EMP

Elektroninis mokinio
pažymėjimas (EMP)
– galimybių kortelė mokyklai ir mokiniui!

www.mokiniopazymejimas.lt
facebook.com/mokiniopazymejimas
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Apie EMP

Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) – tai šiuolaikiškas ir saugus mokinio asmens dokumentas. Palyginus su senuoju popieriniu moksleivio pažymėjimu – tai
neišsemiamų galimybių kortelė, nes papildomai integruotos funkcijos praverčia tiek mokiniui, tiek jo tėvams,
tiek ir mokyklai.

EMP suteikia mokiniams galimybę pasinaudoti specialiais partnerių pasiūlymais ir nuolaidomis. PILDYK tinkle nemokami pokalbiai bei SMS su draugais ir artimaisiais, nuolaidos kanceliarinėms prekėms, būreliams, pramogoms, aprangai ir t.t. Nuolaidos
moksleiviams reiškia ir galimybę sutaupyti tėvams.

Nemokamai diegiamos sistemos mokykloje naująjį EMP paverčia
puikiu pagalbininku organizuojant ugdymo procesą. Mokyklose,
kuriose įdiegtas EMP, gali veikti atsiskaitymo mokyklos valgykloje sistema, sujungta su nemokamo maitinimo apskaita, saugumo
mokyklos teritorijoje funkcija, bibliotekos abonementai ir t.t. Be
to, nemaža dalis funkcijų tėvams suteikia daugiau pasitikėjimo
mokykla, nes jos geriau užtikrina vaikų saugumą, leidžia greičiau
sužinoti apie vaiko dieną mokykloje.
Išbandykite vieną iš ateities mokyklos atributų jau dabar ir suteikite
galimybę moksleiviams naudotis moderniomis priemonėmis.
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Naujasis EMP patogus. Visos funkcijos integruotos vienoje daugiasluoksnėje plastikinėje kortelėje, su integruotu nekontaktiniu
lustu. Moksleiviai, turintys EMP, gali pamiršti keliasdešimt iki tol
turėtų kortelių: popierinį pažymėjimą, nuolaidų korteles, mobiliosios sąskaitos papildymo kortelę, transporto bilietą, skaitytojo
bilietą bibliotekoje ir t.t. Visa tai telpa viename EMP! Be to, kortelė
– saugi. Jos saugumą patvirtino Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba.

Kai EMP kišenėje.
Ką daryti?

Mokinio zonoje:

Gavus pažymėjimą reikėtų prisijungti prie mokiniopazymejimas.lt
esančios asmeninės moksleivio zonos. Prisijungti prie jos galima
naudojantis tais pačiais duomenimis, kuriais buvo jungiamasi
registruojantis gauti pažymėjimą. Asmeninėje mokinio zonoje
laukia daug naujienų ir vertingų pasiūlymų, todėl radus laisvą
minutę, pravartu bent retkarčiais čia užsukti.

Pateikiama visa informacija apie EMP, nurodomas galiojimo
laikas, yra blokavimo mygtukas, jei mokinys pažymėjimą pameta.
EMP partnerių – Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) bei jaunimo informavimo portalo „Žinau viską“ – naujienos.
Specialiai EMP moksleiviams skirti konkursai.
Geriausios Europos jaunimo kortelės nuolaidos.
Galimybė aktyvuoti specialų „Tele2” PILDYK planą
„Moksleivis“.
Informacija apie PILDYK ID sąskaitą ir elektroninės piniginės
likučiai.
Beje, jei kyla klausimų dėl naudojimosi EMP – vidinėje zonoje yra
speciali žinučių zona, kurioje galima užduoti klausimus EMP komandai.
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Kiekviena mokykla turi savo EMP administratorių, kuris tvarko moksleivių, turinčių EMP, duomenis bei išduoda, aktyvuoja
pažymėjimus. Vaikams, gavus pažymėjimą, nieko daugiau daryti
nereikia. Jis veikia savaime. Tiesa, tam, kad pažymėjimas neliktų
tik paprasta kortele – reikia išmokti juo naudotis ir „ištraukti“ iš
jo visas gėrybes.

