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programos specialistė Rita Losevič
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Projekto EdTech veiklos
Tikslas

Pasitelkiant švietimo technologijas ir inovacijas, 
didinti švietimo sistemos efektyvumą ir mokymosi 
rezultatų kokybę.
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EdTech centras

Skaitmeninio turinio kūrimas

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas

Inovacijų kultūros skatinimas 
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Projekto EdTech veiklos

Sprendimų išbandymas

Nemokamai išbandyti ir susipažinti su naujais produktais 

Procesas prižiūrimas EdTech centro 

50 išbandytų sprendimų

*Justas.paulikas@nsa.smm.lt

Skaitmeninės
mokymo priemonės

Adaptuojamos ar kuriamos

naujos, nemokamai prieinamos 

visoms mokykloms

Inovacijų kultūros
skatinimas

Projekte numatoma įranga

Hibridiniam mokymui

aprūpinti 500 klasių 



STAŽUOTĖS
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Projekto EdTech veiklos

2022 m.
Stažuotė Izraelyje. Stažuotės dalyviai  dalyvavo tarptautiniame renginyje „EdTech week“, 
susipažino ir išbandė švietimo inovacijas.
Stažuotė Estijoje. Stažuotės dalyviai lankėsi 3 mokyklose,  Talino universiteto Skaitmeninių 
mokslų institute, EdTech centre ir Švietimo ir Jaunimo organizacijoje atsakingoje už 
mokytojų švietimą.
2023 m.
Artimiausios stažuotės bus į Ispaniją, Daniją, Suomiją.
NŠA naujienose bus skelbiama atranka.

*Gali dalyvauti turintys pedagoginį išsilavinimą ir atitinkantys stažuotės atrankos kriterijus.



ŠVIETIMO INOVATORIŲ TINKLAS
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Projekto EdTech veiklos

Patirties dalinimuisi, kuriamų priemonių testavimui, vertinimui bei išbandymų procese 
sprendimų atrankai. 

Veikla bus pradėta kelių mėn. bėgyje.



Rodiklis

Mokymosi turinio, susieto su skaitmeniniais

objektais, atitinkančiais atnaujintų bendrųjų

programų reikalavimus, dalis

Iki 2025 m. – 35 proc.

Iki 2030 m. – 40 proc.
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Skaitmeninės mokymo 
priemonės

Skaitmeninės mokymo priemonės talpinamos 

švietimo portale www.emokykla.lt. Nemokamai 

prieinamos visiems subjektams. 

EdTech centras



Sprendimai priimti remiantis:

• Bendrųjų programų rengėjų siūlymais;

• Metodininkų siūlymais;

• Mokytojų dalykininkų asociacijų siūlymais;

• Bendrųjų programų projektų ir įgyvendinimo rekomendacijų

analize;

• Viešojoje konsultacijoje dėl mokymosi priemonių specialiųjų

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išsakytais siūlymais;

• NŠA sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių analize;

• NŠA kuriamų skaitmeninių mokymo priemonių analize;

• Verslo sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių analize.
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Skaitmeninės mokymo 
priemonės

EdTech centras



Skaitmeninės mokymo priemonės
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Virtualios laboratorijos

Interaktyvios užduotys

Priemonės specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams

Užduočių bankas pagal pasiekimo
lygius (atvirojo kodo)

Vaizdo pamokos

Reiškinių, procesų simuliacijos, 
interaktyvūs modeliai (3D)

Žaidimai

Skaitmeniniai vadovėliai

EdTech centras



10

Kuriamos skaitmeninės
Mokymo priemonės
•Vaizdo pamokos matematikai ir lietuvių gestų kalbai; 

•Interaktyvių modulių gabiems skaitmeninimas; 

•Užduočių bankas ir užduotys įvairiems dalykams; 

•Reiškinių, procesų simuliacijos, interaktyvūs modeliai (3D)
(matematikai, fizikai, chemijai, biologijai, istorijai, geografijai); 

•Skaitmeninis vadovėlis lietuvių kalbai (pagal kalbos mokėjimo
lygius) pradiniam ir pagrindiniam ugdymui; 

•Priemonės SUP mokiniams. 

Vyksta susitikimai su mokytojų asociacijomis kuriamų

priemonių tematikai, galimiems sprendimams ir turiniui aptarti. 



Skaitmeninių sprendimų išbandymas
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Detaliau kviečiame paskaityti: Nacionalinė švietimo agentūra - Mokyklos kviečiamos išbandyti

„EdTech“ sprendimus švietimui (smm.lt) 

Atviras kvietimas
visiems

Gali dalyvauti visi sprendimų

kūrėjai, kuriantys priemones

švietimui.

Kvietimas galioja ir

Tarpautiniams produktams.

Tinkamų sprendimų
atranka

Atrankoje dalyvavę produktai

įvertinami komisijos ir

pateikiama išvada dėl

mokykloms siūlomų produktų. 

Išbandymas
mokyklose

Išbandymas pagal ekspertų

parengtas gaires ir

rekomendacijas. Suteikiamas

grįžtamasis ryšys mokykloms

ir kūrėjams dėl išbandomo

produkto. 

