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 DUK teminė rodyklė 
 1.  Kas yra cMOOC? 
 2.  Ar turiu užsiregistruoti cMOOC? 
 3.  Ką daryti, jei pamiršau prisijungimo slaptažodį? 
 4.  Ar man būtinas tam tikras išsilavinimas, kad 
 galėčiau dalyvauti cMOOC? 
 5.  Kaip bus organizuojami cMOOC? 
 6.  Kas yra forumai? 
 7.  Kas yra vebinarai? 
 8.  Kaip galiu dalyvauti vebinaruose? 
 9.  Ką daryti, jei negalėčiau dalyvauti vebinare? 
 10  .  Kodėl verta dalyvauti internetiniuose 
 mokymuose? 
 11.  Kiek laiko turiu skirti dalyvavimui cMOOC? 
 12.  Kokios anglų kalbos žinios reikalingos, norint 
 dalyvauti cMOOC? 
 13.  Kaip man žinoti, kad cMOOC organizatoriai iš 
 tiesų yra prieinamo turizmo srities ekspertai? 
 14.  Kokie yra techniniai reikalavimai norint naudotis 
 cMOOC? 
 15.  Kaip galiu įsivertinti savo mokymosi pažangą? 
 16.  Ką daryti, jei neatlikau įsivertinimo testų? 
 17.  Ar aš gausiu pažymėjimą? 
 18.  Ar mano mokymosi pasiekimų vertinimas bus 
 anonimiškas? Kas turės prieigą prie mano rezultatų? 
 19.  Ar galiu cMOOC dalyvauti daugiau nei vieną 
 kartą? 
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 1. Kas yra cMOOC? 
 cMOOC  - angliško termino „Massive online open course“ 
 akronimas.  Tai internetiniai mokymai, kurių pagrindinės 
 savybės yra: 
 •  atviri  visiems ir nemokami  ; 
 • masiniai,  nes virtualiai yra prieinami daugybei  dalyvių iš 
 viso pasaulio; 
 •  apjungiantys  , pagrįsti konnektyvizmo principais,  kai 
 besimokantieji kartu mokosi vieni iš kitų ir bendrauja 
 socialinėje erdvėje (pavyzdžiui, tinklaraščiuose ir 
 socialiniuose tinkluose). 
 cMOOC skiriasi nuo kitų internetinių  mokymų  ,  nes didelis 
 dėmesys skiriamas: 
 • dalyviams - jie gali dalyvauti diskusijų forumuose ir 
 debatuose socialiniuose tinkluose; 
 • tinklaveikai: dalyviai gali užmegzti ryšius su 
 bendraminčiais. 

 2. Ar turiu užsiregistruoti cMOOC? 
 Taip, turite užsiregistruoti  www.divetour.eu/MOOC  ,  tuomet 
 galėsite nemokamai dalyvauti mokymuose Jums priimtinu 
 tempu ir susipažinti su bendraminčiais. 

 3.  Ką daryti, jei pamiršau prisijungimo 
 slaptažodį? 
 Vadovaukitės instrukcijomis naujam slaptažodžiui gauti, 
 išsiųstomis Jūsų elektroninio pašto adresu. 

 Grįžti 

http://www.divetour.eu/MOOC
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 4. Ar man būtinas tam tikras  išsilavinimas, kad 
 galėčiau dalyvauti cMOOC? 
 Jums nebūtina turėti specialių žinių ar įgūdžių. Jei studijuojate 
 turizmą profesinio mokymo įstaigoje, esate mokytojas, vadovas 
 ar dirbate turizmo sektoriuje, greičiausiai jau turite patirties ir 
 mokymai yra skirti  Jums. 

 5.  Kaip bus organizuojami cMOOC? 
 DIVETOUR atvirieji internetiniai mokymai vyks 4 savaites. 
 Mokymo programą sudaro 2 moduliai, suskirstyti į 4 dalis 
 (po dvi kiekvienam moduliui), pasitikrinimo klausimai, 
 testai, diskusijų erdvė, internetiniai seminarai. 

 6  . Kas yra forumai? 
 Forumai yra vienas iš įrankių, suteikiančių galimybę bendrauti ir 
 dalytis žiniomis bei patirtimi su kitais bendraminčiais ir cMOOC 
 dalyviais. Jūs rasite bendrą cMOOC forumą su pranešimais ir 
 mokymosi temomis, diskusijas bei atskirą forumą apie 
 darbuotojus su negalia turizmo sektoriuje. 

 7. Kas yra vebinarai? 
 Vebinarai yra internetiniai sinchroniniai „seminarai“.  Siekiant 
 peržiūrėti modulius, atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti 
 forumuose ir gvildenami socialinėje erdvėje, kiekvieno modulio 
 pabaigoje bus organizuoti 2 internetiniai seminarai. Tai bus 1 
 valandos trukmės susitikimai Zoom platfomoje, rodomi 
 cMOOC Platformoje, tiesiogiai transliuojami YouTube kanale. 
 Daugiau informacijos rasite „Internetinių seminarų rengimo 
 gairėse“. 

 Grįžti 
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 8.  Kaip galiu dalyvauti vebinaruose? 
 Galite naudotis Zoom ir YouTube nuorodomis, pateiktomis 
 cMOOC Platformoje  .  Zoom  platformoje galite užduoti  Jums 
 rūpimus klausimus transliacijos metu. 

 9.  Ką daryti, jei negalėčiau dalyvauti vebinare? 
 Vebinaras bus įrašytas  ir paskelbtas internetinėje  svetainėje 
 kiekvieno modulio pabaigoje. Jį galėsite peržiūrėti bet kuriuo metu 
 (arba pažiūrėti pakartotinai). 

