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Dr. Berita Simonaitienė, Kauno technologijos universiteto docentė  

 

 

Kalbinome pavienius mokytojus, kurie per pandemiją patyrė sėkmę. Pamatėme, kad tie mokytojai 

mąsto erdviškai, jie galvoja apie įrankį ir prieš akis turi keliamus ugdymo tikslus. Jie sakė, jog tam 

tikrus sprendimus paliks ir sugrįžę į klases. Jie projektavo sudvigubintą procesą, susidedantį iš 

tiesioginių susitikimų klasėse ir virtualių tęstinių dalykų.   

 



 

Mokytojai neneigia ir neatmeta nuotolinio mokymosi. Viena muzikos mokytoja sėkmingai mokė 

mokinį groti pianinu per nuotolį. Dabar ji susikūrė studiją, kurioje moko per nuotolį. Mokytojai 

derino siekiamą tikslą, rezultatą ir procesą. Jie nuolat klausia savęs: „Jei mano tikslas yra toks, ar 

mano pasirinktas įrankis tam padės?“ Mokytojai patys kūrė procesą, konstravo ugdymo scenarijus. 

Jie sakė, jog grįžę į kontaktinį mokymą, nebedirbs taip, kaip anksčiau. Viena fizikos mokytoja 

pasakė, jog per nuotolį ji gali geriau stebėti mokinius, kaip jie sprendžia, kurioje vietoje užstringa, ir 

padėti. Mokiniai tokiu atveju atviriau pasako, ko nemoka ar nežino. Tai padėjo mokiniams atlikti 

namų darbus, o mokytojai – suteikti konsultaciją. Mokytojai ėmė konstruoti pamokas lygiagrečiai 

klasei ir nuotolinei aplinkai. Darbas nuotolinėje aplinkoje nebevyko po pamokų, o vyko pamokoje. 

Mokytojai išsamiai studijavo įrankių naudojimo galimybes savarankiškai. Įrankio įvaldymas 

reikalauja nemažų laiko sąnaudų. Mokytojai tyrė, kiek laiko reikia įvaldyti įrankį, ar jį pasirinkti 

kartu su atmetimu. Mokytojų teigimu, reikia įrankių krepšelio, bet ne per didelio. Ekspertai 

pastebėjo, jog mūsų mokytojai nemoka dalytis patirtimi apie įrankį, nes neturi žodyno. Mokytojai 

nesugeba surinkti išsamios informacijos ir jos pateikti apie įrankį.  



 

Kaip galime atnaujinti skaitmenines mokytojų kompetencijas? Pirmiausia mokytojus reikia mokyti 

pasirinkti įrankius, susiformuoti jų krepšelį ir atnaujinti pamokų scenarijus.  

 

Mokytojams reikalinga pagalba. Juos taip pat reikia paskatinti: „Tu gali“ ir pan. Tai užtikrina jų 

emocinę gerovę, nenusivylimą.  

 

Dr. Eglė Staniškienė, Kauno technologijos universiteto profesorė  

 



 

Reikia ir mokytojams leisti mokytis savo tempu, tada, kai jiems reikia. Geriau pirkti paslaugas, o ne 

produktus. Bet pirkti sprendimai gali greitai pasenti. Gamintojas produktą perleidžia tam, kuris jį 

įsigijo. O pirkdami paslaugą esame garantuoti dėl laiku teikiamo atnaujinimo ir kokybės.  

 



 

Mokyklose turi dirbti specialistai, kad jos galėtų įsigyti tinkamus įrankius ir paslaugas, arba sukurti 

į šį tikslą sutelktą išmanančių žmonių centrą savivaldybėje.  

 



 

Priemonių geriau įsigyti centralizuotai savivaldybės lygmeniu. 

 

Būtina daugiau dėmesio teikti stambesnėms investicijoms. Tačiau svarbu nepamiršti, jog daug 

daugiau investicijų reikia žmonių skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti.  



 

Įrangą būtina nuolat atnaujinti.  

 

Įsivertinant infrastruktūrą, svarbu jos mobilumas, lankstumas. Svarbu, kad tie, kurie teikia 

„EdTech“ paslaugas, būtų patikimi ir kad būtų saugomi asmens duomenys. Taip pat svarbi vieninga 

prisijungimo sistema.  

Simas Survila, Neringos gimnazijos direktorius  



 

 

14 metų įgyvendiname „Erasmus“ projektus. Ir šiuo metu vykdome du projektus, kuriuose 

dalyvauja šešios valstybės. Tam praverčia edukacinės technologijos. Turime nemažai mokinių iš 

Ukrainos, taip pat iš Karaliaučiaus. Nesame nusivylę nuotoliniu mokymu, bet jis, žinoma, neturi 

vykti 100 procentų.  



 

Prie gimnazijos turime priešmokyklinį ugdymą. Maksimaliai išnaudojome edukacines technologijas 

nuotoliniam ugdymui.  

