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Skaitmeninis ugdymo turinys

,

Ugdymo turinį sudaro tai, Skaitmeninį ugdymo turinį sudaro

ko mokoma ir mokomasi Skaitmeninė mokinio/mokytojo kompetencija (1)

kaip mokoma ir mokomasi, Metodai, taikant skaitmenines technologijas (2)
kaip vertinama mokinių pažanga ir 
pasiekimai, 

Individualizuotas vertinimas, duomenų analitika (3)

kokios mokymo ir mokymosi priemonės 
naudojamos 

Kompiuterinė technika / internetas (4)
Programinė įranga/ Virtuali mokymosi aplinka (5)
Skaitmeninės mokymo priemonės (6)

Švietimo įstatymas



Skaitmeninė mokinio/mokytojo kompetencija (1)

Planuojamos mokinio skaitmeninės kompetencijos
plėtojimo veiklos:
• Pažintinė, komunikacinė kompetencija....
• BP informatikos dalyko atnaujinimas
• Dalykinių programų IT temų integracija 

• Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo 
programoms atnaujinimas (2018 06 25 įsakymas Nr. V-
598) 

• Planuojamas mokytojo galimybės įsivertinti 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-LT

• Švietimo centrai siūlo daugiau kaip 75 kvalifikacijos 
tobulinimo programas, galimas jų finansavimas per DNR
(30 eur. mokiniui) https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitm-
rastingumas

Mokytojo skaitmeninės kompetencijos 
modelis Digcompedu (JRC, 2018)



Metodai, taikant skaitmenines technologijas (2)

• „Apversta klasė“, interaktyvių knygų kūrimas ir 
pan.

Dirbtinio intelekto idėjų plėtra
• Adaptyvus mokymas pritaikymas unikaliems kiekvieno 

besimokančiojo poreikiams, atsižvelgiama į jau esamą 
patirtį, atliktas užduotis ir pan. 

• Individualizuotas atskirų studijų modulių turinys (palaikant 
mokiniui tinkamą mokymosi stilių, žaidimus, pritaikytą 
medžiagą ir pan.)



Vertinimo skaitmenizavimas (3)

• SMP leidžia kaupti informaciją apie besimokančiųjų 
gebėjimus, todėl siūlomas dėmesys formuojamajam 
vertinimui.

Dirbtinio intelekto idėjų plėtra
• Naujos vertinimo formos per žaidimus ir simuliacijas
• Vertinimo patikimumo didinimas, spėjimo modelių kūrimas
• Duomenų apie besimokančiuosius ir jų aplinką matavimas, 

rinkimas, analizė ir pateikimas, siekiant suprasti ir 
optimizuoti mokymąsi ir aplinką, stebėti ir vertinti mokinių 
pasiekimus, prognozuoti ”nubyrėjimą”

Planai
• Vertinimo automatizavimas 
• Mokinių pasiekimų vertinimas nuotoliniu būdu
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Infrastruktūros plėtra (4)



Infrastruktūra (4)

2020 10 ŠVIS DUOMENYS
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Rėmėjų Steigėjo Valstybės (įskaitant sutaupytas mokinių krepšelio lėšas, ES fondų lėšas)

2021 metai
• 6 mln. eurų praradimų kompensavimo plane (apie 10000 nešiojamų kompiuterių)
• Priešmokyklinis mokytoju darbo vietos (virš 1000 kompiuterių)
• 30 eur. Mokiniui (viso apie 10 mln.) (apie 5000 – 7000 kompiuterių)
• 2000 LITNET wifi taškų mokyklose



Virtualios mokymosi aplinkos/įrankiai (5)

KTU siūlo mokykloms Moodle aplinką: https://vma.lm.lt/
NŠA centralizuotai siūlo:
• Google G Suite (Google Classroom) bendrasisugdymas.lt
• Microsoft 365 (Microsoft Teams) emokykla.lt
Google, Microsoft, Edmodo nemokami siūlo savo sistemose.
Kitos galimybės: El. dienynų, EMA aplinka, Eduka klasė, kt.

2020 11, ŠMSM
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Powtoon, Prezi, H5P, 
QR Code Generator, LearningApps, 
Code.org, Minecraft 
Kahoot, Quizlet, Socrative
Skype, ZOOM Dropbox
Padlet, Linoit, ….



Skaitmenininės mokymo priemonės (SMP) (6)

SMP sudaro skaitmeninė ugdymo aplinka ir skaitmeninis ugdymo turinys.

