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REGISTRACIJA ir PRISIJUNGIMAS
Švietimo portale gali užsiregistruoti visi švietimu besidominantys asmenys.
Registruoti portalo naudotojai turi galimybę užsisakyti į savo el. pašto dėžutę
naujienų ir leidinių prenumeratą, bendrauti bendradarbiavimo grupėse, diskusijų
forumuose. Pedagogai ir mokiniai, užsiregistravę Švietimo portale, gali susikurti
savo asmeninę erdvę bei naudotis el. pašto teikiamomis paslaugomis.
KAIP UŢSIREGISTRUOTI ŠVIETIMO PORTALE?
Interneto naršyklėje surinkite adresą http://portalas.emokykla.lt ir spauskite
viršuje dešinėje pusėje esantį mygtuką „Registruotis“.

1 pav. Registracijai skirtas mygtukas

Atsidariusiame puslapyje pateikiama registracijos forma, kurioje reikia užpildyti
laukus.

2 pav. Registracijos forma

Registracijos forma atitinkamai kinta, priklausomai nuo pasirinkto naudotojo
tipo. Jei Jūs esate pedagogas, matysite 3 pav. pavaizduotą registracijos formą.

3 pav. Pedagogo registracijos forma

Registracijos metu pedagogas privalo nurodyti TIKSLŲ vardą ir pavardę,
nes yra tikrinama su Pedagogų duomenų baze.
Prisijungimo vardas – tai sugalvotas vardas, kuris naudojamas
prisijungimo prie Švietimo portalo metu.
Slaptaţodis tai sugalvotas simbolių rinkinys, kuris naudojamas
prisijungimo prie Švietimo portalo metu.
Jei pedagogui reikalinga pašto dėžutė, jos adresas formuojamas iš
prisijungimo vardo ir domeno „emokykla.lt“. Prisijungimo vardą registracijos
formoje galima keisti, tačiau jau uţsiregistravus portale, jo keisti nebus
galima.
Į registracijos formoje nurodytą el. pašto adresą bus siunčiamas registracijos
patvirtinimui skirtas laiškas. Jei per 30 dienų po registracijos naudotojas
nebus patvirtintas, jis bus naikinamas.
Tad nepamirškite paspausti
registracijos patvirtinimo laiške nurodytos nuorodos ir aktyvuoti naudotoją.
Asmens kodo paskutiniai 4 skaitmenys reikalingi patikrinimui su pedagogų
duomenų bazėje esančiais duomenimis. Pedagogo įvesti 4 skaitmenys
nesaugomi.

SVARBU: registruotis portale reikia vieną kartą.
PRISIJUNGIMAS PRIE ŠVIETIMO PORTALO
Jei norite naudotis registruoto naudotojo teisėmis, reikia prisijungti prie
Švietimo portalo. Spauskite viršuje dešinėje pusėje esantį mygtuką „Prisijungti“ ir
įveskite pasirodžiusioje formoje prisijungimo duomenis – prisijungimo vardą ir
slaptaţodį.

4 pav. Prisijungimui skirtas mygtukas

SLAPTAŢODŢIO PRIMINIMAS
Jei pamiršote slaptažodį, nesiregistruokite iš naujo. Atsisiųsti prisijungimo
slaptažodį galite į savo el. paštą. Spauskite viršuje dešinėje pusėje esančią nuorodą
„Priminti slaptaţodį“ ir atsidariusiame lange įveskite savo el. pašto adresą.

5 pav. Slaptažodžiui priminti skirta nuoroda

SVARBU: jei blogai įvesite tris kartus prisijungimo vardą ar
slaptaţodį, Jūsų portalo vartotojas valandai bus uţblokuotas. Tai daroma
dėl saugumo.

NAUJIENŲ IR ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ PRENUMERATA
Pradiniame puslapyje pateikiamos naujienos, suskirstytos į kategorijas:
aktualijos, projektai ir konkursai ir spaudos apžvalga. Karštų naujienų srityje
pateikiamos trys pačios svarbiausios naujienos. Spaudos apžvalgos naujienoms
skirtoje srityje pateikiamos švietimo naujienos iš kitų šaltinių.
Jei nenorite ar neturite galimybių dažnai lankytis Švietimo portale, galite
užsisakyti naujienų prenumeratą. Ataskaita apie Švietimo portale esančias
naujienas bus atsiųsta 5 Jūsų elektroninio pašto dėžutę dienos pabaigoje (17 val.)
arba savaitės pabaigoje (penktadieniais 17 val.).
Kaip uţsiprenumeruoti naujienas?
Spauskite dešinėje esantį mygtuką „Prenumeruoti naujienas“.

6 pav. Naujienų prenumeratos mygtukas

Atsidariusiame lange pasirinkite naujienų kategorijas, kurių naujienas norite
gauti el. paštu, bei nurodykite laiką, kada bus siunčiama ataskaita.

7 pav. Naujienų kategorijų sąrašas

Prenumeruojamų naujienų kategorijas galite keisti bet kuriuo metu.

Taip pat yra galimybė užsisakyti naujienas RSS formatu. Galite užsisakyti
tam tikros kategorijos arba visų portalo naujienų RSS.
Užsiprenumeruoti elektroninių leidinių publikacijas į el. pašto dėžutę galite
paspaudę dešinėje esantį mygtuką „Leidinių prenumerata“.

8 pav. Elektroninių leidinių prenumeratos mygtukas

Atsidariusiame lange nurodykite, kurių elektroninių leidinių publikacijas
norite gauti į el. pašto dėžutę, ir jie bus Jums atsiųsti iš karto po įkėlimo į Švietimo
portalą.
SVARBU: Naujienų ir el. leidinių prenumeratą į el. pašto dėţutę gali
uţsisakyti visi registruoti portalo naudotojai.
SVARBU: Jei esate aktyvus mokytojas ir norite, kad Jūsų internetinio
dienoraščio straipsnius skaitytų Švietimu besidomintys asmenys, nuorodas
į Jūsų internetinį dienoraštį galime viešinti Švietimo portale.
SVARBU: Jei Jūsų mokykloje, mieste ar apskrityje vyko įdomus
renginys, susijęs su Švietimu, mokykla, mokiniais, mokytojais, jį galime
viešinti vaizdo siuţetų srityje.

ASMENINĖ ERDVĖ
SVARBU: Asmeninės erdvės teikiamomis paslaugomis gali naudotis
visi registruoti pedagogai ir mokiniai.
Užsiregistravę portale ir patvirtinę registraciją, Jūs matysite viršutiniame
meniu nuorodą „Asmeninė erdvė“. Paspaudus ant nuorodos, bus atveriamas
puslapis su kairėje pusėje Asmeninės erdvės teikiamų paslaugų nuorodomis.

9 pav. Nuorodos į asmeninės erdvės teikiamas paslaugas

Asmeninė erdvė - tai erdvė, kurioje galite naudotis el. pašto paslaugomis,
kurti internetinius dienoraščius, dalyvauti bendradarbiavimo grupėse, su kolegomis
kurti dokumentus, naudotis failų saugykla bei nuotraukų albumu. Yra galimybė
sukurti savo įvykių kalendorius, viešinti juos savo kolegoms, kviesti dalyvauti
įvykiuose. Sukurtame asmeniniame puslapyje galite viešinti savo nuotraukas,
straipsnius, dokumentus, vaizdo siužetus ir kt.

