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Kasdieniame gyvenime nuolat pasitaiko situacijų, kai norėdami išspręsti 
problemas, su kuriomis susidūrėme, turime atlikti skaičiavimus ir matematinius 
veiksmus. Matematika yra svarbi visiems. Ir ji gali būti smagi, įdomi ir 
naudinga. 

Ar kada pagalvojote apie tai, jog matematiniai įgūdžiai yra būtini kasdieniame 
gyvenime bei norint integruotis į darbo rinką? 

Matematinių įgūdžių svarba ir tobulinimas

• Tiesiog atsisiųskite „M-Easy“ mobiliąją programėlę iš „Google Play“ 
parduotuvės arba apsilankę projekto „M-Easy“ interneto svetainėje adresu 
http://measy.lpf.lt/mobile_app.html

Mokymosi kursas „M-Easy“ padeda mokytis matematikos arba tobulinti 
matematinius įgūdžius, naudojantis  ir mobiliaisiais įrenginiais asmeniniu 
kompiuteriu. Mobiliosiomis programėlėmis galite naudotis bet kur ir bet kada –  
net tuomet, kai esate neprisijungę prie interneto, todėl jums nereikia 
nuolatinio interneto ryšio:

• Norėdami pradėti internetinį mokymosi kursą savo kompiuteryje, nueikite į 
projekto interneto svetainę ir paspauskite skiltį „Pagerink savo matematikos 
žinias.“ 

• Galite nesunkiai mokytis savarankiškai arba padedant pedagogui, mokytis 
vienas/-a arba grupėje –  jūsų teisė rinktis!

Vadovą taip pat galite atsisiųsti ir išanalizuoti be interneto ryšio. 
Būsite supažindinti su visu mokymosi kursu, sužinosite, kaip 
pradėti šį kursą ir kaip juo naudotis. 

Mokymosi kursą pradėkite nuo Besimokančiojo vadovo – atidžiai 
perskaitykite šį dokumentą.  

Mokymosi kursas „M-Easy“: pagrindiniai žingsniai

Įvertinkite savo matematinius įgūdžius, naudodamiesi internetine 
įsivertinimo priemone!
Pasirinkę šią priemonę, turėsite atsakyti į klausimus, susijusius su 27-
iais svarbiais matematiniais įgūdžais. Galbūt kai kuriuos įgūdžius jums 
reikės tik šiek tiek patobulinti arba pasirinkti ilgesnį mokymosi kursą. 
Atsakyti į klausimus jums prireiks maždaug 50-ies minučių.

Jei norite atnaujinti ir patobulinti savo pagrindines 
matematikos žinias, pasirinkite mobiliųjų programėlių 
e.katalogą, kuriame yra pateikiamos kruopščiai atrinktos ir 
patikrintos mobiliosios programėlės. Naudodamiesi šiomis 
programėlėmis, besimokantieji gali rinktis iš 2-jų variantų: 
pasirinkti, kokius įgūdžius nori patobulinti arba išbandyti 
konkrečias mobiliąsias programėles. Jums bus pateiktas 
programėlių sąrašas su aprašymais ir nuorodomis, kaip 
atsisiųsti mobiliąsias programėles ir kaip jomis naudotis.  

Jei norite tobulėti ir toliau, naudokite gyvenimiškomis situacijomis 
paremtų mobiliųjų programėlių rinkinį „Mobile Apps M-Easy“, kuris 
yra skirtas „Android“ operacinę sistemą turintiems mobiliesiems 
įrenginiams. Naudodamiesi šia mokymosi priemone, turėsite 
galimybę mokytis matematikos iš gyvenimiškų situacijų. „M-Easy“ 
mobiliųjų programėlių rinkinį sudaro 21 situacija, kuri apima 
biudžetą, keliones, laisvalaikį bei daugybę kitų gyvenimiškų 
situacijų.  Po šio mokymosi kurso būsite pasirengę nedelsiant 
panaudoti įgytas žinias kasdieniame gyvenime! 

Jei jums reikia pagalbos, pasirinkite skiltį „Pagalba 
besimokančiajam“, kurioje galėsite užduoti klausimus, gauti 
patarimų bei dar labiau mėgautis „M-Easy“ mokymosi 

Baigę mokymosi kursą, dar kartą atlikite tas pačias įsivertinimo priemonės užduotis, kad 
galėtumėte įvertinti savo pažangą.
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