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TAMO
DIDŽIAUSIA E. ŠVIETIMO GRUPĖ LIETUVOJE

TAMO
Populiariausią e. dienyną TAMO naudoja didžioji dalis mokyklų, 29 007 mokytojai ir 

283 244 mokiniai bei 244 416 tėvų.

EMA
Unikali sistema, suteikianti galimybę lengvai diferencijuoti ir individualizuoti moky-

mą(si). Šiandien mokiniai jau naudojasi 68 510 elektroninių EMA licencijų. EMA 
pripažinta išradimu 2017-08-25, patento numeris 6441!

EMA pamokos
Tai naujos kartos skaitmeninė mokymosi priemonė, kuri apima ne tik užduočių banko, 

bet ir vadovėliui būdingą turinį. „EMA pamokos“ užpildo visas pamokos struktūrines dalis 
(įvadą, mokymosi veiklą, apibendrinimą), teikia mokytojui ir mokiniui dar daugiau 

duomenų apie mokymosi rezultatą, atvaizduoja mokymosi progresą, motyvuoja bei siūlo 
įvertinimo ir įsivertinimo įrankius. 

EMA mažiesiems 
Plačiai mokyklose naudojama EMA ateina ir į Lietuvos darželius. Nuo šiol 4–6 metų 

vaikai mokytis skaičiuoti, rašyti ir pažinti pasaulį galės interaktyviai ir išmaniai.

EGZAMINATORIUS.LT 
Virtuali mokymosi priemonė skirta 11–12 kl. mokiniams. Su Egzaminatorius.lt 

net 22 % geresni mokymosi rezultatai.

ŠIUOLAIKINĖ MOKYMOSI APLINKA
TAMO grupė kartu su partneriais TELIA, MICROSOFT, HP ir BMK mokyklose diegia 

modernias klases, aprūpintas internetu, mokykloms pritaikyta planšečių ir jų valdymo sistema, 
programine įranga, e. turiniu bei mokymais ir priežiūra.

Grupė kuria ir valdo pažangius 
elektroninius produktus mokykloms:
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MOKYKLOS MOKYTOJŲ KOLEKTYVUI!
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KONKURSO SĄLYGAS RASITE WWW.EMAPAMOKOS.LT
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Mieli mokytojai, 

didžiuodamiesi savo šalimi paminėjome Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį. Šventėme ne vien datą, o daugiau – 
tai, ką sukūrėme ir pasiekėme per šimtą metų. Galvodami 
apie valstybės ateitį, švietimą įvardijome kaip prioritetinę 
sritį. Paskelbėme ambicingą idėją: iki 2025 metų mokytojo 
profesija tampa prestižine. Iš karto po šios idėjos paskelbimo 
straipsniuose, socialiniuose tinkluose pasipylė komentarai 
– kaip jie žada tai padaryti? Susimąsčiau, kas yra jie ir, ar 
tikrai tik jie turi ir gali tai padaryti? Ši idėja apima didžiulius 
pokyčius, todėl jos įgyvendinimas priklauso ne tik nuo jų, bet 
ir nuo kiekvieno mūsų, dirbančio švietime. Ir tuos švietime 
reikalingus pokyčius mokytojai patys kuria jau šiandien. 

Dr. Elena Motiejūnienė sako, kad mokykla tampa vis laisvesnė 
ir atviresnė. Vis daugiau mokytojų nebijo išreikšti save, 
domisi naujovėmis, technologijomis ir jas kūrybingai taiko 
mokymo procese. Ar taip paprasta prisijaukinti naujoves? 
Ne! Viena iš EMA autorių Aurelija Kunigėlienė prisimena 
laikus, kai mokytojai ilgalaikius planus rašė ranka. Atrodė, 
kad kitaip ir būti negali. Vėliau minėtų planų tekstus reikėjo 
surinkti kompiuteriu. Kilo didelis nepasitenkinimas, nes toks 
planų rašymas užėmė labai daug laiko. Pasirodo, tekstas 
klaviatūroje buvo renkamas „vienu pirštu“. Tačiau, kas būtų, jei 
šiandien mokytojų vėl paprašytų ranka rašytų planų? Norime 
ar ne, bet technologijos jau yra mūsų raštingumo dalis. Juk 
suprasti, įvertinti informaciją, rašyti taisyklingai elektroninėje 
erdvėje ne ką mažiau svarbu nei popieriuje. EMA lietuvių 
kalbos 7–8 klasei recenzentas dr. Antanas Smetona teigia, 
jog be technologijų  šiuolaikinis žmogus negali būti raštingas. 

Technologijų integravimas į ugdymo procesą atveria kelius 
susikalbėti skirtingų kartų atstovams. Kaip sudominti, 
prakalbinti mokinį, kurio galvoje, pasak dr. Rositos 
Lekavičienės, įstatytas tarsi 8 sekundžių informacijos 
įvertinimo filtras. Tikėjimas ir žinojimas, kad elektroninis 
mokymosi turinys ne tik motyvuoja mokytis, gerina mokymosi 
rezultatus, ugdo XXI amžiui reikalingus gebėjimus, bet 
ir taupo mokytojo laiką, buvo viena iš priežasčių, kodėl 
šiemet ėmėmės dar vieno ambicingo projekto – elektroninių 
vadovėlių kūrimo. Tiesa, jie skirti pagrindinio ugdymo 
koncentre dirbantiems gamtos ir matematikos mokytojams, 
tačiau neabejoju, kad po metų turėsime ką pasiūlyti ir 
pradinių klasių mokytojams bei mokiniams. 

Mūsų tikslas – praturtinti pamokas kokybišku, šiuolaikišku ir 
inovatyviu turiniu, padėti mokytojams atrasti ir prisijaukinti 
technologijas. Tai gal ir netiesiogiai, bet tikrai prisideda prie 
mokytojo profesijos prestižo kėlimo. Juk technologijas įvaldęs 
mokytojas yra laisvas, pasitikintis savimi ir, kaip sako EMA 
autorė Daiva Mieliauskienė, autoritetas mokiniams.

Kviečiu  dažniau didžiuotis savo pasiekimais, tikėti savimi, 
nebijoti bandyti ir kurti. Kurti mus tobulinančius pokyčius.

„E. mokyklos“ ugdymo turinio grupės vadovė

REDAKCIJOS žodis
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EMA UŽDUOTIS KŪRĖ 
IR RECENZAVO AUTORIAI 
IR RECENZENTAI

8262
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IŠBANDĖ 

MOKYTOJAI

69

EMA

ŠIUOLAIKINĖS 
MOKYMOSI APLINKOS 

KLASĖS

KAUNAS

VILNIUS

VAŠINGTONAS

RADVILIŠKIS ŠILUTĖ

31
2
1

33

ŠIAULIAI

KLAIPĖDA

1
1
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EMA 
MOTYVAVIMO 

SISTEMA
Temos išmokimo matuoklis, SAFARI

EMA IŠBANDĖ MOKYTOJAI 
IŠ 537 MOKYKLŲ

IŠDALINTOS 
LICENCIJOS 2015–2016 M. M.

6 430

2016–2017 M. M.
39 210

2017–2018 M. M.
60 980

EMA DALYS: 
Diagnostiniai testai, užduotys, rezultatai ir motyvavimas
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NAUJOS EMA
funkcijos

2017-10-09

2017-05-22

2017-04-07

2017-12-13

BENDRAUKITE SU 
MOKINIAIS.
 
Iš mokinių komentarų sužinokite, 
kaip jiems sekėsi atlikti užduotį.

2017-04-26

2017-06-16

2017-10-25

PATOGIAU 
ORGANIZUOKITE 
MOKINIŲ DARBĄ. 
Pervadinkite paskirtą temą taip, kad 
mokiniams ir Jums būtų lengviau ją 
atpažinti. Nustatykite iki kada galima 
atlikti paskirtas užduotis.

DAR DAUGIAU 
MOTYVACIJOS 
MOKINIAMS. 

Atlikę užduotį mokiniai gauna siurprizą 
– linksmą paveikslėlį. Jei pasiseks, tai 
gali būti kačiukas!

PATOGIAU TAISYKITE 
MOKINIŲ DARBUS. 

Viename lange tikrinkite visas keturias
mokinio atliktas užduotis. Pabaigę
taisyti vieno mokinio darbą, vienu
mygtuko paspaudimu patogiai pradėkite
tikrinti kito mokinio darbą.

DŽIAUKITĖS DARBO 
ATASKAITA.

Savo asmeniniame profilyje 
pamatykite, kiek savaičių praleidote su 
EMA ir kiek darbų ištaisėte per savaitę 

ar visą naudojimo laiką.

LEISKITE 
MOKINIAMS 

PASITAISYTI.

Mokymas neturi būti siejamas su 
baime, o baimė suklysti tegu 

netrukdo tobulėti.

PAKEISKITE 
MOKINIŲ PIN KODUS 

SAVARANKIŠKAI. 

Mokiniui pamiršus PIN kodą, lengvai
priskirkite jam naują.
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Plačiai mokyklose naudojama EMA ateina ir 
į Lietuvos darželius. 
Nuo šiol 4–6 metų vaikai mokytis skaičiuoti, rašyti 
ir pažinti pasaulį galės interaktyviai ir išmaniai.

Pasiūlymas, nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus darželyje, galioja iki 2018 birželio 15 dienos!

www.emapamokos.lt/maziesiems

20 €/mėn.*
Visiems Jūsų įstaigos
ikimokyklinio ugdymo pedagogams

* sudarius
1 metų sutartį.

IŠBANDYKITE

 1 mėn. 
NEMOKAMAI!
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Po 1 tašką – už kiekvieną 
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EMA pirmokams

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai 
įrašytą žodį. 
0 taškų – už abu neteisingai įrašytus 
žodžius.

Tyrinėtojas Kazimieras padarė išvadą, kad esant drėgnam 
orui kankorėžio žvyneliai susiglaudžia. Kai oras sausas, 
žvyneliai išsiskleidžia ir gali išbyrė� sėklos.

