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ŽANETA 
VAŠKEVIČIENĖ: 
turime mokyti ne visus, 
o kiekvieną

INGA VILTRAKIENĖ: 
mokytojas ir mokinys 

yra viena komanda

5–8 KLASĖMS

NAUJIENA! 
„EMA PAMOKOS“

SIGITA ŽUKLIJIENĖ:
didžiuojuosi, 
kad esu mokytoja



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:



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:



4

LEIDĖJAS

DIREKTORIUS

VYR. REDAKTORĖ

ŽURNALISTĖ 

KALBOS REDAKTORĖ

REKLAMA

LEIDINIO DIZAINAS

VIRŠELIO NUOTRAUKA

VIRŠELIO VAIKAI

FOTOGRAFAI:

SPAUSTUVĖ

TIRAŽAS

UAB „E. mokykla“

Raimondas Štreimikis

Jūratė Mikulevičiūtė

Monika Krilavičienė 

Lina Kazbaraitė

Malvina Majauskaitė

UAB „Dvylika mėnulių“

Rokas Niparavičius

Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija

Rokas Niparavičius, Marius Linauskas, Laura Paulauskaitė

UAB „Grafija“

1500 vnt.

Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius

8 5 214 13 06 arba info@emapamokos.lt

EMA

ADRESAS  
KORESPONDENCIJAI

SUSISIEKIME



KOPERNIKO 
MOKSLO CENTRĄ  
LENKIJOJE 

LAIMĖKITE KELIONĘ Į

VISAM JŪSŲ 
MOKYKLOS MOKYTOJŲ KOLEKTYVUI!

Visi nusipirkę ne mažiau kaip 20 EMA licencijų iki gegužės 15 d. 
dalyvaus loterijoje, kurioje galės laimėti kelionę visam mokyklos 
mokytojų kolektyvui į Koperniko mokslo centrą Lenkijoje. 

KONKURSO SĄLYGAS RASITE WWW.EMAPAMOKOS.LT
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TURINYS

8 APIE EMA

10 NAUJOS EMA 
FUNKCIJOS

12 „EMA PAMOKOS“
GAMTA IR ŽMOGUS 5 KL.

13 „EMA PAMOKOS“
MATEMATIKA 5 KL. 

14 SIGITA ŽUKLIJIENĖ: 
didžiuojuosi, kad esu mokytoja

17 REZULTATŲ ANALIZĖS 
ĮRANKIAI

18
INDIVIDUALIZUOTAS 
IR DIFERENCIJUOTAS 
MOKYMAS

19 MOKYTOJŲ PATIRTIS

20
INGA MIKULIENĖ:   
jaučiuosi prisidedanti prie jaunosios 
kartos ugdymo

23 NAUJIENA! 
EMA GEOGRAFIJA 6 KL.

24 ŽANETA VAŠKEVIČIENĖ:
turime mokyti ne visus, o kiekvieną

27  EMA ISTORIJA 5–6 KL.

28 ASTA ANTULIENĖ:
mes, anglistai, esame išlepinti

29 EMA ANGLŲ KALBA 5 KL. 

30
MARGARITA PURLIENĖ:
biologija tai viskas, kas esi pats 
ir kas Tave supa

33 EMA GAMTA IR ŽMOGUS 
5–6 KL. 

34
INGA VILTRAKIENĖ:
mokytojas ir mokinys yra viena 
komanda

37 EMA BIOLOGIJA 7–8 KL. 

38
RITA RAIŽIENĖ:
esu mokytoja-kintamasis, 
o ne mokytoja-konstanta

41 EMA MATEMATIKA 5–8 KL. 

42
INGA LITVINIENĖ: 
mokiniai turi galimybę augti, 
kaip brandžios asmenybės

44 EMA LIETUVIŲ KALBA
5–8 KL. 

45 EMA PERSONAŽAI

47 KAIP ĮSIGYTI EMA
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REDAKCIJOS žodis

Mieli mokytojai, 

didžiuodamiesi savo šalimi paminėjome Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį. 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! 
Tikriausiai daugelis mokytojų prisimena laikus, kai ilgalaikius 
planus rašė ranka. Vėliau minėtų planų tekstus reikėjo surinkti 
kompiuteriu. Toks planų rašymas užėmė labai daug laiko, 
nes trūko technologinių įgūdžių. EMA autorė Asta Antulienė 
juokauja, kad tuo metu kompiuterį prilygino pagerintai 
spausdinimo mašinėlei, bet ne daugiau. Tačiau, kas būtų, jei 
šiandien mokytojų vėl paprašytų ranka rašytų planų? Ir, ar 
įsivaizduojame savo darbą be kompiuterio?

Norime ar ne, bet technologijos jau yra mūsų gyvenimo ir 
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 prof. Rositos 
Lekavičienės, įstatytas tarsi 8 sekundžių informacijos 
įvertinimo fi ltras. 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. 
Pirmieji elektroniniai vadovėliai skirti gamtos ir žmogaus bei 
matematikos mokytojams, dirbantiems 5-ose klasėse. Tačiau 
neabejoju, kad po metų turėsime ką pasiūlyti ir kitų dalykų 
mokytojams bei jų mokiniams. 

Mūsų tikslas – praturtinti pamokas kokybišku 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, atviras kaitai. Mokytojas-
kintamasis, o ne mokytojas-konstanta, pasak EMA autorės 
Ritos Raižienės, yra autoritetas šiuolaikiniams mokiniams.

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

„E. mokyklos“ ugdymo turinio grupės vadovė



APIE

EMA UŽDUOTIS KŪRĖ 
IR RECENZAVO AUTORIAI 
IR RECENZENTAI

8262
EMA 

IŠBANDĖ 

MOKYTOJAI

69

EMA

ŠIUOLAIKINĖS 
MOK YMOSI 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

9



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.

10
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NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!
PAPILDYTA!

PAPILDYTA!

PAPILDYTA!

PAPILDYTA!

PAPILDYTA!

PAPILDYTA!

NAUJIENA!NAUJIENA!

5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ
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NAUJIENA!  „EMA pamokos“ Matematika 5 kl.

TEMOJE RASITE: VISAME TURINYJE: AUTORIAI:
59 

infografi kai
Antanas Apynis

Aliona Barkauskienė
Anna Mažuolienė

Rita Raižienė
Tomas Silvanavičius

Vytautas Silvanavičius

Recenzentai:
Dr. Antanas Apynis

Regina Rudalevičienė

„EMA pamokos“ matematika 5 klasei – tai naujos kartos 
skaitmeninė mokymosi priemonė, kurią sudaro:
•  EMA užduočių bankas
•  E. vadovėlio turinys 
•  E. mokytojo knyga
•  Įsivertinimo ir refl eksijos įrankis
•  Individualios mokinio pažangos atvaizdavimas

+ =

3? 15

+ =x 3 15

Lygties sudarymas

x

5

+ 6 = 10

Lygties sprendinys

2 · 8 + 4 = 20 : 2 = 16y

x5 · 3 + + 6 = 10x
LYGTYS

Lygtis
1. Ką prisimeni apie lygtis? 
2. Kas yra lygtis?
3. Kas yra lygties sprendinys?
4. Kaip sudaryti lygtį? 
5. Santrauka ir infografikas

Žiūrovams, stebintiems „Protų mūšio“ varžybas, organizatoriai pateikė klausimą

Skaičius, kurį įrašius vietoj nežinomojo, lygtis virsta teisinga skaitine lygybe, 
vadinamas lygties sprendiniu. Pavyzdžiui, 8 yra lygties 13 – x = 5 sprendinys,

8. Kuris skaičius yra lygties 37 – x = 28 sprendinys?

19

Pasitikrink, ar supratai

1 nuoroda. Lygtis ir jos sprendinys

Nuorodos

Klausimai ir užduotys

3 pav. „Protų mūšio“ varžybų užduotis žiūrovams.

Pirmasis žiūrovas atsakė, kad vietoj x turi būti skaičius 7. Ar jis laimėjo

Išsiaiškink, kaip atpažinti lygtį ir kaip patikrinti, ar skaičius yra lygties 

11

Atsakymai ir informacija apie užduotis

8. Kuris skaičius yra lygties 37 – x = 28 sprendinys?

 9. Patenkinamas lygis

13. a) 4; 105; 30; 3. Patenkinamas lygis

 b) Lygtis, kurios sprendinys 8, pavyzdžiui: 
  x + 2 = 10.  Pagrindinis lygis

Tema Mokytojo knyga

Infografikas

Temos 
dalis

Situacija

Su situacija 
susijęs 
klausimas

Nuoroda ir 
klausimas

Supratimo 
užduotys

Užduotys 
atliekamos 
sąsiuvinyje

Teorija

13. Prisidėk prie lygčių kūrimo.

Atlik sąsiuvinyje

Mokinio 
gebėjimai

Mokymosi 
veiklos

Informacija 
apie užduotis 
ir atsakymai

Svarbiausia

•  Gebėti patikrinti, ar skaičius yra nesudėtingos 

Tikrinti

9

8

Žiūrovams, stebintiems „Protų mūšio“ varžybas, organizatoriai pateikė klausimą

•  Gebėti patikrinti, ar skaičius yra nesudėtingos 

Pirmasis žiūrovas atsakė, kad vietoj x turi būti skaičius 7. Ar jis laimėjo

Išsiaiškink, kaip atpažinti lygtį ir kaip patikrinti, ar skaičius yra lygties 

vadinamas lygties sprendiniu. Pavyzdžiui, 8 yra lygties 13 – x = 5 sprendinys,

 a) Lygtyje vietoj daugtaškio įrašyk tokį skaičių, kad lygties sprendinys būtų  a) Lygtyje vietoj daugtaškio įrašyk tokį skaičių, kad lygties sprendinys būtų 

  x + 2 = 10.  Pagrindinis lygis

Žodžiu sprendžiamas 11 uždavinys. 12 ir 13 
uždavinius mokiniai sprendžia savarankiškai, poromisuždavinius mokiniai sprendžia savarankiškai, poromis

Aktyvi sąvoka

Eiga

Mokiniai savarankiškai nagrinėja 3 pav. ir skaito 
teorinę dalį. Vėliau, kartu aptarus teorinę dalį, teorinę dalį. Vėliau, kartu aptarus teorinę dalį, 

15 min.

5

+ 6 = 10

Lygties sprendinys

 8 + 4 = 20

+ 6 = 10

15

15

Lygties sudarymas

: 2 = 16

x

Koks skaičius turi būti vietoje x lygtyje 13 – x = 5?

PROTŲ MŪŠIS

Apibendrinimas

12-15 automatiškai ištaisomų 
supratimo užduočių

8-10 užduočių matematiniam
mąstymui, kūrybiškumui, taikymo 

gebėjimams ugdyti

1-3 nuorodos į virtualius 
mokomuosius išteklius

Išbandykite pirmieji jau gegužės mėnesį! 
Daugiau informacijos – emapamokos.lt/epamokos

VISIEMS MOKSLO 
METAMS
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NAUJIENA!  „EMA pamokos“ Gamta ir žmogus 5 kl.

TEMOJE RASITE:VISAME TURINYJE: 
15 

praktikos darbų

54 
infografi kai

Dr. Angelė Borodinienė
Margarita Purlienė

Dr. Romanas Voronovičius

Recenzentai:
Dr. Elena Motiejūnienė

Dr. Andrius Petrašiūnas
Dr. Rimantas Raudonis

Dr. Vidita Urbonienė

„EMA pamokos“ gamta ir žmogus 5 klasei – tai naujos 
kartos skaitmeninė mokymosi priemonė, kurią sudaro:
•  EMA užduočių bankas
•  E. vadovėlio turinys 
•  E. mokytojo knyga
•  Įsivertinimo ir refl eksijos įrankis
•  Individualios mokinio pažangos atvaizdavimas

Augalų organai ir jų paskirtis
1. Ką prisimeni apie augalo organus?
2. Kam augalams reikia organų?
3. Kokius augalo organus naudojame maistui ir vaistams?
4. Santrauka ir infografikas

Mokiniai atliko tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, ar augalas gali augti be lapų. 
Paėmė keturis vienodus pomidorų daigus ir nuo dviejų nuskynė visus lapus. 

Augalo lapai – tai organai, kuriuose vyksta fotosintezė, t. y. gaminamos 
organinės medžiagos. Šios medžiagos yra augalo maistas, būtinas visiems 

5. Kuriame augalo organe įvyksta apvaisinimas? 

Šaknyse

Pasitikrink, ar supratai

1 nuoroda. Augalo organai ir jų paskirtis

Nuorodos

Klausimai ir užduotys

2 pav. Augalo augimas su lapais ir nuskynus lapus.

Kodėl mokiniai visus tiriamus augalus laikė vienodomis sąlygomis? 

