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1. Įvadas
„Re.Inclusion“ projektu siekiama sukurti novatoriškas metodikas ir veiksmingas
priemones, kurios padėtų specialistams, dirbantiems su prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių
socialine įtrauktimi bei integracija darbo rinkoje, siekiant kuo efektyviau atlikti savo pareigas.
Šiame platformos naudotojo vadove pateikiama informacija, kaip savarankiškai
naudotis e-mokymosi platforma, kurioje šiems specialistams būtų suteikta prieiga prie
įvairialypio mokymo, padedančio užpildyti esamas žinių spragas bei suteikiančio papildomos
informacijos.
Taip pat pateikiamos konkrečios instrukcijos, palengvinančios naudojimąsi šia
platforma, taip pat informacija, kur kreiptis, siekiant išspręsti iškilusias problemas, susijusias su
e-mokymosi terpe (pvz.: turinio atsisiuntimu ir pan.)
Re.Inclusion tinklalapį galite pasiekti šiuo adresu: http://www.reinclusion.eu/

2. Platformos struktūra
Norėdami prisijungti prie e-mokymosi terpės pradiniame svetainės puslapio viršuje rasite
registracijos skiltį. Pirmiausia turite prisiregistruoti, o vėliau prisijungti.

Norėdami sėkmingai užsiregistruoti Re.Inclusion e-mokymosi terpėje registracijos
skiltyje turite užpildyti tokią formą bei pateikti šią informaciją:

Laukeliai, pažymėti *, yra privalomi ir būtinai turi būti užpildyti.
Užpildę šią formą, išvysite štai tokį pranešimą:

Išvydę šį pranešimą, paspauskite mygtuką „Tęsti“ ir pateksite į e-mokymosi terpę. Jeigu
norėsite prie e-mokymosi prisijungti vėliau, tai galėsite padaryti pagrindiniame Re.Inclusion
svetainės puslapyje naudodami savo sukurtą naudotojo vardą bei slaptažodį:

Prisijungę galėsite pasirinkti kursą, prie kurio norite prisijungti, atsižvelgdami į savo gimtąją
kalbą. Taip pat matysite trumpą kurso aprašymą.

Tam, jog prisijungtumėte prie norimo e-mokymosi kurso, paspauskite mygtuką „Pasirinkti šį
kursą“:

Pasirinkus kursą, reikės dar kartą patvirtinti, jog norite dalyvauti šiame kurse, paspaudžiant
mygtuką „Enroll me“:

Prisijungę prie pasirinkto kurso, studentai matys savo mokymosi terpę. Norėdami pamatyti
išsamią e-mokymosi platformos struktūros schemą, žiūrėkite 1 priedą.
Kaip jau buvo minėta, mokymosi turinys platformoje suskirstytas, remiantis pagal
specialistų gimtąją kalbą. Kiekvienas iš šių kursų susideda iš tokių pačių dviejų pagrindinių
dalių:



Pagrindinė informacija apie šį e-mokymosi kursą
Mokymosi turinys

2.1.

Pagrindinė informacija apie šį e-mokymosi kursą

Šiame skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie e-mokymosi kursą, jo tikslus,
struktūrą, metodologijas, ir t. t. Tam, jog galėtumėte peržiūrėti šią informaciją, turite paspausti
ant šio resurso:

Pasirinkę šį resursą pamatysite štai šią informaciją:

2.2.

Mokymosi turinys

Šią dalį sudaro trys pagrindiniai didaktiniai skyriai:

 Didaktinis skyrius 3.3.1 Esama darbo rinkos padėtis ir tendencijos.
 Didaktinis skyrius 3.3.2 Priemonės bei įrankiai, kurie padėtų pagerinti pabėgėlių bei
prieglobsčio prašytojų galimybes įsidarbinti.
 Didaktinis skyrius 3.3.3 Darbdavių atrankos procesas.

Kiekvieną didaktinį skyrių sudaro:






dvi-trys pamokos,
testas,
baigimo sertifikatas,
studentų forumas,
atsiliepimai.

Pamokos

Pamokose naudojamos įvairios metodologijos: tekstinė medžiaga, vaizdinė medžiaga,
paveikslėliai, užduotys ir pan. Kiekvienos pamokos išdėstymas toks: pavadinimas, tikslai,
pagrindinės temos, būtinosios sąlygos, įvertinimas, rekomendacijos. Pagrindinė mokomoji
pamokos medžiaga pateikiama prisegtame aplanke „Mokomoji medžiaga“, kurį galima
peržiūrėti prisijungus prie interneto arba galima parsisiųti ir peržiūrėti be interneto prieigos.