Tyrinėtojas Kazimieras iš miško parsinešė kelis pušies kankorėžius. Vieną kankorėžį paliko 
vonioje, kitą padėjo kambaryje prie radiatoriaus. Pastebėjo, kad kankorėžiai pasikeitė.

Tyrinėtojas Kazimieras padarė išvadą, kad esant drėgnam orui kankorėžio žvyneliai
                                             . Kai oras sausas, žvyneliai                                             ir gali išbyrė� 
sėklos. 

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingą 
sujungimą. 
0 taškų – už neteisingai atliktą užduo�.

Rudenį ... paukščiai. Kur su�kai...?
... lipdėme sniego 

senį.

išskrenda Eglę Žiemą

Sakiniai taip išdykavo, kad pametė žodžius. Rask pamestus žodžius ir sujunk juos su sakiniais.

                   Pavyzdys

Pievoje ganėsi...

karvė

Rudenį ... paukščiai. Kur su�kai...?... lipdėme sniego senį.

išskrenda Eglę Žiemą
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MAŽIAU ŽODŽIŲ, 
DAUGIAU VAIZDINĖS 

INFORMACIJOS.

PALENGVINIMAS 
NESKAITANTIEMS

PATENKINAMO 
LYGIO MOKINIAMS

Užduotyse gausu iliustracijų, 
kitos vaizdinės medžiagos. 
Naudojama mažiau žodžių.

Neskaitantiems arba 
sunkiau skaitantiems 
vaikams pateikiami 

pavyzdžiai, nusakantys, 
ką reikia padaryti.

Patenkinamo lygio 
mokiniams pateikiama 

pagalba (taisyklė, pavyzdys, 
iliustracija), kaip atlikti 

užduotį.



Vida Virbickaitė

Dangira Klimienė

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla

Molėtų pradinė mokykla

MOKYTOJŲ patirtis

Kadangi praėjusiais metais elektroninėje mokymosi 
aplinkoje EMA dirbau su ketvirtokais, šiais metais ją 
pasiūliau ir pirmokų tėvams. Su tėveliais sutarėme, 
kad su EMA vaikai dažniausiai dirbs namuose ir taip 
išbandys savo jėgas. Šį sprendimą siūliau sąmoningai, 
nes tėveliai kartais pervertina savo vaiko žinias. 
EMA, mano manymu, padės mokinių tėvams matyti 
tikrąjį vaiko pasiekimų lygį. Taip pat, EMA užduotys 
yra įdomios, reikalaujančios susikaupimo, kantrybės, 
tikslumo. Kadangi namuose visi mano pirmokai turi 

EMA sistemą išbandžiau jau anksčiau, su 3–4  
klasių mokiniais. EMA padėjo mokiniams pasiruošti 
standartizuotiems testams. EMA pirmokams parinkau 
tik įsitikinusi, kad užduotys yra mokiniams suprantamos. 
Taip pat, sistema papildyta ir visai kitokiomis, nei 
vaikai įpratę, įdomesnėmis užduotimis. Man atrodo, 
kad mokytojai neįvertina dabartinių vaikų gebėjimų. 
Pagrindinius kompiuterinius įgūdžius vaikai jau tikrai 
turi, net tie, kurie gyvena atokiose gyvenvietėse ar 
vienkiemiuose. Visi šiuolaikiniai tėvai turi išmaniuosius 
telefonus, o vaikus visos naujovės vilioja, todėl 

tėveliai jau būna supažindinę, kaip prietaisas veikia. 
Vaikai labai imlūs naujovėms, todėl greitai perpranta 
jų veikimo principus. Pradėti mokytis su EMA tikrai 
nebuvo sudėtinga. Pirmiausia aptarėme su tėveliais, 
vieną mėnesį visi galėjo išbandyti ir pasirinkti ar jomis 
norės naudotis. Jei mokiniams atliekant užduotis namie 
nesiseka, nesklandumus padeda išspręsti ir tėveliai. 
Pirmokams labai patinka EMA. Jie dalinasi įspūdžiais, 
kaip sekėsi atlikti užduotis. Labiausiai motyvuoja SAFARI 
lenta. Mokiniai lenktyniauja, labai nori pirmauti ir pasiekti 
naują gyvūnėlį.  

kompiuterius ir planšetinius kompiuterius, didžiulių 
sunkumų dėl kompiuterinių įgūdžių stokos neturėjau. 
Apie  ketvirtokų kompiuterines žinias net nekalbu – 
pati dar turėjau pasimokyti. Pradėti naudotis EMA 
visai nebuvo sunku. Pirmokams labai patinka EMA. 
Jie labai mėgsta dovanėles ir SAFARI lentą. Vėliau 
mokiniai sistemoje atranda, kad  gali parašyti komentarų 
mokytojai. Jie džiaugiasi, prirašo gražių žodžių, siunčia 
šypsenėles, dėkoja už užduotis, pasiguodžia ir t. t.
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žmonės turi eiti kartu su technologijomis į priekį

DR. ELENA Motiejūnienė:



Dr. Elenos Motiejūnienės vardas tikrai 
pažįstamas daugeliui skaitytojų. Ji yra ne 
tik veiklus žmogus, mama ir močiutė, bet ir 
gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė, 
bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, 
nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, 
įvairių vertinimo užduočių rengėja. Tiesa, 
Elena šiuo metu yra pensijoje, tačiau 
intensyviai recenzuoja kitų autorių darbus. Ji 
yra EMA pradinių klasių pasaulio pažinimo, 
5–6 klasių gamtos ir žmogaus bei biologijos 
7–8 klasei recenzentė. Kadangi Elena šiuo 
metu turi daugiau laisvo laiko, jį praleidžia 
aktyviai: su kitomis šauniomis močiutėmis 
kartu sportuoja, važiuoja pas vaikus ir anūkus 
į užsienį, prižiūri mamą ir žiūri visų taip dabar 
mėgstamus serialus internete.

Elena, savo gyvenimą paskyrusi mokslui, dalijasi  
prisiminimais, kaip ji pasuko švietimo keliu: „Universitete 
baigiau biofi ziką ir 20 metų dirbau mokslinį darbą, 
apgyniau disertaciją. Po to, gavau kvietimą rašyti 
ekologijos vadovėlį ir taip perėjau į Pedagogikos institutą 
(dabartinis Ugdymo plėtotės centras) ir ten dirbau 20 metų. 
Nepriklausomybės pradžioje mes turėjome labai daug 
projektų su užsieniečiais, įvairiausių mokymų. Praktiškai 
antrą aukštąjį baigiau“, – juokiasi Elena. „Teko dalyvauti 
darbo grupėje prie Europos Komisijos, kai buvo rengiamos 
rekomendacijos dėl mokinių kompetencijų ugdymo, o 
vėliau jas įgyvendinti Lietuvos švietimo dokumentuose 
ir ugdymo turinyje. Tapusi pensininke dirbau įvairiuose 
projektuose moksline vadove, recenzente.“

Jei mes nieko nedarysime – nieko neturėsime

Nors universitete teko mokytis ir pedagogikos, mokytoja 
Elena niekada nedirbo. Kaip pati sako, ji yra teoretikė ir 
labiau susijusi su valstybės lygmens ugdymo turiniu. 
Tačiau mokymasis ir bendradarbiavimas su mokytojais 
kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinio naujoves jai 
buvo pati geriausia, nepamirštama patirtis. Elena buvo 
ne vieno vadovėlio ir pratybų bendraautorė: „Pirmoji 
knyga, prie kurios rašymo prisidėjau buvo ekologijos 
pagrindų vadovėlis dešimtai klasei (1991 m.). Tuo metu 
buvo rengiama ekologijos programa, kaip biologijos 
programos dalis, bet nebuvo vadovėlių. Ekologinis 
švietimas apskritai tada pradėjo labai smarkiai vystytis 
ugdant požiūrį, kad visi gamtoje vienas nuo kito priklauso 

ir kad žmogus turi tausoti savo aplinką. Vėliau dar 
dalyvavau rašant integruotų gamtos mokslų vadovėlius, 
pratybas ir mokytojo knygas, įvairias užduotis mokinių 
pasiekimams vertinti. Įgyta patirtis labai padeda dabar 
recenzuojant EMA užduotis.“

Praeityje ji turėjo galimybę prisidėti prie pirmųjų mokomųjų 
tinklalapių kūrimo: „Kai struktūriniai fondai pasirodė 
švietimo srityje, nutarėme kurti mokymo ir mokymosi 
medžiagą ir turinį elektroninėje erdvėje. Su kolegomis 
turėjome projektus ir pagal bendrąsias programas kūrėme 
ugdymo turinį biologijos, fi zikos, chemijos, geografi jos, 
lietuvių kalbos mokymosi svetainėms. Labai džiaugiuosi, 
kad šių projektų dėka užaugo ne tik IT išmanantys 
autoriai ir mokytojai, bet ir IT specialistai suprantantys 
e-mokymąsi ir gebantys nuolat kurti ir tobulinti mokymosi 
elektroninėje erdvėje galimybes. 

Susitikusi su EMA kūrėjais, labai džiaugiausi, kad toliau 
plėtojamos e-mokymosi idėjos. Aš EMA sistemoje 
matau pradėtų darbų tęstinumą. Žmonės turi eiti kartu 
su technologijomis į priekį“, – pasakoja Elena.

„
“Mokytojas tinkamai panaudodamas EMA 

ugdymo procese padės mokiniui ne tik 
tvirčiau išmokti, bet ir suprasti, kad IT yra 

puikus mokymosi įrankis.

Naujausios švietimo tendencijos 

Dr. Elena Motiejūnienė teigia, kad EMA inovatyvi 
mokymosi priemonė, geras pagrindas tolesnei 
mokymosi elektroninėje erdvėje galimybių plėtrai. 

