
Viešosios nuotolinės konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų 

duomenys ir rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos plėtros 

mokyklose“, vykusios 2022 m. lapkričio 22 d., 

MEDŽIAGA 

 

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja 

 

Neabejoju, kad atliktas tyrimas turi keleriopą poveikį. Tai, kad mūsų smegenys „stabteli“ ties 

šia informacija – jau labai didelis poveikis. Šiuos metus turėjome tikrai išskirtinius. Reguliariai 

mokyklų vadovų smegenys buvo „masažuojamos“ skirtinga informacija apie tyrėjų atliktas 

veiklas. Kartu tai leido susidaryti kontekstą, kaip tyrėjai mato mokyklą, kokiais aspektais 

pastiprina mus kaip veikiančiuosius šiame lauke. Kitas dalykas – mokomės praktinio abipusio 

bendradarbiavimo. Šią kultūrą svarbu ugdytis. O svarbiausia turbūt tai, kad tyrėjai į dirbtinį 

intelektą pažvelgė labai skirtingais pjūviais. Tyrėjai nesakė, kad reikia dar kažką nauja sukurti, 

bet kad mūsų aplinkoje jau yra įrankiai, leidžiantys panaudoti dirbtinį intelektą ugdymo 

procese. Tai kuria pridėtinę vertę. Pamatyta, kad dirbtinis intelektas netgi sutaupo laiko 

pamokoje. Džiugu, jog paliestas ir savivaldybės lygmuo, nes tai palengvina naujų idėjų kelią 

į gyvenimą.  

 

Dr. Julija Melnikova, Klaipėdos universiteto vyresnioji mokslo darbuotoja 

 

Džiaugiamės galimybe pristatyti projektą. 

 

 



 

 

 
Visa tyrimo medžiaga yra mūsų interneto svetainėje. Yra išleistas mokslinis leidinys 

„Mokymosi analitika: ateitis prasideda šiandien“.  



 
Šiandien daug kalbame apie duomenimis grįstus sprendimus. Mokytojai turi analizuoti 

duomenis, naudoti analizių rezultatus pedagoginiams sprendimams priimti ir tobulinti ugdymo 

procesą. Tai atima daug laiko. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į pažangesnius skaitmeninius 

sprendimus, tai yra į skaitmenines platformas, kurios integruoja mokymosi analitikos ir 

dirbtinio intelekto funkcijas: surūšiuoti ir kitaip sutvarkyti duomenis, pateikti juos vizualiai. 

Tai leidžia geriau pamatyti mokinio pažangą.  

 
Mokymosi analitika suteikia galimybę taikyti prisitaikomąjį, personalizuotą ir nuspėjamąjį 

mokymą(si).  

 
Šiose platformose yra keturi mokymosi analitikos lygmenys.  



 
Išanalizavome Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. sudarytą skaitmeninių mokymosi 

priemonių sąrašą. Jame radome tik keturias priemones, kurios naudoja dirbtinį intelektą.  

 
Išskyrėme pažangias mokymosi platformas.  



 
LearnLab  - norvegų sukurta platforma. Ji buvo visiškai nauja Lietuvos mokyklose. Ji skiriama 

įvairių dalykų mokymui. Ji teikia formuojamąjį vertinimą.  

 
 

  



Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja 

  

 

 
Metodinė priemonė yra parengta kaip interneto svetainė. 

Klaidinga galvoti, kad technologinės priemonės jau savaime moko.  

 
Čia galime rasti 21 poziciją.  



 
Paaiškiname, kodėl naudinga naudoti dirbtinį intelektą.  

 

 
 

 
Pristatėme dvi skirtingas platformas.  



 
„EdutenPlayground“ platforma orientuota į matematikos mokymą. 

 
„LearnLab“ platforma nukreipta į giluminį mokymąsi giluminiam supratimui.  



 
Siekėme, kad mokymosi procesas pasidarytų įtraukusis.  

 

 

 
 

Pateikiame ir įžvalgas. 



 
Yra ir vaizdo įrašų.  

 
Galima rasti medžiagos, kaip įtraukusis ugdymas per skaitmenines platformas yra 

įgyvendinamas atskirose pradinio ugdymo srityse.  



 

 
Čia paskelbti mokytojų darbai: pamokų planai ir užduotys.  

 
 

 



Dr. Eglė Pranckūnienė, Klaipėdos universiteto mokslo vyresnioji mokslo darbuotoja   

Kaip mes įsivaizduojame ateitį? Kūrėme naratyvus – ateities scenarijus. Įsivaizduojame vieną 

Lietuvos mokyklą 2025 m.  

