
Naujos programos bus 
– sako ŠMSM. 

10+

20+

4 = 33 = 2

–29 %

–40 %
–50 %

Pasinaudokite akcijomis 
bei nuolaidomis ir 

keiskite nudriskusius 
vadovelius naujais!

Mūsų vaikai nusipelnė mokytis iš 
tvarkingų vadovėlių ir naudotis 

skaitmeniniu turiniu.

Bet negreit 
– garantuojame mes. 

evadoveliai.lt    m
atematika.lt    vadoveliai.lt    ku.vadoveliai.lt
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Neskubekite!

Prieš nutardami įsigyti mūsų 
mokymo priemones, 

apsilankykite internete 
tevukas.lt/prasymai 

ir susipažinkite su 
galiojančiomis akcijomis, 

pasinagrinėkite demonst
racines e. produktų 

versijas, pažiūrėkite, 
ką siūlome dovanų, ir 

išsiaiškinkite, kokios yra 
atsinaujinimo sąlygos.

Nuo šių metų atsinaujinimas 
apima visus mūsų vadovėlius: 

matematikos, informacinių 
technologijų ir ekonomikos 

visoms klasėms. 
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Išskirtinės nuolaidos mokykloms, norinčioms atnaujinti savo padėvėtus serijos „Matematika Tau“ 
vadovėlis. Užpildykite atsinaujinimo formą internete tevukas.lt/prasymai/atsinaujinti arba parašykite 
savo pageidavimus el. paštu pardavimai@tev.lt ir mes pasiūlysime Jums tikrai patrauklias kainas.

TAIKOMOS AKCIJOS:
20+  kainos 
vadovėliams ir 
pratybų (darbo) 
sąsiuviniams;
10+  kainos 
kitoms komplekto 
dalims ir papil-
domoms mokymo 
priemonėms,  
4 = 3 
3 = 2 

prenumeruojant 
skaitmeninius 
produktus.
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SKAITMENINIAI PAGALBININKAI:

Interaktyvūs e. vadovėliai; 

Sprendyklės „Matematika Tau - E” 

(V–VII klasėms), „Tiesinės lygtys“; 

MIKO knygos, kompiuteriniai užduočių 

rinkinių konstruktoriai (KURK), 

internetiniai mokytojų komplektai (IMK).

Mokyklai 2020–2021 m. m. perkant bet kuriuos „Matematika 
Tau plius” vadovėlius bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 
20 komplektų, I dalis + II dalis), tos klasės mokytojas gali užsisakyti: 
1) e. vadovėlio metinę prenumeratą; 
2) pratybų arba darbo sąsiuvinius; ir pasirinktinai:

4) arba tos klasės internetinio mokytojo komplekto 
    (IMK) metinę prenumeratą nemokamai,

mokytojo 

rinkinys —

 dovanu

3) arba „Savarankiškų ir kontrolinių  
    darbų“ knygutę,

arba KURK-SKD atitinkamoms klasėms; arba MIKO knygą atitinkamai klasei už pusę kainos.

Užpildykite prašymo formą internete          tevukas.lt/prasymai/atsinaujinti

ir
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SKAITMENINIAI PAGALBININKAI:
Interaktyvūs e. vadovėliai; 
MIKO knygos mokytojams; 
Internetinė mokytojo knyga su skyreliais mokiniams (it.vadoveliai.lt). Joje rasite:
•    Detaliuosius pamokų planus.
•    Atsakymus į vadovėliuose pateiktus klausimus.•    Failus, reikalingus virtualiuose metraščiuose     pateiktoms užduotims atlikti.
•    Svarbiausių sąvokų paaiškinimus.
•    Papildomą metodinę medžiagą.
•    Naudingas IT mokytojui nuorodas.

Labiausiai vėluojančios programos turėtų kenkti besimokantiems informacinių technologijų (IT). 
Net neaišku, kaip IT bus mokoma toliau... Bet jei nenorite, kad dabar mokiniai mokytųsi iš nušiurusių, 
apiplyšusių vadovėlių, susipažinkite su pasiūlymais atnaujinti mūsų serijas.

