
Vilniaus Taikos progimnazijoje 2018-2020 metais bus vykdomas iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0082 „Šiuolaikinė mokymo(si) 

aplinka – individuali moksleivių pažanga“ 

Taikos progimnazija teikė paraišką ir laimėjo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0082 „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali 

moksleivių pažanga“. Projektas bus vykdomas 2018 – 2020 metais.  

Projekte dalyvaujančios mokyklos: projekto pareiškėja – Kauno Senamiesčio progimnazija ir 

projekto partneriai: Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, 

Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija, Vilniaus Taikos progimnazija.  

Projekte pasirinkta pradėti dirbti su 6 klasių mokiniais, kurie projektui pasibaigus būtų 8 

klasės mokiniai. Tai užtikrintų nuoseklią projekto eigą ir mokinių pažangą. Projektas orientuojamas 

į individualios mokinių pažangos vertinimą, mokymosi diferencijavimą pagal poreikius bei 

interaktyvius mokymosi metodus. Projekte dalyvaujančios mokyklos diegs šiuolaikinę mokymo(si) 

aplinką, kuri turėtų galimybes vertinti individualias kiekvieno mokinio išgales ir ypatybes, siekiant 

nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu.  

Šiuolaikinė mokymosi aplinka yra išmani klasė, kurią sudaro speciali įranga, padedanti 

efektyviai naudoti pamokos laiką: planšetės, mokytojo kompiuteris, programinė įranga, mokymo(si) 

analitika bei virtualus mokymosi turinys. Kiekvienas mokinys turės mokymosi vietą, jam bus 

suteikiamas elektroninis matematikos dalyko turinys, užduotys pritaikomos pagal jo gebėjimų 

lygmenį, priskiriama individuali mokymosi sistema, pasiekimų matuoklis, leidžiantis moksleiviui 

stebėti savo mokymosi pokyčius, stiprybes ir silpnybes bei gauti grįžtamąjį ryšį ir mokytojo.  

Kiekvienas matematikos mokytojas turės parengtą mokymosi turinį, kuriame ras parengtas 

užduotis, padedančias sutaupyti laiko rengiantis testams, kontroliniams, namų darbams. Mokytojas 

turės automatinį mokinių mokymo(si) analizės įrankį, tai leis daugiau dėmesio skirti individualiems 

moksleivių mokymosi poreikiams bei jų pažangos skatinimui.  

Įranga ir elektroniniu mokymosi turiniu bus naudojamasi matematikos pamokų metu 2018- 

2020 metais.  

Vilniaus Taikos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Abramonienė 
 

 



 
 

 



Man išmaniosios klasės privalumai yra: 
 lengviau sudominti ir įtraukti mokinius į ugdymo procesą; 
 galimybė įdomiau organizuoti savarankišką mokymąsi ar darbą grupelėse; 
 galimybė realiu laiku stebėti kiekvieno mokinio atliekamas užduotis, ir jeigu kažkam 

nesiseka - greičiau gali pastebėti, prieiti, paaiškinti. 
 lengviau individualizuoti užduotis ir parinkti skirtingą darbo tempą; 
 ugdomi mokinių skaitmeniniai įgūdžiai. 

Matematikos mokytoja N. Plokštienė 
 
Mokiniai labai mėgsta dirbti su kompiuteriais. Pamokos metu išsprendžiame daugiau 

uždavinių, darbo tempas didesnis. Geros ir įdomios užduotys. Man patinka, nes galiu diferencijuoti 
tiek klasės darbą, tiek namų darbus. Ema 5 klasės vadovėlis patinka, nes aiškiai išdėstyta teorija, 
daug pavyzdžių. Užduotys sudėliotos nuo lengvesnių iki sudėtingų. Uždaviniai susieti su gyveniškom 
situacijom. Mokiniai visuomet džiaugiasi „išmaniosiom“ pamokom! 

 
Matematikos ir IT vyr. mokytoja Ž. Šiškienė 

 
Dirbti patinka, nes dingo drausmės klausimas, moksleiviams padidėjo motyvacija, 

susidomėjimas matematika. 
Užduotis individualios, diferencijuotos pagal moksleivių mokymosi lygius, sudaromos 

galimybės įvairių pasiekimų lygio mokiniams dirbti individualiai. Gyvenimiškos užduočių situacijos 
parodo, kaip tos žinios yra pritaikomos. 

Matematikos vyr. mokytoja L. Jermakova 
 
Mokinių pasisakymai: 
 

Įdomesnės pamokos. Dirbant su technologijomis labiau norisi dirbti. J. Mirinas 6c 
Nereikia rašyti ranka. Dirbti su kompiuteriu labai įdomu ir mokiniai turi daugiau motyvacijos 

matematikai. A. Purvinis 6b 
Dirbti su išmaniaisiais įrenginiais visada smagu. Š. Parakininkas 6b  
Per šias pamokas galima viską iškarto pasitikrinti ir pamatyti ar viską teisingai supratau. M. 

Baigytė 6d  
Patinka dirbti kompiuterių klasėje, nes užduotys kompiuteryje būna žymiai įdomesnės, nei 

darant iš vadovėlio. Iš EMA pratybų galima daugiau išmokti, nes užduotyse reikia įjungti „loginį 
mąstymą“. 8 kl. 

 
Patinka dirbti, nes iš EMA pratybų galima daugiau išmokti. Ten sudėtingesni pratimai negu iš 

vadovėlių. 8 kl. 

Patinka dirbti, nes tuomet gali dirbti su kompiuteriais, daryti šiuolaikiškas užduotis, 

pasipraktikuoti. Dažnai EMA pratybos padeda logiškai išmąstyti. Patinka dirbti šiek tiek kitokioje 

aplinkoje. 8 kl. 

Patinka, nes yra labai neįprasta ir įdomu. Anksčiau EMA pratybas sprendėme tik namuose, o 

dabar sprendžiame mokykloje ir tai labai puiku. Tikrai geriau negu kiekvieną dieną sėdėti klasėje ir 

rašyti viską į sąsiuvinį. Čia yra daug įvairesnių užduočių pagal kiekvieno mokinio lygį. 6 kl. 

Patinka mokytis kompiuterių klasėje, nes EMA pratybose yra kitokių užduočių nei vadovėlyje, 

tad geriau galima įsisavinti žinias. Taip pat mokiniai gali ne tik rašyti į sąsiuvinį. EMA pratybose yra 

sunkesnių užduočių ir skirtingi lygiai kiekvienam žmogui pagal jo žinias. E. Narkevičiūtė 6e 



Pamokos su kompiuteriais įdomesnės, tuo, kad nuo rašymo nepavargsta rankos. Tos 

pamokos „išmanesnės“. G. Varnytė 5e 

Man labai patinka pamokos su kompiuteriais, nes galima daugiau išbandyti, pvz.: pažiūrėti 

3D formatu. Rimgailė 5f 

Man labiau patinka su kompiuteriais pamokos negu paprastos, nes su kompiuteriais 

daugiau norisi dirbti. Milana 5f 

Patinka, nes tos pamokos būna išskirtinės, nereikia tiek daug rašyti, įdomios užduotys. A. 

Navickytė 5e 

EMA pratybose dažniau būna tekstiniai uždaviniai, kurie man labai patinka. K. Bogdevič 5e 

Patinka, nes praskaidrina smegenis ir atriboja tave nuo banalių pamokų. Ūla 7a 

 