„Beveik prieš dvidešimt metų kartu su mokytojais 
dalyvavome projekte, kur profesorius iš JAV mokė 
kurti pamokos uždavinius. Jau tada supratome, kad 
per trumpą pamokos laiką mokiniai negali giliai išmokti 
tiek kiek reikalaujame, kad per daug užduodame ir per 
mažai įtraukiame vaikus į mokymosi veiklas, per mažai 
dėmesio skiriame mokymosi prasmei išsiaiškinti. Tačiau 
viena yra suprasti, o kita – keisti tradiciją. Kartais gali 
atrodyti, kad ir EMA sistemoje kuriamose užduotyse per 
daug žinių. Tačiau čia mokytojui sukuriama galimybė 
parinkti užduotis pagal tai, kokius gebėjimus numatyta 
ugdyti, pagal tematiką, mokinių lygį. 
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„ “Aš nemanau, kad 
technologijų naudojimas 
gali sukelti beraštystę. 

Galima pa(si)tikrinti ne tik sąvokų ar faktų žinojimą, bet 
ir gebėjimus analizuoti, apibendrinti, pritaikyti žinias, 
priimti sprendimus įvairiose situacijose. Mokytojas 
gali grąžinti patikrintas užduotis mokiniui, kad jas 
patobulintų, aptarti netikslumus ir sunkumus. Taip pat 
atsiranda grįžtamasis ryšys tarp mokinio ir mokytojo. 

Kuriant EMA užduočių sistemą stengiamasi atliepti 
naujausias švietimo tendencijas, siekiama, kad 
mokytojams būtų sukurtos galimybės organizuoti 
šiuolaikišką ugdymo(si) procesą ir kad mokiniai įgytų 
jiems svarbių gebėjimų bei kompetencijų. Tačiau 
EMA tik ugdymo proceso dalis ir nepakeis mokytojo. 
Mokytojas tinkamai panaudodamas EMA ugdymo 
procese padės mokiniui ne tik tvirčiau išmokti, bet ir 
suprasti, kad IT yra puikus mokymosi įrankis“, – apie 
e-mokymo ir e-mokymąsi mąsto pašnekovė.

eina į priekį. Stengiuosi suprasti kai mokytojai ar tėvai 
nepritaria EMA sistemos ir kitų technologijų panaudojimui 
ugdymo procese. Galbūt jiems atrodo nesaugu, kad vaikai 
mokysis kitaip, negu įprasta. Aš taip pat jaučiu baimę, kai 
tenka išmokti kokį nors naują žingsnį kompiuteryje ar 
telefone, tačiau jaučiu ir potraukį naujoms technologijoms 
ir technikai, todėl rizikuoju ir nesigailiu. Tikrai verta rinktis 
iššūkių kelią ir mokytis visą gyvenimą.“, – apie naujovių 
baimę iš savo patirties kalba Elena. 

Dr. Elena Motiejūnienė paliečia ir dar vieną aktualią temą 
apie tai, kad mes kartais esame linkę viską kritikuoti, 
ieškoti kabliukų ir iš karto atmesti. Kai taip atsitinka, 
Elena siūlo pažiūrėti į viską iš kitos pusės: „Tarkim, 
pradėjote naudotis EMA ir pamatėte, kad užduotyje 
liko klaida, ten pat rasite galimybę pranešti rengėjams 
ir ji bus ištaisyta, o jums – padėkos. Arba kai kurios 
užduotys jūsų manymu atrodo netinkamos: per daug 
faktų, medžiagos, jūsų mokiniai to dar nesimokė ir t. t. 
Pasinaudokite tokiomis užduotimis kaip idėjų baze, 
kuriant savo užduotis. Pavyzdžiui, pateikta užduotis 
apie klevą, o su vaikais mokėtės apie ąžuolą. Padarykite 
dar geresnę užduotį apie ąžuolą. 

Mokytojai pasikeitė ne tik savo mąstymu

Elena į ateitį žiūri optimistiškai ir tikisi, kad mokykla taps 
dar laisvesne ir atviresne: „Mokyklos keičiasi, bet ar 
tikrai spėjame su laiku ir su mūsų mokiniais? Ar keičiasi 
mūsų požiūris į mokyklą? Dažnas išgirdę žodį klasė, 
įsivaizduojame, kad mokiniai sėdi eilėmis – priekyje 
geriečiai, o gale blogiečiai, vienas mokinys atsakinėja 
prie lentos. Tėvai reikalauja, kad mokytojai būtų griežti, 
kad vaikai įgytų kuo daugiau žinių ir t. t. 

Tačiau jau yra labai daug mokyklų, kuriose suolai 
išdėstyti nebe eilėmis, pamokoje mokiniai mokosi 
grupelėmis, tariasi vienas su kitu ir su mokytoju, atlieka 
tyrimus, vykdo projektus, drąsiai klausia ir patys ieško 
atsakymų, diskutuoja. Keičiasi mokytojo vaidmuo, vis 
dažniau jis tampa mokinių darbo organizatoriumi, 
drąsintoju, patarėju, pagalbininku. Mokyklose ugdymo 
procese plačiai naudojamos IT, skaitmeninis mokymosi 
turinys, tarp kurių EMA užima ženklią poziciją. 

Elena matė, kaip per Nepriklausomybės metus keitėsi, 
laisvėjo mokytojai, todėl tiki, kad jie ir EMA sistemos 
užduotis sėkmingai pritaikys savo mokiniams: „Nuo 
tada, kai 1992 metais atėjau dirbti į švietimą teko 
daug mokytis ir dirbti kartu su mokytojais. Mačiau kaip 
mokytojai per tuos metus išaugo, keitė savo mokyklų 
aplinką, klases, pamoką, mokymo metodus, santykius 
su mokiniais. Mūsų mokytojai labai išradingi, išmintingi, 
nenuilstantys. Juk ir EMA užduočių autoriai – mokytojai. 
Kas mes be Mokytojų?“, – užtikrintai ir su šypsena 
pokalbį užbaigia mūsų pašnekovė.

Skatinama mokytis kitaip

Dr. Elena Motiejūnienė išskiria ir daugiau EMA bruožų, 
kurie atrodo patrauklūs ir išskirtiniai: „Man EMA patinka 
tuo, kad joje ieškoma naujų būdų skatinti mokymąsi 
kitaip, tyrinėti, mąstyti, ieškoti atsakymų. Gali atrodyti, 
kad užduotys su pasirenkamais atsakymais skatins 
mokytis mintinai ar spėti atsakymus, tačiau tinkamai 
pritaikytos ugdymo procese jos leidžia mokytojui ir 
mokiniui greitai pasitikrinti ar suprato, ar neklysta, ką 
reikia permąstyti, keisti, kokia pagalba reikalinga. Dar 
man labai patinka galimybė vaikus motyvuoti SAFARI 
lentoje. Diagramoje, kiekvienas mato, kaip savo keliu 
eina į priekį, ką išmoko, o ko dar neišmoko, kiekvienas 
už pasiekimus gali gauti apdovanojimus – juokingus 
žvėrelius. Čia irgi labai svarbus mokytojo vaidmuo: jei 
mokytojas į vertinimo rezultatus žiūrės kaip į kiekvieno 
mokinio kelią ir galimybę padėti jam eiti į priekį, tuomet 
viskas puiku!“

Pašnekovė prakalba ir apie populiarią problemą keliamą 
kalbant apie vaikus ir technologijas – beraštystę, dėl 
kurios ji tikrai nekaltina technologijų: „Aš nemanau, kad 
technologijų naudojimas gali sukelti beraštystę. Kažkada 
žmonės rašė anglimi ant lentos, tačiau viskas keičiasi, 
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REZULTATŲ analizės įrankiai

Mokinių surinktų taškų dalis

DIAGNOSTINIAI TESTAI:

Diagnostiniai testai skirti mokinių pasiekimų lygiui 
nustatyti. Juos rekomenduojama atlikti mokslo metų 
pradžioje ir pabaigoje. Diagnostiniai testai rengiami 
remiantis bendrojo ugdymo programomis ir ekspertų 
sudarytomis matricomis. Diagnostinį testą sudaro: 
du variantai užduočių, jų vertinimo instrukcijos, 
charakteristikos ir vykdymo instrukcija.

Analizės duomenis galėsite panaudoti planuodami 
mokslo metų darbą, diferencijuodami ir individualizuodami 
mokymą(si), pristatydami mokiniams, tėvams ir mokyklos 
administracijai.

Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

20%

10%

60%

10%

Pagal turinio ir veiklos sritis

Pagal gebėjimų grupę Mokinių surinktų taškų dalis

Geometrija, matai ir matavimai

Reiškiniai, lygtys ir nelygybės

Skaičiai ir skaičiavimas

Statistika

Komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo strategijos

Žinios ir supratimas

Taikymas

Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

58 %

40 %

57 %

50 %

56 %

74 %

65 %

50 %
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• sunkiausias ir lengviausias temos 
užduotis;

• kaip mokiniams sekėsi atlikti skirtingų 
gebėjimų užduotis;

• kaip mokiniams pavyko atlikti užduotis, 
atsižvelgiant į jų pasiekimo lygį.

Mokytojams ruošiant mokinius atsiskaitomiesiems, 
diagnostiniams ir standartizuotiems testams, EMA 
patogi tuo, kad yra galimybė naudoti ne tik skirtingas, 
pagal mokinių gebėjimus diferencijuotas užduotis, bet 
ir jų vertinimo instrukcijas. Diagnostinių testų pagalba 
mokslo metų pradžioje ir pabaigoje galima lyginti, 
analizuoti mokinio pažangą, o temos rezultatų analizė 
padeda išsiaiškinti konkrečias mokinio spragas. 

Rūta Filončikienė
VGTU inžinerijos licėjus

TEMOS rezultatų analizė
leidžia mokytojui sužinoti:

Skaitmeniniame variante pateikiamos aukštesniųjų 
mąstymo gebėjimų užduotys. Su EMA mokytojams 
nebereikia ieškoti ar patiems kurti tokių užduočių, nes 
daugelis kitų pratybų orientuotos tik į pagrindinį lygį. 
Atlikdami EMA užduotis, vaikai mokomi 
analizuoti, vertinti, sieti, daryti išvadas, formuluoti 
rekomendacijas. Mokiniams patinka tai, kas nauja ir 
kitaip. Kiekvienoje temoje yra tokio tipo užduočių, 
kurios aptinkamos ir standartizuotuose bei 
diagnostiniuose pasiekimų testuose, todėl dirbę su 
EMA mokiniai yra įgiję kitokios patirties, o testų metu 
sutiktos tokios užduotys nebestebina, negąsdina, 
mokiniai jaučiasi saugiai ir užtikrintai.