 
Visi mokiniai turi savo asmeninius kompiuterius, kuriuos jiems skiria mokykla.  

 
 



 
Aurelijus Liaudanskas, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktorius  

 

Mokykla, gaudama priemones, privalo atlikti ir tam tikrus darbus. Kai mūsų pradinių klasių 

mokytojai vis daugiau pradėjo taikyti skaitmenines priemones arba platformas ugdymo 

procese, kilo klausimas, ar visos šios priemonės yra tinkamos? Mokykloje buvo įkurta IT 

diegimo grupė, kuri atrinko tinkamiausias priemones. „Eduten“ truputį žinojome iš anksčiau, 

jau buvome ją išbandę. Sukūrėme formą, kurioje mokytojai surašytų visas savo naudojamas 

skaitmenines priemones, jų licencijų galiojimo laiką, finansus (kainas ir pan.). Tai padėjo 

planuojant mokyklos biudžetą. Mokytojai pristatė naująsias platformas kolegoms. Mokytojai 

taip pat tyrė, kokią pridėtinę vertę šios priemonės kuria mūsų mokiniams (motyvacijai, 

pasiekimams ir kt.). Buvo matuojama pačių mokytojų kompetencijų ūgtis. Nustatėme, kokios 

pagalbos reikės mokytojams, jei šios platformos bus naudojamos (kokių reikės mokymų, 

mentorių), taip pat, kokios reikia išorinės pagalbos. Mums reikėjo ir gerai veikiančio interneto. 

Įrangą gavome iš kai kurių projektų, kai kurią įrangą įsigijome už savo lėšas. Stebėseną 

vykdėme mokinių anketavimo būdu, pasižiūrėjome jų darbus. Kartu su administratoriumi 

galime įeiti į platformą ir pasižiūrėti, kiek mokinių joje atlieka užduočių. Buvo sutarta, kad 

nebebus „priverstinių“ seminarų. Laisvai kviečiame mokytojus, jau naudojančius vieną ar kitą 

platformą, kviesti savo kolegas į pamokas. Kolegos ateina ir, jei reikia, suteikia visokeriopą 

pagalbą.  

 

Asta Jankauskienė,  Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Nors abi platformos labai skirtingos, jas abi mūsų mokytojai puikiai priėmė. Jų naudojimas 

daro didelį poveikį mokinių pasiekimams. Keičiasi pamokos vadyba. Vaikas tampa aktyviuoju 

pamokos dalyviu, o mokytojas – konsultantu. Tai suteikia galimybes įvairių gebėjimų vaikams 

siekti savo užsibrėžtų tikslų. Kiekvienas vaikas „Edutene“ gali pasirinkti savo lygmenį. 

„LearnLabe“ darbelius mokiniams gali labai lengvai individualizuoti. Vienas šeštokas pasakė, 

kad mokytis „LearnLabe“ yra nemažas iššūkis, bet labai įdomu ir kad jis jaučia, jog daro didelę 

pažangą. Ačiū už suteiktą galimybę tobulėti, ugdant skaitmenines kompetencijas.  

 

 

 



Dr. Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius 

 

Visus metus dalyvavome DIMOS projekte, kurį taip sutrumpintai vadinome. Tai nepaprastai 

naudingi įrankiai – kaip mokytojų pagalba. Bet ateities įsivaizdavimas ir atėjimas į ateitį šiek 

tiek skiriasi. Suomijoje, Norvegijoje kiekvienas mokinys turi kompiuterį. Prisijungimas prie 

tinklų yra kaip ir kasdienybė. Tai šiek tiek skiriasi nuo mūsų mokyklų. „Edukos“ platformoje 

taip pat yra skiltis „mokymosi analitika“ ir todėl verta panagrinėti šių lietuviškųjų platformų 

galimybes. Šiuo metu mokytojai naudoja apie 200 įvairių skaitmeninių programų ir įrankių. 

Norint „vieno prisijungimo“, visų šių erdvių optimizavimo, tai mokymosi analitiką reikėtų 

integruoti.  

 

Indrė Micienė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Mūsų mokytojų skaitmeninės kompetencijos ypač išaugo po karantino. „Eduten“ tikrai prigijo 

mūsų mokykloje. Jis pasižymi lengvu, paprastu naudojimu, puikiomis diferencijavimo 

galimybėmis, leidžia duomenis vizualizuoti, galima jungtis tiek kompiuteriu, tiek planšete. 