Vadovėlį papildančios (spausdintos ar skaitmeninės) mokymo priemonės 
• Papildymas. 
• Motyvavimas. 
• Diferencijavimas. 
• Individualizavimas. 
• Parama vertinime 

V-2368 Dėl Švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo (lrs.lt)

Vadovėlį pakeičiančios skaitmeninės mokymo priemonės?



SMP (6)

https://www.emokykla.lt/n
uotolinis/skaitmenines-
mokymo-priemones

Mokytojų ir kitų vartotojų turinys

Leidyklos

Nišinės leidyklos 

Atviras turinys

NŠA mokykloms siūlo beveik 200 skirtingų SMP 

• 20 proc. mokamas turinys
• 23 proc. užsienio kalba 
• Įvairiems dalykams

• Matematika – 43
• Lietuviu k. ir literatūrą – 44
• Dorinis ugdymas - 12
• ….

• Įvairioms klasėms
• 1 kl. – 78
• 5 kl. – 98
• 8 kl. -105
• 11 kl. – 102



Reikalavimai SMP (6)

Valstybės nustatyti minimalūs reikalavimai SMP
V-1532 Dėl Reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių t... (e-tar.lt)

• Atitikimas turiniui. turi padėti siekti Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose...įvardytų mokymo(si) ir ugdymo(si) tikslų ir uždavinių.
• Nediskriminacija. SMP turinyje neturi būti diskriminacinio pobūdžio informacijos dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio ekonominio statuso, 

lyties, amžiaus, specialiųjų poreikių, etninės kilmės ar kt.;
• Teisingumas. SMP turinyje neturi būti klaidinančios informacijos ir (arba) duomenų. 
• LT Kalba. SMP turinys turi būti parengtas valstybine kalba, išskyrus kai SMP skirta mokiniams, besimokantiems tautinių mažumų mokyklose ar 

mokytis užsienio 
• Be reklamos. SMP turinyje neturi būti reklaminės medžiagos, išorinės reklamos ir kitos nepageidautinos informacijos;
• Vadovas. Kartu su SMP turi būti pateiktas SMP naudojimo vadovas lietuvių kalba;
• Autorines teisės. SMP naudoti taikomi autorines ir gretutines teises bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;
• Technologinis neutralumas. SMP turi veikti tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose, nepriklausomai nuo juose 

esančios operacinės programinės įrangos tipo;
• Tech. pagalba. SMP turi būti nurodyta teikėjo techninės pagalbos kontaktai ir veikianti pagalbos sistema, kuri užtikrintų kylančių problemų 

sprendimą per nustatytą laiką (1–3 darbo dienas, priklausomai nuo problemos sudėtingumo);



Kaip aprūpinti mokyklas SMP?  

Privalumai Trūkumai

Kuriamas nacionalinis skaitmeninis 
turinys (perkama sukūrimo
paslauga), vykdoma šio turinio 
centralizuota priežiūra

Geresnė kaina
Galimybe visuotinai 
naudoti

Ne visos mokyklos naudoja
Reikalinga tinkama priežiūra

Mokyklos perka paslaugą ar 
licencijas rinkoje, valstybė nustato 
minimalius reikalavimus 
priemonėms, sukuria produktų 
pasiūlos platformą

Mokyklos įsigyja pagal 
poreikį

Reikalinga mokyklų atitinkama 
kompetencija įsigyti priemones
Nėra unifikavimo galimybės

2021 metai
• SMP atnaujinimas ir įsigijamos priemonės pagal atnaujintas BP (apie 2 mln.eurų)
• 30 eurų mokiniui DNR lėšos



NŠA apklausa (2021 sausis)

Apklausiamos mokyklos ŠVIS priemonėmis  
1. Kam DNR lėšų sumą (10 eurų mokniui) mokyklos išleido iki 2020 12 31?

• Mokymams (kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įsigijimui). 
• Technikai.
• Skaitmeninėms mokymo priemonėms (SMP) (programinės įrangos licencijos).

2.     Ar mokykla naudoja NŠA SMP? 
3. Ar mokykla naudoja atviro kodo/nemokamas SMP? 
4. Kokia dalis mokytojų, ruošiantis pamokoms, patys kuria skaitmeninį turinį?

Kam mokyklos skiria prioritetą?
Kokie yra  mokyklų poreikiai?
Kokios SMP populiariausios mokyklose?