Kaip sutriktų augalo veikla, jeigu jis netektų lapų, šaknų, stiebo ar žiedų?

Žieduose

Atsakymai ir informacija apie užduotis

5. Kuriame augalo organe įvyksta apvaisinimas? 

 Žieduose

 Patenkinamas lygis

8. Jeigu 8 užduotį (pagrindinis lygis) mokiniai atlieka
 naudodamiesi programėlėmis, reikia atsižvelgti

Tema Mokytojo knyga

Infograf ikas

Temos 
dalis

Situacija

Su situacija 
susijęs 
klausimas

Nuoroda ir 
klausimas

Supratimo 
užduotys

Užduotys 
atliekamos 
sąsiuvinyje

Teorija

8. Dirbdami grupėse, nubraižykite minčių žemėlapį apie augalo organus, jų 

Atlik sąsiuvinyje

Mokinio 
gebėjimai

Mokymosi 
veiklos

Informacija 
apie užduotis 
ir atsakymai

Svarbiausia

•  Paaiškinti, kokia augalo organų paskirtis.

Tikrinti

Stiebuose

Lapuose

Paėmė keturis vienodus pomidorų daigus ir nuo dviejų nuskynė visus lapus. 

organinės medžiagos. Šios medžiagos yra augalo maistas, būtinas visiems 

8. Dirbdami grupėse, nubraižykite minčių žemėlapį apie augalo organus, jų 

 naudodamiesi programėlėmis, reikia atsižvelgti

Naudojantis 3 pav. arba pagal 1 nuorodą esančiu 
mokymosi objektu, kartu su mokiniais išsiaiškinama, mokymosi objektu, kartu su mokiniais išsiaiškinama, 

Aktyvi sąvoka

Eiga

Mokiniai savarankiškai nagrinėja bandymą (2 pav.) 
ir atsako į po paveikslu pateiktus klausimus.ir atsako į po paveikslu pateiktus klausimus.

20 min.

CO2 O2

Vaisius
Subręsta sėklos

Lapas
Vyksta fotosintezė

Stiebas
Keliauja vanduo, 

mineralinės ir 
organinės 

medžiagos Šaknis
Įtvirtina augalą žemėje, 

surbia vandenį ir 
mineralines medžiagas

Žiedas
Įvyksta 

apvaisinimas

Įtvirtina augalą žemėje, 
surbia vandenį ir 

Stiebas
Keliauja vanduo, 

mineralinės ir 
organinės 

medžiagos

Žiedas
Įvyksta 

apvaisinimas

Apibendrinimas

8-10 automatiškai ištaisomų 
supratimo užduočių

5-6 užduotys tiriamajai veiklai, 
duomenų analizei, kūrybiškumui 

ugdyti

1-3 nuorodos į virtualius 
mokomuosius išteklius

Išbandykite pirmieji jau gegužės mėnesį! 
Daugiau informacijos – emapamokos.lt/epamokos

VISIEMS MOKSLO 
METAMS

AUTORIAI:



14

SIGITA Žuklijienė:
didžiuojuosi, kad esu mokytoja



Sigita Žuklijienė yra 5–8 klasių EMA 
matematikos užduočių recenzentė, daug 
metų dirbanti ir savo darbu besididžiuojanti 
matematikos mokytoja. Entuziazmu, gera 
nuotaika ir nuoširdumu trykštanti Sigita, 
matematikės kelią pasirinko neatsitiktinai. 
Mokytoja buvo ir jos mama, todėl pašnekovė 
svajojo sekti mamos pėdomis. O kai rinkosi, 
kurio dalyko mokytoja būti, dvejoti ilgai 
nereikėjo – rinkosi tokį, kurį gebėtų gerai 
paaiškinti savo mokiniams. 

Esate Matematikė iš didžiosios raidės. Ką 
jums reiškia matematika gyvenime? Kaip 
susiklostė kelias iki jos?

Matematika, visų pirma, yra logika, sąsaja tarp sąlygų 
ir išvadų. Visas gyvas ir negyvas pasaulis grįstas 
matematinėmis funkcijomis. Mano mama yra mokytoja, 
todėl ir aš norėjau tapti mokytoja. Mokomąjį dalyką 
rinkausi tokį, kurį geriausiai sugebėčiau perteikti 
vaikams. Labai džiaugiuosi savo pasirinkta specialybe ir 
didžiuojuosi, kad esu mokytoja.

Kokie mokiniai buvo Jūsų mokytojavimo 
pradžioje ir kokie yra dabar? Kuo skiriasi 
kartos?

Mokytoja dirbu jau trisdešimt devintus metus. Mokiniai 
visais laikais buvo skirtingi: vieni žingeidūs, kitus 
reikėdavo paspausti, įtikinti. Matematika sunkus dalykas, 
todėl ne visiems įkandama, bet aš vaikus vertinu ne 
pagal tai, kaip jie sugeba perprasti matematiką, o kokios 
asmenybės jie yra. Mano darbe svarbiausia yra geri 
santykiai. Manau, jei vaikai mylės ir gerbs mokytoją, 
tuomet stengsis mokytis jo dėstomą dalyką. Šiais, 
naujųjų technologijų laikais, vaikai daugiau išmano, todėl 
ir mokytojas turi nuo jų neatsilikti. 

Kelintų klasių mokinius šiuo metu mokote?

Mūsų gimnazijoje įgyvendintas išorinis diferencijavimas, 
todėl vaikai nuo penktos klasės matematikos ir kitų 
pagrindinių dalykų mokomi laikinosiose grupėse pagal 
gebėjimus. Šiais metais mokau visus gabiausius 7–10 
(I–II gimnazinių) klasių mokinius ir III–IV kl. matematikos 
išplėstinio kurso mokinius.

Kas labiausiai motyvuoja moksleivius?

Būsiu atvira. Mažesniuosius dažniausiai motyvuoja 
vertinimas, o vyresnieji, jau galvodami apie būsimas 
studijas, patys susideda prioritetus.

Recenzavote EMA. Galbūt išskirtumėte EMA 
pliusus ir minusus?

EMA, visų pirma, atitinka laikmetį. Vaikams EMA 
užduotys yra įdomios, nes jas mokiniai atlieka ne 
sąsiuvinyje. Manau, kad svarbiausias EMA privalumas 
– galimybė gauti greitą grįžtamąjį ryšį. EMA užduotys 
skiriasi nuo įprastų: jos šiuolaikiškos, keliančios 
problemas, mokančios jas spręsti, supažindinančios 
su aibe vaikams aktualių dalykų. Mokytojams EMA 
yra neįkainojamas darbo palengvinimas, išvaduojantis 
nuo monotoniško užduočių taisymo. Svarbu ir tai, kad 
iš karto galima gauti diagnostinio testo ar užduoties 
analizę, kas labai padeda mokymo planavimui.

Ko trūksta EMA užduotims? Kaip EMA galėtų 
tobulėti?

Aš ir mano mokiniai jau trečius metus dirbame su EMA 
ir labai tuo džiaugiamės. EMA labai padeda ne tik 
kiekvienoje pamokoje, bet ir ruošiantis mokinių pasiekimų 
patikrinimams, todėl norėčiau turėti galimybę sudaryti 
užduočių rinkinius iš visų temų. Taip pat norėčiau, kad 
aštuntų klasių mokiniams būtų galima skirti ne keturias, 
o daugiau užduočių.

Mokytojai manęs klausia apie EMA ir ją visada 
rekomenduoju. Mūsų gimnazijos visų pradinių klasių, 
matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus 
mokytojos jau ne pirmus metus dirba su EMA. Savo 
patirtimi dalinuosi ir vedu mokymus kitų mokyklų 
mokytojams.

Ką palinkėtumėte tiems mokytojams, kurie 
atsisako net prisiliesti prie EMA aplinkos? 

Pirmiausia, mokytojams linkėčiau pabandyti EMA. Visi 
tie, kurie pabandė, nei vienas neatsisakė. Vadinasi, tai 
labai geras produktas.

„ “Mano mama yra mokytoja, todėl  
ir aš norėjau tapti mokytoja.
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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 %

57 %

56 %

65 %

50 %

40 %

50 %

74 %

REZULTATŲ analizės įrankiai
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TEMOS REZULTATŲ ANALIZĖ LEIDŽIA MOKYTOJUI SUŽINOTI:
 

sunkiausias ir lengviausias temos užduotis;
kaip mokiniams sekėsi atlikti skirtingų gebėjimų užduotis;

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

TEMOS rezultatų analizė

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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1 taškas – už visas teisingas sąsajas.

110 km/h12 km/h 800 km/h40 km/h

A
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Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Vertinama automatiškai

Transporto priemones susiek su joms �nkamais greičiais.

110 km/h12 km/h 800 km/h40 km/h

Mokiniai ruošiasi atlik� tyrimą, kurio �kslas – pademonstruo�, kad augalai vandenį siurbia 
šaknimis. Ant stalo sudėtos tokios priemonės: s�klinė su vandeniu, augalas su šaknimis, rašalas. 
Aprašyk tyrimo žingsnius.

1.

2.

3.

1. Į s�klinę įpil� rašalo ir pamerk� augalą su šaknimis.
2. Palik� augalą kelioms paroms pamerktą.
3. Išilgai perpjau� augalo šaknį, s�ebą ir stebė�,
 kaip jie nusidažė / nuo kurios vietos kilo vanduo.

Po 1 tašką – už kiekvieną 
teisingą tyrimo etapą.

diferencijuotas mokymas
GALIMYBĖS INDIVIDUALIZUOTI:

Kiekvieną temą sudaro 13 užduočių, tikrinančių 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.

INDIVIDUALIZUOTAS ir

Mokytojui pateikiama vertinimo 
instrukcija, teisingas atsakymas 
bei visa reikalinga informacija 

apie užduotį. 

TAISYMAS

AUTOMATINIS 
TAISYMAS

INFORMACIJA 
APIE UŽDUOTIS

Kiekviena užduotis 
įvertinama taškais. 

Prie užduočių pateikiama 
informacija, kokiam pasiekimų 

lygiui ji skirta ir kokius 
gebėjimus tikrina.

Dalis užduočių ištaisoma 
automatiškai. Tokios užduotys 
pažymėtos žaliai: „Vertinama 

automatiškai“. 



Lionė Tamkevičienė
Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

Kristina Vėlyvienė
Marijampolės Petro Armino progimnazija

MOKYTOJŲ patirtis

EMA mane sudomino, nes tai pirmoji diferencijuoto 
ir individualizuoto mokymosi priemonė Lietuvoje. 
Supratau, kad nereikės papildomai skirti laiko paruošti 
individualias užduotis. EMA patinka mokiniams, nes 
joje esančios užduotys įdomios. Vaikai ne tik mokosi 
taisyklingai rašyti, bet ir kurti, pritaikyti taisykles. Jiems 
patinka ir užduočių kompanionė Gabrielė, kuri pati 
mokosi kartu. Po sunkaus darbo, vaikai su malonumu 
renkasi siurprizą. Jis padeda pailsėti. Užduotis darome 

Su elektronine mokymosi aplinka EMA dirbu jau treti 
metai. Pirmaisiais metais užduotis atlikome su keletu 
mokinių, nes norėjau tiesiog išbandyti, pažiūrėti 
kažką naujo. Ir mums patiko! Tiek pernai, tiek šiemet 
EMA naudoju kaip pagrindines pratybas ir užduotis 
dažniausiai skiriu kaip namų darbą. Man, kaip mokytojai, 
patogu – nereikia nešiotis krūvos sąsiuvinių, lengva 
taisyti. EMA  galėčiau apibūdinti taip: patogu, greita, 
konkretu, gyvenimiška, nes užduotys tikslingos, siejasi 
su praktika ir gyvenimu. Užduotys suformuluotos 
konkrečiai, atitinka temą. Jei mokinys dirbo pamokoje, 

atsakymus pažymėti jam bus nesunku. Užduotis 
mokiniai gali atlikti visur ir visada, jei tik yra internetas. 
Su vaikais esame susitarę, kad jei būna trukdžių, jie 
tiesiog man praneša prieš pamoką, jog negalėjo atlikti 
užduočių. EMA patraukli, įdomi, patogi ir mokiniams. 
Atlikti užduotis gali tiek kompiuterio, tiek mobiliojo 
telefono pagalba. Kai sprendėme, ar šiais metais reikia 
ir popierinio varianto, vaikai pasisakė tik už elektroninį. 
Ypatingai EMA džiaugiasi šiųmetiniai penktokai, kadangi 
su tokiomis pratybomis nebuvo dirbę.

pamokose ir namuose. Patogu tai, kad mokiniai gali 
dirbti kompiuteriu, telefonu, planšetiniu kompiuteriu.