Ir mokymuisi, ir
pramogoms

Planas „MOKSLEIVIS“

Kiekvienas EMP kitoje jo pusėje turi lipduką, kuris pažymėjimą
paverčia Europos jaunimo kortele. Ką tai reiškia? Kad moksleivis
gali naudotis daugiau nei 600 nuolaidų bei pasiūlymų visoje
Lietuvoje bei dar 60 tūkst. nuolaidų Europoje.
Su EMP galima pigiau keliauti, lankyti būrelius ir mokytis, įsigyti
stilingų daiktų laisvalaikiui bei mokyklai! Tarp šimtų pasiūlymų
galima rasti nuolaidas McDonald’s restoranams, Čili picai, knygynams, Tally Weijl drabužiams, vairavimo, kalbų kursams ir t.t.!
Visos nuolaidos: www.jaunimas.lt.

Prisijungus prie mokinio zonos, mokinys gali aktyvuoti specialiai EMP turėtojams skirtą „Tele2“ PILDYK planą „Moksleivis“. Ką
jis duoda? Kone nemokamus pokalbius ir SMS su draugais bei
artimaisiais!
Su planu „Moksleivis“
- 3000 nemokamų SMS per mėnesį į visus Lietuvos tinklus.
- pokalbiai su PILDYK draugais už 0 Lt/min.
- pokalbiai į „Tele2” bei kitus Lietuvos tinklus vos už 0,08Lt/min.
Net 6 mėnesius šis planas suteikiamas nemokamai, o vėliau –
kainuoja vos 5 Lt/mėn.
Beje, jei mokinys neturi PILDYK numerio – su EMP jį nemokamai
galima gauti bet kuriame „Tele2“ salone!
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Europos jaunimo kortelė

Transporto bilietas

Saugumo mokykloje sistema
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Geriau užtikrina, kad į mokyklos pastatą nepatektų pašaliniai asmenys, o tėvams, sudaro galimybę žinoti, ar vaikas
atėjo į mokyklą. Techniškai
išanalizavus visas lankomumo apskaitos sistemų galimybes, buvo rastas geriausias ir
funkcionaliausias sprendimas
– EMP skaitytuvai klasėse bei
el. spynos ir domofono junginys prie išorinių mokyklos
durų. Skaitytuvai klasėje užtikrins tiksliausius duomenis
apie moksleivių lankomumą,
o el. spyna – jog į mokyklos
pastatą nepateks pašaliniai asmenys. Jei į mokyklą užsuktų
tėvai, jie bus įleisti budėtojo,
paskambinę jam domofonu.
Tai – geriausias būdas, užtikrinantis moksleivių saugumą ir
kontrolę mokykloje.

Didžiuosiuose miestuose EMP – transporto bilietas, kurį tėvai gali papildyti, todėl
vaikams nereikia dar vienos kortelės.
Beje, mokiniams, gyvenantiems toliau
nuo mokyklos, ant pažymėjimo nurodomas pavėžėjimo maršrutas nuo namų
iki mokyklos. Vilniuje ir Kaune EMP jau
veikia kaip elektroninis bilietas ir atlieka
visas viešojo transporto bilieto funkcijas.
Netrukus tokia galimybė bus suteikta ir
kitų miestų moksleiviams.
Vilniaus dviračių sistema
Naudodamiesi savo EMP, Vilniaus moksleiviai gali važiuoti ir su oranžiniais miesto dviračiais. Tereikia užsiregistruoti
„Cyclocity Vilnius” sistemoje ir važiuoti –
tai geriausias būdas keliauti miesto centre, o kartu, ir apžiūrėti įspūdingiausias
Senamiesčio vietas.
Atsiskaitymas valgykloje
Paprastas ir patogus būdas atsiskaityti už
pietus mokyklos valgykloje su EMP kortele. Tai ir paprastesnė apskaita, ir patogiau moksleiviams.
Nemokamo maitinimo apskaita
Mokiniai, kuriems priklauso nemokamas
maitinimas, su EMP gali mokyklos valgykloje atsiimti jiems priklausančius pietus.
Taip sumažinama šių vaikų diskriminacija
ir paprastėja administravimas.
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Galimybių kortelė:
diegiamos sistemos bei
funkcijos

Galimybių kortelė:
kuriamos sistemos bei
funkcijos

Neformalaus ugdymo užsiėmimai

Bibliotekos abonementas
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Paprastesnis
ir
greitesnis
knygų išdavimas, administravimas. Visuomet aišku, kurias
knygas šiuo metu turi konkretus moksleivis, kada jas
reikia grąžinti.

