
PRISIJUNGIMO PRIE INTERNETINIŲ GAISRINĖS
SAUGOS MOKYMŲ INSTRUKCIJA

Paleiskite interneto naršyklę ir suveskite adresą: mokymai.gaisriniaityrimai.lt



Paspauskite prisijungimo nuorodą: „Prisijungti”.

Įveskite prisijungimo vartotojo vardą ir slaptažodį ir paspauskite „Prisijungti”.



Prisijungus, spauskite „Gaisrinėssaugosmokymai”.



Kairėje pusėje pateiktas vaizdinės ir tekstinės mokymų medžiagos medis. Norėdami pradėti mokytis
nuo pradžių, spauskite žalią ženklą su žodžiu „Pradėti”.

Kiekvieną kartą paspaudę „Toliau“, būsite nukeliami į naują mokymų medžiagos skyrių arba poskyrį.



Vaizdinė mokymų medžiaga yra su garsu.

Norėdami grįžti, spauskite „Atgal“. Būsite nukeliami į ankstesnę mokymų medžiagos dalį.



Jei esate pasiruošęs pasitikrinti žinias, kairėje pusėje apačioje paspauskite „Testas”. Toliau paspauskite
„Žinių patikrinimas darbuotojams”.

Paspauskite „Pabandyti dabar”. Tuomet „Pradėti bandymą”.



Tuomet „Pradėti bandymą”. Jei nenorite pradėti spręsti testo, spauskite „Nutraukti”.

Galite pradėti spręsti testą. Testui išspręsti turite 1 valandą. Testą sudaro 34 klausimai. Klausimai turi
vienąteisingąatsakymą.



Klausimai turi vienąteisingąatsakymą.

Kairėje pusėje pateikiamas testo klausimų langas. Kvadratėliai su rėmeliu rodo, kokius klausimus ma-
tote pagrindiniame lange. Apačioje rodomos likęs testui spręsti laikas.

Atsakyti klausimai yra kvadratėliai su pilku fonu. Dar neatsakyti klausimai yra kvadratėliai su baltu
fonu.



Atsakę į ekrane matomus klausimus ir norėdami pereiti į kitų klausimų langą, apačioje spauskite
„Toliau”.

Atsakę į visus klausimus, matysite tokį langą. Jame matysite kiekvieno testo klausimo būseną. Jūs testo
metu galite bet kada grįžti ir atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos dar nepateikėte atsakymo. Norėdami
tai padaryti, spauskite „Grįžti atgal”. Jei norite pabaigti spręsti testą ir sužinoti rezultatą, spauskite „Pat-
virtinti visus atsakymus ir baigti”.



Dar kartą paspauskite „Patvirtinti visus atsakymus ir baigti”. Paspaudę „Nutraukti”, galėsite grįžti į
ankstesnį langą.

Atsidarusiame lange matysite, į kokius klausimus atsakėte teisingai, į kuriuos – ne. Galite peržiūrėti vi-
sus klausimus ir teisingus ar neteisingus atsakymus į juos. Apie išlaikytą/neišlaikytą testą parodo
užrašas Išlaikytaarba Neišlaikyta.



Kairėje pusėje esančiame testo navigacijos langelyje parodyta, į kokius klausimus atsakėte teisingai, į
kokius – ne. Žalia spalva žymi teisingą, o raudona – neteisingą atsakymus. Norėdami baigti peržiūrą,
spauskite „Baigti peržiūrą“.

Norėdami tęsti mokymus, kairėje pusėje esančiame mokymų medyje pasirinkite norimą išmokti temą.
Norėdami užbaigti mokymo seansą, dešinėje pusėje viršuje arba apačioje spauskite „Atsijungti”.