„LearnLab“ nenaudojame. Mokytojai atmetė dėl gana sudėtingo naudojimo. Turinys nėra iki 

galo išverstas, todėl mokytojai, nemokantys kalbos, susiduria su naudojimosi sunkumais, 

galima naudotis tik kompiuteryje. Joje vaikas mokosi su savo šeimos nariais, tad yra sunku 

pamatyti tikrą vaiko darbą ir tikrą jo augimą. Būtų galima naudoti, jei kiekvienas vaikas turėtų 

po kompiuterį. Mokytojai pasiruošę naudoti dirbtinį intelektą, bet reikia įrankių.  

 

Daina Valackienė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos direktorė  

 

Mūsų siekis – sudominti mokinius, juos motyvuoti siekti sėkmės ir pažangos. Norime, kad 

naudojami skaitmeniniai instrumentai padėtų mokytojui per kuo trumpesnį laiką pasirengti 

pamokai, nes naudodami instrumentus gauna grįžtamąjį ryšį. „Eduten“ „prisijaukinome“, 

siekdami pagerinti matematikos dalyko mokymosi pasiekimus. Šiuo metu šią platformą 

naudoja 20 pedagogų.  

 

Vaida Babravičienė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui 

 

Vieną pamoką per savaitę skiriame darbui su šiuo skaitmeniniu įrankiu. Skaitmeninė „Eduten“ 

mokymosi aplinka mokiniams yra patraukli. Mokiniai pabrėžia uždavinių įvairovę, žaismingą 

dizainą, galimybę pasirinkti uždavinio sunkumo lygmenį, ypač – trofėjų rinkimą už aktyvų ir 

motyvuotą mokymąsi. Mokytojai gali personalizuoti mokinių mokymąsi, gauti greitą 

grįžtamąjį ryšį, diferencijuoti turinį pagal mokinių individualias galimybes ir poreikius. 

Mokytojas turi daugiau laiko ne pamokų turinio rengimui, o mokymui, konsultavimui, 

pagalbos teikimui mokiniams. „Kelių mygtukų“ paspaudimu gali teikti informaciją mokinių 

tėvams. „LearnLab“ platforma daugiau tinka mokytis anglų kalbos mokiniams. Mokiniai gali 

joje naudoti mobiliuosius telefonus. Buvo išmėgintas knygų ir aplankų kūrimas. Ši aplinka 

labai tiktų nuotoliniam ar hibridiniam mokymui.  

 

 

 



Alvydas Puodžiukas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus 

vedėjas 

 

Išgirdau tyrėjų pranešimą ir mokyklų vadovų pasisakymus, kaip jie dirba, suprantu, jog 

platformos yra didelė pagalba mokytojui ir tai atitinka mokinių mokymosi rezultatus. Per 

karantiną visi Lietuvos mokiniai buvo aprūpinti planšetėmis, galbūt jos jau paseno ir reikia 

naujų. Galbūt ne kitų, bet dar kitų metų biudžete atsirastų lėšų mokinių kompiuteriams. Jūsų 

patirtį reikia viešinti, kad ir kitos mokyklos galėtų įsitraukti.  

 

Dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų 

departamento vyriausioji patarėja 

 

2021 m. labai sunkiai „įsisuko“ tyrimai, tyrėjai turėjo tik 8–9 mėnesius laiko. Jie padarė 

milžinišką darbą.  

LMT finansavo net septynis reikšmingus tyrimus švietimo srityje. Puiku, kad visų tyrimų 

rezultatai yra pristatyti, kai kurių net ne vienoje viešojoje konsultacijoje. Viešosios 

konsultacijos buvo tarsi „tiltas“, skirtas bendradarbiauti tyrėjams, vadovams ir mokytojams, 

švietimo politikams. Mokykloms labai svarbios idėjos atėjo iš mokslininkų „lūpų“. 

Mokymasis bendradarbiaujant praturtina visus. Tyrėjų rezultatai buvo panaudoti, rengiant 

dokumentus, pažangos priemones. Bet šie tyrimai buvo reikalingiausi mokykloms, mokiniams 

ir savivaldybėms.  

 

Viešąją konsultaciją moderavo, viešosios konsultacijos vaizdo ir garso įrašą transkribavo ir 

medžiagą parengė Vida Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos 

departamento Mokyklų veikos plėtros skyriaus metodininkė 