Užduočių analizė

Analizė pagal gebėjimus

Analizė pagal pasiekimų lygius

Pasiekimų lygis Gebėjimai Taškai

Patenkinamas Žinios ir supratimas 4

Pagrindinis Žinios ir supratimas 3

Aukštesnysis Taikymas 3

Gabiems Problemų sprendimas 3

100%

100%

100%

67%

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Taikymas

Problemų sprendimas

100%

100%

67%

Pasiekimų lygis

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

Konstantinas Čiurlionis

Jonas Biliūnas

83%

76%

92%
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Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Vertinama automatiškai

diferencijuotas mokymas

Mokyklos kieme buvo nutarta įreng� žaidimų aikštelę. Klasės mokytoja paprašė vaikų tėvelių 
pagalbos – pareng� žaidimų aikštelės projektą. 

Pažymėk tą mamą ar tė�, kuris galėtų pareng� projektą.

Linos tė�s – 
futbolo treneris

Simo tė�s – 
architektas

Luko mama – 
mokytoja

Miko tė�s – 
dailininkas

Atsakyk į klausimus ir įrašyk reikiamą skaičių.  

a) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  s

b) Dėdė Tomas 3 valandas                  skrido į Barseloną. Kiek minučių truko skrydis?                  min

c) 16 minučių truko kvadrato varžybos. Kiek sekundžių truko varžybos?                   s

d) 1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?                min

e) 63 minutes sugaišome parduotuvėje      . Kiek ten sugaišome valandų ir minučių?              h             min

f)         200 sekundžių trunka žinios. Kiek minučių ir sekundžių jos trunka?                   min                 s

a) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  sa) 6 minutes verda               . Kiek sekundžių verda 1 kiaušinis?                  s

1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?1 valandą ir 40 minučių Antanukas važiavo pas              . Kiek minučių truko jo kelionė?

a) 360 s
b) 180 min
c) 960 s
d) 100 min
e) 1 h 3 min
f) 3 min 20 s

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingą 
atsakymą.

Su EMA net 32 % 
GREITESNIS užduočių 

taisymas!*

*Taisyta EMA matematika, 3 
klasė, tema: Milimetras

Mokytojui pateikiama vertinimo 
instrukcija, teisingas atsakymas 
bei visa reikalinga informacija 

apie užduotį. 

GALIMYBĖS INDIVIDUALIZUOTI:

Kiekvieną temą sudaro 9 užduotys, tikrinančios skirtingus gebėjimus: 
žinios ir supratimas, taikymas, problemų sprendimas.

Parengti užduočių rinkiniai patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygio mokiniams.

Galimybė sudaryti savo užduočių rinkinį, atsižvelgiant į konkretaus 
mokinio žinias ir gebėjimus.

TAISYMAS

AUTOMATINIS 
TAISYMAS

1 taškas – už teisingą pažymėjimą. 
0 taškų – už neteisingą pažymėjimą.

Simo tė�s – architektas

INDIVIDUALIZUOTAS ir

KAIP TAISOMOS 
EMA UŽDUOTYS?

Visas EMA užduotis taisyti 
paprasta, o dalis užduočių 

ištaisoma automatiškai. Tokios 
užduotys pažymėtos žaliai: 
„Vertinama automatiškai“. 
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DAIVA Mieliauskienė:
šiandien mokytojas autoritetas – mokytojas, įvaldęs technologijas 



Su „VIMS-International Meridian School“ 
pradinių klasių mokytoja Daiva Mieliauskiene 
susitinkame per vadinamąjį pamokų langą. 
Jos pirmokai krykštaudami išbėga į kūno 
kultūros pamoką, o mes prisėdame paplepėti 
apie prisiminimus, pasikeitusią mokyklą, 
šiuolaikinius vaikus ir iššūkius, su kuriais 
susiduria kiekvienas šių dienų mokytojas. 

Svajonė nuo vaikystės 

Nuo vaikystės Daiva svajojo tapti mokytoja, tačiau 
prisipažįsta, jog labai bijojo, kad taip gali ir neįvykti. 
Kai pasirinko mokytojos kelią, jai buvo tik 15 metų. 
Iš Trakų rajono penkiolikmetė Daiva išvažiavo į 
tuometinę Marijampolės pedagogikos mokyklą 
(dabartinė Marijampolės kolegija), kuri ruošė pradinių 
klasių mokytojus. 

Daiva pasakoja, kad tada tai buvo gilias tradicijas 
turinti ir mokytojus ruošusi mokykla, kurios dėstytojus 
ji prisimena su pagarba ir iki šiol yra labai dėkinga. 
Jie Daivą subrandino ne tik kaip asmenybę, bet kaip 
ir mokytoją, kuri nestovi vietoje, ieško naujovių ir 
nenutrūkstamai tobulėja. 

„Aš niekada nežaidžiau mokyklos, kaip kitos mergaitės, 
bet visada norėjau tokia būti. Norėjau būti matematikos 
arba istorijos mokytoja ir tikrai negalvojau, kad tapsiu 
pradinuke. Pradinių klasių mokytoja pasirinkau būti 
savo mokyklos, kurioje mokiausi, direktoriaus dėka. Kai 
baigiau 9 klases, tuo metu Marijampolėje pradėjo ruošti 
pradinio ugdymo mokytojus. Direktorius pasikvietė mane 
devintokę ir paskatino stoti į šią mokyklą, sakydamas, 
kad po studijų ateisiu pas jį dirbti. Taip jis mane nukreipė 
reikiama linkme, tačiau kol baigiau mokslus, nebeliko nei 
direktoriaus, nei tos mokyklos“, – prisiminimais dalinosi 
mokytoja.  

Daiva po mokyklos ilgus metus dirbo mokytoja Vilniaus 
rajone, Pagiriuose, vėliau Vilniaus J. Basanavičiaus 
progimnazijoje, o dabar jau 9 metus dirba „VIMS 
International Meridian School“ pradinių klasių mokytoja. 
Daiva teigia, jog šiais laikais kiekvienas mokytojas turi dvi 
galimybes: stovėti vietoje ir nieko nekeisti arba tobulėti 
ir nuolat žengti pirmyn. Į didžiausią technologijų kaitą 
pakliuvusi Daiva Mieliauskienė sako, jog yra ta mokytoja, 
kuri trokšta kiekvieną dieną sužinoti ką nors naujo.

Vaikus sudominti – sunku 

„Šiuolaikinius vaikus sudominti yra labai sunku. 
Mokytojai turi laviruoti ir prisitaikyti, nes svarbiausia, 
kad vaikus motyvuotų ir jiems patiktų, kitu atveju – 
nieko gero nebus. Tai viena pagrindinių priežasčių, 
kodėl ėmiau dirbti su EMA“, – pasakojo D. Mieliauskienė.

Jau minėjome, kad šiuo metu Daiva moko pirmokus. 
Kaip pati sako, jiems mokytis su EMA yra „kažkas tai 
tokio fantastiško“. 

„Mokiniams labai patinka, nes užduotys kurtos 
mokytojų praktikų, kurie dirba su vaikais. Taip pat 
užduotys yra labai spalvingos ir nemonotoniškos. 
Gal patinka ir todėl, kad jos nėra per daug lengvos 
ir reikia pasukti galvą. Tiems, kurie gabesni, skiriu 
sudėtingesnes užduotis. Ir SAFARI lenta labai patinka. 
Jie laukia, jie žiūri, jie lenktyniauja, aiškinasi kurioje 
vietoje jie yra“, – su šypsena apie mokinių motyvaciją 
pasakojo D. Mieliauskienė.

Su EMA vaikai mokosi kiekvieną dieną. 

„EMA užduotis mokiniai atlieka klasėje ir namuose. 
Kartais per pamoką skiriu lengvesnes užduotis, o 
namuose – sudėtingesnes. Iš vienos pamokos kartais 
pasidarau dvi. Mano nuomone, universaliausias 
dalykas pradinukams yra matematika, nes ją galima 
priderinti prie bet kurio vadovėlio. Pasaulio pažinime 
irgi yra labai geros užduotys, tačiau pradžioje man 
buvo kiek sunkiau jas diferencijuoti, nes pribėgti prie 
kiekvieno vaiko ir parodyti negali. Pačioje pradžioje 
jie ne visi gerai skaito, todėl užduočių atlikimas 
tampa sudėtingas. Kaip aš dariau: rodydavau 
užduotį lentoje, ją perskaitydavau, paaiškindavau, 
ką jiems reikia atlikti ir tada jie padarydavo“, – savo 
darbo metodais ir patirtimi dalinosi Daiva.

„
“Aš niekada nežaidžiau mokyklos, 

kaip kitos mergaitės, bet visada 
norėjau tokia būti. Norėjau 

būti matematikos arba istorijos 
mokytoja ir tikrai negalvojau, kad 

tapsiu pradinuke.
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Siūlo pabandyti

Anot mokytojos, EMA yra labai pažangi mokymosi 
sistema.

„Yra tokių sistemų, kuriose bandoma daryti kažką 
panašaus, tačiau joms dar labai toli iki elektroninės 
mokymosi aplinkos EMA. Užduotis pasirenku pagal 
temas, kas man tinka pamokoje. 

Integruoti EMA galima įvairiais būdais. Galima ir namų 
darbus užduoti, galima ir klasėje naudoti. Mano vaikai 
turi savo planšetinius kompiuterius, nešiojasi iš namų 
ir mes kiekvieną dieną mokomės su EMA. Su pirmokais 
naudojame visus 3 dalykus: matematiką, lietuvių kalbą ir 
pasaulio pažinimą“, – pasakojo mokytoja.