 „Tavo bičiulis kompiuteris” (V–VIII kl., lietuvių ir lenkų k.):

 „Pasaulis kompiuteryje” (IX–XII kl.):

TAIKOMOS 
AKCIJOS:
*10+ kainos 
perkant bet kuriuos 
komplektus arba modulių 
vadovėlius

* Perkant  bet ku-
riuos serijų „Tavo bičiulis 
kompiuteris” arba „Pa-
saulis kompiuteryje” 
vadovėlius bent vienai 
klasei (ne mažiau kaip po 
20 komplektų, I dalis + 
II dalis), tos klasės moky-
tojas gali nemokamai 
užsisakyti: 
1) e. vadovėlio metinę 
prenumeratą; 
2) MIKO knygą atitinka-
mai klasei (jei perkama 
bent 10 komplektų – 
už pusę kainos);
3) pasirinktinai knygutę: 
arba „Bebras 2010”, arba 
„IT VBE. Užduočių 
pavyzdžiai”.
 
*Perkant bent 10 
„IT VBE. Užduočių 
pavyzdžiai“ knygučių 
–  metodinė medžiaga 
mokytojams atmintuke 
dovanų. 

* Perkant to paties 

pavadinimo modulių 

vadovėlius visai klasei 

(ne mažiau 20 knygų) – 

atitinkama MIKO knyga 

mokytojui dovanų

Užpildykite prašymo formą internete          tevukas.lt/prasymai/atsinaujinti

Modulių vadovėliai „Šiuolaikiškas žvilgsnis į ...”  (IX–XII kl.)
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nelaukdami, kol dabartiniai vadovėliai visai susitrins, galite atsinaujinti su nuolaida ir dar 
gauti dovanų. 

Vadovėliai „Ekonomika ir verslumas”  
(IX–X kl.) ir „Ekonomika” (XI–XII kl.)
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* 10+ kainos perkant bet kuriuos  vadovėlius
*Perkant bet kuriuos seri-jos „Ekonomika ir verslumas” vadovėlius bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 20 vadovėlių IX–X kl. arba komplektų XI–XII kl. (I dalis + II dalis)),  mokyto-jas gali nemokamai užsisakyti: 1) e. vadovėlio metinę prenumeratą; 

2) MIKO knygą atitinkamai klasei (jei perkama bent 10 komplektų – už pusę kainos);3) pasirinktinai knygutę: arba „Ekonomikos praktikumas“, arba „Ekonomikos užduotys”.

TAIKOMOS AKCIJOS:

SKAITMENINIAI PAGALBININKAI:

Interaktyvūs e. vadovėliai; 
MIKO knygos mokytojams; 

Interneto svetainė eko.vadoveliai.lt. 
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A„Gaublio” metai = 12 mėnesių prenumeratos + 2 mėnesiai dovanų!

„e.Pasaulis“ – tai pasaulio politinis ir gamtinis skaitmeniniai žemėlapiai. 
Tai šiuolaikiški, nuolat atnaujinami žemėlapiai, turintys atveriamus 
sluoks nius ir leidžiantys interaktyviai dirbti pamokos metu:

Nuo šiol skaitmeninius atlasus „Mano gaublys. 6–8 kl.” ir „Gaublys. 9–12 kl.” bus galima 
prenumeruoti „apvaliems” metams. Įsigyto e. atlaso galiojimo laikas – 14 mėnesių nuo 
pirmojo prisijungimo datos. 

y didinti / mažinti vaizdą arba pasirinktą žemėlapio dalį; 
y įjungti arba išjungti pavadinimus ar reljefo elementus – taip vienas 

žemėlapis atstoja kelis ir leidžia pritaikyti juos konkrečioms temoms; 
y išryškinti svarbiausius dalykus, diferencijuoti mokymo procesą.
„e.Pasaulis” metinė prenumerata taip pat galioja 14 mėnesių nuo pirmojo 
prisijungimo datos, jos kaina 10 Eur, o 3 metų prenumeratos – 20 Eur.  

Akci
ja 

Prenumeruojant e. atlasą 3 metams, mokėti reikės tik už dvejus, 
o galiojimo laikas – net 38 mėnesiai.

Perkant bet kurį e. atlasą, interaktyvių žemėlapių „e.Pasaulis” 
metinė prenumerata – dovanų.

Interneto puslapyje tevukas.lt/geografija galite užsakyti skaitmenines 
šaltinių knygas:  „Gaublys. Gamtinė geografija 11–12 kl.“ ir  
„Gaublys. Visuomeninė geografija 11–12 kl.“.

Internete tevukas.lt/prasymai/demo galima nemokamai išbandyti 
e. atlasus „Mano gaublys. 6–8 klasėms“ ir „Gaublys. 9–12 klasėms“.
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