Testas

Išklausius kiekvieną didaktinį skyrių, kurso dalyviai turi išlaikyti testą iš to skyriaus:

Testas sudarytas klausimų ir atsakymų, kuriuos galima pasirinkti iš keleto duotų variantų,
principu. Teste pateikiami klausimai iš to skyriaus pamokose pateiktos medžiagos. Tad prieš
pradėdami testą, susipažinkite su tame skyriuje pateikta medžiaga. Norint išlaikyti to skyriaus
testą ir gauti baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc. galimų balų.
Nepavykus išlaikyti testo, galima jį laikyti dar kartą. Testą galima laikytis ne daugiau kaip tris
kartus.

Baigimo sertifikatas

Norint gauti modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc. galimų
balų. Kai sėkmingai išlaikysite testą, paspauskite resursą "Baigimo sertifikatas", tokiu būdu
galėsite atsisiųsti šį dokumentą. Jūsų sertifikatas bus sugeneruotas, remiantis informacija
(vardu ir pavarde), pateikta registracijos metu. Sertifikatą visada galėsite parsisiųsti iš
Reinclusion e-mokymosi terpės. Kol nebūsite išlaikę testo, sertifikato negalėsite parsisiųsti.

c

Kai testą sėkmingai išlaikysite, baigimo sertifikatas bus aktyvuotas, ir galėsite jį parsisiųsti.

Studentų forumas

Studentų forumas - tai interaktyvi terpė, kurioje kurso dalyviai gali bendrauti vieni su kitais,
dalintis savo mintimis, idėjomis, komentarais apie tą didaktinį skyrių bei jame pateiktą
medžiagą.

Atsiliepimai

Šioje dalyje kurso dalyviai prašomi pasidalinti savo nuomone bei įvertinti tame skyriuje pateiktą
medžiagą, taip pat kurso struktūrą ir pan. Atsiliepimų dalyje pateikti konkretūs klausimai, į
kuriuos prašoma atsakyti pasirenkant vieną iš duotų atsakymo variantų. Paliktas ir atviras
klausimas tam, jog kurso dalyviai galėtų pasidalinti savo nuomone apie e-mokymąsi
(metodologijas, struktūrą, mokomąją medžiagą ir pan). Svarbu, jog visi kurso dalyviai
pasidalintų savo nuomone ir paliktų atsiliepimą, kadangi tik išanalizavus šiuos įvertinimus,
bus galima atitinkamai pakoreguoti ir e-mokymosi kursą.

Priedas nr 1. E-mokymosi terpės struktūra

Prisijunkite REINCLUSION
tinklalapyje

Pasirinkite kursą pagal savo gimtąją kalbą

Anglų

Lietuvių

Graikų

Ispanų

Italų

Vokiečių

Paspauskite mygtuką tam, kad įeitumėte į kursą

Pagrindinė informacija apie
kursą

D.S. 3.3.1 Esama darbo
rinkos padėtis ir
tendencijos

Mokomoji medžiaga

Final Test

Feedback

Didaktiniai skyriai (moduliai)

Test

Feedback of
the course

D.S. 3.3.2. Priemonės bei įrankiai,
kurie padėtų pagerinti pabėgėlių
bei prieglobsčio prašytojų
galimybes įsidarbinti

D.S. 3.3.3 Darbdavių
atrankos procesas

1 pamoka – Nauji darbo
politikos ir strategijų
bruožai

1 pamoka. Tendencijos,
augimo strategijos,
makroekonomikos politikos
aplinka

1 pamoka. Atrankos etapai

1 pamoka. 2 dalis –
Vaizdo medžiagos
peržiūra

2 pamoka. Įgūdžių
pritaikymas skirtinguose
ekonomikos sektoriuose

2 pamoka. Patarimai
pabėgėliui ir prieglobsčio
prašytojui

2 pamoka – Vietiniai
tinklai ir socialinės
paslaugos

Testas: Priemonės bei
įrankiai, kurie padėtų
pagerinti pabėgėlių bei
prieglobsčio prašytojų
galimybes įsidarbinti

3 pamoka. Pavyzdžiai ir
šablonai

3 pamoka – Darbo
ateitis

Baigimo sertifikatas

Testas: Darbdavių atrankos
procesas

Testas: Esama darbo
rinkos padėtis ir
tendencijos

Studentų forumas

Baigimo sertifikatas

Baigimo sertifikatas

Atsiliepimai

Studentų forumas

Studentų forumas

Atsiliepimai

Atsiliepimai

