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Modulio tikslas ir uždaviniai

• Švietimo institucijos skaitmeninės 
infrastruktūros gerinimas.Tikslas

• Suteikti teorinių ir praktinių žinių švietimo 
institucijos skaitmeninės infrastruktūros 
gerinimui.Uždaviniai

• Mokymuisi skirtos paslaugos turi veikti be jokių 
trikdžių. Tam reikia, kad esminė infrastruktūra ir 
paslaugos (tinklai, portalai, Wi-Fi, debesija) būtų 
visuotinai prieinamos.

Aktualumas



Įvadas

Pagal DigCompOrg skaitmeninę infrastruktūrą sudaro 10 deskriptorių:

• Įdiegta priimtino naudojimo politika.

• Į skaitmenines technologijas investuojama remiantis pedagoginėmis ir 
techninėmis ekspertinėmis žiniomis.

• Skaitmeninės mokymosi technologijos leidžia mokytis bet kur ir bet kada.

• Skatinamas atsinešk savo įrenginį (angl. BYOD) principas.

• Mažinama nelygybės rizika ir siekiama skaitmeninės įtraukties.

• Teikiama techninė pagalba ir pagalba vartotojui.

• Pagalbinės technologijos padeda tenkinti specialiuosius poreikius.

• Įdiegtos priemonės privatumui, konfidencialumui ir saugumui užtikrinti.

• Akivaizdžiai veiksmingai planuojami viešieji pirkimai.

• Įdiegtas IRT pamatinės infrastruktūros ir paslaugų užtikrinimo veiksmų planas.



Investicija į skaitmenines 
technologijas

1 tema



Kodėl reikia investuoti į skaitmenines technologijas?

1) praturtina mokymąsi;

2) teikia naujų mokymosi galimybių;

3) didina mokymosi produktyvumą;

4) <...>



Pagrindiniai aspektai
• Į skaitmenines technologijas turi būti investuojama remiantis 

pedagoginėmis ir techninėmis ekspertinėmis žiniomis.

• Investavimo kryptys:

technologijo
s

paslaugosištekliai





Interneto greitis – tai transporto kelias

Kelias greitis matuojamas - km/h. Visi žinome ir matome 
kasdien judėdami automobiliais. 
Kaip matuojamas interneto greitis ir kiek jo mums reikia, juk 
naudojame kasdien ir naudosime ateityje.
Atsakymas: Gbps, Mbps, kbps, bps.



www.speedtest.net





Investicija į internetą. 
Trukdžiai...



Investicija į internetą



Nutolusios konferencijos





„Labai gerai įrengtos klasės“  modelis

2022-08-17 ITMC, Jolanta Totoraitienė



Investicija

skaitmeninių 
technologijų 

įranga
profesinis mokytojų tobulėjimas

tinklo topologija
prieiga prie 

turinio

224–536 EUR
1 moksleiviui/metus

2022-08-17 ITMC, Jolanta Totoraitienė



Mokyklų apžvalga

Informacinės ir ryšių technologijos švietime

2019 metų pradžioje Europos Komisija paskelbė tyrimo „Mokyklų
apžvalga: informacinės ir ryšių technologijos švietime“.

Rezultatai.

Gerai skaitmeniškai įrengtų mokyklų mokinių dalis Europoje labai
skiriasi, didžiausia Šiaurės šalyse ir svyruoja nuo 35% iki 72%.
Lietuvoje atitinkamai nuo 36% iki 53%: geriau pradinėse, blogiau -
pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose.



Tyrimas „Mokyklų apžvalga: informacinės ir ryšių technologijos švietime“ 

(angl. Survey of Schools: ICT in Education)

Atskaitoje pažymima, kad:

⚫ Lietuvoje mokyklos yra gerai aprūpintos skaitmenine įranga (kompiuteriai, kameros,
skaitmeninės lentos).

⚫ Beveik trečdalis mokyklų turi spartųjį internetą, viršijantį 100 Mbps greitį, ir pagal šį rodiklį
lenkia Europos Sąjungos vidurkį.

⚫ Tačiau mažiau Lietuvos mokinių kompiuterį mokykloje naudoja mokymosi tikslais negu
Europos Sąjungos vidurkis.