Paklausta, ko palinkėtų mokytojams, kurie dar neišbandė 
EMA ar atsisako net pabandyti, sako:

„Toks mokytojas labai daug praranda. Praranda tai, kad 
padidėja vaikų noras mokytis. Toks mokytojas pats sau 
kiša koją. Šiais laikais mokiniams mokytojas autoritetas 
yra mokytojas, kuris yra įvaldęs technologijas. Jeigu dirbi 
tik su vadovėliu ir parkeriu, mokiniams yra labai nuobodu 
ir neįdomu. O jeigu mokai su planšetėmis, kompiuteriu – 
esi aukščiau“, – mintimis dalinosi Daiva.

Tėvai irgi domisi

Mokytoja džiaugėsi, jog ir vaikų tėvai labai domisi, kaip 
mokosi jų vaikai ir teigiamai įvertino EMA elektroninę 
mokymosi aplinką.

„Tėvams labai patinka, jie domisi, jie stebi. Sako: „Jėga!“ 
Tėvai sužavėti. Atsiliepimai labai geri.“

Kaip vieną didžiausių EMA pliusų Daiva įvardijo laiko 
taupymą. 

„EMA tikrai sutaupo daug laiko. Dauguma kolegų taip pat 
sako, jog nesitikėjo, kad taip pagreitės darbų taisymas. 
Mūsų mokykloje visos pradinukų mokytojos naudoja 
EMA. Anksčiau naudojomės kompiuterių klasėje, o 
šiais metais su tėvais nusprendėme, kad patys vaikai 
galės atsinešti iš namų planšetinius kompiuterius. Galų 
gale, planšetė nėra tokia didelė investicija, juolab, kad 
tai investicija į tavo paties vaiką. Aš suprantu, kad yra 
žmonių, kurie negali leisti to savo šeimai, tačiau su EMA 
galima dirbti ir mobiliajame telefone. Pirmokams kiek 
sudėtingiau, bet vėlesnėse klasėse mokiniai užduotis 
sprendžia kuo puikiausiai“, – pasakojo Daiva. 

„
“Šiuolaikinius vaikus sudominti 

yra labai sunku. Mokytojai 
turi laviruoti ir prisitaikyti, nes 

svarbiausia, kad vaikus motyvuotų 
ir jiems patiktų, kitu atveju – nieko 

gero nebus.

Pailsėti – privalu

Nors Daiva pripažįsta, jog darbas nesibaigia uždarius 
klasės duris, o mintys apie mokyklą apleidžia labai retai, 
tačiau privalu ir pailsėti.

„Kiek daugiau atsiriboju per atostogas: skaitau knygą, 
žiūriu televizorių, žodžiu – ilsiuosi. O savaitgaliais, jeigu 
lieka laiko, važiuoju į kaimą pas mamą ir atsipalaiduoju. 
Poilsis yra tada, kai aplink ramybė ir tyla“, – šypteli 
mokytoja Daiva. 
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Marius norėjo pamatuo�, kiek litrų sulčių liko pakuotėje. Kuris matavimo prietaisas jam padės 
tai padary�?

A) B) C) D)

Marius norėjo pamatuo�, kiek litrų sulčių liko pakuotėje. Kuris matavimo prietaisas jam padės 
tai padary�?

A) B) C) D)

Marius norėjo pamatuo�, kiek litrų sulčių liko pakuotėje. Kuris matavimo prietaisas jam padės 
tai padary�?

A) B) C) D)

Marius norėjo pamatuo�, kiek litrų sulčių liko pakuotėje. Kuris matavimo prietaisas jam padės 
tai padary�?

A) B) C) D)

Marius norėjo pamatuo�, kiek litrų sulčių liko pakuotėje. Kuris matavimo prietaisas jam padės 
tai padary�?

A) B) C) D)

C) 
Kvadratas, stačiakampis, keturkampis. 
  

1 taškas – už teisingai pažymėtą 
atsakymą. 
1 taškas – už teisingai parašytus 
visus tris pavadinimus; jei mokinys 
parašo vieną arba du pavadinimus, 
taškas nėra skiriamas.

Mokytoja per pamoką paklausė mokinių, kurią figūrą galima pavadin� trimis skir�ngais pavadini-
mais. Antanukas iš karto pakėlė ranką ir nedvejodamas išpyškino atsakymą, taip pat išvardijo vi-
sus tris pavadinimus. O tu ar žinai, kokia tai figūra?

Pažymėk tą figūrą ir parašyk visus jos pavadinimus.

Pavadinimai:

A) B) C) D) E)

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

1 taškas – už teisingą atsakymą.

B)

1 taškas – už teisingą atsakymą.

B)
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1-2 KLASIŲ
AUTORIAI:

3-4 KLASIŲ
AUTORIAI:

Rūta Filončikienė
Ina Klimaitienė

Daiva Mieliauskienė
Lina Vadoklienė
Lina Venskutė

Renata Žukauskienė

Recenzentė:
Regina Radavičienė

Rita Adomonienė
Rūta Filončikienė

Laima Hofšteterienė
Raminta Lipienė

Daiva Mieliauskienė
Asta Navickaitė
Rita Šulinskienė
Lina Venskutė

Recenzentė:
Regina Radavičienė

a) Sprendimas: 27 + 13 = 40 (paukšč.)

 Atsakymas: 40 paukščių.

b) Sprendimas: 27 + 13 + 18 + 2 = 60 (gyv.)
arba
40 + 18 + 2 = 60 (gyv.)

 Atsakymas: 60 gyvūnų. 

Po 1 tašką – už teisingą kiekvieno 
veiksmo sprendimo strategiją. 
Po 1 tašką – už teisingą kiekvieno 
veiksmo atsakymą.

Pavasarį Rusnės močiutė nusipirko 27 viščiukus, 13 žąsiukų, 18 triušių ir 2 paršelius.  

a) Kiek paukščių nusipirko Rusnės močiutė?

Atsakymas: paukščių.

Sprendimas:

b) Keliais gyvūnais Rusnės močiutė papildė savo ūkį?

Atsakymas: gyvūnų.

Sprendimas:

Vertinimo instrukcijaTeisingas atsakymas

EMA matematika
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

KAS SUDARO EMA 
MATEMATIKĄ?

Temą sudaro 9 užduotys 
patenkinamo, pagrindinio ir 

aukštesniojo lygių mokiniams. Yra 
galimybė sudaryti savo užduočių 
rinkinį pagal mokinio gebėjimus.   
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RASA Polučanskė:
jeigu dabar būčiau mokinė, pati norėčiau mokytis su EMA



„ “Esu patriotė – myliu ir tikiu 
savo šalimi.

Rasa Polučanskė – neeilinė mokytoja. 
9 metus, ji buvo apleidusi mokytojos darbą 
ir suko visai kitu, ekonomistės, keliu. Tiesa, 
pašaukimas nugalėjo ir Rasa vėl – mokytoja. 
Kaip pati sako, visada reikia daryti, tai, ką nori.

Mokykloje Rasa pradėjo dirbti nuo tada, kai ją baigė – nuo 
18 metų. „Mano mokytojai staiga tapo mano kolegomis“, 
– su šypsena pradžią prisimena Rasa. 

„Įstojau į pedagoginį neakivaizdžiai. Mano mama ir 
močiutė buvo mokytojos. Tai tarsi šeimos tradicija. Visą 
paauglystę mamai neigiau, kad būsiu mokytoja. Gavosi 
taip, kad viena mokytoja išėjo į motinystės atostogas ir 
staigiai reikėjo pakaitos. Mokytojauti pradėjau buvusioje 
Švenčionėlių vidurinėje mokykloje, kuri šiuo metu yra 
Švenčionėlių progimnazija. Toje mokykloje dirbau 
7 metus. Tada išvažiavau į Vilnių ir atsisveikinau su 
mokytojos darbu. Įstojau mokytis ekonomikos ir dirbau 
administracinį darbą 9 metus. Dabar jau 4 metus vėl esu 
grįžusi į mokyklą“, – pasakojo mokytoja. 

Mokymasis kaip žaidimas

Šiuo metu Rasa dirba Karalienės Mortos mokykloje 
pradinių klasių mokytoja. Jai tai pirmieji metai šioje 
mokykloje ir ji tuo labai džiaugiasi. Mokymosi koncepcija 
čia visai kitokia, nei kitose mokyklose. Šioje mokykloje 
egzistuoja kontekstinis mokymas, t. y. visų pamokų 
temos turi būti siejamos su viena tema. Dėl šios 
priežasties mokytojui reikia įdėti labai daug darbo 
kuriant pamokos užduotis ir aiškinant mokiniams temą. 
Šioje mokykloje nei su vadovėliais, nei su pratybomis 
nedirbama, bet EMA čia savo vietą rado. Ketvirtokus 
mokanti Rasa pasakoja, jog šiais metais jie pradėjo su 
EMA mokytis matematiką.

„Čia mes mokomės pagal kontekstinį Kembridžo 6 
savaičių mokymąsi ir bendrąsias programas, todėl mūsų 
mokykloje vaikai kitaip mokosi. Elektroninė mokymosi 
aplinka EMA iš pradžių kaip ir netiko, tačiau šiemet su 
EMA pradėjome mokytis matematiką. Mokomės su 
trečiokais ir ketvirtokais.
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Visų pirma, man patiko vaikų reakcija. Jie sako: „Bet tai 
tu žiūrėk, mes čia nežaidžiam, mes čia gi mokomės. 
Kietai“. Įsivaizduojate, jie net nepajautė, kad mokosi“, – 
įspūdžiais pradėjus dirbti su EMA dalinosi mokytoja. 

Įkvėpta patriotizmo

Tiesa, Rasa yra ir EMA lietuvių kalbos dalyko 2 
klasei autorė, o prieš tai, kai dirbo Vilniaus Spindulio 
progimnazijoje, ją pati pirmoji išbandė su savo antrokais. 