 



 

Visoje mokykloje išplėtojome WiFI ryšį, bet tik tam tikram laikotarpiui. Kitu laiku mokiniams jis 

prieinamas už mokestį. Mokiniai spausdina mokyklos logotipus lazeriniu spausdintuvu. Mokytojai 

intensyviai naudoja išmaniąsias lentas.  

Vitalija Ukrinienė, Neringos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Darome didelę investiciją į mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimą. 2021 m. pradėjome 

dirbti su dirbtinio intelekto platformomis. Turime iniciatyvių mokytojų, kurie tuo itin domėjosi ir 

mokėsi. Viena mokytoja tuo požiūriu stažavosi Norvegijoje ir perdavė žinias kolegoms. Plėtojame 

integruotas pamokas ir netradicinę veiklą, kai dirbame ne pagal tvarkaraštį, o pagal veiklaraštį.  

Kūrėme knygutes ir kitus dirbtinio intelekto produktus. Nuo 2020 m. turime integruotą matematikos 

ir informacinių technologijų pamoką 5, 6 ir 7 klasių mokiniams. Mokytoja taiko dirbtinio intelekto 

platformas ir daugiau dėmesio skiria specialiųjų poreikių mokiniams. Vaikai šią pamoką mėgsta. 

Mokytojai, naudodamiesi dirbtinio intelekto platformomis, dirba su kolegomis, kartais net trise. 

Mokytojai tose platformose atliko tyrėjų vaidmenis, sudarė mokinių mokymosi profilius ir pagal tai 

planavo pamokas. Įdomu, jog 50 proc. mokinių norėjo dirbti planšetėmis, o 50 proc. – kompiuteriu. 

Mokytojai ieškojo būdų, kaip laviruoti tarp šių pasirinkimų. Šiuo metu kuriame antrą kompiuterių 

klasę.  

 

Norbertas Airošius, buvęs Neringos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas  



 

 

Daug laiko dirbome tiek su užsienio, tiek su mūsų mokyklos mokytojais, kad suprastume jų baimes. 

Baiminamasi ir dėl to, ar nepadarysime žalos mokiniui, naudodami socialines medijas. 

Bendradarbiavome su universiteto mokslininkais dėl vienokių ar kitokių technologijų taikymo. Taip 

pat reikia konferencijų, kad atrasti dalykai galėtų sklisti.  



 

Atsakydami į klausimą, kaip reikėtų teisingai diegti technologijas, remiamės dviem modeliais. 

Dirbdami su užsienio kolegomis, atsirinkdavome kurią nors vieną temą – ar išteklių, ar vertinimo. 

Ketverius metus dirbome prie anglų kalbos mokymo, kai nuo paprastų technologijų perėjome prie 

dirbtinio intelekto. Adresu Educ.com tai aprašyta detaliau. Vertinimo strategijos taip pat gali būti 

įgyvendinamos su edukacinėmis technologijomis, tik labai svarbu yra tikslai, jų įvardijimas. Mūsų 

mokykloje tie tikslai buvo įvardijami strateginiame plane, taip pat metodinės veiklos plane. Jei 

norime pagerinti mokinių erdvinio suvokimo gebėjimus, tai įsirašome į planą.  

 

Šis integracijos modelis gali būti paaiškintas baseino metafora. Papildomos priemonės gali būti 

įvairios: tai ir antras mokytojas, ir antra kompiuterių klasė, ir papildoma pamoka. Visa tai 

palengvina ir pagreitina mokymąsi.  



 

Bandėme išskirti naudingiausias programėles.  

 

 

Estijoje mokslininkai skaičiuoja, kiek minučių užtrunka mokytojai, pereidami iš vienos programos į 

kitą. Taip pat kuria pagalbines priemones. Yra žmonės – pagalbininkai, kurie mokyklai padeda kurti 

technologijų diegimo sprendimus.  



 

Viena iš naujausių technologijų – Plotagonas (https://www.plotagon.com/), kai vaikai rašo tekstą ir 

jis verčiamas į vaizdo filmą. Ja naudojasi ir režisieriai, kurdami preliminarius vaizdo siužetus. Ją 

naudojome 2–3 metus su skirtingomis mokyklomis.  

 

Kita technologija – „DALL E“ (https://openai.com/blog/dall-e/), tai yra dirbtinio intelekto kuriami 

paveikslai iš tekstų aprašymų. Piešiniai paveikslėliuose jau yra sugeneruoti dirbtinio intelekto. Tai 

keis ugdymo praktiką. Jau dabar išbandėme knygų kūrimą. 



 

Pabandėme atsirinkti tik tas technologijas, kurios atitinka mūsų kriterijus, pavyzdžiui, taupo 

mokytojų laiką, mažina chaosą, padeda struktūruoti. Dvejus metus naudojome norvegų dovanotą 

LearnLab ekosistemą, kuri jungia daugelį dalykų.  

 

Mokyklose per anglų kalbos pamokas jau galima naudotis programomis skaito parengtus tekstus 

ir, pasitelkus dirbtinį intelektą, nurodomos klaidos.  



 

Eduten technologija padeda individualizuoti ugdymą.  

 

Leidžia stebėti išmokimą.  

