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1. Prisijungimo duomenys
Taip atrodo Ugdymo sodas (http://sodas.ugdome.lt), kol nesate prisijungę:






Jei dar nesate užsiregistravę (neturite susikūrę prisijungimo duomenų) – spragtelėkite nuorodą
Registruotis. Atsivėrusioje formoje įrašykite el. pašto adresą, vardą, pavardę, slaptažodį (ne mažiau 8
simb., bent 1 raidė ir bent 1 skaitmuo) ir asmens kodą (vietoje asmens kodo galite pateikti bet kokį
tekstą – į oranžinius pranešimus nekreipkite dėmesio).
Jei jau turite prisijungimo duomenis (el pašto adresą ir slaptažodį) – įrašykite juos ir prisijunkite.
Jei pamiršote slaptažodį – spragtelėkite nuorodą Pasikeisti pamirštą slaptažodį.

2. Naudotojo paskyros
Štai taip atrodo naudotojo profilis:

Į profilį patenkate tik užsiregistravę (sistema prašo susikurti paskyras). Norėdami atsiversti profilį galite
spragtelėti viršutinėje ekrano eilutėje, kairėje esančią nuorodą (rolės pavadinimą: „PKT specialistas“,
„Mokytojas“).
Jums bus reikalingos dvi paskyros:



PKT specialisto – prisijungę šia paskyra kursite ir tvarkysite renginius. Kurdami šią paskyrą pirma
pasirinkite vaidmenį (PKT specialistas), o paskui ieškokite savo institucijos.
Mokytojo – su šia paskyra galite registruotis į renginius, pamatyti sistemą savo renginių lankytojų
akimis. Jei nedirbate jokioje mokykloje, pasirinkite Sodo pagrindinę mokyklą (ji skirta testavimui).

Nustatykite PKT specialisto paskyrą kai pagrindinę (į ją pateksite kai tik prisijungsite).
Norėdami persijungti iš vienos paskyros į kitą, atsiverskite savo profilį ir spragtelėkite po reikiama paskyra
esančią nuorodą Prisijungti.

3. Programos ir renginiai
Norėdami tvarkyti renginių duomenis, turite būti prisijungęs PKT specialisto
paskyra.
Persijunkite į kvalifikacijos tobulinimo aplinką:



spragtelėkite savo vardą ir pavardę lango viršuje dešinėje;
atsivėrusiame asmeniniame meniu spragtelėkite nuorodą Kvalifikacijos
tobulinimas.

Jūsų programų sąrašas iš pradžių bus tuščias. Sukurkite naują renginių programą.

Užpildykite šiuos laukus:











Kortelėje Programa ir teikėjas:
o visus laukus, išskyrus „Akredituota programa“;
o pirmąsyk įrašius duomenis, sistema leis keisti programos būseną iš „redaguojamos“ į „viešą“.
Kortelėje Atsakingi asmenys, jei reikia, galite pridėti kitus Jūsų institucijos PKT specialistus.
Kortelėje Anotacija:
o pateikite bendrus duomenis apie programą (nesusijusius su vieta ir laiku!).
Kortelėje Kompetencijos:
o galite įvardyti tikslines grupes iš siūlomo sąrašo;
o galite nuosekliai pateikti kompetencijų grupes, kompetencijas ir jų dalis;
o galite nurodyti dalykus ir klases.
Kortelėje Dalyviai, jei reikia, užpildykite tik šiuos laukus (jokių anketų nereikia):
o Kiti dalyviai (jei nepakanka/netinka tikslinės grupės)
o Kompetencija (kurias privalo turėti dalyviai)
o Praktinės veiklos patirtis (kurios tikitės iš dalyvių)
Kortelėje Nuorodos, jei norite sudėkite nuorodas į savo tinklapį.
Kortelėje Priedai galite prikabinti papildomų failų (nekabinkite dienotvarkės, ją įrašysite vėliau, prie
renginio).

Sutvarkę programą grįžkite į sąrašą. Prie kiekvienos iš programų matysite šiuos mygtukus (nuorodas):





Redaguoti – jei esate programos autorius arba atsakingas asmuo, galite ją tvarkyti.
Renginiai – spragtelėję šią nuorodą atsiversite renginių, vykdomų pagal šią programą sąrašą. Jei
mygtuko nėra, vadinasi programa renginių dar neturi.
Sukurti naują renginį – šiuo mygtuku galite kurti naujus renginius. Pirma įsitikinkite, kad tokio
renginio dar nėra?
Ištrinti – kol programa dar neturi renginių (arba juos ištrynus), ją galima pašalinti.