„Žinojau, kad EMA koncepcija visiškai kitokia nei 
popierinių pratybų. Mokytojai turi tikslą išmokyti 
vaikus, o EMA yra būdas kaip tai padaryti mokiniams 
patinkančiu metodu. Kai aš mokytojavau Vilniaus 
Spindulio progimnazijoje ir mokiau antrokus, tada 
išbandėme EMA. Jiems labai patiko. Klasėje dirbti 
su EMA neturėjome galimybės, todėl eidavome į 
kompiuterių klasę. Mano antrokai su nekantrumu 
laukdavo, kada eisime mokytis su EMA“, – prisiminimais 
dalinosi Rasa.

Paklausus, kaip vyko EMA kūryba, mokytoja pasakojo, 
jog nemažai dėmesio skyrė Lietuvai, o užduotys įkvėptos 
patriotinių jausmų. 

„Dažniausiai iš gyvenimo kūriau užduotis. Labiausiai 
stengiausi vaikams perteikti patriotinį ugdymą, kadangi 
mano vyras karininkas, todėl nemažai užduočių susijusių 
su Lietuva ir kariuomene. Esu patriotė – myliu ir tikiu 
savo šalimi“, – didžiuodamasi pasakojo Rasa.

Kompiuteris vis dar tabu 

EMA labiausiai žavi dėl greičio, ekologijos bei vaikų 
motyvacijos.

„Vaikai išsprendžia užduotis, iškart man siunčia, aš greitai 
ištaisau ir dar tą pačią pamoką vaikas gali pasižiūrėti 
savo rezultatus. Taip pat, galbūt retas kuris pagalvoja, 
tačiau EMA saugo medžius. Kiek mes popieriaus 
išnaudojame, o EMA priešingai – yra draugiška gamtai. 
Tai šiais laikais visiems turėtų būti labai svarbu. O kai 
dar matai degančias vaikų akis, kai jiems EMA tarsi 
žaidimas, kurio metu jie mokosi svarbių dalykų, tai dar 
labiau motyvuoja ir mane, kaip mokytoją. Visos užduotys 
diferencijuotos ir individualizuotos, o vaikai dabar tokie, 
kad nori individualumo. Jeigu būčiau dabar mokinė, pati 
norėčiau mokytis su EMA“, – kalbėjo mokytoja Rasa. 

Tačiau, anot Rasos, mokyklose dirba daug mokytojų, 
kuriems darbas kompiuteriu vis dar yra nepriimtinas. 

„Mokytojams kyla daugybė klausimų: koks slaptažodis, 
ką daryti, jei kompiuteris pakibs ir t. t. Mokytojų 
kompiuterinis raštingumas menkas ir kam kažką 
keisti, jeigu ir taip gerai. Sako, kad gal kažką bandytų 
daryti, jeigu klasėje visi turėtų kompiuterius. Tokiems 
mokytojams paprasčiau naudoti popierines pratybas, 
nes jų manymu, kitaip vaikai neišmoks rašyti. Pirmiausia, 
reikia diferencijuoti: pamokoje duoti rašyti ir ranka, ir 
kompiuteriu. Be to, bendrojoje programoje parašyta, 
kad mokinys turi gebėti rinkti tekstą klaviatūroje ir rašyti 
ranka. Aš manau, kad kai kurie mokytojai nesirenka 
dirbti su EMA, nes bijo patyčių iš vaikų, kad jie nemoka 
elgtis su kompiuteriu“, – pasakojo Rasa.

Pirma pamoka buvo sunki

Mokytoja pataria nebandžiusiems EMA – tiesiog 
pamėginti.

„Palinkėčiau tiesiog pradėti. Man pirma pamoka buvo 
tragiškai sunki. Ilgai užtrukau, kol padėjau vaikams 
prisijungti prie sistemos. Bet čia su antrokais. Ketvirtokai 
jau patys prisijungė be didelio vargo. Ir dabar puikiausiai 
dirbame“, – patirtimi dalinosi Rasa. 

Rasos mama ją jau seniai vadina darboholike. Nepaisant 
to, jog kasdien daug laiko praleidžia mokykloje su savo 
ketvirtokais, šeštadieniais mokytojauja šeštadieninėje 
mokyklėlėje: „Tokia jau esu, degu savo darbu, man 
tiesiog labai patinka.“
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Po 1 tašką – už kiekvieną �nkamai 
pasakojime pavartotą trečiojo asmens 
įvardį. 
0 taškų – už neteisingai atliktą užduo�.

Mano dėdė Algis yra žvejys. Jis dažnai eina žvejo�. 
Dėdės meškerės visada paruoštos. Jos labai ilgos, 
todėl padedu nusineš� į val� ir padė� prie dėžutės. 
Ji pilna masalo žuvims. Jos gerai kimba. Valtyje yra 
kibirų. Po žvejybos jie būna pilni žuvų. Jos džiugina 
ne �k dėdę, bet ir mane.

Pastaba: galimas ir kitoks pasakojimas pagal paveik-
slėlį.

Mikas pradėjo lanky� jaunųjų žvejų būrelį. Draugai nekantavo sužino�, kaip jam sekėsi. Pagal 
paveikslėlį ir tu sukurk rišlų pasakojimą apie žvejybą. Pavartok 6 trečiojo asmens įvardžius.
                   

Vertinimo instrukcijaTeisingas atsakymas
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1-2 KLASIŲ
AUTORIAI:

3-4 KLASIŲ
AUTORIAI:

Rūta Filončikienė
Raminta Lipienė
Agnė Petraitienė
Rasa Polučanskė
Rita Rimšelienė

Inga Vekeriotienė

Recenzentė:
Inga Bertašienė

Alvyda Blockuvienė
Raminta Lipienė
Asta Navickaitė

Jolanta Riaukienė
Rita Rimšelienė
Rasa Saldukė

Nadia Venskuvienė

Recenzentė:
Inga Bertašienė

Darbš� kaip skruzdėlė.
Gudri kaip lapė.
Badosi kaip ežys.
Lėtas kaip vėžlys.
Pastaba: galimi ir kitokie palyginimai.

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai 
parašytą palyginimą. 
0 taškų – už neteisingai atliktą užduo�.

Ignas su mažąja sesute žaidė žaidimą „Gyvūnų loto“. Pažiūrėjęs į paveikslėlius pamatysi, 
kokių gyvūnų korteles jis ištraukė. Remdamasis pateiktais paveikslėliais, sugalvok ir parašyk  
palyginimus.

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai 
nuvestą žodį. 
0 taškų – už neteisingai atliktą užduo�.

                   
nešė

bėga

guli

sėdi

šoka

joja

spalvino

Greta spalvina dramblį. Ji renkasi �k tuos pieštukus, ant kurių parašy� veiksmo žodžiai, atsa-
kantys į klausimą „ką veikia?“. Nuvesk tuos pieštukus iki dramblio! 

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

EMA lietuvių kalba
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

KAS SUDARO EMA 
LIETUVIŲ KALBĄ?

Temą sudaro 9 užduotys 
patenkinamo, pagrindinio ir 

aukštesniojo lygių mokiniams. Yra 
galimybė sudaryti savo užduočių 
rinkinį pagal mokinio gebėjimus.    
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mokytojo darbas yra ne darbas, o gyvenimas

AURELIJA Kunigėlienė: 



Su Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 
pradinių klasių mokytoja Aurelija Kunigėliene 
susitinkame nebe pirmą kartą. Ji ir jos 
tuometiniai ketvirtokai prieš vaizdo kameras 
dalinosi savo mintimis ir įspūdžiais dirbant 
su elektronine mokymosi aplinka EMA. 
Šiandien, kaip ir tąkart, su Aurelija kalbamės 
apie mylimus mokinius, gyvenimą mokykloje, 
vargus ir džiaugsmus dirbant su EMA. Šias 
kalbas visuomet lydi nuoširdi mokytojos 
šypsena.

Per visą pokalbį Aurelija vis pabrėžia, kad jai labai 
pasisekė su mokiniais ir jų tėvais. Visiems ji negaili 
gražių žodžių: „Mano mokiniai yra labai žingeidūs ir 
siurbiantys naujoves. Turiu pasakyti, kad ne tik vaikai 
yra superiniai, bet ir jų tėveliai. Vieną dieną klasėje vyko 
karjeros diena, todėl trys tėvai vedė pamokas: vienas yra 
dirigentas, antras – statybininkas, o trečia mama prižiūri 
beglobius gyvūnus. Visą laiką pati išsižiojusi klausiau 
tėvų pasakojimų“, – juokiasi Aurelija, kuri pabrėžia, kad 
nuo motyvuotų tėvų priklauso visa aplinka klasėje.

Negalime priešintis naujovėms

Kaip ir kiekvienas mokytojas, Aurelija turi savo mokymo 
metodų, todėl šiuo metu naudoja tik EMA pasaulio 
pažinimo užduotis ketvirtai klasei. Praėjusiais mokslo 
metais ji dirbo su visais EMA dalykais, tačiau mokytoja 
argumentuoja tokį savo sprendimą: „Šiais metais lietuvių 
kalbos pamokas esu paskyrusi rašiniams ir kūrybiniams 
darbams. Ketvirtoje klasėje iš esmės yra tik kartojimas 
ir gilinimasis į išmoktus dalykus. Žemesnėse klasėse 
daugiau dėmesio skyriau gramatikai, todėl man buvo 
reikalinga EMA, kurioje yra daug gramatikos pratimų.“

Dažnai girdime pasakymus, kad technologijos trukdo 
mokiniams išmokti rašyti ir jie nelavina savo rankos, 
tačiau Aurelija teigia, kad kiekvienas mokytojas pats 
nusprendžia, kiek laiko mokiniai per pamokas turi 
rašyti ranka: „Man truputėlį juokingas pasakymas, 
kad atbunka ranka. Turiu pavyzdį iš vienos mokyklos, 
kurioje vedžiau mokymus: yra dalis mokytojų, kurie 
teigia, kad visi kompiuteriai yra blogis, o mokiniams 
reikia rašiklio ir rašto. Viskas tvarkoje, niekas neatmeta 
rašymo, tačiau, sau pagalvojau, kad jei mes norime iš 
Vilniaus greitai ir komfortiškai nukeliauti į Klaipėdą, mes 
važiuojame automobiliu. Jei Klaipėdoje norime detaliau 

kažką apžiūrėti, mes pasiimame ir dviratį. Nuvažiuojame 
automobiliu, apžiūrime viską važiuodami dviračiu ir 
vėl sėdame į automobilį važiuoti atgal į Vilnių. Taip 
elgiamės todėl, kad tai yra greita ir patogu. Tas pats 
ir su EMA naudojimu. Visada galvoju, kaip informaciją 
reikia pateikti kitiems žmonėms, kad jie suvoktų, jog tai 
yra progresas. Negalime visada priešintis naujovėms“, – 
patirtimi ir apmąstymais su mumis dalinasi Aurelija.