 



 

Vaikus labiausiai motyvuoja galimybė rinktis užduotis ir teigiamas motyvavimas.  

 

Auga mokinių skaitmeninė kompetencija ir pasitikėjimas.  



 

Taip pat įgyvendinome bendradarbiaujančių klasių projektą.  

 

Transliavome pamokas iš Neringos į kitas Lietuvos klases.  



 

Per 15 metų įdiegėme daug technologijų per projektinę veiklą.  

 

Dalia Tamošiūnaitė, Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė, informacinių 

technologijų mokytoja  

Gimnazijoje turime gilias kompiuterinio raštingumo tradicijas. Pirmas kompiuteris pas mus atsirado 

1986 m. Stengiamės, kad visa mokykla būtų to paties raštingumo lygio. Nuo 2010 m. tapome 

Microsoft mokykla, pradėjome dirbti Office 365. 2020 m. per vieną savaitę perėjome prie nuotolinio 

mokymosi. Mokykloje turime profesines besimokančias bendruomenes, kai vieni padeda kitiems. 

Visos klasės yra aprūpintos kompiuteriais ir interaktyviaisiais ekranais. 2021 m. taikėme hibridinį 

mokymą. Mokykloje vyksta egzaminai, galime duoti įrangą mokiniui į namus. Turime keturias 

kompiuterines klases, dvi iš jų stacionarios, dvi klasės yra mobilios, su nešiojamaisiais 

kompiuteriais. Turime planšetinių kompiuterių klasę grupiniam darbui. Technologijos turi ne 

trukdyti, o padėti mokytojui ir mokiniui.  

Rasa Paulauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė  

Kuršėnų Lauryno Ivinskio mokykloje dirbo mokytojas Arvydas Verseckas, kuris buvo elektroninio 

dienyno pradininkas Lietuvoje. Todėl ši mokykla gavo pirmoji kompiuterių klasę, kad vykdytų 

kvalifikacijos tobulinimą visiems savivaldybės mokytojams. Nuotolinio mokymo metu tiek 

mokiniai, tiek mokytojai patyrė nepatogumų. Bet ir įvyko proveržis. Savivaldybėje 92 proc. 

mokytojų yra įgiję skaitmeninio raštingumo kompetenciją pagal skaitmeninio raštingumo aprašo 

reikalavimus. Pernai rajono švietimo centras vedė 23 ilgalaikes skaitmeninio raštingumo 

kvalifikacijos tobulinimo programas. Prieš pandemiją tik 50 proc. mokytojų naudojo virtualias 

mokymosi aplinkas. Šiuo metu tik 60 proc. mokytojų jaučiasi gerai pasirengę naudotis 

skaitmeninėmis technologijomis. Gautos kompiuterinės technikos iš Nacionalinės švietimo 

agentūros perėmimas vyko gana sklandžiai. Gavę naują įrangą, atliekame inventorizaciją ir 

gauname duomenis, kiek mokyklos įrangos turi, kiek pageidautų gauti, ir motyvą, kodėl tokios 

įrangos pageidauja. Neskirstome įrangos tik pagal vaikų skaičių. Kartais pasiūla yra didesnė negu 

paklausa, todėl tariamės su vadovais. Organizuojame mokymus, kaip naudotis gauta įranga. 



Pateikiame naudotojo vadovus, vaizdo medžiagą, skirtą mokytojams mokytis. Mokyklas 

apklausiame, kaip gautą įrangą vertina ir kokios pagalbos ar konsultacijų reikia. Diskutavome, jog 

tam, kad gerėtų mokinių pasiekimai, viena iš dedamųjų būtų mokyklos patrauklumo didinimas. O 

tam būtina, kad mokyklose būtų visa, kas naujausia ir pažangiausia. Kol kas tam trukdo, kad 

daugelio mokytojų anglų kalbos žinios nėra pakankamos. Mokytojai pageidauja tokių skaitmeninių 

mokymosi priemonių, susietų su mokinių judėjimu.  

Indrė Šuolienė, projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech) vadovė  

Buvo naudingos tyrėjų rekomendacijos. Formuodami nacionalinį projektą „EdTech“, stengėmės 

maksimaliai atsižvelgti į siūlymus. Siekiant sukurti ekosistemą, svarbu sujungti visus elementus: 

mokytojų kompetencijas ir įrangą, jos naudojimą. Jau yra galimybė mokytojams išbandyti 

skaitmeninius sprendimus platformoje. Bet svarbu išmokti atpažinti tinkamiausius sprendimus, tad 

projekte parengsime metodinę medžiagą. Taip pat svarbu tinklaveika. Yra idėja turėti visuotinę 

platformą. Projekte bus keletas veiklų, skirtų stiprinti mokytojų skaitmenines kompetencijas. 

Tikimės sudaryti mokytojams galimybę mokytis lanksčiai.  

Viešąją konsultaciją moderavo Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos 

departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja 

 

Viešosios konsultacijos vaizdo ir garso įrašą transkribavo ir medžiagą parengė Vida Kazragytė, 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veikos plėtros skyriaus 

metodininkė  

 

 