Elektroninė piniginė
Speciali atsiskaitymų sistema mokiniams, neleidžianti
įsigyti draudžiamų prekių bei
paslaugų. E-piniginė apsaugo
mokinius nuo grynųjų pinigų
pametimo, leidžia mokytis finansinio raštingumo ir apsaugo
nuo to, kad iš mažesniųjų vaikų
atiminėjami dienpinigiai.
Ateityje – dar daugiau funkcijų, aktualių mokinio gyvenime. Visos funkcijos diegiamos tariantis su mokyklos bendruomene, o
esant poreikiui – gali būti įdiegtos ir specifinės sistemos, aktualios konkrečiai mokymo įstaigai ar miestui.
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Būreliai ir kiti neformalaus
ugdymo užsiėmimai moksleiviams, jų apskaita, padedanti
savivaldybėms stebėti įstaigų
lankomumą, o ateityje - geriau
paskirstyti lėšas, atsižvelgiant
į vaikų labiausiai mėgstamus
užsiėmimus.

Atsiskaitymai valgykloje
be grynųjų

Su atnaujintais elektroniniais pažymėjimais, kuriuose keliais paprastais žingsniais aktyvuojama „Tapsis“ e-piniginė, moksleiviai
gali atsiskaityti mokyklos valgykloje be grynųjų pinigų vienu
EMP prilietimu, o jų tėveliai gali valdyti ir matyti jų atsikaitymų
informaciją internetu. Mokinių tėvams suteikiama galimybė patogiai ir saugiai administruoti kišenpinigius - savo vaikams sukurti elektroninę mokinio sąskaitą, į kurią galima greitai ir saugiai
įnešti į terminalą grynuosius pinigus ar pervesti internetu bet
kuriuo metu. „Tapsis“ atsiskaitymų sistema prisideda prie modernios mokyklos aplinkos kūrimo ir siekia supažindinti ir mokyti
moksleivius naudotis elektroniniais pinigais.
Socialinis maitinimas – be popierinių talonėlių
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Mokyklai ir valgyklos operatoriui „Tapsis“ teikia socialinio maitinimo apskaitos ir valdymo sistemą bei socialinio maitinimo integraciją į elektroninį dienyną. Ši sistema socialiniam pedagogui
elektroninio dienyno ar kitoje aplinkoje leidžia greitai ir paprastai atlikti įvairius pakeitimus, gauti automatizuotas ataskaitas, o

nesudėtingas sistemos valdymas padeda jiems sutaupyti laiko.
Nebereikia naudoti ir apskaityti popierinių talonėlių – nuo šiol
tereikia vieno EMP prilietimo prie „Tapsis“ skaitytuvo.
Kodėl verta turėti „Tapsis“ elektroniniame mokinio pažymėjime?
Patogu, saugu ir paprasta pervesti kišenpinigius;
Naudinga supažindinti ir mokyti vaikus elektroninės sąskaitos
valdymo bei atsakingo elgesio su e-pinigais;
Tiksli informacija, kada ir ką vaikas valgė valgykloje, kiek išleido;
Tėvams nereikia kasdien rūpintis grynaisiais – galima pervesti
pinigų sumą atitinkamam laikotarpiui ir nustatyti išlaidų limitą;
Saugu, kai vaikai atsiskaito e-pinigais – jų nepames, neatims;
Nebelieka socialinės atskirties tarp moksleivių- socialinio maitinimo talonai integruojami į EMP;
Tikslingai naudojami pinigai – neišleidžiami žalingiems pirkiniams;
Kuriama šiuolaikiška ir inovatyvi mokyklos aplinka.
UAB „ID4S“ su partneriais vysto savo e-piniginės sprendimą,
kurį mokykloms pristatys 2014 m. vasarį.
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„Tapsis“ atsiskaitymai – vienu EMP prilietimu

Kaip EMP atsiranda
mokykloje?

Ką daryti, kad pažymėjimas atsirastų mokykloje?
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Susisiekti su „ID4S“ dėl visos su pažymėjimu susijusios medžiagos pateikimo.
Aptarti pažymėjimo diegimo klausimą su mokyklos bendruomene, pristatyti EMP galimybes, visiems kartu priimti sprendimą diegti pažymėjimą ir papildomas funkcijas.
Pasirašyti sutartį su „ID4S“ dėl pažymėjimo diegimo.
Paskirti EMP administratorių, kuris bus atsakingas už moksleivių duomenų pateikimą EMP gamybai.
Sukelti mokinių duomenis į mokiniopazymejimas.lt sistemą.