Problema – mokytojų nusistatymas

Anot Aurelijos, Lietuvoje tikrai yra mokyklų, kurios 
skurdžios mokymosi priemonėmis: trūksta kompiuterių, 
projektorių ir kitų svarbių priemonių šiuolaikiniam 
mokymuisi. Mokytoja įvardija, kad ne tik priemonių 
trūkumas, bet ir pačių mokytojų nusistatymas yra dažna 
problema: „Kai vedžiau mokymus kitoje mokykloje, 
dalis mokytojų iš karto nusistatė prieš EMA. Tai natūrali 
baimė (ypač vyresnės kartos mokytojų) – naujovių 
baimė. Nutariau, kad pirmiausia išmokysiu mokytojus 
naudotis EMA savo mokykloje. Pirmiausia, kalbėjau 
su mokytojais ir jiems demonstravau EMA. Deja, to 
neužteko. Kitą kartą pasikviečiau juos į pamoką. Tuomet 
pastebėjau, kad jų nuomonė pradeda šiek tiek keistis. 
Tada mokytojus pakviečiau pažiūrėti, kaip su EMA 
dirba mokiniai ir kaip viskas vyksta. Po parodymo, dar 
kartą pravedžiau mokymus. Kai mokytojai jau pamatė 
bendrą vaizdą ir darbą, jiems atsivėrė akys“, – pasakoja 
pašnekovė. „Jei nėra priemonių darbui klasėje su EMA, 
galima pasiūlyti vaikams dirbti namuose. Yra tokių 
vaikų, kurie ir namuose neturi galimybės prisėsti prie 
kompiuterio, tačiau galima mokiniui pasiūlyti po pamokų 
prisėsti prie mokytojo kompiuterio arba nueiti į biblioteką 
ir atlikti reikiamas užduotis. Reikia tik noro.“

„
“Visada galvoju, kaip 

informaciją reikia pateikti 
kitiems žmonėms, kad jie 

suvoktų, jog tai yra progresas. 
Negalime visada priešintis 

naujovėms.
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Tėveliai pakeitė nuomonę

Kitas sunkumas, kurį patyrė Aurelija integruodama 
EMA į mokymo procesą, buvo dalies tėvų nusistatymas, 
tačiau mokytoja džiaugiasi, kad tai truko neilgai: 
„Pradžioje teko šiek tiek įtikinti ir tėvus. Kelios mamos 
šiek tiek įtariai žiūrėjo į EMA, nes, ir vėl, darbas 
kompiuteriu yra blogis. Teigdavo, kad reikia labai daug 
dirbti ir vaikams padėti ieškoti informacijos, nes nėra 
tiesioginio atsakymo vadovėlyje, kaip mes įpratę. Bet po 
to tėveliai pakeitė nuomonę. Džiugu tai, kad dauguma 
tėvų palaikė idėją dėl EMA integracijos pamokose. 
Atsiranda tėvų, kurie mano, kad jų vaikas viską turi atlikti 
savarankiškai. Todėl pradeda kaltinti SAFARI lentą, nes 
jų vaikas mažai pajudėjo, kadangi užduotis atlieka pats, 
o kiti tėvai už vaikus atlieka užduotis, todėl jų vaikai 
greičiau juda lentoje. Tačiau praeina šiek tiek laiko ir 
viskas apsiverčia. Siūliau patiems tėvams pasilyginti 
žiniomis vienas su kitu“, – kvatojasi mokytoja. 

Išmoktos pamokos

Aurelija yra ne tik šauni mokytoja ir puikios klasės 
vadovė. Taip pat, ji yra viena iš EMA pasaulio pažinimo 
dalyko autorių antrai ir trečiai klasei. Mokytoja pasakoja, 
kad diena iš dienos vaikščiodavo mintyse susitelkusi 
į užduočių kūrimą, o visą minčių kratinį būtinai 
užsirašydavo:

„Aš visuomet vaikščiodavau su užduočių idėjomis – 
turiu temą ir su ja gyvenu. Kai gimdavo viena ar kita 
idėja, jas rašydavau į sąsiuvinį. Tuomet atsisėsdavau 
ir kristalizuodavau savo minčių lietų: sugrupuodavau 
tikusias arba išbraukydavau netikusias mintis.

Sunkiausia būdavo kurti patenkinamojo lygio užduotis. 
Taip pat buvo iššūkis pagalvoti, kurios užduotys yra 
taikymas, o kurios – problemos sprendimas. Man pačiai, 
kaip mokytojai, ši patirtis labai padeda, nes kai duodu 
mokiniams užduotis, gebu atskirti, ar tai yra taikymas, 
ar problemos sprendimas. Atsirado įgūdis iš žodžių 
atpažinti problemos rūšį. Anksčiau į tokius dalykus 
nelabai atkreipdavau dėmesį“, – apie išmoktas pamokas 
pasakoja Aurelija.

Mokiniai kurį laiką nežinojo, kad jų mylima mokytoja ruošia 
užduotis taip mėgstamai elektroninei mokymosi aplinkai 
EMA: „Kartais sulaukdavau tokių vaikų nuostabų: „oho, 
kaip įdomu“, „geras“ ir pan. Tada norėdama pasigirti, 
pasakydavau, kad aš ruošiau tas užduotis, tai vaikų 
akys būdavo išpūstos iš nuostabos“, – prisimindama 
prisipažinimo akimirkas balsu juokiasi Aurelija. „Vaikams 
būdavo įdomiausios užduotys, kuriose prašoma nueiti, 
nukeliauti, pagalvoti, nes tokių užduočių tikrai nėra daug 
kitose pratybose.“

„
“Tada norėdama pasigirti, 

pasakydavau, kad aš ruošiau 
tas užduotis, tai vaikų akys 

būdavo išpūstos iš nuostabos.

Vaikams popierius atsibodęs

Kaip didelį EMA išskirtinumą mokytoja laiko EMA 
personažus, kurie vaikams yra tapę tikrais mokymosi 
pagalbininkais ir draugais: „Šiuo metu pasaulio pažinime 
vaikai draugauja su tyrinėtoju Kazimieru. Jie tyrinėtojo 
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ieško visose užduotyse, o atradę – labai džiaugiasi.“ 
Aurelija mąsto, kad mokiniams užduotys labai patinka 
ir tinka todėl, kad turi kontekstą ir yra parinktos iš 
pačių mokinių aplinkos. „Labai dažnai mes neturime 
užduotyse konteksto. Tarkime, popierinėse pratybose 
arba vadovėliuose yra tiesiog nurodyta parašyti, 
pasakyti ar padaryti. EMA visuomet pateikia užduoties 
istoriją. Tai labai svarbu, nes taip vaikai mokosi ir teksto 
suvokimo. Jie patys supranta, kad teksto suvokimas ir 
gebėjimas atrasti raktinius žodžius yra labai svarbus 
siekiant teisingai suprasti užduotį.“

Prakalbus apie šiuolaikinius vaikus ir jų pomėgius, 
Aurelija pasakoja, kad šiuolaikinės kartos vaikams 
užduotis kurti sudėtinga: „Šiandienos vaikų pomėgiai 
labai skiriasi nuo ankstesnių laikų, todėl užduotis šių 
dienų vaikams kurti šiek tiek sudėtinga. Tikiu, kad būtume 
galėję užduotis sukurti dar įdomesnes ir patrauklesnes, 
jei galėtume matyti vaiko pasaulį jo akimis. Vaikams 
popierius atsibodęs ir jie nori naujovių. Popierius jiems 
asocijuojasi su rimtumu ir mokymusi, o EMA yra visiškai 
iš vaiko srities, iš jo pomėgių ir pramogų. Dirbant 
tokiomis priemonėmis jiems nėra atmetimo reakcijos. 
Nežinau nei vieno vaiko, kuris pasakytų, kad jam geriau 
popierinės pratybos už elektronines. Taip pat mokiniams 
patinka, kad teisingai atlikus užduotį, sistemoje pasirodo 
EMA gyvūnėlis, nes žaidybiniai elementai padeda 
jiems įsijausti. Tada jie rodo gyvūnėlius vieni kitiems ir 
džiaugiasi. Tai lyg rožytės ant torto“, – juokiasi Aurelija.

Su pirmokais bus sunku

Kitais mokslo metais Aurelija Kunigėlienė vėl turės 
pačius mažiausius mokinius – pirmokus. Ji teigia, kad 
nors pradžioje ir bus sunku, tačiau būtinai į pamokas 
integruos EMA: „Žinau, kad bus labai sudėtinga, kol 
vaikai išmoks prisijungti prie sistemos. Būna labai gerai, 
jei klasėje yra įgudusių vaikų. Tuomet jie vienas kitam gali 
padėti, tačiau jei tokių nėra arba jų yra labai mažai, tada 
palakstyti tenka mokytojui. Po prisijungimo seka pačios 
užduoties atlikimas. Kadangi yra tokių vaikų, kuriems 
galbūt namie neleidžiama naudotis kompiuteriu, jiems 
tampa nebeaiškūs techniniai dalykai: kaip nuvesti, kaip 
paspausti ar pažymėti“, – pradžioje iškilusiais rūpesčiais 
dalijasi mokytoja.

Vilniaus Gerosios Vilties mokykloje Aurelija pradėjo 
dirbti dar ketvirtame kurse. Tai iki šiol yra jos vienintelė 
darbovietė.