 10. Kodėl verta dalyvauti internetiniuose 
 mokymuose? 
 Jei dirbate ar planuojate dirbti turizmo srityje, įgysite savo 
 profesinei karjerai aktualių ir naudingų žinių: sužinosite apie 
 turizmo sektoriaus atsigavimo svarbą po Covid-19 pandemijos ir 
 kitų krizių, daug dėmesio skiriant įtraukiojo turizmo ekosistemos 
 vystymui, visų turistų maitinimui, įskaitant ir turinčius specialiųjų 
 prieigos reikalavimų, tokių kaip asmenys su negalia, senjorai ir 
 daugelis kitų. Nagrinėsite visiems prieinamo turizmo problematiką 
 ir ypatybes: suprasite, jog prieinamumas yra ne tik teisė, bet taip 
 pat ir puiki galimybė verslui. Bus gvildenamas turistų su specialiais 
 prieigos poreikiais maitinimo klausimas bei turizmo paslaugų 
 prieinamumo didinimas gerinant paslaugų kokybę. 

 11.  Kiek laiko turiu skirti dalyvavimui cMOOC? 
 Jūs spendžiate, kokiu tempu mokytis ir kiek laiko skirti mokymams. 
 Rekomenduojame peržiūrėti vaizdo įrašus ir perskaityti kiekvieno 
 modulio mokymų medžiagą bei susipažinti su rekomenduojamais 
 šaltiniais. Galite, jei jaučiate poreikį, labiau gilintis į temą, bendrauti 
 su kitais mokymų dalyviais, siekiant sulaukti atsiliepimų ir sužinoti 
 skirtingus požiūrius. 

 Grįžti 
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 12. Kokios anglų kalbos žinios reikalingos, norint 
 dalyvauti cMOOC? 
 Buvo  stengiamasi  mokymų turinį parengti taip, kad  mokymuose 
 galėtų dalyvauti asmenys, turintys vidutines anglų kalbos žinias 
 (kurie mokėsi kaip antrą užsienio kalbą). 

 13.  Kaip man žinoti, kad cMOOC organizatoriai iš 
 tiesų yra prieinamo turizmo srities ekspertai? 
 D  IVETOUR cMOOC sukurtas bendradarbiaujant projekto 
 DIVETOUR  komandai  , kurioje dirba turizmo, prieinamumo, 
 inovacijų ir skaitmeninių mokymosi aplinkų ekspertai ir 
 profesionalai. Apie partnerystę (ją sudaro du Europos tinklai, trys 
 turizmo profesinio mokymo paslaugų teikėjai, dvi mažos ir 
 vidutinės įmonės ir socialinė įmonė) galite daugiau sužinoti 
 projekto interneto svetainėje  . 

 14.  Kokie yra techniniai reikalavimai norint naudotis 
 cMOOC? 
 Norint naudotis cMOOC mokymų medžiaga, turite turėti veikiančią 
 interneto prieigą. Norint sekti DIVETOUR grupę Facebook, reikia 
 šiame socialiniame tinkle turėti paskyrą. Būtume dėkingi, jei savo 
 tinklaraštyje ar įrašuose cMOOC vyksmo laikotarpiu 
 pasidalintumėte grįžtamuoju ryšiu apie savo mokymosi patirtį su 
 bendruomenės nariais. 

 15. Kaip galiu įsivertinti savo mokymosi 
 pažangą? 
 Kiekvieno modulio pabaigoje platformoje rasite pasitikrinimo testą. 
 Testas nėra privalomas, tačiau tai - geras būdas įsivertinti savo 
 žinias. Įsivertinimo testą galite kartoti tol, kol gausite Jus tenkinantį 
 rezultatą. 

 Grįžti 

https://divetour.eu/?lang=lt
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 16. Ką daryti, jei neatlikau įsivertinimo testų? 
 Pasitikrinimo testai nėra privalomi. Jūs galite tęsti mokymus, 
 žiūrėti vaizdo įrašus, skaityti dokumentus bei bendrauti su 
 bendraminčiais. Testai atliekami siekiant pasitikrinti savo žinias. 
 Pažymėtina, kad norint gauti cMOOC dalyvavimo pažymėjimą (žr. 
 žemiau) privaloma atlikti įsivertinimo testą ir teisingai atsakyti į ne 
 mažiau kaip 70 proc. klausimų. Testą galima kartoti keletą kartų, 
 kol bus gautas Jus tenkinantis rezultatas. 

 17.  Ar aš gausiu pažymėjimą? 
 cMOOC dalyviai negaus jokio oficialaus mokymų baigimo 
 pažymėjimo, nes tai nėra cMOOC tikslas. Išlaikius įsivertinimo 
 testą, bus galima gauti dalyvavimo cMOOC pažymėjimą. 

 18.  Ar mano mokymosi pasiekimų vertinimas bus 
 anonimiškas? Kas turės prieigą prie mano 
 rezultatų? 
 Mokymosi pasiekimų įsivertinimo rezultatai bus matomi tik Jūsų 
 paskyroje. 

 19.  Ar galiu cMOOC dalyvauti daugiau nei vieną 
 kartą? 
 cMOOC yra labiau įvykis, nei mokymosi medžiagos talpykla,  nes 
 mokymų metu galėsite dalytis savo idėjomis, dvejonėmis ir 
 patirtimi su kitais besimokančiaisiais ir mokymų rengėjais. Žinoma, 
 platforma ir pateikta mokymosi medžiaga liks nemokami ir 
 prieinami iki 2028 m. spalio mėn. 

 Grįžti 
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