TRUMPA INSTRUKCIJA KAIP NAUDOTIS PEDAGOGAS.LT

Sveikiname, Jus, prisijungus prie Pedagogas.lt bendruomenės. Tam, kad naudotis mūsų
platforma taptų dar paprasčiau, norime šioje instrukcijoje Jus trumpai supažindinti su
sistema ir jos galimybėmis.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE PEDAGOGAS.LT?

Atsidarius puslapį www.pedagogas.lt, spauskite
mygtuką „Prisijungti“ir atsiradus lentelei (žr.
paveikslėlį dešinėje) įrašykite el. paštą ir
slaptažodį.
Jei neturi Pedagogas.lt paskyros, tuomet
spauskite mygtuką „Prisijungti“, pasirinkite
“Sukurkite paskyrą”
ir suveskite savo
duomenis.
Prisijungus prie paskyros būsite nukreipti į
pagrindinį puslapį. O paspaudus ant profilio
(savo vardo viršuje dešinėje pusėje) galėsite
valdyti savo paskyros nustatymus, matyti
peržiūrėtus mokymus, išrašytus pažymėjimus
ir pan.

PEDAGOGAS.LT PLATFORMOJE ESANČIUS MOKYMUS GALIMA SUSKIRSTYTI Į 2
PAGRINDINES DALIS:
• Akredituoti mokymai
• Visi kiti mokymai
Šiuo metu platformoje siūlome daugiau nei 100 nuotolinių mokymų, iš kurių daugiau nei 50 yra
akredituoti. Mokymų skaičius platformoje nuolatos auga ir turinys pasipildo vis naujais
mokymais. Mokymus galite žiūrėti dviem skirtingais variantais. Įsigijus pavienį mokymą arba VIP
narystę. Įsigijus VIP narystę Jūs taip pat galėsite žiūrėti ir mokymus, kurie bus patalpinti ateityje,
t.y. VIP narystė laikotarpiu. Visus platformoje esančius mokymus, Jūsų institucijos darbuotojai
gali žiūrėti neribotai 12 mėn., 24 val. per parą Jiems patogiu ir priimtinu laiku.
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PAVIENIŲ MOKYMŲ ĮSIGIJIMAS.
Mūsų platformoje visuomet galite rinktis ir pavienius
mokymus. Išsirinkite platformoje Jums patinkantį
mokymą ir įsidėkite jį į mokymo krepšelį, spausdami
mygtuką „Įdėti įkrepšelį“. Atlikus šį veiksmą ir taip į
krepšelį sukėlus visus norimus įsigyti mokymus,
spauskite krepšelį esanti prie Jūsų vartotojo profilio.
Jūs būsite nukreiptas į mokymo krepšelį. Jame galite
apmokėti mokymą keliais būdais, spausdami PaySera ir
apmokėjimą atlikti bankiniu pavedimu arba, jei
apmokėjimą ketina atlikti mokykla, galite išsiimti
išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

APMOKĖTOS SĄSKAITOS IR JŲ PASIEKIMAS.
Kai apmokėsite Išankstinę sąskaitą už įsigytą mokymą / VIP narystę, tikroji sąskaita bus skyrelyje
„Mano investicijos“. Skyrelį rasite prisijungę prie savo Pedagogas.lt paskyros. Tad visas savo
sąskaitas galėsite rasti bet kada prisijungę prie savo paskyros.
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TESTŲ LAIKYMAS IR PAŽYMĖJIMAI.
Išklausius mokymą, reikia atlikti testą. Prieš
pradedant testą, reikia įrašyti savo vardą ir
pavardę, kuriais remiantis bus sugeneruotas
Pažymėjimas.
Teisingai išsprendus testą, t.y. surinkus ne
mažiau nei 70% teisingų atsakymų, Jums bus
sugeneruotas Pažymėjimas, kurį galėsite
atsisiųsti tiesiai į savo kompiuterį. Testą galima
l a i ky t i v i e n ą k a r t ą . N e i š l a i k i u s t e s t o,
pakartotinai galėsite jį laikyti po 24 val.
PASTABA.
Po kiekvieno žiūrėto mokymo, galite palikti savo nuomonę ir komentarus apie mokymą.

KITOS FUNKCIJOS.
Visų išklausytų mokymų ir atliktų
testų rezultatus galite rasti savo
profilyje skiltyse „Mano žiūrėti
mokymai“ ir „Mano pažymėjimai“.
Taip pat savo profilyje galite rasti
funkciją „Ataskaitos“, kuriose
galite matyti bendrą visų
peržiūrėtų mokymų suvestinę,
informaciją apie testų laikymą ar
neišlaikymą bei jų rezultatus.

Taip pat visuomet laukiame Jūsų pageidavimų (dėl temų, lektorių, platformos funkcionalumo),
rekomendacijų bei pastabų. Pasiūlymus, pastebėjimus ir norus galite išsakyti skiltyje „Pasiūlyk
temą“ arba rašyti elektroninio pašto adresu: info@pedagogas.lt
Sėkmės!
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