Paskatinti visus mokykloje besimokančius vaikus užsiregistruoti sistemoje, pateikti skaitmeninę savo nuotrauką.
Kai visa informacija sukeliama į sistemą ir patvirtinima bei
sumokamos įmokos (20 Lt) už EMP gamybą – pažymėjimai gaminami.
Pagaminti pažymėjimai pasiekia mokyklą per dvi savaites.
Išdalinus pažymėjimus mokiniams – diegiamos kitos funkcijos
mokykloje, suderintos su bendruomene.
EMP galioja nuo 1 iki 4 metų. Galiojimo periodai: 1 - 4 klasė, 5 - 8
klasė, 9 - 10 klasė, 11 - 12 klasė. Pvz., jei mokinys pažymėjimą
užsisakė 5-oje klasėje – EMP galios 4 metus, o jei 10-oje klasėje
– 1 metus.
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EMP išduodamas ir jo papildomos funkcijos diegiamos mokyklose, kurios yra pasirašiusios sutartis su pažymėjimus diegiančia
ir personalizuojančia kompanija „ID4S“.

Kaip užsisakyti EMP
mokiniui?

Kai mokykloje nusprendžiama diegti naująjį EMP – kiekvienas
mokinys privalo užsiregistruoti mokiniopazymejimas.lt, pateikti
teisingus savo duomenis bei įkelti nuotrauką. Už jaunesnius vaikus tai gali padaryti tėvai, globėjai arba mokyklos EMP administratorius.
Moksleivi, užsisakyk EMP, tai paprasta!
Registracija

Užpildyk registracijos formą
www.mokiniopazymejimas.lt
sistemoje. Tai padaręs – gausi
aktyvacijos kodą, kurį įvedęs į
sistemą, baigsi pirminę registraciją.

2

Užsakymas

prireiktų su tavim susisiekti,
pamestum EMP ir pan. – tai
vieninteliai tavo duomenys,
kuriuos turime. Viską padaręs,
spausk „Užsakyti”.

3

Apmokėjimas

Pasirink mokėjimo būdą ir jei
reikia – banką. Tau bus sukurtas
mokėjimo kvitas. Jį apmokėjęs
– lauk savo EMP atkeliaujant
tiesiai į mokyklą.

Užsakymas

Įkelk savo nuotrauką (geriausia, jei ji būtų dokumentinė,
baltame fone) ir įrašyk kitą
prašomą informaciją. Pasitikrink, ar visus duomenis įvedei teisingai, nes jei mums

Po to, kai EMP administratorius patvirtins tavo nuotrauką, o mes
gausime apmokėjimą už EMP gamybą – per dvi savaites pažymėjimas atkeliaus tiesiai į tavo mokyklą! Vos jį gavęs – iš karto galėsi
naudotis visomis nuolaidomis, funkcijomis ir paslaugomis.
Kad būtų paprasčiau ir aiškiau, atlikus kiekvieną registracijos, užsakymo ar apmokėjimo
žingsnį – pranešimą apie tai gausi į savo el. paštą.
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Mokykloje nėra EMP?
Taip NEBŪNA!

Mokiniai, norintys gauti pavienius pažymėjimus, turi:
Surinkti bent 20 bendraminčių savo mokykloje, kurie nori turėti
EMP.
Visi kartu užsiregistruoti mokiniopazymejimas.lt sistemoje,
aiškiai nurodant duomenis bei mokyklą.

Sulaukti naujienų iš EMP, ar pavyko susitarti su mokyklos
administracija dėl EMP išdavimo.
Jei mokykla sutinka išduoti pažymėjimus pavieniams to norintiems moksleiviams – gavus aktyvacijos kodą baigti registraciją.
Įkelti nuotrauką ir užsakyti pažymėjimą.
Apokėti EMP gamybą (20 Lt).
Per 2 savaites sulaukti pažymėjimo savo mokykloje ir jį atsiimti.
Naudotis pačiu moderniausiu mokinio pažymėjimu Lietuvoje
ir jo pasiūlymais!
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Elektroniniai mokinio pažymėjimai pavieniams moksleiviams gali
būti išduodami ir tuo atveju, jei mokykla nesiekia įsidiegti visų
EMP sistemų bei viena pirmųjų pereiti prie elektroninio pažymėjimo naudojimo. Tokiu atveju mokykla turi tik pasirašyti sutartį
dėl pažymėjimų išdavimo, neįsipareigodama diegti kitų sistemų.

