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KAIP NAUDOTI platformą 

 

Pristatymas 

Internetinė mokymų programa jungia savęs įsivertinimo virtualų įrankį, mokymų medžiagą, 

internetinius seminarus ir mokymosi išteklius. Taip pat šioje programoje yra diskusijų forumas, kuriame 

galėsite pasialinti nuomonėmis ir įžvalgomis su kitais mokymų dalyviais.  Visi šios platformos elementai 

leidžia efektyviai mokytis savarankiškai. Išskylus klausimams, visada galite kreiptis nurodytais 

kontaktais jūsų šalyje.  Platforma bus prieinama projekto finansavimo laikotarpiu ir mažiausiai 5 metus 

po to. 

 

Prieiga prie platformos 

Norėdami patekti į platformą, Jūs turite eiti į pagrindinę projekto svetainę ir ekrano viršuje pasirinkti 

mygtuką Platforma. 

 

arba jūs galite eiti tiesiai šiuo adresu https://indigiterasmus.eu/online-platform/ 

Jūs galite pasirinkti kalbą platformoje. Jūs galite rinktis angliškąją ir lietuviškąją platformos versiją. 

Įėję į platformą (etapą, kuriame tikriausiai esate dabar, sveikiname), pamatysite skirtingus elementus, 

kuriuos galite pasirinkti. 

  

 

 

 

 

https://indigiterasmus.eu/online-platform/
https://indigiterasmus.eu/online-platform/
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tačiau norint visapusiškai naudotis visomis jomis, būtina registracija. 

 

Registracija 

Spustelėjus savęs įvertinimo mygtuką, jūsų busite paprašyti registruotis, nurodant vartotojo vardą, 

galiojantį el. pašto adresą, vardą, (pavardę ir įmonės pavadinimą - jei yra). Pateikę informaciją savo 

el. laiške, gausite suaktyvinimo saitą. Vėliau, priėmę privatumo politiką, galėsite prisijungti prie 

platformos, kad galėtumėte naudotis visais elementais. 
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Platformos naudotojo žingsniai  

1. Savęs įsivertinimas – atsakę į klausimus, jus gausite rekomendacijas, kuriuos modulius ar jų 

dalis jums reikėtų pasirinkti  

Pavyzdys: 

 

2. E-mokymasis tai prieiga prie šių modulių: 

 

• Tarptautinio verslo modeliai  

• Tarptautinė rinkodara  

• Tarptautinis tinklų kūrimas  

• Elektroninė prekyba 

• Tarptautinės atviros inovacijos 

Kiekvienas modulis turi struktūrą. Pavyzdys: 

 

3. Internetiniai seminarai – jūs galite juos aplankyti atskirai, tam nereikia prisijungti. 

Internetiniai seminarai taip yra kiekvieno modulio dalis, su papildomais paaiškinimais. 

4. Diskusijų forumas – tai vieta, kur jūs galėsite pasidalinti idėjomis su kitais dalyviais. 

Šiuo tikslu jūs būsite nukreipti į uždarą Facebook grupę. 

https://indigiterasmus.eu/webinars/
https://www.facebook.com/groups/273046034004031
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5. Ištekliai – papildoma medžiaga, susijusi su internacionalizacija. 

Jūs galite parsisiųsti ataskaitą ir atvirų išteklių, kurie susiję su internacionalizacija, duomenų bazę. 

 

 

AČIŪ JUMS kad pasirinkote IN_DIGIT2EU, kurią finansuoja Erasmus+ KA2 

Strateginės Partnerystės.  

 


