
Svetainės
www.savarankiški.lt 
mokymų naudojimosi 

instrukcija



Paspaudę www.savarankiski.lt nuorodą atsidursite ergoterapijos 
mokymų svetainėje.

Ekrane išvysite įvadinį vaizdo įrašą – spauskite ant jo ir peržiūrėkite.

Peržiūrėjus vaizdo įrašą, spauskite viršuje, dešinėje pusėje esantį 
registracijos laukelį, kuriame sukuriama vartotojo paskyra.

Registracijos laukelyje įrašykite savo vardą, pavardę, amžių bei 
pažymėkite Jus dominančius mokymus. 

 

http://www.savarankiski.lt


Toliau esančiuose laukeliuose įveskite savo naudojamą elektroninį 
paštą bei sukurkite slaptažodį, kurį būtinai įsiminkite

Užpildžius duomenis, kvadratėliuose pažymėkite, jog sutinkate su 
platformos taisyklėmis bei privatumo politika.

Pažymėjus sutikimą ir baigus pildyti duomenis, spauskite 
„REGISTRUOTIS“.

 
Baigus pildyti registracijos duomenis, svetainės viršuje spauskite skiltį 

pavadinimu „MOKYMAI“.



   Paspaudus „MOKYMAI“ mygtuką, Jūs perkeliamas į mokymų puslapį, 
kuriame atsiveria įvadinis ergoterapijos mokymų vaizdo įrašas.

Norėdami išklausyti, spauskite ant vaizdo įrašo.

Po vaizdo įrašo peržiūros, paslinkite kompiuterio pelytę į apačią. 
Paslinkus į apačią, matomos trys skirtingos mokymų programos – 

spauskite ant vienos Jūsų pasirinktos grupės.

Paspaudus vieną iš pasirinktų programų, išvysite visą mokymų turinį.



Pradinėje skiltyje „Mokymų pradžios anketa“, paspauskite ant mygtuko 
„ANKETA“.

Paspaudus „ANKETA“, išvysite nuorodą, spauskite ant jos.

Paspaudus nuorodą, išvysite naują puslapį su anketa. Įveskite savo 
naudojamą elektroninį paštą bei amžių ir spauskite „KITAS“.

Baigus atsakinėti į visus anketos klausimus, spauskite mygtuką 
„PATEIKTI“.

Paspaudus mygtuką „PATEIKTI“, Jūs išvysite nuorodą, kuri leis grįšti 
atgal į mokymų svetainę – spauskite ant jos.



Paspaudus nuorodą, automatiškai sugrįšite prie Jūsų pasirinktos 
grupės mokymų. Spauskite ant pirmosios mokymų temos, pažymėtos 

nr. 1.

Paspaudus pirmąją mokymų temą, išvysite vaizdo įrašą – spauskite ant 
jo ir išklausykite.

Peržiūrėjus vaizdo įrašą ir norint pereiti prie kitos temos, virš įrašo, 
dešinėje pusėje, spauskite „UŽBAIGTI IR TĘSTI“.

Paspaudus mygtuką „UŽBAIGTI IR TĘSTI“, Jūs pereisite prie antrosios 
mokymų temos. Norint pakartoti ankstesnę temą, svetainės viršuje 

spauskite „ANKSTESNĖ PAMOKA“.

Visą vaizdo įrašų mokymų kursą kartokite tol, kol pradėsite 
jausti progresą.



Užbaigus pirmą mokymų seriją, prašome dar kartą užpildyti 
trumpą anketą, kuri padės fiksuoti Jūsų tobulėjimą. Šią anketą 

rasite mokymų temų apačioje.

Jūs taip pat turite galimybę išklausyti ir kitų grupių mokymus, 
nepaisant, kad registracijos metu pasirinkote kitą grupę. 
Norint išklausyti kitų grupių mokymus, svetainės viršuje 

spauskite „MOKYMAI“.

Išvydus visas tris grupes – pasirinkite norimą grupę ir tęskite 
mokymus toliau.



Sveikiname sėkmingai užbaigus ergoterapijos mokymų kursą! 

Skatiname ir toliau lankytis www.savarankiski.lt svetainėje, 
kurioje informacija apie ergoterapiją ir įvairios naujienos yra nuolat 

atnaujinamos. 
Linkime sėkmingo kelio savarankiškumo link!

http://www.savarankiski.lt
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