Džiugu, kad EMA kūrėjai nuolat siūlo naujus sprendimus, 
kurie palengvina mokytojo darbą ir padeda mokiniams 
tobulėti pagal jų galimybes. Džiugina automatinė temos 
rezultatų analizė, žaidimo elementai dirbant su SAFARI 
lenta, automatinis užduočių taisymas ir t. t. To nerasime 
spausdintose pratybose, todėl aš renkuosi EMA!
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INGA Mikulienė:
jaučiuosi prisidedanti prie jaunosios kartos ugdymo



Nuo mokyklos laikų žinojusi, jog taps 
geografijos mokytoja, Inga Mikulienė visai 
neseniai prisijungė prie EMA komandos. 
Ji yra viena iš EMA geografijos autorių. 
Inga labai dėl to džiaugiasi, nes iki 
šiol diferencijuoto mokymo pamokose 
nebūdavo visai arba būdavo tada, kai 
pats mokytojas kurdavo tokias užduotis. 
17 metų su nedidelėmis pertraukomis 
mokytoja dirbanti Inga mano, jog tai turėtų 
pagerinti mokymo kokybę.

Ar entuziastingai priėmėte pasiūlymą 
prisijungti prie EMA komandos?

Projekto idėja labai aktuali šių dienų mokytojui. Daug 
kalbame apie skirtingų poreikių vaikus, diferencijuotas 
užduotis, atsižvelgiančias į skirtingus mokinių gebėjimus 
ir turimas žinias, tačiau priemonių neturime. Tikiu, kad 
šio projekto rezultatai prisidės prie mokymo priemonių 
kokybės gerinimo. Taip pat vertinu galimybę dirbti kartu 
su aukščiausios kompetencijos specialistais ir, tokiu 
būdu, įgyti naujų patirčių, žinių bei kelti savo kvalifikaciją.

Kaip manote, ar tokios priemonės kaip EMA, 
trūko geografijos pamokose? Jeigu taip, tai 
kodėl? Ar yra alternatyvų? 

Geografijos priemonių, skirtų individualizuoti mokymo 
ir mokymosi procesą tikrai trūksta. Iki šiol kiekvienas 
mokytojas, individualių pastangų dėka, užpildo šią 
spragą, todėl standartizuota, šiuo tikslu parengta 
mokymo priemonė, tikrai turėtų prisidėti prie geresnės 
kokybės individualizuoto mokymo proceso.

Tikiu, kad šio projekto 
rezultatai prisidės prie 

mokymo priemonių 
kokybės gerinimo. „ “
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Kaip sekasi užduočių kūrimas?

Pirminė vizija dėl siekiamo galutinio rezultato yra, laikui 
bėgant šios mintys įgaus aiškesnę ir labiau apibrėžtą 
formą. Geriausias būdas, siekiant aukščiausios kokybės 
rezultato, mano patirtimi, yra laikas, skiriamas gilintis į 
susijusią literatūrą, diskusijos su kolegomis. 

Esate geografijos mokytoja. Ką jums reiškia 
geografija gyvenime? Kaip susiklostė kelias 
iki jos? 

Nuo mokyklos laikų žinojau, kad noriu būti geografijos 
mokytoja. Baigusi studijas pradėjau dirbti Vilniaus 
Žvėryno gimnazijoje ir iki šiol ten dirbu. 

Šis darbas man labai patinka, nes yra įvairus ir kupinas 
iššūkių. Taip pat jaučiuosi prisidedanti prie jaunosios 
kartos ugdymo.

Kiek metų jau esate mokytoja? Kokie mokiniai 
buvo Jūsų mokytojavimo pradžioje ir kokie 
yra dabar? Kuo skiriasi kartos?

Su nedidelėmis pertraukomis, mokytoja dirbu 17 metų. 
Vaikai visada buvo labai skirtingi. Norint įžvelgti kartų 
tendencijas, reikia pastebėti, kad šiuolaikiniai mokiniai 

imlesni naujausioms technologijoms. Mes, mokytojai, 
dažnai su jais nespėjame. Jie greitai ir paprastai randa 
reikiamą informaciją, tad darbas su jais greitesnis. 
Tačiau, žiūrint iš dalykinės pusės, jie moka mažiau, 
nei ankstesnės kartos. Jie linkę gauti tai, ko nori, greit 
ir dedant mažai pastangų. Be to, atsiranda vis daugiau 
mokinių, turinčių specialiųjų poreikių. Tai labai svarbus 
aspektas, į kurį būtina atsižvelgti.

Su kokio amžiaus mokiniais dirbate?

Per savo pedagoginio darbo metus mokiau jaunimą nuo 
6 iki 12 klasės.

Nuo mokyklos laikų 
žinojau, kad noriu būti 
geografijos mokytoja.„ “

Kas labiausiai motyvuoja moksleivius šiais 
laikais?

Manau, kad dabar svarbu skatinti mokinius mąstyti 
ir ieškoti sprendimų, o ne tiesiog pateikti informaciją. 
Kaip visada, svarbu įdomiai pateikti dėstomą medžiagą, 
derinti skirtingus mokymo metodus bei priemones.

Koks jūsų laisvalaikis? Turbūt kaip ir daugelis 
geografų, mėgstate keliauti?

Geografas yra neatsiejamas nuo kelionių. Labai mėgstu 
keliauti. Be kelionių užsienio šalyse, Lietuva taip pat 
išlieka stebinanti ir įdomi – nuolat pavyksta pamatyti ir 
aplankyti kažką naujo, nematyto. Fotografija yra mano 
kitas pomėgis, dažnai derinamas su kelionėmis. 

Kuri kelionė jums buvo įspūdingiausia?

Gal norėčiau sakyti, ne kuri kelionė įspūdingiausia, o kur 
geriausiai jaučiuosi. Visur, kur susilieja jūra ir sausuma.

Kuo dar užsiimate laisvalaikiu?

Važinėju dviračiu, čiuožiu slidėmis.
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Kupranugaris 1 taškas – už teisingai užrašytą gyvūną 
„kupranugaris“.

Perskaityk aprašymą ir atpažink Sacharos dykumoje prisitaikiusį gyventi gyvūną.

Šis gyvūnas – nepamainomas pagalbininkas žmogui dykumoje. Kailis jį šildo šaltomis naktimis. 
Jo kūnas labai taupiai naudoja skysčius. Pasiekęs vandens šaltinį jis gali išgerti milžinišką kiekį. 
Jo ilgos blakstienos sulaiko smėlį, o dėl skeltos lūpos jis gali ėsti dygliuotus ir sausus krūmus. 
Eidamas didelius atstumus sugeba neprakaituoti. Dėl visų šių savybių šis gyvūnas vadinamas 
„dykumų laivu“.

Vertinimo instrukcijaTeisingas atsakymas

NAUJIENA! EMA geografija 6 kl.
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UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

Dėl aukštų oro temperatūrų dieną įkaitusios uolienos 
plečiasi, nak� atvėsta ir traukiasi, uolienose atsiranda 
plyšių, jos yra ir trupa, todėl keičiasi dykumų formos.

1 taškas – už teisingą paaiškinimą.

Sacharos gyventojai šioje milžiniškoje teritorijoje išskiria keletą dykumų �pų. Palygink nuotrau-
kas ir paaiškink, kaip paros oro temperatūrų svyravimai lemia jų susidarymą.

Smėlingoji Žvyringoji Akmeningoji

D) Tundra 1 taškas – už teisingai pasirinktą 
variantą „tundra“ (D).

Pamąstyk, kur važiuotum tyrinė� augalų, prisitaikiusių aug� šaltomis ir trumpomis vasaromis.

A) Drėgnieji pusiaujo miškai

B) Vidu�nių platumų miškai

C) Dykuma

D) Tundra

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

AUTORIAI:

Inga Mikulienė
Vilma Pundienė
Asta Rutkienė

Recenzentas:
Dr. Virginijus Gerulaitis

KAS SUDARO EMA 
GEOGRAFIJĄ?

Temą sudaro 13 ir daugiau 
užduočių patenkinamo, 

pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių mokiniams.

Tai automatiškai ištaisomų 
užduočių rinkinys, skirtas 

greitai įvertinti ar įsivertinti 
žinias ir gebėjimus.

GREITASIS 
PASITIKRINIMAS
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ŽANETA Vaškevičienė:
turime mokyti ne visus, o kiekvieną



Užsukus į Vilniaus Žemynos gimnaziją ir 
paprašius Žanetos Vaškevičienės prisistatyti 
ir nurodyti visas savo pareigas bei edukacines 
veiklas, mokytoja ilgai galvoja, kaip reikėtų 
ilgą sąrašą sutrumpinti. O veiklų Žaneta turi 
galybę: yra Vilniaus Žemynos gimnazijos 
istorijos mokytoja ekspertė, vadovauja 
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos 
tarybai, yra Vilniaus Žemynos gimnazijos 
humanitarinio socialinio ugdymo skyriaus 
vedėja, Vilniaus miesto metodinio būrelio 
pirmininkės pavaduotoja. Mokytoja taip 
pat turi daug kitų visuomeninių pareigų: 
yra Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalio „Tarnaukite Lietuvai“ komisijos narė, 
organizuoja nacionalinį konkursą „Lietuvos 
istorijos žinovas“ ir t.t. Taip pat mokytoja yra 
daugelio mokymo priemonių bendraautorė 
ir lektorė. Pati Žaneta su šypsena teigia, kad 
išvardijo tik tai, kas yra matoma ir akivaizdu.

Mokytoja iš prigimties

Pažvelgus į šį ilgą sąrašą, galima daryti išvadą, kad 
mokytoja turi veiklos daugiau nei paroje yra valandų. Dėl 
to ji visiškai nesigaili ir teigia, kad „kiekviena veikla (ir 
kuo jos yra daugiau!) ilgina gyvenimą. Tai yra jaunystės 
eliksyras, nes visada esi kūrybiniame procese ir nėra 
kada klausytis blogų naujienų.“ Mylimai veiklai valandų 
neskaičiuojanti Žaneta mokykloje jaučiasi lyg žuvis 
vandenyje ir pabrėžia, kad aplink žmogų esančią aurą 
kiekvienas kuriasi asmeniškai. Tą pataria ir kitiems 
mokytojams: „Tai ugdomoji aplinka, kuri yra kuriama 
mokinių darbais, mokytojo kūrybiškumu, originalumu, 
idėjomis. Skatinu ir kviečiu mokytojus susikurti aplink 
save teigiamą aurą. Tada bendra organizacijos aura 
visiems bus šviesi, graži ir patraukli.“

Žaneta šypsodamasi pasakoja, kad yra „mokytoja iš 
prigimties“. Šiuos žodžius argumentuoja spalvingais 
prisiminimais iš vaikystės ir labai tikslingai nurodo, kaip 
mokytojavo nuo pat mažų dienų: „Drąsiai galiu teigti, 
kad tikslingai ir kryptingai siekiau būti mokytoja, nes 
nuo pradinių klasių, kai tik išmokau rašyti ir skaityti, 
mokydavau ir kitus tai daryti. Kai išmokau groti 
akordeonu, visiems kiemo draugams jį skolindavau ir 
mokydavau groti. Labai mėgdavau kurti spektaklius. 
Tuomet namai virsdavo teatru su būriu kiemo draugų.“

Istorija sekėsi prasčiausiai 

Kad Žaneta taps istorijos mokytoja, apsisprendė tik 
tuomet, kai pradėjo mokytis šio dalyko. Tiesa, anot 
mokytojos, istorija iš pradžių jai sekėsi prasčiausiai: 
„Aš supykau ant savęs ir turėjau įrodyti, kad tas 
dalykas išmokstamas. Šiandien mokiniams sakau, kad 
labiausiai vertinamas tas žmogus, kuris daugiausiai 
į save investuoja.“ Tik didelių pastangų ir sunkaus 
mokymosi dėka, Žanetai pradėjo istorija sektis ir ji 
nusprendė, kad ateitį sies su šiuo mokomuoju dalyku:  
„Pasirinkau mokytojo profesiją, nes ji man atrodė pati 
tauriausia. Manau, kad mokytojai yra tie žmonės, kurie 
turi atsakingai ugdyti jauną žmogų“, – nuoširdžiais 
apmąstymais dalinasi mokytoja. „Jei reikėtų trimis 
žodžiais nurodyti, ką man reiškia mokytojo darbas –
tai galvoje iškyla tokie žodžiai: jaunystė, nuolatinis 
atsinaujinimas ir šviesa.“

„Prisimenu save, kai pradėjau mokytojauti: buvau labai 
reikli, griežta, kategoriška, kėliau aukštus reikalavimus. 
Mokiniai mėgsta jaunus žmones, tačiau tikriausiai jiems 
yra sunku susitaikyti su jauno mokytojo maksimalizmu. 
Bėgant metams, ypač, kai atsirado sava šeima ir vaikai, 
tada pradėjau labiau suprasti mokinius. Į kiekvieną 
mokinį pažiūrėdavau ir iš mamos pozicijos. Bėgant 
metams jaučiau, kad jau esu atlaidesnė, tolerantiškesnė, 
o tie aštrūs kampai, kurie buvo jaunystėje, apvalėja“, – 
šypteli Žaneta pasakodama apie mokytojavimo patirtis.

