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1 dalis – Registracija, paskyros
sukūrimas ir bendra projekto

svetainės apžvalga



1. Interneto naršyklės adreso juostoje įveskite (arba naudokite
funkcijas „kopijuoti“ ir „įklijuoti“): https://www.edyslearn.com

2. Svetainei atsidarius, pamatysite šį langą:

3. Norėdami prisijungti prie kurso, viršutiniame dešiniajame
kampe spustelėkite mygtuką „Login“. Pamatysite šį langą:

4. Norėdami užsiregistruoti, spustelėkite raudoną mygtuką
„Register now“.



5. Pasirodžiusiame lange įveskite „Sign up“ duomenis.

Įrašykite savo tikrąjį vardą ir pavardę.

Susikurkite savo vartotojo vardą.

Įrašykite egzistuojantį savo el. pašto
adresą.

Susikurkite slaptažodį.

Dar kartą įveskite susikurtą slaptažodį.

Spustelėkite mygtuką „Sign up“.

6. Pamatysite patvirtinimo pranešimą. Spustelėkite „Ok“.

7. Dabar galite prisijungti. Kairėje pusėje įveskite savo duomenis ir
spustelėkite raudoną mygtuką „Login“.



„Project“ – informacija apie projekto partnerių institucijas ir kiekvienai

institucijai atstovaujančius asmenis.

„Outputs“ – prieiga prie pagrindinių išteklių: „Mokymosi sutrikimų ir

skaitmeninių kompetencijų vadovas“, „E-mokymosi kursas būsimiesiems

pradinės mokyklos pedagogams“.

„News and events“ – informacija apie projekto susitikimus ir naujienlaiškiai

anglų, bulgarų, turkų, latvių, lenkų ir lietuvių kalbomis.

„About“ – trumpa projekto apžvalga.

„Contact“ – žinučių rašymo lenta, kurioje galite pateikti klausimus projekto

komandai.

8. Prisijungę matysite pagrindinį svetainės puslapį. Meniu juostoje  
spustelėję atitinkamą skyrių, galite rasti informaciją apie projektą:

9. Paspaudę kalbos mygtuką viršutiniame kairiajame kampe, galite
pasirinkti kalbą (bulgarų, turkų, latvių, lenkų ir lietuvių). Svetainė
bus  automatiškai išversta.



2 dalis – E-mokymosi kurso prieiga



Norėdami pasiekti e-mokymosi kursą, naršymo juostoje
spustelėkite mygtuką „Contents“.

1.

Čia yra trys dalys: 
Lecturer Handbook
Learning Disabilities
Technologies in Education

2.  „Lecturer Handbook“ galite naudotis, skaityti ir parsisiųsti
parengtą medžiagą apie mokymosi sutrikimus, disleksiją, ankstyvą
mokymosi sutrikimų atpažinimą, kaip mokyti sutrikimų turinčius
mokinius ir panaudoti technologijas ugdyme. Spustelėkite ekrane
pasirodžiusį pdf failą.



3. „Learning Disabilities“ yra keturios teorinės dalys iš „Lecturer
Handbook“ prieinamos vaizdo formatu. Eikite iš vienos dalies į
kitą spustelėdami dešinėje esantį mygtuką „+“.

4. Spustelėjus mygtuką „+“, pasirodys vaizdo įrašas. Paspauskite 
 raudoną mygtuką „Play“, esantį viduryje. Peržiūrėkite visą vaizdo
įrašą.

5. Peržiūrėję vaizdo įrašą, atlikite trumpą supratimo testą, esantį
iškart po vaizdo įrašu.



6. Kai atsakysite į visus klausimus, spustelėkite kairėje pusėje
esantį violetinį mygtuką „Submit“.

7. Pateikę atsakymus, pamatysite patvirtinimo langą.

8. Pereikite į kitą skyrių spustelėdami dešinėje pusėje esantį
mygtuką „+“.



9. Peržiūrėję vaizdo įrašus ir užpildę visus keturis testus 
 „Learning Disabilities“ dalyje, pereikite į kitą – „Technologies in
Education“. Tai galite padaryti paspaudę mygtuką „Contents“.

10. Šioje dalyje pateikiami vaizdo įrašai apie įvairius įrankius pagal
jų rūšį. Eikite iš vieno skyriaus į kitą spustelėdami dešinėje esantį
mygtuką „+“.

11. Kiekviename poskyryje yra vaizdo įrašai apie atitinkamus
įrankius. Norėdami pasiekti vaizdo įrašus, paspauskite ant
kiekvieno iš jų piktogramos.



12. Kiekvienam įrankiui yra po du vaizdo įrašus. Introduction – bendra
kiekvieno įrankio apžvalga. Activity – žingsnis po žingsnio instrukcija kaip
parengti užsiėmimą. Pasiekite vaizdo įrašus spustelėję piktogramą.

14. Jei peržiūrėję vaizdo įrašą norite grįžti atgal, spauskite viršutiniame kairiajame
kampe esantį mygtuką su rodykle „Go back“ arba naudokite pagrindinę naršymo
juostą.

13. Spustelėję nustatymų mygtuką, esantį dešinėje pusėje, galite naudotis
subtitrais bulgarų, turkų, lenkų, lietuvių ir latvių kalbomis.



3 dalis – Reikalavimai sėkmingam 
e-mokymosi kurso užbaigimui



susipažinti su visais skaitmeniniais
įrankiais.
sukurti vieną mokymosi užsiėmimą
1-4 klasių mokiniams. Galima
rinktis bet kokią temą.
pateikti savo darbą per „Google
Classroom“ (žr. instrukcijas kitame
puslapyje).

    „Technologies in Education“ dalis – 

Norint sėkmingai baigti šį e-mokymosi
kursą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

peržiūrėti visus vaizdo įrašus
užpildyti ir pateikti 4 testus

  „Learning Disabilities“ dalis –



 4 dalis – Kaip pateikti savo darbą
Google Classroom



Jūs gausite kvietimą prisijungti prie Google Classroom.
Spustelėkite „join“.

1.

2. Jūsų užduotis bus paskelbta „Stream“ puslapyje. Paspauskite
ant jos.

3. Savo darbą galite pateikti naudojant dešinėje pusėje esančius
mygtukus „Add or create“ ir „Mark as done“.



5. Išsamesnę instrukciją kaip naudotis „Google Classroom“ su
savo mokiniais, rasite e-mokymosi sistemoje: „Lecturer
Handbook“ arba vaizdo medžiagoje.

4. Paruoštą medžiagą galite įkelti naudodami „Google Drive“,
„Link“ ar „File“ parinktis arba kurti medžiagą įvairiais formatais.



Esate pasirengę kurti nuostabią
skaitmeninę medžiagą savo mokiniams!