Vykdoma šiuo metu

EdTech centras



Skaitmeninių sprendimų išbandymas

12

Proceso schema

Vykdoma šiuo metu

Užpildoma paraiška ir
gaunami mokyklų

poreikiai

Komisijos
vertinimas

Vyksta pirminiai
susitikimai

Kaupiama intuicinė
atmintis

Grįžtamasis ryšys iš
ekspertų ir švietimo

įstaigų

Testavimo
pradžia

EdTech centras

Detaliau kviečiame paskaityti: Nacionalinė švietimo agentūra - Mokyklos kviečiamos išbandyti

„EdTech“ sprendimus švietimui (smm.lt) 

*darželiai išbandė:  boružėlę, Sonarus ir interaktyvų smėlį.



MOKYTOJŲ SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
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Projekto EdTech veiklos



Daugelis valstybių narių puikiai supranta, kad pedagogai turi turėti savo profesijai tinkančias skaitmenines kompetencijas, 
kurias taikydami galėtų išnaudoti skaitmeninių technologijų potencialą, skatinti ir naujovinti švietimo sistemą.
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Mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas

Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema 
Pažangos modelis „DigCompEdu“ 

Dėl to buvo sukurta Europos 
pedagogų skaitmeninių 
kompetencijų sistema 
(„DigCompEdu“).



ĮSIVERTINIMAS

15

Mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas

Vertinimo temos/sritys

1. Profesinis aktyvumas 

2. Skaitmeniniai ištekliai  

3. Mokymas ir mokymasis  

4. Vertinimas 

5. Mokinių įgalinimas  

6. Mokinių skaitmeninių kompetencijų  gerinimas 



Programos
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Mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas

Priešmokyklinio 
ir pradinio 

ugdymo 
mokytojai

A2A1

B1

B2

C1

C2

Pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo 

mokytojai



Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo 
kompetencijos ugdymo sričių turinys
(patvirtintas 2018 m. birželio 25 d. Nr.V-598 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterio raštingumo programos patvirtinimo“) 17

Mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas

Sritis Turinys 

Informacijos valdymas Naršymas, informacijos paieška ir atranka; Informacijos vertinimas; Informacijos įrašymas ir 
prieinamumas.

Komunikavimas Bendravimas pasitelkus skaitmenines technologijas; Informacijos ir turinio bendrinimas; 
Pilietiškumas internete; Bendradarbiavimas internete; Tinklo etiketas; Skaitmeninės tapatybės 
valdymas.

Skaitmeninio turinio kūrimas 
(2.1)

Įvairių formatų turinio kūrimas pasitelkus skaitmeninę daugialypę terpę ir technologijas; Autorių 
teisės ir licencijos.

Saugumas Programinės ir aparatinės įrangos apsauga; Asmens duomenų apsauga; Sveikatos ir aplinkos 
saugojimas.

Skaitmeninis mokymas ir 
mokymasis

Skaitmeninių išteklių naudojimas; Inovatyvus ir kūrybiškas skaitmeninių technologijų naudojimas; 
Mokinių skaitmeninės kompetencijos plėtojimas; Mokinių skaitmeninio raštingumo problemų 
sprendimas; Vertinimas.

Skaitmeninio raštingumo 
problemų sprendimas

Techninių problemų sprendimas; Poreikių ir technologinių sprendimų nustatymas; Skaitmeninio 
raštingumo kompetencijos tobulinimas; Profesinis tobulėjimas.



Tikslinė grupė mokytojai
Laikas iki 2024 m. birželio
Apimtis (dalyvių skaičius) 2023 m. rugsėjis 500, viso 2200

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas“ (remiantis DigComp 2.1 ir 
DigComp 2.2).
Visą kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro mokymai priešmokyklinio, pradinio ir bendrojo ugdymo 

mokytojams. 
Mokymai  mokytojams sudaryti iš 6 lygių (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Kiekvieno lygio mokymų trukmė 40 val. 
Mokytojas pasinaudojęs vertinimo įrankiu (pvz. Selfie for Teachers) įsivertins žinias, gavęs įvertinimą 
rinksis, kurį lygį planuoja tobulinti.
Kvalifikacijos tobulinimo programos turinys rengiamas pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
kompiuterinio raštingumo programos aprašą.
Mokytojas baigęs  1 lygį gaus pažymėjimą.
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Mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas
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Susisiekime!

Indrė Šuolienė
Projekto vadovė

indre.suoliene@nsa.smm.lt
+370 685 50 251

Edita Sederavičiūtė
Skaitmeninės mokymo 
priemonės

edita.sederaviciute@nsa.smm.lt
8 658 18 070 

Algimantas Kartočius
Įranga mokykloms

algimantas.kartocius@nsa.smm.lt
8 658 78 027 

Justas Paulikas
Inovatyvūs sprendimai
mokyklose

justas.paulikas@nsa.smm.lt
8 658 18 070 

Rita Losevič
Mokytojų skaitmeninių 
kompetencijų toblunimas

rita.losevic@nsa.smm.lt
8 658 15 398 

EdTech centras