Svarbu suplanuoti savo mokymo procesą 

Prakalbus apie mokytojų darbo metodus, Žaneta teigia, 
kad visi naudojami metodai yra geri, tačiau visuomet yra 
svarbu būti kūrybiškam ir susikonstruoti savitą metodą.  
„Kai buvo pati nepriklausomybės pradžia, nebuvo 
istorijos dalyko vadovėlių. Pavyzdžiui, matematikoje 
uždaviniai nesikeičia, o istorijos mokymas keitėsi iš 
esmės. Dažniausias mokymo metodas buvo mokytojų 
diktavimas ir pokalbis, o mokinių – konspektavimas.“ 
Nuo to laiko mokymo metodai yra pasikeitę. Šiuo metu 
vyrauja aktyvaus mokymo(si) metodai, tačiau mokytojai 
ir mokiniai dažniausiai jų nemėgsta, nes sunku juos 
tinkamai organizuoti ir pamokoje pritrūksta laiko: „Kai 
mokiniai dirba grupėse ir nėra tiksliai nurodytos jų 
atsakomybės bei pareigos, dažniausiai būna taip, kad 
vienas aktyvesnis mokinys dirba už kitą, kuris šalia 
sėdi ir žaidžia telefonu. Labai svarbu aiškiai apgalvoti 
ir suplanuoti mokymo procesą. Kai visiems yra aiškios 
atsakomybės ir visas darbas nėra suverčiamas tik 
vienam mokiniui, tada darbas grupėje yra patrauklus.“

Mokytoja pateikia ir savo mėgstamiausią mokymo 
metodą – durstinį, tačiau jį geriausiai pavyksta pritaikyti 

25



tik tuomet, kai vyksta dvi pamokos iš eilės: „Mokytojas 
suskirsto mokinius į grupes. Kiekvienas grupės narys 
turi išnagrinėti po atskirą klausimą. Iš tų grupių mokiniai 
pereina į kitas grupes, kurioje nagrinėjamas būtent tas 
klausimas. Tada mokiniai jaučia atsakomybę, žinodami, 
kad jie turės grįžti į savo pirminę grupę ir papasakoti 
tam tikrą medžiagos atkarpą. Po to mokiniai pristato 
savo darbus klasei. Jiems yra įdomu, nes turi galimybę 
aktyviai veikti, gali naudotis internetu ir kita pagalba.“

reikia dėkoti EMA kolektyvui ir autoriams, kad atranda 
jėgų ir potencialo neapleisti mokinių, kurie yra gabūs ir 
reikalingi mūsų valstybei.“

Kalbėdami apie EMA pritaikymą pamokose ir jos 
naudojimą, Žaneta tikina, kad ji akivaizdžiai mato, 
jog ši priemonė tikrai naudinga: „EMA tinka pamokos 
apibendrinimui, mokomosios medžiagos įtvirtinimui, 
savarankiškam mokymuisi. Iš autoriaus pozicijos 
galiu teigti, kad kurti užduotis, aukštesniųjų 
mąstymo gebėjimų mokiniams, užima labai daug 
laiko, nes siekiama tą mokinį labiau išprusinti. Tai 
nėra akademinės žinios. Labiau ieškoma problemų, 
galimybių mokiniui pabendrauti su savo šeima, 
seneliais, praverti stalčių ar nuotraukų albumą 
ir gyvai pasimokyti istorijos iš tų liudytojų, kurie 
gyvai byloja apie istoriją. Iliustracijose sudaromos 
sąlygos pakeliauti ir per muziejus, miestų ir miestelių 
kultūrines, pažintines vietas. Manyčiau, kad EMA 
atlieka ir lavinamąjį vaidmenį.“

Siūlo neskubėti kritikuoti

Žaneta Vaškevičienė paklausta apie mokytojus, kurie 
niekada nebandė ir nenori išbandyti EMA, teigia, 
kad visi išradimai atsiranda todėl, nes žmogus nori 
palengvinti sau gyvenimą: „Pirmiausia, mokytojo 
darbas tampa lengvesnis, nes yra automatizuotų 
užduočių, antra – vizualizacija. Pamokos tampa 
vaizdesnės, patrauklesnės, o trečia – yra daug 
vertinimo elementų.“ Visos naujovės dažniausiai 
sulaukia dvejopų nuomonių, tačiau Žaneta skatina 
mokytojus neskubėti kritikuoti: „Iš patirties žinau, kad 
komentarai turėtų būti labai atsargūs, nes su priemone 
reikia pakankamai ilgai dirbti, kad būtų galima fiksuoti 
klaidas ar pastebėjimus, tinkamai ir objektyviai vertinti. 
Manyčiau, jei ir pasitaikytų kažkokios aštresnės 
kritikos, ji turėtų būti labai pamatuota. Kviečiu ir kitus 
mokytojus neskubėti kritikuoti, o labiau džiaugtis 
nauju produktu, juolab, kad tai yra pagalba mokytojui, 
suteikianti automatizuotų užduočių rinkinių. Ieškokime 
gero kiekvienoje mokymo priemonėje, o kritikuoti 
visada atsiras ką“, – mano mokytoja.

Visiems kartais reikia pailsėti. Ne išimtis ir Žaneta, 
kuri, nors ir neturi daug laiko poilsiui, tačiau stengiasi 
išbandyti kuo daugiau įvairių veiklų: piešti, velti, 
fotografuoti. Mėgstamiausias mokytojos laikas – saulėta 
vasara: „Labai mėgstu vasaras, jas leidžiu sodyboje, 
miške grybauju, vaikštau, stengiuosi pažinti gamtą, 
keliauju. Turiu tokią ypatybę, kad atėjus atostogoms, 
riboju bendravimą su žmonėmis. Norisi daugiau būti su 
savimi, iš gamtos gauti įkvėpimo, optimizmo, pozityvo 
ir šviesos. Tai ypatingai pajaučiu keliaujant, matant 
svetimų valstybių pažintinius objektus, pažįstant kitas 
kultūras”, – linksmai pokalbį užbaigia pašnekovė.

„ “Pasirinkau mokytojo profesiją,  
nes ji man atrodė pati tauriausia.

Sužavėjo darbo principai

Žaneta Vaškevičienė yra viena iš EMA istorijos dalyko 
autorių. Ji pasakoja, kad skaitmeninių priemonių 
kūrimas jai nebuvo naujiena, tačiau ją sužavėjo 
EMA kolektyvas ir darbo principai: „Laikas yra 
tiksliai paskaičiuotas, nes jei kartais norisi patingėti 
ir atsipalaiduoti, tai tave mobilizuoja, kad viskas 
vyktų tam tikru ritmu, o darbo įgūdžiai kompiuteriu 
irgi tobulėtų. EMA kolektyvas labai darbštus: 
programuotojai, užduočių redaktoriai ir recenzentai 
yra kompetentingi. Yra tobulinama ir mūsų kalbos 
kultūra, mokomės, kaip suformuluoti užduotį. Daug 
dėmesio yra skiriama didaktiniams dalykams: žinome, 
kaip reikia sukurti užduotį, mokymo priemones, 
tobulėja kontroliniai darbai, kuriuos mes pateikiame 
mokiniams. Taip pat galime patarti savo kolegoms, 
kai ruošiame užduotis konkursams bei olimpiadoms“, 
– darbo pliusus vardija mokytoja. 

Prakalbus apie EMA privalumus, Žaneta negaili 
komplimentų. Jos nuomone, EMA yra pati 
patraukliausia ir inovatyviausia priemonė. Anot 
mokytojos, „EMA pateikia pedagogines madas, kurios 
reikalingos šiandienos mokytojui: diferencijavimas, 
individualizavimas. Mokome ne visus, o kiekvieną, 
nes kiekvienas skirtingu tempu daro savo mokymosi 
pažangą, todėl sudaromos sąlygos mokiniui atlikti 
užduotis pagal savo mokymosi pasiekimų lygį. 
Man patinka, kad nestinga užduočių, kurios skirtos 
aukštesniesiems gebėjimams ugdyti. Gabių mokinių 
ugdymas Lietuvoje yra labai silpna grandis. Manau, kad 
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1 taškas – už teisingą atsakymą.Plaukimo / plaukikė

Lietuvą visame pasaulyje garsina sportininkai, kultūros veikėjai, politikai. Tačiau šiuo metu 
viena garsiausių lietuvių sporto pasaulyje yra Rūta Meilutytė.

Kurios sporto šakos atstovė ji yra?

Vertinimo instrukcija
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1 taškas – už teisingą atsakymą. 
1 taškas – už teisingą paaiškinimą.

Negalėjo, nes tuo metu dar nebuvo Gamtos 
mokslų fakulteto.

Simonos draugei pa�nka gamtos mokslai ir ji svajoja tap� botanike. Kaip manai, ar galėjo jos 
svajonė išsipildy� XVI a. įkūrus Vilniaus universitetą? Atsakymą paaiškink.

Po 1 tašką – už kiekvieną pasirinktą 
teisingą atsakymą.

A)
B)

Visame pasaulyje veikian� organizacija UNESCO prisideda prie gamtos ir istorinių objektų 
saugojimo. Kurie 2 iš tau pateiktų Lietuvos objektų yra saugomi UNESCO?
                   

A) B) C)

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

AUTORIAI:

Mindaugas Olbutas
Dr. Mindaugas Nefas
Žaneta Vaškevičienė

Recenzentas:
Evaldas Bakonis

EMA istorija 5–6 kl.
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

KAS SUDARO 
EMA ISTORIJĄ?

Temą sudaro 13 ir daugiau 
užduočių patenkinamo, 

pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių mokiniams.

Teisingas atsakymas

Tai automatiškai ištaisomų 
užduočių rinkinys, skirtas 

greitai įvertinti ar įsivertinti 
žinias ir gebėjimus.

GREITASIS 
PASITIKRINIMAS



ASTA Antulienė:
mes, anglistai, esame išlepinti 

Mokytojos kelią pradėjusi Vilniaus Simono 
Daukanto mokykloje, dabar laikinai užsienyje 
gyvenanti EMA anglų kalbos dalyko autorė 
Asta Antulienė pasakoja, jog ilgai ieškojusi 
užsienio autorių kurtuose darbuose aktualijų 
ir sąsajų su tuo, kas svarbu lietuviams, mokant 
ir mokantis anglų kalbos.

Kaip „gimė“ EMA užduotys?

Esu laiminga, kad galėjau praplėsti savo akiratį 
prisijungdama prie EMA šeimos. Tai unikalus, analogų 
neturintis lietuviškas projektas. 

Iš tiesų, visa EMA koncepcija pasirodė labai artima 
mano, kaip mokytojos, pasaulėžiūrai. Man pačiai labai 
patinka mokytis naujų kalbų. Be anglų, rusų kalbų 

dar kalbu ispaniškai, o dabar dar mokausi prancūzų 
kalbą. Visada interneto platybėse ieškojau papildomų 
užduočių ir pratimų, kurie pagelbėtų. Patikdavo, jei jie 
buvo trumpi, žaismingi. Kaip tik šio principo laikosi ir 
EMA. Užduotys su grįžtamuoju ryšiu, galimybė atlikti 
tai, kas atitinka tavo asmeninį lygį. 

Baigus darbą rezultatas man patiko, nes matėsi, kad 
netaupyta dizainui, o sistema apgalvota, leidžianti 
skirti užduotis skirtingų pasiekimų lygių mokiniams. 
Mokiniai turi galimybę įsivertinti savo pažangą metų 
pabaigoje. O kur dar Oliveris, vaikams patrauklus 
personažas iš Didžiosios Britanijos, padedantis ne tik 
perprasti anglų kalbos subtilybes, bet ir pasidalinantis 
savo mėgstamu receptu!

Kuo EMA anglų kalba skiriasi nuo kitų anglų 
kalbos pratybų?

Tiesą sakant, mes, anglistai, esame išlepinti Oxford, 
Cambridge ir kitų leidyklų mokomosios literatūros 
pasiūlos, o ir elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA 
taikomos task-based ar problem solving metodikos 
anglų kalbos mokyme jau seniai yra kasdienybė. 

