykite joje.

Tada, paspauskite “Registruotis” mygtuką, kuris yra iš karto po prisijungimo mygtuku.

Pamatysite anketą, kurią turite užpildyti. Įrašykite savo vardą ir pavardę. Galvodami slapyvardį, būkite
kūrybingi ir nepamirškite jo. Tada, įrašykite savo el. paštą ir susigalvokite slaptažodį. Įsitikinkite, jog jis
nėra lengvai atspėjamas, bet nepamirškite jo patys! Pasirinkite savo gimimo datą, šalį ir lytį.
Registruojantis pasirinkite mentoriaus rolę. Jeigu norite, galite įkelti savo nuotrauką, jog studentas
žinotų kaip atrodote. Patvirtinkite, jog esate žmogus ir prisiregistruokite.
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Užpildytos registracijos formos pavyzdys

Beveik baigėte. Po mygtuko paspaudimo, gausite el. laišką su nuorodą, kurią turėsite paspausti, jog
patvirtintumėte savo anketą. Siuntėjas turėtų būti – MENNET su tema “Paskyros patvirtinimas”.
Atidarykite šį laišką ir paspauskite nuorodą.
El. Laiškas turėtų atrodyti taip:

Viskas, jau esate užsiregistravęs platformoje! Dabar prisijunkite.
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Kaip prisijungti?
Viskas ką reikia padaryti – suvesti savo sugalvotą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atlikite Google
saugumo testą ir prisijunkite.

Pamiršau slaptažodį!
Jei pamiršote slaptažodį, nesijaudinkite, galime jį atkurti. Eikite į prisijungimo formą ir spauskite
“Užmiršote slaptažodį?”, įveskite savo el. pašto adresą su kuriuo registravotės platformoje ir spauskite
“Atstatyti slaptažodį”.

Kitas žingsnis – atsidarykite gautą laišką ir susiraskite vienkartinį slaptažodį. Siuntėjas turėtų būti
MENNET, o tema – “Slaptažodžio pakeitimas”. Laiškas turėtų atrodyti taip:
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Nusikopijuokite vienkartinį slaptažodį ir įkopijuokite jį į slaptažodžio lauką.

Tada įveskite naują sugalvotą slaptažodį.
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Profilis
Kai prisijungsite, matysite mentoriavimo platformą. Savo profilyje matysite informaciją apie save ir
atsijungimo mygtuką. Čia galėsite priimti naujus studentus ir su jais suirašinėti.

Kitas meniu punktas – “Nustatymai”. Čia matysite savo registracijos formą. Tačiau, galite joje pakeisti
kai kuriuos dalykus – vardą, pavardę, lyti, nuotrauką ir pan. Tai padaryti galite paspaudę ant „Keisti“
mygtuko.

“Keisti slaptažodį” meniu punkte, gali pasikeiti savo slaptažodį. Įrašyk savo dabartinį slaptažodį ir
naująjį į jiems priskirtas vietas.
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Kitas meniu punktas – “Pranešimai”. Skliausteliuose galite matyti kiek naujų pranešimų turite.
Paspaudus ant meniu punkto – matysite visus pranešimus.

Vienas svarbiausių meniu punktų – “Prašymai”. Skliausteliuose galite matyti kiek naujų prašymų iš
student gavote. Matysite student vardą ir pavardę, bei jų parašytą trumpa prašymo tekstą. Šalia, rasite
mygtukus “Priimti” ir “Nepriimti”. Pats galite nuspręsti ką daryti su studentu. Studentas bus
informuotas apie Jūsų sprendimą.

Paskutinis ir pats svarbiausias meniu punktas – “Mano mokiniai”. Čia mtysite visus savo studentus.
Matysite student vardą bei mygtuką, kuris Jus nukreips tiesiai į pokalbį su pasirinktu mokiniu. Taip pat,
galite pašalinti student, bet tik tokiu atvju, jei jis buvo neaktyvus jau kurį laiką ar Jūsų požiūriai į
mokymąsi nesutampa.

Kai paspausite pašalinimo mygtuką, Jūsų paklaus dar kartą ar tikrai norite tai padaryti.
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Pokalbis
Čia galėsite padėti studentui jo mokymosi metu, konsultuojant jį dėl mokymosi medžiagos pateiktos
platformoje. Norėdami parašyti žinutę, įrašykite tekstą į mėlyną foną, kuriame yra tekstas “Parašykite
savo žinutę…”. Paspauskite siųsti ir iš karto pamatysite savo žinutę ekrane.

40