„Keitėsi visi mokymo procesai ir priemonės. Tarkime, 
priemonės, kurios buvo anksčiau ir yra dabar, skiriasi 
kaip diena ir naktis. Dabar yra interaktyvios lentos, 
kompiuteris, projektorius ir t. t., o tuomet, jei turėdavome 

Laisvalaikiui sako TAIP

Aurelija sugeba atrasti laisvo laiko ir savo mėgstamoms 
veikloms: „Sąmoningai pasilieku sau laisvo laiko. Vienas 
iš mano pomėgių yra kelionės. Du kartus per savaitę 
šoku Solo Latino šokius. Man tai yra sportas ir smegenų 
išsivalymas. Taip pat, vieną kartą per savaitę dalyvauju 
protmūšiuose.“ Mokytoja tvirtina, kad mokytojo darbas 
yra ne darbas, o gyvenimas ir savęs neįsivaizduoja kitoje 
vietoje.

Mūsų jaukų pasikalbėjimą Aurelija užbaigia maloniu 
prisiminimu: „Vieną kartą per savaitę mes atsinešame 
savo mėgstamą knygą ir klasėje skaitome. Kartą vaikai 
išsivaikščiojo po klasę ir skaitė. Aš pakeliu akis nuo 
savo knygos ir žiūriu: vienas susirangęs ant palangės, 
kitas ant minkštos pagalvėlės, trečias šypsosi kažką 
skaitydamas... Pati nepajutau, kaip širdį užliejo šiluma ir 
laimė, pamačius šią nuostabią idilę prieš akis. Tai buvo 
vienas iš gražiausių mano matytų vaizdų...“

televizorių ir vaizdo grotuvą parodyti kažkokiai pamokos 
vizualizacijai, būdavo labai didelis pasiekimas. Viskas 
būdavo mokytojo rankų darbo: prikarpyta, išdėliota, 
išklijuota. Viso to dabar nebereikia ir mokytojui tai tikrai 
didelis palengvinimas“, – pasakoja Aurelija.

Aurelija juokdamasi prisimena, kad kompiuterių 
atsiradimas mokykloje atnešė didžiulę sumaištį: „Iš 
pradžių ilgalaikius planus rašydavome ranka, bet atėjo 
toks metas, kai mokykloje atsirado kompiuteriai. Tuomet 
mokytojai buvo informuoti, kad ilgalaikius planus 
reikės rašyti kompiuteriu. Kilo didžiulis pyktis, kad tai 
užims daug laiko. Pradžioje planų rašymas tikrai ilgai 
užtrukdavo, kadangi tekstą rašydavome vienu pirštu. 
Jei dabar kažkas pasakytų, kad planus reikia rašyti 
ranka, tikriausiai patirtume šoką. Panašu, kad tokia 
pat situacija yra ir su EMA. Dabar mokytojams atrodo 
sudėtinga, o paskui tokios baimės atrodys juokingos. 
Viskas mokykloje keičiasi, tačiau visais laikais vaikai 
išlieka vaikais: jiems reikia stimulo, intrigos, žaidimo. 
Vaikiškumo pradas išlieka.“

„
“Viskas mokykloje keičiasi, tačiau 

visais laikais vaikai išlieka vaikais: 
jiems reikia stimulo, intrigos, 

žaidimo. Vaikiškumo pradas išlieka.

31



32

Pa
te

nk
in

am
as

1 taškas – už teisingą atsakymą. 
0 taškų – už neteisingą atsakymą.
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Saulius sako, kad eismo taisyklės galioja �k          . Aušrinė nesu�nka. 
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D) Tik                 .

Vertinimo instrukcijaTeisingas atsakymas

EMA pasaulio pažinimas
A

uk
št

es
ny

si
s

Pa
gr

in
di

ni
s

AUTORIAI:

UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

Natalija Bankauskaitė
Sonata Bružienė

Virginija Karužienė
Aurelija Kunigėlienė
Jurgita Pupeikienė
Virgilijus Pupeikis

Recenzentai:
Evaldas Bakonis

Dr. Elena Motiejūnienė

KAS SUDARO 
EMA PASAULIO 

PAŽINIMĄ? 

Lietuviai ir latviai

Vienos gentys buvo nukariautos, kitos susimaišė 
tarpusavyje arba  su kaimyninėmis gen�mis.

3 taškai – už 2 nurodytas tautas ir 
logišką paaiškinimą. 
2 taškai – už 2 nurodytas tautas arba už 
1 nurodytą tautą ir logišką paaiškinimą.
1 taškas – už 1 nurodytą tautą arba už 
logišką paaiškinimą.
0 taškų – už neteisingus atsakymus.

Gustė, skaitydama knygą „Senoji Lietuvos istorija“, ant lapelio surašė visas XIII amžiuje gyvavu-
sias baltų gen�s. Dauguma jų šiuo metu jau išnykusios.

Kokios dvi baltų gentys išliko ir dabar taip vadinamos 
šiuolaikinės tautos?

Paaiškink, kodėl išnyko kitos baltų gentys.

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai 
įvardytą daiktą. 
0 taškų – už abu neteisingai įvardytus 
daiktus.

Nėra stalo ir gėlės.

Jonas nubraižė savo kambario planą. A�džiai patyrinėk kambario vaizdą ir jo planą.

Ko trūksta plane? Parašyk 2 daiktus, kurių nėra plane, bet jie yra kambaryje.

Nėra                               

ir                                                 .

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Temą sudaro 9 užduotys 
patenkinamo, pagrindinio 

ir aukštesniojo lygių 
mokiniams. 

Yra galimybė 
sudaryti savo užduočių 

rinkinį pagal mokinio 
gebėjimus.  



Personažai pasirinkti pagyvinti užduotis ir tuo pačiu 
sumažinti mokinių nerimą bei baimes ieškant atsakymų 
į klausimus. Kai užduotis atrodo sudėtinga, personažas 
padrąsina mokinį, prašo jo pagalbos. O kartais kaip 
tik skatina pralenkti jį ir atlikti užduotį taip pat 

EMA personažai

Tyrinėtojas Kazimieras

Svajoklis Antanukas

Sumanioji Gabrielė

Susipažinkite – tai šaunusis pasaulio tyrinėtojas 
Kazimieras. Jį vaikai sutiks pasaulio pažinimo 
užduotyse. Kazimieras stebi aplinką, atlieka 
bandymus, analizuoja rezultatus ir užduoda 
įvairiausius klausimus. Tyrinėtojas Kazimieras 
kviečia kartu pažinti nuostabų pasaulį ir pataria 
niekada nenuleisti rankų.

Matematikos užduotyse mokiniai sutiks svajoklį 
Antanuką, kuriam reikės padėti – priminti gilioje 
atminties kertelėje užstrigusią taisyklę ar padėti 
atrasti susiraizgiusio sprendimo kelią. Jau 
patikrinome – vaikai jį labai myli, nes jam, kaip ir 
daugumai, ne viskas sekasi.

Lietuvių kalbos užduotyse mokiniai sutiks 
sumaniąją Gabrielę, kuri puikiai išmano gramatikos 
mokslą ir net nemirktelėdama pritaiko gramatikos 
taisykles įvairiose užduotyse. Mokiniams teks 
ne juokais pasukti galvą norint jai prilygti ar net 
ją pranokti. Gabrielė mano, kad visais gyvenimo 
atvejais svarbiausia bandyti įveikti sunkumus 
ir stengtis. Juk net ir į aukščiausią kalną galima 
įkopti  mažais, bet užtikrintais žingsneliais.

gerai kaip užduoties personažas. Personažai yra 
bendraamžiai su besimokančiais vaikais, dėl to 
mokiniai susitapatina ir lengviau atlieka užduotis. 
Vaikai gali personažams padėti arba lenktyniauti 
su jais. Mokantis kartu auga motyvacija.

33



Jau dabar įsigykite EMA 2018–2019 
mokslo metams!

Užsisakę EMA – gausite 
„VAGA“ dovanų čekį!

 

EMA šiomis sąlygomis galite įsigyti iki 2018 m. gegužės 15 d.
Akcijos negali būti dubliuojamos ir nuolaidos nesumuojamos.  

Svarbu: pasiūlymas galioja iš viso įsigijus ne mažiau kaip 20 licencijų. 
Įsigijus 20 licencijų – dovanosime 10 Eur „VAGA“ dovanų čekį, 40 licencijų – 20 Eur ir t. t.

 

EMA jau išbandė 8262 mokytojai!
Prisijunkite prie inovatyvių kolegų! 

5 €/mokiniui visiems mokslo metams
+ Mokytojo darbo kalendorius 2018–2019 m. m. 
bei SAFARI lipdukai!



 Kaip įsigyti EMA?

prisijungus interneto puslapyje www.emapamokos.lt pasirinkite skiltį „Užsakykite“ ir užpildykite EMA užsakymą 2018-
2019 m. m. Užsakyme nurodykite planuojamą mokinių skaičių, o mokėjimą reikės atlikti 2018 m. rugsėjį

arba

užsakymą galite pateikti el. paštu info@emapamokos.lt, nurodydami EMA dalyką, klasę ir licencijų skaičių.

Dėl EMA įsigijimo mokyklai kreipkitės į e. švietimo produktų plėtros vadovę Malviną Majauskaitę:

El. paštu malvina@tamo.lt
Tel. nr. +370 620 93 441

Elektroninį katalogą rasite www.emapamokos.lt

Jei turite klausimų kreipkitės:
+370 5  214 1306 | info@emapamokos.lt

Kaip įsigyti mokytojui?
Kai sumoka tėvai:

Kaip įsigyti mokyklai?
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UAB E. MOKYKLA. 2018.
www.emapamokos.lt

UŽSISAKĘ EMA - GAUSITE „VAGA“ DOVANŲ ČEKĮ!

VISOS SĄLYGOS: 

WWW.EMAPAMOKOS.LT/VAGA

5 €/mokiniui 
VISIEMS MOKSLO METAMS