Tačiau patrauklu tai, kad EMA aplinkoje galiu 
parinkti užduotis individualiai kiekvienam mokiniui 
(kiekvienoje temoje randu 3 lygių užduotis). Taip 
pat  yra automatiškai taisomų užduočių (negaištu 
laiko tikrindama užduotis) bei automatinis rezultatų 
analizės įrankis. Mokytojo patogumui tai puiki 
pažangos vertinimo sistema motyvuojanti mokinius. 
Nepaprastai palengvinamas darbas, nes prieš 
pradedant dirbti galima pasinaudoti diagnostiniais 
testais ir nustatyti mokinių pasiekimų lygį. Užduotis 
galima atlikti kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu 
arba atsispausdinti. Ir visa tai vienoje vietoje!

Be to, EMA aplinkoje sudėta medžiaga atitinka 
populiariausių naudojamų vadovėlių turinį ir pritaikyta 
būtent Lietuvos penktokų lygiui. Užduotyse tilpo tai, 
ko ilgai ieškojau užsienio autorių kurtuose darbuose: 
aktualijų ir sąsajų su tuo, kas svarbu man, lietuvei, 
mokant ir mokantis anglų kalbos.

Kaip manote, ar dabar mokiniai turi daugiau 
motyvacijos mokytis?

Mokine buvau prieš gerus 25 metus ir viskas buvo 
gerokai kitaip, bet puikiai prisimenu, kad turėjau 
ne vieną atvirą naujovėms mokytoją. Anglų kalbą 
mokėmės tik iš vadovėlio, nebuvo jokių angliškų 
filmukų ar Youtube. Dabartiniai mokiniai turi šimtą 
kartą daugiau galimybių, bet matau, kad kartais 
pasiklysta informacijos jūroje.
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AUTORIAI:

Asta Antulienė
Tatjana Kriliuvienė
Irena Norkūnaitė

Dr. Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė

Recenzentė:
Dr. Zita Mažuolienė

Po 1 tašką – už kiekvieną 
teisingą atsakymą.

flowers

boys

foxes

-es-s -ies -ves Irregular
buses babies

par�es

wolves

knives

women

mice

books tomatoes cherries leaves children

Complete the table. Write the words in the correct column: books, leaves, children, cherries, 
tomatoes.

flowers

boys

foxes

-es-s -ies -ves Irregular
buses babies

par�es

wolves

knives

women

mice

a mouse mice

3 taškai – už 5–6 teisingai pažymėtus 
numerius. 
2 taškai – už 3–4 teisingai pažymėtus 
numerius. 
1 taškas – už 1–2 teisingai pažymėtus
numerius.

Go past the big building. – 4
Drive under the bridge. – 2  
Don’t go over the bridge. – 1  
Drive through the tunnel. – 3  
Don’t cross the street. – 5  
Don’t jump from the bus. – 6

Write the number of a picture next to the corresponding sentence.

Go past the big building.  

Drive under the bridge.   

Don’t go over the bridge.  

Drive through the tunnel.  

Don’t cross the street.  

Don’t jump from the bus. 

1.                                   2.                            3.

4.                                   5.                            6.

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingą ar�kelį.I’m staying in an old village near Oxford. I’m 
staying in a country house. The house is white 
and has small windows. I like walking in the 
narrow streets of the village.

Oliver found an old postcard with ar�cles missing. Help him put the ar�cles in.

I’m travelling in the countryside. 

I’m staying in                       old village near Oxford. I’m staying in

                           country house.                         house is white and 

has                            small windows. I like walking in                              

narrow streets of                            village.

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

EMA anglų kalba 5 kl.
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

KAS SUDARO EMA 
ANGLŲ KALBĄ?

Temą sudaro 13 ir daugiau 
užduočių patenkinamo, 

pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių mokiniams.

Tai automatiškai ištaisomų 
užduočių rinkinys, skirtas 

greitai įvertinti ar įsivertinti 
žinias ir gebėjimus.

GREITASIS 
PASITIKRINIMAS
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MARGARITA Purlienė:
biologija tai viskas, kas esi pats ir kas Tave supa



Biologijos mokytoja ir EMA biologijos 
dalyko autorė Margarita Purlienė sako, jog 
šiuolaikinio mokytojo darbe svarbiausia yra 
balansas tarp technologijų ir gamtos. Tiesa, 
tam, kaip pati akcentuoja, reikia ištvermės 
ir gebėjimo laviruoti tarp šiuolaikinio 
jaunimo poreikių ir supratimo, kad gamta yra 
trapi. Save biologe iš prigimties vadinanti 
Margarita su mumis pasidalino patirtais 
iššūkiais, kai buvo pakviesta kurti EMA, 
biologijos svarba jos gyvenime, paieškomis, 
su kuriomis susiduria kiekvienas mokytojas, 
kai norisi, jog tavo pamokos mokinius 
įtrauktų ir motyvuotų. „Juk esame vieni tų, 
kurie duoda vaikams pagrindus gyvenimui“, 
– sako Margarita. 

Kai Jus pakvietė prisidėti prie biologijos 
autorių komandos, ką tada galvojote? 

Vien priimti sprendimą būti EMA autore buvo iššūkis.
Taip turbūt būna visada, kai turi į viską pažiūrėti nauju 
kampu.  Juk žymiai lengviau daryti tai, ką jau moki ir tai, 
kas įprasta. Tik tada nebelieka erdvės tobulėjimui.  Taigi, 
iššūkis tobulėjimui buvo priimtas ir tikrai dėl to nesigailiu.  

EMA rezultatas įspūdingas ir išskirtinis.  Ir didžiausiam 
skeptikui galiu drąsiai pasakyti, kad tai proveržis 
įprasminant naujų technologijų panaudojimo 
galimybes ugdymo procese. Manau, kad ateityje 
atsiras panašių, geresnių, blogesnių ir t. t., bet tai 
visada liks atspirties tašku. 

Kokius EMA bruožus išskirtumėte?

Inovatyvi, veiksminga, įtraukianti. Tai tik trys bruožai, 
kurie pirmiausiai šovė į galvą. Manau, kad mano pradėtą 
grandinėlę kiekvienas vartotojas galėtų pratęsti savaip.

Ką Jums reiškia biologija, nepaisant to, jog 
toks Jūsų darbas? 

Biologija tai viskas, kas esi pats ir kas Tave supa. 
Nepasakyčiau, kad mokykloje buvau užkietėjusi biologė, 
bet širdis visada buvo gamtoje. O mokytojo darbas 
sužavėjo jau mokyklos suole, nes supratau, jog visada 
esi priverstas tobulėti ir turi galimybę jausti dėkingumą, 
kad kažkam davei pradmenis gyvenimui.
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Kur dirbote mokytoja? 

Vienintelė mano mokytojavimo vieta buvo Vilniaus 
Fabijoniškių mokykla. Tai 15 puikių metų, kai galėjau 
prisiliesti prie dabar jau suaugusių mokinių gyvenimų.  
Su kai kuriais ir toliau bendraujame, kai kurie auklėtiniai 
iki šiol mane vadina mamyte. Aš jiems dėkinga už 
pasitikėjimą ir tikiuosi kad bent kai kurie yra dėkingi 
man už gyvenimo pamokas.

O kaip buvo, kai Jūs buvote mokinė? Kas 
patiko, kas nepatiko? Kaip manote, ar dabar 
mokiniai turi daugiau noro mokytis?

Dabar man atrodo, kad tada mokykloje man patiko 
viskas. Aišku, mokytojų buvo visokių: kai kurių šiek 
tiek bijojome, kitų kažkodėl nemėgome, bet visi jie 
davė patirties. Aš manau, kad ir dabar yra visko – 
tiesiog laikmetis kitas ir tų santykių vertinimas yra 
kitoks.  Dabar visai kitokios galimybės – mes žaidėm 
kieme kvadratą, futbolą ar karstėmės po medžius, 
o šiandien tai retai pamatysi kiemuose, nes tą vietą 
užėmė kompiuteriniai žaidimai. Taip su laiku mes kažką 
atrandame, kažką prarandame. Svarbiausia neprarasti 

bendravimo įgūdžių, jausmų... O nuo kompiuterio jau 
nepabėgsime, nes ir darbe jis bus pagrindinis įrankis, 
todėl turime pripažinti technologines naujoves ir stengtis 
jas protingai išnaudoti.  Dėl mokinių noro mokytis, net 
negaliu palyginti, nes sunku lyginti skirtingas kartas. 
Visais laikais atrasime to laikmečio privalumų ir trūkumų, 
bet visada manau, kad mokymosi motyvacijai įtakos turi 
mokytojo asmenybė ir jo gebėjimas pagauti bei tikslingai 
naudoti to meto naujoves.

Ką veikiate laisvalaikiu? 

Aš turiu mažai laisvo laiko, nes beveik visas jis 
išnaudojamas vienokioje ar kitokioje kūryboje. Bet 
jeigu laiko lieka, stengiuosi pabūti gamtoje ar su 
brangiais žmonėmis, paskaityti lengvą knygą arba 
bent jau pabendrauti su savo augintiniais.

„
“Mokytojo darbas sužavėjo jau 

mokyklos suole, nes supratau, jog 
visada esi priverstas tobulėti ir turi 

galimybę jausti dėkingumą, kad 
kažkam davei pradmenis gyvenimui.

Ko palinkėtumėte šiuolaikiniam mokytojui? 

Ištvermės pokyčiuose ir naujų galimybių paieškose 
šiuolaikinėse technologijose. Svarbiausia  sugebėti  
išlaikyti balansą tarp naujų technologijų ir prisilietimo 
prie gamtos ar žmogaus gyvai, t. y. neužmiršti, kad  
žmogus, skirtingai nei kompiuteris, turi jausmus. 

Ką pasakytumėte tokiam mokytojui, kuris 
EMA dar nebandė ir sako, jog niekada to 
nedarys? 

Siūlyčiau pabandyti ,  nes nepabandęs niekada 
nesužinosi, ar tu to tikrai nenori daryti. Norime ar 
nenorime, technologijos eina į priekį ir reikia bent jau su 
jomis susipažinti, kad galėtume surasti bendrą kalbą su 
vaikais. O gal pamatysite, kad nenaudodami technologijų 
ar skleisdami tuo klausimu blogas mintis Jūs pamokoje 
prarandate labai daug brangaus laiko.
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1 taškas – už �nkamai sudarytą 
mitybos grandinę iš 3–4 sausumos 
arba vandens organizmų.
0 taškų – už ne�nkamai sudarytą 
mitybos grandinę.

Mitybos grandinė iš vandens organizmų.
Dumbliai        Smulkūs vėžiagyviai        Ešerys        Ūdra

Mitybos grandinė iš sausumos organizmų. 
Lazdynas        Miegapelė        Kiaunė

Daugumai žinomi šie sausumos ir vandens organizmai: lazdynas, miegapelė, dumbliai, kiaunė, 
smulkūs vėžiagyviai, ūdra, plūdenos, ešerys.

Lazdynas Miegapelė Dumbliai Kiaunė Ūdra Plūdenos EšerysSmulkūs 
vėžiagyviai

Pasirink sausumos arba vandens organizmus ir iš trijų ar keturių narių sudaryk mitybos grandinę.

D)

Kvėpavimo metu išsiskyrusią energiją augalas panaudoja 
augimui / dauginimuisi / gyvybiniams procesams.

1 taškas – už teisingai pasirinktą atsaky-
mą (D). 
1 taškas – už �nkamą paaiškinimą.
0 taškų – už neteisingus atsakymus.

Bandymui buvo paim� keturi vienodi s�kliniai gaubtai, keturi vienodi augalai ir du žiurkėnai. 
Pažymėk, kuriame bandymo variante po pusvalandžio rastas didžiausias anglies dioksido kiekis.  

Kokiam procesui kvėpavimo metu išsiskyrusią energiją naudoja augalai?
A) B) C) D)

Arkliai yra stambūs gyvūnai, todėl šiaurėje neįmano-
ma jų išmai�n�. / Arkliai nėra prisitaikę išgyven� 
dideliame šaltyje.
Bute Sibiro haskiui būtų per šilta. Šios veislės šuo turi 
daug bėgio�. Haskiai pratę nuolat bū� su žmonėmis.

1 taškas – už teisingą paaiškinimą, kodėl 
šiaurėje nekinkomi arkliai (pvz., žmonės 
neišgalėtų arklių išmai�n�). 
1 taškas – už 2 nurodytas priežas�s, 
kodėl Sibiro haskio nederėtų laiky� bute. 
0 taškų – už neteisingą paaiškinimą ir 
0–1 nurodytą priežas�.

Kad išgyventų šiaurėje, žmonės į roges ėmė kinky� prijaukintus vilkus. Manoma, kad haskius 
daugiau nei prieš kelis tūkstantmečius išveisė Šiaurės Sibire gyvenantys čiukčių tautos žmonės. 

Paaiškink, kodėl šiaurėje į roges kinko šunis, o ne arklius.

