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Kas   yra   EMA?  
 
EMA   –   tai   elektroninė   mokymosi   aplinka,   kuri   leidžia   diferencijuo�   ir   individualizuo�  
mokymo(si)   procesą   ir   suteikia   rezultatų   analizės   įrankius   bei   interaktyvią   motyvavimo  
sistemą.   
 
 

EMA   dalykai   ir   klasės:  
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Kodėl   EMA   �nka   nuotoliniam   mokymui?  
 
 

● Veikia   stacionariuose   ir   planše�niuose   kompiuteriuose   bei   telefonuose,   esant  
interneto   ryšiui.  

● Galima   mokiniams   paskir�   diferencijuotus   ir   individualizuotus   užduočių   rinkinius,  
nustatant   atlikimo   terminą   ir   trukmę.  

● Galima   skir�   vadovėlio   temą   ir   stebė�   perskaitymo   bei   supra�mo   progresą.  

● Galima   gau�   mokinių   atliktas   užduo�s,   jas   taisy�,   komentuo�   ir   grąžin�   pasitaisy�,  
taip   suteikiant   mokiniui   grįžtamąją   informaciją.  

● Ištaisius   užduo�s,   galima   gau�   klasės   rezultatų   analizę   ir   padary�   išvadą,   kaip  
mokiniams   sekėsi   supras�   naują   temą.  

● Galima   stebė�   kiekvieno   mokinio   mokymosi   progresą.  
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Kaip   tap�   EMA   naudotoju?  

1.   Registracija   ir   prisijungimas  
 
Naršyklėje  įveskite www.emapamokos.lt .  Patekę  į  EMA  puslapį,  spauskite  mygtuką          
“PRISIJUNGTI:   Mokytojams”   (1   pav.)  

 
1   pav.  

 
Jeigu  esate  užsiregistravę  EMA  sistemoje,  naudokite  kairėje  ekrano  pusėje  esan�  mokytojo            
prisijungimą.  Įvedę  savo  el.  pašto  adresą  ir  registracijos  metu  sukurtą  slaptažodį,  spauskite             
mygtuką   “Prisijung�”   (2   pav.   kairė).  
 
Jeigu  EMA  sistemoje  nesate  užsiregistravę,  spauskite  dešinėje  ekrano  pusėje  esan�  mygtuką            
“Registruo�s”   (2   pav.   dešinė).  

 
2   pav.  

 
Norint   užsiregistruo�   į   EMA   sistemą,   užpildykite   registracijai   reikalingus   duomenis:   
-   įveskite   savo   el.   pašto   adresą  
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-   sugalvokite   ir   įveskite   slaptažodį,   kurį   naudosite   prisijungimui   prie   EMA   sistemos.   
Užpildžius  visus  laukus,  pažymėkite,  kad  su�nkate  su  sistemos  naudojimosi  taisyklėmis  ir            
privatumo   poli�ka   ir   spauskite   mygtuką   “Registruo�s”   (3   pav.   A).   
 
Jeigu  mokykloje  naudojate  TAMO  dienyną,  spauskite  mygtuką  “Registruo�s  su  TAMO”  (3  pav.             
B).  

 
3   pav.  

 
SVARBU :  užsiregistravus  arba  prisijungus  prie  savo  paskyros,  įveskite  savo  kontak�nę           
informaciją   ir   patvir�nkite   pedagogo   tapatybę   per   TAMO   arba   ITC.   
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2.   Klasių   sąrašų   įkėlimas   ir   mokinių   prisijungimo   duomenys  
 
Savo  EMA  paskyroje  pasirinkite  skil�  “Rezultatai  ir  motyvavimas”.  Čia  galėsite  maty�  esamus             
klasių   sąrašus   ir   mokinių   prisijungimo   duomenis   (4   pav.).   

 
4   pav.  

 
Jeigu  Jūsų  mokinių  klasės  sąrašo  nėra,  tuomet  jį  galite  įkel�  savarankiškai.  Spauskite  mygtuką              
“Pridė�   klasę”   (5   pav.).   

 
5   pav.  
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Įkeliant   klasės   sąrašą,   reikia   (6   pav.):  
-   įves�   klasės   pavadinimą   (pvz.   2c);  
-   pažymė�   mokslo   metus;  
-   kiekvieno   mokinio   vardą   ir   pavardę   rašy�   iš   naujos   eilutės;  
-   pažymė�   sąrašo   duomenų   eiliškumą   pagal   tai,   kaip   surašėte   mokinius;  
-   paspaus�   mygtuką   “Saugo�”.  
 