DNR lėšų panaudojimas



Savivaldybes lėšos DNR



Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

DNR lėšos technikai



DNR lėšos mokymams
• Mokytojų mokymui mokyklos išleido apie 300 tūkst. Eurų, tik 10 proc. DNR lėšų.
• Mokėsi apie 39 proc. mokytojų. Kaina vienam vidutiniškai 29,5 eur.
• Skirtumai tarp savivaldybių

2021 01, NŠA, DNR apkl.



Mokytojai kuria savo skaitmeninį turinį

(proc. nuo visų mokytojų)



Kokį skaitmeninį ugdymo turinį kuria mokytojai?
• Interaktyvias viktorinas
• Brėžinius, diagramas
• Elektronines knygeles
• Garso įrašus, įgarsinama pamokos medžiaga
• Koliažus
• Konspektus
• Kryžiažodžius
• Lenteles
• Mokomuosius žaidimus
• OneNote bloknotus
• Padalomąją medžiaga
• Paveikslėlius
• Virtualias parodas
• Žodynus
• Dalykų pamokas Moodle aplinkoje.
• Pamokos turinį MOZABOOK aplinkoje
• Užduotis EMA elektroninėms pratyboms
• Pamokų pristatymus išmanioms (SMART) lentoms 
• Padlet platformoje talpina mokomąją medžiagą ir atskiras pamokas su garsu
• ....



Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“



Nemokamas, atviras turinys

• Populiarios platformos, asociacijų puslapiai besidalijantys sukurtu skaitmeniniu turiniu, jo taikymo patirtimi
• Dominuoja lietuviškos svetainės (matyt lemia kalbos, dalyko turinio barjeras)
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SMP mokykloje (NŠA priemonės)

• Mokyklos aktyviai taiko NŠA valdomas  SMP (30-60 proc.)
• Planuojami atnaujinimai, naujų rengimas, atnaujinant Bendrąsias programas 
• Esama iššūkių dėl Flash Adobe technologijų naudojimo (KAM prieštaravimas)





Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“



DNR lėšomis SMP įsigijusių mokyklų skaičius



Tarptautiniai produktai 
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SMP kokybė



Apibendrinimas

• Daugiausia DNR lėšų išleidžiama technikai ir SMP, mokymams tik apie 10 proc. lėšų.
• Nemažai pildymo netikslumų, daug išlaidų KITA, dideli skirtumai tarp savoivaldybiu

• Mokymuose dalyvavo apie 39 proc. mokytojų, vidutinė vieno mokyto apmokymo kaina 29,5 eur.

• Apie 70 –80 proc. mmokytojų kuria savo skaitmenį turinį. Daugiausia tai skaidrės, užduotys mokiniams.
Tai rodo tiek tradicinio mokymo tendencijas, tiek ir tinkamą mokytojų kompetenciją. 

• Apie 30-50 proc. mokyklų naudoja nemokamą/atvirą turinį. Vyrauja lietuviško turinio priemonės.
• NŠA priemones naudoja 30-60 proc. mokyklų, didelis atnaujinimo poreikis (ypač Flash).

• Apie 66 proc. mokyklų įsigijo rinkoje esamas skaitmeninines priemones. 
• Daugiausia mokyklų (apie 45 proc.) pirko Eduka klasę, tam išleista apie 58 proc. visu DNR lėšų. Lietuvos 

mokamų SMP rinkoje dominuoja viena kompanija (UAB “Ateities pamoka”). 
• Tarptautiniams produktams sudėtinga konkuruoti dėl VP, kalbos, turinio specifiškumo ir kt. priežasčių.



Pasiūlymai tolesnei veiklai

Nacionaliniu lygmeniu
• Rengti skaitmenizavimo veiksmų planą/strategiją, numatant mokyklų 

aprūpinimo SMP būdus
• Vykdyti konsultacijas su asociacijomis, leidėjais, politikais, mokyklomis
• Kviesti užsienio šalių ekspertus
• Išnagrinėti SMP užsienio rinkų galimybes

• Įsigyti specializuotas priemones lietuviškoms užsienio mokykloms, spec. poreikių 
mokiniams, privalomai literatūrai skaitmenizuoti ir pan. (dėl rinkos nebuvimo)

Mokyklos/savivaldos lygmeniu
• Perkant techniką naudoti CPO galimybes, nepasiduoti “marketingui”
• Daugiau dėmesio skirti pasidalinimui mokytojų patirtimi, mokytojų kvalifikacijai
• Skatinti mokytojus taikyti atviro kodo priemonių galimybes
• Įsigyjant SMP, domėtis ir užsienio šalių rinkose esamomis priemonėmis



Dėkui. Klausimai?