Technologijos, kuriomis
paprasta naudotis!

Su EMP, nebereikia ranka kiekvienam vaikui pildyti jo pažymėjimo,
dėti antspaudų, gauti direktoriaus parašo. Nebereikia ir popierinių
nuotraukų, jų karpymo, klijavimo ir t.t. Nemokamo maitinimo ar
lankomumo apskaitos sistema pati sugeneruoja ataskaitas, kurias galima rūšiuoti, išrinkti norimą informaciją, atspausdinti. Jei
mokinys neateina į mokyklą – lengva informuoti tėvus, todėl sumažėja atsakomybių auklėtojams. Su elektronine pinigine – darbo
sumažėja ir valgyklos personalui.
EMP sistemos – kuriamos specialiai mokyklai. Visų pirma, tam,
kad būtų saugios, nes jose atsiduria nemažai informacijos apie
mokinius, o visų antra, tam, kad būtų kuo funkcionalesnės ir paprastesnės. Įdiegus sistemas, paaiškinama, kaip jomis naudotis,
atsiunčiamos instrukcijos, o kilus klausimams – visuomet galima
kreiptis į „ID4S“.
Dirbti su EMP sistemomis – tikrai lengva, o ir pačios kompiuterinės programos padarytos taip, kad didžiąją dalį darbo, kurį iki
šiol turėjo padaryti žmogus savo rankomis – sistema atliktų pati. Ir
tam nereikia specialių žinių, kompetencijų ar įgūdžių.

Agnė Zalanskaitė,
„ID4S“ direktorė:
„Jaunas žmogus, tai
ne indas, kurį reikia
pripildyti, bet deglas,
kurį reikia uždegti.
Kartu, galime sudaryti
tam pačias palankiausias sąlygas“

Dominykas Dalgėda,
projektų vadovas:

Kristijonas Leipus,
projektų vadovas:

„Konfucijus yra
pasakęs, kad
išsilavinimas padeda
kilniam žmogui rasti
draugų. O draugystė
yra tai, kas gali ugdyti
gerovę.”

„Nesvarbu, kiek
dalykų gali išmokti
mintinai. Svarbu,
kiek viso to galėsi
panaudoti gyvenime
ir judėti toliau”.

Elektroninius mokinio pažymėjimus (EMP) diegia įmonė „ID4S“. Tai
2012 m. įkurta kompanija, kurianti skaitmenines technologijas bei
kūrybiškus sprendimus Lietuvos mokykloms. Mūsų tikslas – siekti, kad priemonės skirtos jaunų žmonių ugdymui Lietuvoje, atitiktų
pasaulinius standartus ir tendencijas.
„ID4S“ – jaunų profesionalų komanda – pasiryžusi atsakyti į visus
Jūsų klausimus bei suteikti kitą būtiną informaciją.
Susisiekite su mumis:
info@mokiniopazymejimas.lt
Telefonas mokiniams ir tėvams: 861818928
Telefonas mokykloms: 861860777
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Pagrindinė ir svarbiausia mokytojo pareiga – ugdyti jauniausius
visuomenės narius. Tačiau tiek jiems, tiek mokyklos administracijai tenka susitvarkyti ir su šūsnimis popierių. Tiesa, nebeilgai!
Naujosios technologijos gerokai palengvina daugumą procesų,
o papildomos EMP funkcijos gali taip pat padėti atsikratyti ilgai
trunkančio atskirų sąrašų sudarinėjimo, jų peržiūros, taisymo ir
pan.

Kodėl EMP?
Nes EMP tai…
saugus ir modernus asmens dokumentas
nuolaidos ir pasiūlymai moksleiviams
greita ir patikima informacija tėvams
papildomos nemokamos funkcijos mokyklai
daugiau galimybių savivaldybėms
modernus žingsnis ateities mokyklos link
*Kaina - 20 Lt visam galiojimo
laikotarpiui

*Išduodamas nemokamai

Kodėl EMP?
Nes EMP tai…
saugus ir modernus asmens dokumentas
nuolaidos ir pasiūlymai moksleiviams
greita ir patikima informacija tėvams
papildomos nemokamos funkcijos mokyklai
daugiau galimybių savivaldybėms
modernus žingsnis ateities mokyklos link
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