
Virtualios Profesinio Mokymo Aplinkos (VPMA)

„Moodle“

Naudojimosi vadovas mokiniams



Mokymuisi reikės vieno iš šių įrenginių:
- Kompiuterio (tinkamiausias variantas)

- Planšetės

- Vaizdo kameros ir mikrofono

Įrenginyje turi būti įdiegta viena iš šių naršyklių:

- Internet Explorer arba Microsoft Edge

- Firefox

- Google Chrome (tinkamiausias variantas)



Kaip prisijungti į VPMA „Moodle“ ?

(žiūrėti sekančią skaidrę)

1. Naršyklėje adresų juostoje įrašome svetainės

adresą pmis.lt  ir spaudžiam „ Enter“.

2. Įrašome „Prisijungimo vardą“ tai yra:

savo elektroninį paštą.

Pvz.  jonasjonaitis@gmail.com

3. Įrašome slaptažodį, kurį Jūs susikūrėte 

registracijos metu į pmis.lt sistemą.

4. Baigiam registraciją paspaudę „Prisijungti“.

Šiuos prisijungimo duomenis galite išsisaugoti, 

sekantį kartą Jums nereikės jų suvedinėti.





5. Atsidariusiame pmis.lt svetainės lange 

suaktyviname nuorodą „moodle“



6. Atsidaro „Mano pagrindinis“ moodle puslapis



Šiame lange galima pasirinkti įvairius 

nustatymus ir peržiūrėti Jums skirtą mokymosi 

dalykų ir modulių pamokų medžiagą:

7. Pagrindinis svetainės puslapis

8. Meniu juostos valdymo mygtukas, kurio  
pagalba galite paslėpti meniu juostą ir turėti 

didesnį rodomą svetainės vaizdą.

9. Papildomi meniu nustatymai. Čia taip pat 

galite rasti Pamokų tvarkaraštį.



10. Suaktyvinus vartotojo ikoną atsidaro  
papildomas meniu langas, kuriame:

< Mano pagrindinis > čia rasite Jums priskirtus mokymosi modulius

< Profilis > galite matyti savo kaip naudotojo nustatymus

< Įverčiai >  rasite atliktų testų ir užduočių įverčius

< Žinutės > Jūsų bendravimo Moodle žinutės

< Nuostatos >  čia galite pasikeisti savo prisijungimo slaptažodį 

< Kursų užklausa > naujų kursų užsakymas (mokiniams nenaudojamas)

< Atsijungti > baigus darbą išregistruoja iš tinklalapio

11. Šiame moodle svetainės lauke yra pateikti
Jums priskirti mokymosi dalykai ir moduliai.

Suaktyvinus, norimą mokintis modulį, atsidaro

pamokų mokymosi medžiaga formatu:



Modulio mokymosi medžiaga
Suaktyvinus pasirinktą modulį, randame 

pamokas ir jų mokymosi medžiagą formatu:

PDF                                        Testas 

Word                                     Užduotis

PowerPoint                           Vaizdo pamoka







Pamokose pateiktą medžiagą galima

studijuoti tiesiogiai Moodle svetainėje,

arba parsisiųsti į savo kompiuterį ir mokintis Jums 

tinkamu laiku, netgi tuomet kai nėra interneto ryšio.

Pateiktos medžiagos dešinėje pusėje yra 

kvadratėlis 12, kurį reikia suaktyvinti „pelės“ 
pagalba – uždėti varnelę.

Tokiu būdu pasižymite kiek išmokote, o mokytojas 

mato Jūsų mokymosi eigą.

Jei kvadratėlis 13 iš punktyrinių linijų, jis pasižymės
automatiškai atlikus Testą ar kitą užduotį.



Testų sprendimas
Suaktyvinus        testo sprendimą, reikia 

vadovautis pateiktomis nuorodomis ir 

neužmiršti atverto lango apačioje  

patvirtinti savo atsakymus. 

Galima peržiūrėti spręstą testą.

(žiūrėti sekančią skaidrę)

Jeigu netenkina rezultatas ir mokytojas

leidžia, galima spręsti antrą kartą. 

Klausimus ir atsakymus programa sumaišys 

atsitiktine tvarka.