Kurdami naują renginį arba redaguodami esamą, užpildykite šiuos duomenis:











Kortelėje Renginys ir programa:
o pradžią ir pabaigą, trukmę;
o savivaldybę, adresą;
o vietų skaičių;
o registracijos pradžią ir pabaigą;
o renginio vertinimo anketą (paspauskite tarpo klavišą ir pasirinkite „Renginio kokybės
vertinimo anketa (2015 m. redakcija)“);
o šios anketos datas nustatykite nuo kitos dienos po renginio iki mėnesiu vėlesnės dienos;
o pirmąsyk įrašius duomenis, sistema leis keisti programos būseną iš „rengiamas“ į
„paskelbtas“.
Kortelėje Dienotvarkė:
o jei reikia, įrašykite informaciją apie renginio eigą ir pan.;
o nustatę kursorių į dienotvarkės pradžią, įterpkite „Dūzgių“ logotipą:

 spragtelėkite mygtuką „vaizdas“
 langelyje URL Įrašykite: http://duomenys.ugdome.lt/img/duzges.png
 patvirtinkite, nepamirškite išsaugoti
Jei Jūsų įstaiga įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį, pridėkite ir Kultūros paso logotipą:
 kaip ir terpiant Menų dūzgių logotipą, spragtelėkite mygtuką „vaizdas“
 langelyje URL Įrašykite: https://duomenys.ugdome.lt/img/kulturos-pasas.png
 langelyje Lygiuoti pasirinkite reikšmę Į dešinę
 patvirtinkite, nepamirškite išsaugoti.
Kortelėje Lektoriai galite parinkti lektorius (jei jie užsiregistravę Ugdymo sode.
Kortelėje Dalyviai tvarkysite dalyvių sąrašą (apie tai kiek vėliau).
Kortelėje Priedai galite prikabinti papildomų failų.
Kortelėje Apie renginį galite pateikti refleksiją, nuotraukų ir įkelti pažymą. Pažymoje turi būti
visas dalyvių sąrašas, ją matys kiekvienas renginyje dalyvavęs mokytojas.

4. Renginių kalendorius
Kad Jūsų renginys patektų į šį kalendorių, būtina:



kad jis būtų matomas bendrame kalendoriuje (programa vieša, renginys paskelbtas, registracijos
datos aktualios)
kad jo dienotvarkėje būtų dūzgių logotipas (http://duomenys.ugdome.lt/img/duzges.png).
Įrašius logotipą gali tekti palaukti, administratorius perkelia renginius į Dūzgių kalendorių ne rečiau
kaip kartą per parą.

5. Dalyvių registravimas
Patogu sekti registravimosi į savo renginius eigą, persijungus į papildomą
aplinką:



spragtelėkite savo vardą ir pavardę lango viršuje dešinėje;
atsivėrusiame asmeniniame meniu spragtelėkite nuorodą Papildoma
aplinka.

Iliustracijoje parodyta, kur ieškoti nuorodų į savo renginius:

Sąraše matysite visus savo institucijos renginius, jų ir programų būsenas, atsakingus asmenis ir
užsiregistravusiųjų dalyvių skaičių




Spragtelėję renginio pavadinimą atvesite dalyvių sąrašą Ugdymo sodo kvalifikacijos tobulinimo
aplinkoje (nuoroda suveiks, tik jei esate prisijungę prie PKT teikėjo paskyros).
Suprantama, galima šį sąrašą atsiversti ir įprastiniu būdu: pereiti į kvalifikacijos tobulinimo aplinką,
susirasti programą, atsiversti jos renginių sąrašą, redaguoti reikiamą renginį ir atsiversti jame kortelę
Dalyviai.
Spragtelėję dalyvių skaičių atversite atvykusių į renginį dalyvių sąrašą pažymos sudarymui (vėliau, kai
jau sužymėsite, kas atvyko, o kas ne).

Ugdymo sodo dalyvių sąraše galite atlikti šiuos veiksmus:



pažymėti, kurie dalyviai atvyko į renginį;
panaikinti registraciją, jei mokytojas užsiregistravo per klaidą arba negali atvykti dėl pasikeitusių
aplinkybių (ir į jus iš anksto kreipėsi).

Papildomos aplinkos dalyvių sąraše matomi tik tie mokytojai, kurie atvyko (ir Jūs tai pažymėjote). Iš čia
patogu kopijuoti lentelę į tekstų redaktorių.

6. Pažymos
Mokytojai pažymas ras tik savo paskyroje Ugdymo sode. Pažymos į Ugdymo soda bus įkeltos ne
anksčiau, kaip po mėnesio pasibaigus kultūros edukacijos savaitei „Menų dūzgės“.
Kaip mokytojui atsiimti pažymą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prisijungti prie savo paskyros „Ugdymo sodo“ informacinėje sistemoje.
Pasirinkti mokytojo rolę.
Spragtelėti savo vardą ir pavardę lango dešiniajame kampe.
Atsivėrusiame sąraše pasirinkti „Papildoma aplinka“.
Atsivėrusiame lange spragtelėti „Profesinis tobulėjimas“.
Atsivėrusiame lange pasirinkti „Menų dūzgės 2019“.
Renginių sąrašo apačioje matomas užrašas „pazyma.pdf“. Jį spragtelėjus atsivers dokumentas, kurį
galima išsaugoti savo kompiuteryje arba išsispausdinti.