Nurodyk dvi priežas�s, kodėl gražuolio haskio nederėtų įsigy� 
šeimai, gyvenančiai bute ir turinčiai mažai laisvo laiko.

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

AUTORIAI:

Skaidrė Barčienė
Regina Kaušienė
Aušra Kynienė

Birutė Petraitienė
Inga Viltrakienė

Recenzentės:
Dr. Elena Motiejūnienė

Margarita Purlienė

EMA gamta ir žmogus 5–6 kl.
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

KAS SUDARO EMA 
GAMTĄ IR ŽMOGŲ?

Temą sudaro 13 ir daugiau 
užduočių patenkinamo, 

pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių mokiniams.

Tai automatiškai ištaisomų 
užduočių rinkinys, skirtas 

greitai įvertinti ar įsivertinti 
žinias ir gebėjimus.

Papildymas 5–6 kl!

GREITASIS 
PASITIKRINIMAS
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INGA Viltrakienė:
mokytojas ir mokinys yra viena komanda



Su „Saulės“ privačios gimnazijos biologijos 
mokytoja Inga Viltrakiene susitinkame 
jos kabinete. Jame jaučiamės kaip tikroje 
laboratorijoje, kurioje mokiniai tiria, domisi, 
sužino ir išmoksta net apie mažiausius 
organizmus, kurių mūsų plika akis niekada 
nemato. Kaip pati Inga pasakoja, ji ruošia 
būsimuosius medikus,  genetikus ir 
biotechnologus, kurie šioje mokykloje gauna 
tvirtus biologijos mokslo pagrindus: „Kadangi 
daugiausiai dirbu su vyresniųjų klasių 
mokiniais, mano didžiausia atsakomybė 
yra paruošti mokinius, kad jie labai gerai 
išlaikytų valstybinį biologijos egzaminą. 
Beje, aš mokau ir žemesnių klasių mokinius. 
Mano patys mažiausi – septintokai, kuriems 
prasideda tikrasis biologijos mokslas.“ Inga 
juokiasi, kad jos mokiniai, būsimieji medikai, 
jau yra pažadėję, kad esant poreikiui, būtinai 
gydys mylimą mokytoją.

Mokytoju gali tapti ne kiekvienas

Inga labai šiltai atsiliepia apie savo mokinius ir mano, 
kad šios kartos vaikai yra žingeidūs, smalsūs ir aktyvūs:

„Vaikai yra tokie, kokie jie turi būti. Nemanyčiau, kad mūsų 
laikai buvo kitokie. Kažkada mačiau tokią karikatūrą, 
kurioje buvo sugretintos dvi nuotraukos: vienoje 
nuotraukoje buvo pavaizduoti senesni laikai, kurioje 
žmonės važiuoja traukiniu ir visi sukišę nosis skaito 
laikraščius. Kitoje nuotraukoje pavaizduoti dabartiniai 
laikai, kai visi sulindę į mobiliuosius telefonus. Ar tai kuo 
nors skiriasi? Visais laikais buvo reikalingas kažkoks 
žinių šaltinis. Manau, kad kiekvienas laikmetis turi savo 
ypatybių, o žmogiškosios vertybės išlieka tos pačios.“

Inga atvira – norint sudominti mokinius, labai svarbi 
mokytojo asmenybė ir mokytoju gali tapti ne kiekvienas: 
„Aš kaip biologė, tikiu genais. Jeigu dailininkui būna 
genetiškai nulemta mokėti piešti, tai su mokytoju lygiai 
tas pats. Reikia turėti genetinį kodą, kuris tau leidžia 
būti ir laisvai komunikuoti su jaunais žmonėmis. Aš pati 
ne iš karto apsisprendžiau būti mokytoja. Tai yra mano 
antroji specialybė. Pirmiausia esu juvelyrė, tačiau taip 
atsitiko, kad juvelyro darbas buvo automatinis, o aš 
– kūrybos žmogus. Tada stojau į pedagoginį institutą 
(dabartinį Lietuvos edukologijos universitetą) ir jį 
pabaigusi supratau, kad sėdžiu savo vėžėse.

Visuomet labai mėgau bendrauti, dirbti organizacinį 
darbą ir užsiimti kūryba. Todėl viskas taip išėjo, kad 
jau 28 metus dirbu mokytoja. Gamta man suteikė dar 
vieną dovaną – gebėjimą piešti. Tai man labai padeda 
mokykloje, kai reikia kurti schemas, paveikslus ir t. t.“
Inga su šypsena prisimena apie vaikystę, kai namo 
tempdavo viską, kas gyva: „Man visuomet patiko 
biologija. Aš esu kaimo vaikas ir mėgau tyrinėti gamtą. 
Pamenu, kai buvau 8–9 metų, grįžus iš lauko, prie durų 
mane pasitikdavo močiutė, kuri liepdavo išversti kišenes, 
kad namo neparsineščiau sliekų, geldelių ar dar kokių 
baisių dalykų“, – kvatoja Inga. 

Prakalbus apie šiuolaikinių mokinių domėjimosi lauką, 
Inga užtikrinta – mokinius labiausiai domina praktiniai 
darbai, kurie jiems suteikia daugiausiai motyvacijos: „Yra 
labai daug virtualių laboratorinių tyrimų, bet mokiniai 
visko nori čia ir dabar: paliesti, paimti, papilstyti, 
patyrinėti, papjaustyti... Taip pat, kiekvienas mokinys 
trokšta asmeninio dėmesio. Vaiką labai motyvuoja, 
jei randi laiko pamatyti jame lygiavertį žmogų, kolegą. 
Aš visada sakau, kad mokytojas ir mokinys yra viena 
komanda ir jie kartu siekia vieno bendro tikslo: kuo 
geresnių rezultatų ne tik mokiniui, bet ir mokytojui, nes 
mokinio geri rezultatai yra ir mokytojo geri rezultatai.“

Investuoja į įrangą

Apsidairius kabinete, kuriame kalbame su mokytoja, 
matome gausybę įrangos, kurią biologijos pamokose 
naudoja mokiniai. Inga teigia, kad gimnazija labai 
palaiko gamtos mokslus ir skiria jiems didžiules 
investicijas: „Aš savo pamokose naudoju 3D 
technologijas, kurios ypatingai motyvuoja mažuosius 
mokinius. Taip pat naudojame binokuliarinį mikroskopą, 
kuris gali fi lmuoti ir fotografuoti. Jį naudoju pamokose 
ir jis labai reikalingas projektiniuose darbuose, nes 
mūsų mokykloje kiekvienas mokinys per metus privalo 
paruošti tiriamąjį projektinį darbą su tiriamąja veikla. 
Pavyzdžiui, šiais metais fi lmuosime kaip keičiasi 
dafnijos širdies susitraukimų skaičius, paveikus ją 
kofeinu, alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis. 
Tai atliksime būtent su šiuo mikroskopu.

„
“Jei žmogus vien tik dirba 

ir neskiria laiko sau, tai 
yra negerai. Žmogus turi 

džiaugtis gyvenimu.
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darbams 7–8 klasėms skiriu diferencijuotas EMA 
užduotis. Man šios užduotys atrodo tobulos, todėl kad 
jos moko vaikus mąstyti. EMA užduotys verčia vaikus 
prisiimti atsakomybę už save: jeigu mokinys atsakingai 
nedirbs ir nesimokys, tai jo bendras įvertinimas nebus 
toks gražus, koks yra jo tikslas. 

Kartu su mokiniais kiekvienais metais išsikeliame savo 
tikslus, o mokslo metų pabaigoje – aptariame. Mokiniai 
pasako ir savo pageidavimus mokytojui, nes juk ir 
mokytojas turi tobulėti. Iš pradžių vaikams EMA yra 
tikras iššūkis, todėl mokytojui reikia kantrybės. Pradėjusi 
su mokiniais naudoti EMA kantriai du mėnesius 
aiškinau, kaip žiūrėti į užduotis, kaip jas atlikti, taip pat 
konsultavau ir tėvelius. Rezultatai jau gerėja, bet ne 
dėl pažymio gi dirbame. Vaikai jau išmoksta mąstyti ir 
spręsti problemas. Net pradeda įveikti tas sunkiausias 
Kazimiero problemines užduotis“, – didžiuodamasi savo 
mokiniais pasakoja mokytoja. 

Inga pasakoja, kad naudojo labai daug įvairių mokymo 
priemonių, kol neatrado EMA sistemos: „Už EMA 
geresnio įrankio 7–8 klasei neturiu. Labai norėčiau, 
kad EMA eitų tolyn ir atsirastų užduotys 9–10 klasei. 
Pirmiausia EMA patinka todėl, kad turi diferencijuotas 
užduotis. Antra, sistema yra neperkrauta ir užduočių 
yra ribotas kiekis, nes juk esmė yra kokybėje, o ne 
kiekybėje. Viena kokybiška užduotis gali patikrinti 
labai daug gebėjimų. Taip pat, vaikams labai patinka 
SAFARI lenta.“

Skirsto darbus

Inga labai daug savęs atiduoda mokyklai ir mokiniams, 
tačiau atranda laisvo laiko ir sau. Jos receptas – darbų 
skirstymas: „Aš manau, kad jei žmogus vien tik dirba ir 
neskiria laiko sau, tai yra negerai. Žmogus turi džiaugtis 
gyvenimu. Aišku, aš esu labai užimta ir laisvo laiko per 
mokslo metus nebūna tiek daug, bet aš tikrai jo surandu 
ir sau. Šventas reikalas – tris metus ketvirtadieniais 
einu į protmūšį. Tai yra atradimai, kūryba, mokymasis 
ir tobulėjimas. Mėgstu eiti į teatrą, keliauti. Į mašinos 
bagažinę susikraunu palapinę, virdulį, stovą ir kitus 
įrankius. Esu užkietėjusi turistė ir vasara yra mano 
mėgstamiausias metų laikas. Man pats nuostabiausias 
laisvalaikis yra miške, prie ežero. Mėgstu labai anksti 
ryte keltis, todėl paežerėje matau labai daug gyvos 
gamtos ir gyvūnų veiklos. Mano sesuo sako, kad aš esu 
tikras gamtos vaikas“, – juokiasi Inga.

Pokalbį Inga užbaigia šiltu palinkėjimu: „Aš norėčiau 
palinkėti, kad niekada nenusiviltumėte savo 
mažutėmis nesėkmėmis. Linkiu pasitikėti savimi, 
būti pozityviems ir smalsiems bei nepamiršti, jog 
mokytojas ir mokinys turi būti viena komanda. Tai yra 
labai svarbu ir tada Jus lydės sėkmė.“

Turime labai daug jutiklių, kuriuos prijungiame prie 
kompiuterių ir galime tirti įvairius veiksnius: pH, 
temperatūrą, organizmo skysčius ir t. t. Ant mokinių 
stalų stovi modernūs monokuliariniai mikroskopai su 
šviesos šaltiniu. Šiuo metu labai laukiame atkeliaujančių 
kompiuterių, kurie taip pat stovės ant kiekvieno stalo. 
Kompiuterine technika esame gerai aprūpinti ir mūsų 
mokiniai yra prie to pripratę, todėl jie labai nori praktinių 
darbų. Dėl šios priežasties esame sudarę sutartis su 
skerdyklomis ir mes galime gyvai tyrinėti kūno sandarą“, 
– pasakoja Inga. 

Mokiniai mokykloje visas šias technologijas aktyviai 
naudoja ir atlieka labai įdomius eksperimentus: „Pernai, 
atlikdami projektinį darbą, inkubatoriuje išperinome 
tris vadas viščiukų. Tai buvo didžiausias stebuklas 
mokykloje. Viena vada viščiukų ritosi prieš Šv. Velykas, 
tai net tėvai atėjo žiūrėti šio nuostabaus proceso. Nuo 
šių mokslo metų turime oficialiai dirbantį laborantą, kad 
praktikos darbų būtų dar daugiau, nes patys mokytojai 
jau nebespėja. Praktiniams darbams reikalingas 
pakankamai ilgas pasiruošimas.“

Didžiuojasi mokiniais

EMA taip pat atranda vietą aktyviose šios mokytojos 
pamokose: „Mūsų šūkis yra „pamokoje maksimum, 
namuose minimum“. Pamokoje atliekame maksimaliai, 
o namų darbams lieka minimaliai užduočių. Namų 
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AUTORIAI:

Skaidrė Barčienė
Kęstutis Grinkevičius
Jūratė Mikulevičiūtė
Jolanta Pauliukienė
Birutė Petraitienė
Margarita Purlienė
Ala Vaicekauskienė

Inga Viltrakienė

Recenzentai:
Dr. Elena Motiejūnienė

Dr. Juozas Raugalas

Apsauginė. / Apsaugo� organizmą. / Apsaugo� 
organizmą nuo ligų.
Leukocitą. / Baltąjį kraujo kūnelį. / Baltąją 
kraujo ląstelę.