 
6   pav.  

 
Įkėlus  klasės  sąrašą,  tame  pačiame  lange  matysite  mokiniams  sugeneruotus  prisijungimo           
duomenis:  kiekvieno  mokinio  prisijungimo  vardą  ir  PIN  kodą  (7  pav.).  Šiuos  duomenis             
perduokite  mokiniams.  Kiekvienas  su  savo  prisijungimo  duomenimis  galės  prisijung�  prie           
savo   paskyros.   

 
7   pav.  
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Kaip   naudo�   EMA   nuotoliniam   mokymui?  

1.   Užduočių   skyrimas  
 

Spauskite   “Užduočių   bankas”,   pasirinkite   mokomąjį   dalyką   ir   klasę   (1   pav.).  

 
1   pav.  

 
Pasirinkite   temą,   kurią   norite   paskir�   ir   spauskite   ant   jos.   Galite   pasinaudo�   3   variantais:  

- skir�   diferencijuotus   užduočių   rinkinius   (2   pav.   A);  
- skir�   greitojo   pasi�krinimo   užduočių   rinkinį   (2   pav.   B);  
- sudary�   savo   užduočių   rinkinį   (2   pav.   C).  

 
Pasirinkę   užduočių   variantą,   spauskite   mygtuką   “Paskir�   užduo�s”   (2   pav.   D).  

 
2   pav.  
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Pasirinkite   klasės   sąrašą,   kam   skiriate   užduo�s   ir   spauskite   ant   jo   (3   pav.).   

 
3   pav.  

 
To   pa�es   lango   apačioje   galite:  

- suskirsty�  mokinius  pagal  pasiekimų  lygius  skiriant  diferencijuotus  užduočių  rinkinius          
tempiant   juos   pele   į   lygių   stulpelius   (4   pav.);  

- varnele  pažymė�  mokinius,  kuriems  skiriate  greitojo  pasi�krinimo  ar  savo  sudarytus           
rinkinius   (5   pav.).   

 
Pažymėjus   ar   suskirsčius   mokinius,   spauskite   mygtuką   “Paskir�   užduo�”.  
 

 
4   pav.  

 

Jeigu   kiltų   klausimų,   maloniai   prašome   pasinaudoti   „pagalba   gyvai“,   rašyti   el.   paštu  
info@emapamokos.lt   ar   skambinti   telefonu   +370   5   214   1306.  



11  

 
5   pav.  

 
Skiltyje   “Rezultatai   ir   motyvavimas”   galite   stebė�   užduočių   atlikimo   statusą   (6   pav.).   

 
6   pav.  

2.   Užduočių   taisymas   ir   rezultatų   analizė  
 
Skiltyje  “Rezultatai  ir  motyvavimas”,  pasirinkite  klasę  ir  lango  apačioje  matysite  skil�            
“Paskirtos  užduotys”.  Atsidarius  paskirtą  temą,  prie  atliktos  mokinio  užduo�es  spauskite           
mygtuką   “Ver�n�   arba   grąžin�”   (1   pav.)  
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1   pav.  

 
Atsidarę   mokinio   atliktą   užduo�,   matysite:  

- mokinio   įrašytus   atsakymus   (2   pav.   A);  
- galėsite   naudo�   užduo�es   taisymo   įrankius   (2   pav.   B);  
- skir�   taškus   (2   pav.   C)   remian�s   ver�nimo   instrukcija   (2   pav.   D).  

 
2   pav.  
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Įver�nus   visas   rinkinyje   esančias   užduo�s,   ekrano   apačioje   spauskite   mygtuką   “Baig�  
ver�nimą”.   Jeigu   norite,   kad   mokinys   pataisytų   atliktą   užduo�,   spauskite   mygtuką   “Grąžin�  
darbą   pataisy�”   (3   pav.).  
 

 
3   pav.  

 
Ištaisius   mokinio   atliktą   užduo�,   matysite:  

- mokinio   surinktą   taškų   skaičių   (4   pav.   A);  
- per   kiek   langelių   rekomenduojame   pajudė�    SAFARI    lentoje   (4   pav.   B);  
- bendrą   temos   rezultatų   analizę   (4   pav.   C).  

 
4   pav.  
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