1 taškas – už teisingai nurodytą 
kraujo funkciją. 
1 taškas – už teisingai nurodytą 
ląstelės pavadinimą.

Ženklai gali suteik� informacijos apie pakuotės perdir-
bimą. / Ar priemonė išbandoma su gyvūnais. / Iš kokių 
medžiagų pagaminta pakuotė. / Prie kurių rūšiuojamų 
atliekų pakuotę priskir�.
Atsakingas vartojimas susijęs su pasirinkimu tokių prie-
monių, kurios neteršia aplinkos / taupo žaliavas / kurioms 
išbandy� nenaudojami gyvūnai.
Pastaba: skir� taškų ir už kitus teisingus atsakymus, kai 
atsakingas vartojimas siejamas ir su mokinio asmenine 
aplinka, sveikata.

1 taškas – už nurodymą, kokios infor-
macijos gaunama iš pakuočių ženklų. 
1 taškas – už informacijos ant pakuočių 
sąsajas su atsakingu vartojimu.

Išnagrinėk komikso paveikslėlį ir atsakyk į klausimus.

Kokia kraujo atliekama funkcija vaizduojama komikse?

Kokią kraujo ląstelę vaizduoja baltasis komikso  
paveikslėlio herojus?

Turime nelauktų svečių – virusų. 
Kviečiu pas�prinimą – teks pakovo�!

Įkliuvome...
Veiksmas vyksta kraujyje.

Laikykitės ir 
nepasiduokite, 
bal�eji!

Birutė ir Kazimieras �nklaraščiui rengia įrašą apie žmogaus kūno odos priežiūros priemonių 
pasirinkimą. Įraše kviečiama atkreip� dėmesį į šių priemonių pakuotėse žymimus ženklus. 
Keletą jų matai iliustracijoje.

Kokios informacijos gali suteik� pakuotėse žymimi ženklai?

Kaip ši informacija susijusi su atsakingu vartojimu?

Važiuok ne automobiliu, o dviračiu.
Saugok miškus. / Nukirtai medį – pasodink du.
Visuomet taupyk šilumą, elektrą ir vandenį.
Naudok atsinaujinančius energijos šal�nius.
Pasodink medį.

Pastaba: galimi ir ki� teisingi atsakymai.

1 taškas – už teisingai įrašytus žodžius ir 
pabaigtus sakinius. 
Po 1 tašką – už kiekvieną �nkamai 
sukurtą sakinį.

Loreta parengė plakatą, kaip kiekvienas mūsų galime prisidė� prie šiltnamio efekto mažinimo. 
Padėk jai pristaty� plakatą – pagal nuotraukas pabaik rašy� ar sukur� sakinius.

1. Važiuok ne                                     , o                                      .

2.

3. Visuomet taupyk šilumą, elektrą ir                                       .

4.

5. Pasodink                                       .

1

3 4 5

2

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

EMA biologija 7–8 kl.
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

KAS SUDARO EMA 
BIOLOGIJĄ?

Temą sudaro 13 ir daugiau 
užduočių patenkinamo, 

pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių mokiniams.

Tai automatiškai ištaisomų 
užduočių rinkinys, skirtas 

greitai įvertinti ar įsivertinti 
žinias ir gebėjimus.

GREITASIS 
PASITIKRINIMAS
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RITA Raižienė:
esu mokytoja-kintamasis, o ne 
mokytoja-konstanta



Rita Raižienė – Vilniaus Simono Daukanto 
progimnazijos matematikos mokytoja, 
viena iš EMA autorių, gera energija 
spinduliuojantis ir žinių trokštantis žmogus. 
Ritos kelias matematikoje prasidėjo nuo 
lemtingų jos matematikos mokytojos 
žodžių. Ji džiaugiasi, kad gali keistis kartu 
su mokiniais ir būti ne mokytoja-konstanta, 
o mokytoja-kintamasis. „Man tai patinka“, – 
sako mokytoja. 

Kaip tapote matematikos mokytoja? Kokia 
Jūsų istorija?

Aš buvau iš tų mokinių, kurie kiekvienais metais, emocijų 
ir įspūdžių vedami, turi vis kitą svajonių profesiją. Tokio 
tikro ir vienintelio profesinio kelio nusipiešusi nebuvau. 
Eskizas atsirado visai netikėtai – abitūros metais, 
matematikos pamokos metu. Mokytoja sprendė painų 
trigonometrijos uždavinį lentoje, o aš sprendžiau 
sąsiuvinyje. Ji ėjo vienu sprendimo keliu, o aš ėjau kitu. 
Su mokytoja diskutavome, keitėmės nuomonėmis, kol 
visai netikėtai ji pasakė: „Kas mokys ateityje mokinius 
matematikos, jei ne tu!“ Ir aš... išgirdau.

Kur dirbate šiuo metu? Kurių klasių mokinius 
mokote? Kaip sekasi su šiuolaikiniais vaikais? 

Šiuo metu dirbu Vilniaus Simono Daukanto 
progimnazijoje, mokau septintokus ir aštuntokus – 
jaunus ir novatoriškus mąstytojus. Jiems gyvybiškai 
svarbios šiuolaikinės technologijos ir noras visada 
turėti teisę rinktis. Jų karta, kaip ir kiekviena kita, turi 
savo mokymosi ypatumus. Aš tai priimu kaip iššūkį ir 
galimybę tobulėti. Matematiniais terminais kalbant, 
savo šiuolaikinių mokinių dėka, aš esu mokytoja-
kintamasis, o ne mokytoja-konstanta. Man tai patinka.

Kai gavote kvietimą prisijungti prie EMA 
kūrimo, ar buvo aiškus šios priemonės 
sumanymas? Galbūt įnešėte savo idėjų? O gal 
prieš tai teko kažką panašaus daryti?

TAMO dienyne radau atvirlaiškį, kuriame buvo 
siūloma išbandyti EMA. Prisijungiau, išbandžiau ir 
net parefl ektavau. Netrukus po to gavau kvietimą 
prisijungti prie EMA kūrimo. Tada man šios priemonės 
sumanymas jau buvo suprantamas ir aš norėjau, 

kad jis būtų realizuotas. Buvau viena iš tų mokytojų, 
kuri pasvajodavo turėti skirtingo sunkumo ir įvairius 
gebėjimus tikrinančių užduočių banką čia pat, po ranka. 
Ne veltui sakoma, kad svajoti reikia atsargiai, nes norai 
dažnai išsipildo neįprastu būdu: svajojau tik turėti 
užduočių, o dabar pati prisidedu prie jų kūrimo.

Dėl įneštų savo idėjų tiksliai negaliu pasakyti. Kadangi 
EMA užduočių kūrimas yra komandinis darbas, sunku 
ir susigaudyti, kurio komandos nario galvoje idėja gimė, 
kurio – vystėsi, o kurio – įgavo formą.

Ar EMA yra ta priemonė, kuri padeda rasti 
bendrą kalbą su mokiniais? O gal tai įprasta 
mokymosi priemonė?

EMA nėra įprasta mokymo(si) priemonė, nors ir yra labai 
paprasta. EMA suteikia daugiau galimybių: mokinys turi 
sąlygas įgyti pasitikėjimo ir savigarbos mokydamasis, o 
mokytojas – mokydamas.

Ar teko pačiai dirbti su EMA ir mokiniais? 

Jau treti metai mano mokiniai (dabartiniai septintokai) 
mokosi ir auga kartu su EMA. Mus tuoj bus galima 
vadinti Emiečiais. Net negalėčiau pasakyti, kas mums 
su mokiniais yra EMA – ar mokymo(si) įrankis, ar 
bendravimo būdas. Turbūt ir viena, ir kita.

Kaip atrodo pamoka su EMA? O galbūt EMA 
labiau tinka namų darbams?

Aš EMA labiau naudoju namų darbams ir džiaugiuosi, 
kad taip turiu galimybę patikrinti, kaip mokiniams 
sekėsi savarankiškai atlikti paskirtas užduotis. Įprastai 
mokytojas pamokos pradžioje spėja tik patikrinti, 
ar mokinys atliko namų darbus, o su EMA aš turiu 
galimybę matyti ne tik, kad mokinys atliko užduotis, 
bet ir kaip atliko ir kiek taškų surinko. 

„
“Aš buvau iš tų mokinių, kurie 

kiekvienais metais, emocijų ir 
įspūdžių vedami, turi vis kitą 

svajonių profesiją. 
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Be viso to dar gaunu temos rezultatų analizę pagal 
gebėjimus ir pasiekimo lygius. Šią analizę pamokos 
pradžioje labai mėgstame su mokiniais peržiūrėti 
kartu. Jiems patinka matyti, kaip pavyko atlikti 
skirtingų gebėjimų užduotis: ar labiau sekėsi spręsti 
taikymo, žinių ar problemines užduotis. Jei matome, 
kad šlubuoja, tarkime, taikymo gebėjimų užduočių 
sprendimas, tai sutariame, kad pamokos metu šią 
spragą stengsimės užpildyti. Taip mano mokiniai 
prisideda prie paties mokymo kūrimo.

Kuo EMA skiriasi nuo kitų mokymosi 
priemonių, pratybų ir mokomųjų užduočių? 
Ar turi kokius išskirtinius bruožus?

Ko gero, EMA išskirtinis bruožas yra tas, kad ji daugiau nei 
mokymosi priemonė. EMA – ištisas mokymo ir mokymosi 

kompleksas (beveik kaip SPA). Čia galima diagnozuoti, 
mokyti, motyvuoti mokytis ir matuoti pažangą. Be viso 
to, ją patogu naudoti. Man patinka, kad aš galiu taisyti 
mokinių atsiųstas užduotis tiesiog savo telefone. Taip 
pat turiu galimybę pati sudaryti savo užduočių rinkinį 
iš siūlomų temos užduočių. Galiu paskirti automatiškai 
taisomų greito pasitikrinimo užduočių rinkinį ir vieno 
mygtuko paspaudimu patikrinti visų mokinių darbus.

Jei paklaustumėte ne manęs, o mano mokinių apie EMA 
išskirtinius bruožus, tai vienbalsiai įvardytų jos skaitmeninį 
formatą, interaktyvią pasiekimų atvaizdavimo lentą 
SAFARI ir, žinoma, užduočių personažą, kurį jie sutinka 
kiekvienoje temoje. Personažas Antanas geba sukurti 
tokią emociją, kad uždavinius su juo mokiniai aptarinėja 
kaip serialo epizodus.

Dažnai mokytojai pripratę naudoti ir vadovėlį 
ir pratybas. Ar netrūksta EMA vadovėlio?

Man vadovėlis yra tik metodinė medžiaga ir dažnai 
pamokos metu mes jo net neatsiverčiame. Man 
norėtųsi, kad rastųsi kažkas naujo, skaitmeninio 
turinio, su didesnėmis galimybėmis nei įprastas 
vadovėlis, kažkas tokio, kur mokinys galėtų mokytis 
jame, o ne iš jo. Jei EMA vadovėlis būtu tokio tipo 
sistema – tuomet jo trūksta.

Ką patartumėte mokytojui, kuris norėtų dirbti 
su EMA, tačiau bijo pradėti? 

Kaip sakė poetas Justinas Marcinkevičius „Žmogus 
bent sykį privalo parodyti liežuvį savo baimei“. Tad 
kodėl to nepadarius dabar? 

„
“Ne veltui sakoma, kad 

svajoti reikia atsargiai, 
nes norai dažnai išsipildo 

neįprastu būdu: svajojau tik 
turėti užduočių, o dabar pati 

prisidedu prie jų kūrimo.
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Po 1 tašką – už teisingą atsakymą.1. 2
2. 6 %

Atlik užduo�s.
1. Dėžutėje yra 100 sąvaržėlių. Kiek sąvaržėlių reikia paim�, kad 
paimtum 2 % visų sąvaržėlių?

Atsakymas: 

2. Gyvūnų prieglaudoje yra 100 šunų. 6 iš jų pudeliai. Kiek procentų 
visų prieglaudos šunų sudaro pudeliai?

Atsakymas: 

a) 60 m3

b) 6 dėžes
Po 1 tašką – už teisingą kiekvienos 
dalies atsakymą.

Krovininis sunkvežimis –  transporto priemonė su stačiakampio gretasienio formos priekaba, 
skirta kroviniams pervež�.   

a) Apskaičiuok sunkvežimio priekabos tūrį. 

Atsakymas: m3

b) Kiek daugiausia vienodų kubo formos dėžių galima pakrau� 
 į sunkvežimio priekabą, jei vienos dėžės tūris 8 m3?

Atsakymas: dėžes

12 m

2 m

2,5 m

1 taškas – už teisingus smailiųjų kampų didumus. 
1 taškas – už teisingus bukųjų kampų didumus.

60°, 120°, 60°, 120°.

Iš trijų vienodų stalų, kurių stalviršis yra lygiašonės trapecijos formos, sudėtas trikampio formos 
stalas taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Apskaičiuok vieno stalo stalviršio kampų didumus. 

Atsakymas: °, °, °.°, 

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

EMA matematika 5–8 kl.
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

7–8 KLASIŲ AUTORIAI:

5–6 KLASIŲ AUTORIAI:

Galina Malakauskienė
Anna Mažuolienė

Rita Raižienė
Edita Zapustienė

Recenzentė:
Sigita Žuklijienė

Eduardas Juška
Galina Malakauskienė

Anna Mažuolienė
Rita Raižienė

Edita Zapustienė

Recenzentė:
Sigita Žuklijienė

KAS SUDARO EMA 
MATEMATIKĄ?

Temą sudaro 13 ir daugiau 
užduočių patenkinamo, 

pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių mokiniams.

Tai automatiškai ištaisomų 
užduočių rinkinys, skirtas 

greitai įvertinti ar įsivertinti 
žinias ir gebėjimus.

Papildymas 5–6 kl.!

GREITASIS 
PASITIKRINIMAS
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INGA Litvinienė:
mokiniai turi galimybę augti, kaip 
brandžios asmenybės



Mokytojo darbas – ne tik pašaukimas. Tai 
nuolatinės kūrybos ir tobulėjimo reikalaujantis 
gyvenimo būdas. Šiuo metu dviejose mokymo 
įstaigose besisukanti – Klaipėdos rajono 
Pašlūžmio mokykloje-daugiafunkciame 
centre ir Endriejavo pagrindinėje mokykloje 
– lietuvių kalbos mokytoja ir viena iš EMA 
lietuvių kalbos autorių Inga Litvinienė 
pripažįsta, jog mokytojo darbas – tai darbas 
su kasdieniais iššūkiais. O svarbiausia, pasak 
mokytojos, gebėti mokinio pasiekimuose 
įžvelgti jų sėkmes. 

Su kokiais iššūkiais susidūrėte, kai kūrėte 
užduotis EMA sistemai ir kaip tai patenkino 
jūsų viziją ir lūkesčius?

Prisidėti prie EMA lietuvių kalbos dalyko autorių 
komandos mane pakvietė Jūratė Mikulevičiūtė. 
Išgirdusi pasiūlymą, buvau suintriguota, nes tai buvo 
visiškai nauji vėjai lietuvių kalbos mokymo pasaulyje. 
Man, kaip užduočių autorei, buvo nemenkas iššūkis 
parengti įvairių sudėtingumo lygių užduotis, bet 
darbams įsibėgėjus viskas susidėliojo į savo vietas ir  
rezultatas, mano nuomone, atitinka iniciatorių viziją ir 
šiuolaikinio mokymo(si) filosofiją.

Kai darbai buvo baigti ir EMA išvydo dienos šviesą 
ir buvo praktiškai išbandyta, įspūdis buvo malonus. 
Užduotys buvo įvairios, įtraukiančios mokinius. 
Smagiausia yra tai, kad  mokymo(si) turinys yra 
nuoseklus ir atitinkantis šių dienų ugdymo proceso 
reikalavimus: įdomios, vizualizuotos, diferencijuotos, 
kūrybiškos užduotys. Visi šie apibūdinimai tik 
patvirtina, kad EMA turinys yra išskirtinis. 

Ar išbandėte EMA su savo mokiniais? 

Taip, su EMA dirbau iš karto nuo užduočių pasirodymo. 
Buvo pusmečio pertrauka, bet dabar sugrįžus į mokytojos 
pareigas, su 5 ir 6 klasių mokiniais pamokose naudojamės 
šiomis patraukliomis, įdomiomis, įtraukiančiomis ir 
mokinių gebėjimus atitinkančiomis užduotimis. 

Ar EMA turi kokių išskirtinių bruožų lyginant 
su kitomis mokymosi priemonėmis?

Galėčiau išskirti šiuos EMA bruožus: diferencijuotos 
užduotys pagal mokymosi pasiekimus; kūrybiškas ir 

nestandartinis turinys; greitas ir efektyvus grįžtamasis 
ryšys; galimybė mokiniui stebėti savo pasiekimus ir/
ar pažangą (SAFARI) – asmenines sėkmės ir pažinimo 
džiaugsmo vizualizavimas. 

Kokiose mokyklose mokėte?

Šiuo metu dirbu dviejose mokyklos: Klaipėdos r. 
Pašlūžmio mokykloje-daugiafunkciame centre ir 
Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinėje mokykloje. 
Ilgus metus dirbau lietuvių kalbos mokytoja Rietavo 
Lauryno Ivinskio gimnazijoje, metus teko padirbėti ir 
Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje. 

Galbūt prisimenate smagių istorijų iš 
mokyklos laikų?

Mokykla apskritai yra tokia erdvė, kurioje nutinka 
visko: netikėtų, stulbinančių, kartais net gluminančių, 
ne išimtis, ir smagių istorijų. Visos jos yra svarbios ir 
dėliojasi viename paveiksle. Tik vienos vienintelės  
išskirti negalėčiau.

Kaip buvo, kai jūs buvote mokinė? 

Kai buvau mokinė, buvo kiek kitokia mokyklos 
samprata. Mokymosi procese buvo naudojami tik 
vadovėliai, kartais, bet itin retai – pratybų sąsiuviniai. 
Buvo taikomi tradiciniai mokymo(si) metodai. Tuo metu 
atrodė, kad kitaip negali būti, o mokymasis yra pasyvus, 
visiems vienodas ir koncentruotas į akademinių žinių 
kaupimą pagal mokytojo nurodymus. Šiandien mokiniai 
turi galimybę mokytis pagal savo gebėjimus, aktyviai 
įsitraukdami į mokymosi procesą. Svarbiausia, kad 
mokiniai dabar gali kaupti ne tik akademines (dalykines) 
žinias, bet ir augti kaip brandžios asmenybės, ugdytis 
bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos šiame 
iššūkių ir nuolatinių pokyčių pasaulyje.

Papasakokite, kokia Jūs, kai nesate mokytoja? 

Kai nesu mokytoja (tai būna labai retai, nes mokytojo 
darbas užima didžiąją dalį laiko), mėgstu skaityti, 
užsiimu rankdarbiais. Be to, jau 14 metų šoku tautinių 
šokių kolektyve „Trepsis“.

Šiuolaikinis mokytojas. Ko jam palinkėtumėte? 

Šiuolaikiniam mokytojui palinkėčiau nebijoti kasdienos 
iššūkių ir mokinio pasiekimuose įžvelgti jų sėkmes bei 
savo darbo didžiulę prasmę.

Manau, kad niekada nereikia sakyti „ne“. Gyvenimas 
stebuklingas reiškinys ir pasiūlo daug įdomybių – viena 
jų prieš kelerius metus pasirodžiusi EMA. 
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3 taškai – už 7–8 �nkamas žodžių poras.
2 taškai – už 4–6 �nkamas žodžių poras.
1 taškas – už 2–3 �nkamas žodžių poras.
0 taškų – už 0–1 �nkamą žodžių porą.

Antonimai:
sotus – alkanas,
saldžios – rūgščios,
sunki – lengva,
linksma – liūdna.

Sinonimai:
meilus – švelnus,
skanios – gardžios,
tobula – ideali,
mandagi – išauklėta.

Ry�s ir Gy�s autobusu važiuodami namo žaidė žaidimą: tai, ką pamatydavo, vienas berniukas 
apibūdindavo antonimų pora, o kitas – dviem sinonimais. Padaryk tą pa�.

Antonimai:

Sinonimai: 

2 taškai – už 5 gerai parašytus sakinius 
arba junginius.
1 taškas – už 2–4 gerai parašytus 
sakinius arba junginius.
0 taškų – už 0–1 gerai parašytą sakinį 
arba junginį.

Obuolys ant stalo.
Pieštukas po stalu.
Lempa virš stalo.
Kėdė prie stalo.
Kabliukas įkaltas į stalą.

Parašyk žodžių junginį ar sakinį su prielinksniu nurodydamas, kur yra daiktas stalo atžvilgiu.

2 taškai – už teisingai įrašytus 4–5 žodžius. 
1 taškas – už teisingai įrašytus 2–3 žodžius. 
0 taškų – už teisingai įrašytą 0–1 žodį. 
+ 2 taškai – už teisingai išrašytus 2 žodžius ir nuro-
dytą �nkamą taisyklę. 
1 taškas – už teisingai išrašytą 1 žodį ir nurodytą 
�nkamą taisyklę arba �k teisingai išrašytus 2 žodžius. 
0 taškų – už teisingai išrašytą 1 žodį arba ne�nkamai 
atliktą užduo�.
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Alegorija, avarija.
J tariame ir rašome prieš lietuvišką galūnę.

Matas pasiūlė Gabrielei pasivaržy� – išspręs� kryžiažodį. Nors abu žinojo teisingus atsakymus, 
Gabrielė laimėjo – Matas suklydo įrašydamas 2 žodžius. Nurodyk, kurių kryžiažodyje pavartotų 
žodžių rašyba gali kel� iššūkį ir kokią taisyklę reikia mokė�, kad galėtum išveng� klaidų.

R
E
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A
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1. Veiksmo vieta cirke.
2. Ne�esioginės reikšmės (paslėptas) vaizdas, pasakojimas.
3. Žemėlapių rinkinys (knygos pavidalo).
4. Didelis nelaimingas atsi�kimas.
5. Oficialus mokyklos baigimo pažymėjimas.

Žodžiai: Taisyklė:

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Vertinimo instrukcija

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

Teisingas atsakymas

EMA lietuvių kalba 5–8 kl.
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

5-6 KLASIŲ AUTORIAI:

7-8 KLASIŲ AUTORIAI:

Agnė Bolytė
Arūnas Dagys
Inga Litvinienė
Inga Uinskienė

Roma Vareikienė

Recenzentės:
Raimonda Jarienė

Nijolė Toleikytė
Dr. Gintarė Vaitonytė

Dr. Mindaugas Grigaitis
Inga Uinskienė

Recenzentas:
Dr. Antanas Smetona

KAS SUDARO EMA 
LIETUVIŲ KALBĄ?

Temą sudaro 13 ir daugiau 
užduočių patenkinamo, 

pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių mokiniams.

Tai automatiškai ištaisomų 
užduočių rinkinys, skirtas 

greitai įvertinti ar įsivertinti 
žinias ir gebėjimus.

Papildymas 5–6 kl.!

GREITASIS 
PASITIKRINIMAS
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EMA personažai

OLIVERIS

ANTANAS

GABRIELĖ

KAZIMIERAS 
IR BIRUTĖ

Susipažinkite – iš pačios Jungtinės Karalystės sveikinasi smalsusis Oliveris. Šis 
žavus jaunuolis – tikras atradimų asas. Oliveris gyvena Londone ir puikiai kalba 
angliškai. Kadangi anglų kalba jam gimtoji, jis lengvai gali kalbėti taisyklingai, net 
jei gramatikos taisykles žino ne visuomet. Vaikams Oliveris padės užduotyse, 
kai bus ieškomas teisingiausias kelias anglų kalbos labirintuose.

Antanas supranta, kad beveik viskas aplink yra paremta matematika: akcijos 
apelsinams, spidometras ant jo dviračio ar Beyoncė honoraras. Suprasdamas 
matematiką, jis greičiau susigaudo jį supančiame pasaulyje. Antanas vaikams 
padės suprasti, kad matematika yra viso ko pagrindas. Jei dviratis augina kojų 
raumenis, tai matematika padeda auginti smegenis.

Ši mergaitė puikiai išmano gramatikos mokslą ir net nemirktelėdama pritaiko 
gramatikos taisykles įvairiose užduotyse. Kartais Gabrielė dėl savo neregėto 
apsiskaitymo, užsispyrusio charakterio ir ne kiekvienam būdingo atkaklumo 
lyginama su lietuvių literatūros veikėja, įžymiąja rašytoja Gabriele Petkevičaite – Bite. 

Kazimieras ir Birutė yra gamtos tyrinėtojai: kartu dalyvauja ekspedicijose, žaidžia 
badmintoną. Gamtoje juos dažniausiai galima sutikti dviese. Abu labai domisi 
aplinka ir biologine įvairove. Jiems abiem biologija patinka, nes ji leidžia daug 
keliauti ir leisti laiką gryname ore. Birutė ir Kazimieras ragina vaikus būti kuo 
daugiau gryname ore, o su jais vaikai visada gali susisiekti išmaniuoju telefonu.

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 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.



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