⚫ Ataskaitoje nurodoma, kad ypatingai daug mokinių Lietuvoje pamokų metu mokymosi
tikslais naudoja išmanųjį telefoną ir pagal šį rodiklį ženkliai lenkia Europos Sąjungos
vidurkį.

⚫ Taip pat ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos mokyklos labai skatina naudoti skaitmenines
technologijas mokymo ir mokymosi procese.



Mokymasis pagal 
principą „bet kur ir 

bet kada“
2 tema



Mokymasis „bet kur ir bet kada“, kas tai?

• Mokymosi ribos gali būti praplečiamos, nes mokymosi
ištekliai ir turinys gali būti pasiekiama bet kuriuo metu ir
bet kurioje vietoje.

• Tačiau mokymosi turinys negali būti statinis. Vis dažniau
yra naudojamos vaizdo transliacijos ar vaizdo
konferencijos – kviečiami išorės pranešėjai ar konkrečios
klasės ekspertai. Todėl atsiranda poreikis turėtų spartųjį
interneto ryšį dėl pralaidumo reikalaujančių programų.





Geros mokyklos koncepcija

2022-08-17 ITMC, Autorius

„Atvira ugdymo(si) aplinka – nuo tradicinių 
klasių erdvių pereinama prie „klasių be sienų“: 
ugdymo(si) procesas gali vykti ir koridoriuose, 
vestibiuliuose, bibliotekoje, mokyklos kieme ir 
kitose vidinėse bei išorinėse mokyklos erdvėse.



DISKUSIJA

Mokymasis pagal 
principą „bet kur ir bet 

kada“

2022-08-17 ITMC, Autorius

Pasidalinkite savo patirtimi
organizuojant mokymąsi
pagal principą „bet kur ir bet
kada“.



Principas BYOD-
atsinešk savo įrenginį

3 tema





BYOD. Kas tai?

• BYOD – angl. Bring Your Own Device, lietuviškai –
atsinešk savo mobilųjį įrenginį. Tai yra praktika, kai
mokiniai į mokyklą nešasi savo mobilųjį įrenginį ir juo
naudojasi ugdymo(si) tikslais. Ši praktika sparčiai
populiarėja.















Galimi  BYOD panaudojimo scenarijai

• 1 scenarijus: Neformali pavienio mokytojo iniciatyva.

• 2 scenarijus: Savanoriškas BYOD taikymas vyresnių 
klasių mokinių.

• 3 scenarijus: Visos mokyklos planuojamas ir palaikomas 
scenarijus.









Rekomendacijos užduočių atlikimui

• Individuali užduotis „Saugus belaidis tinklas mokykloje“ skirta
įvertinti esamą situaciją mokykloje, kurios pagrindu gali būti
ruošiamos rekomendacijos dėl mokyklos kompiuterinių tinklų,
užtikrinant saugią elektroninę erdvę vaikams, plėtros.

• Susipažinti su LITNET teikiama paslauga „Saugus belaidis tinklas
mokykloje“, adresas internete https://www.lm.lt/paslauga/belaidis-
tinklas.

• Įvertinti šios paslaugos naudojimo organizacijoje galimybes ir

paruošti apie tai pranešimą. Darbo apimtis yra 10-12 skaidrių.

Kaip jas 
atlikti?

https://www.lm.lt/paslauga/belaidis-tinklas


Rekomenduojamos gairės

Visi moksleiviai, dalyvaujantys BYOT, privalo laikytis bendruomenės etikos ir
kitų taisyklių, kurios galioja mokykloje.

Kiekvienas mokytojas gali savo nuožiūra leisti ir reglamentuoti asmeninių
prietaisų naudojimą klasėje vykdant konkrečius projektus.

Atsinešti įrenginiai mokykloje turi būti tyliajame režime, nebent mokytojas
leidžia kitaip. Ausinės gali būti naudojamos su mokytojo leidimu.

Įrenginiai negali būti naudojami spendžiant užduotis, viktorinas ar testus.

Mobiliuoju telefonu ar mobiliaisiais įrenginiais mokykloje ir jos teritorijoje
mokiniams draudžiama filmuoti ir fotografuoti, nebent mokytojas leidžia
kitaip.



Rekomenduojamos gairės

Įrenginiai gali būti naudojami tik prieigai prie failų ar internetinių svetainių, kurios
susijusios su klasės programa.

Moksleiviai informuojami, kad turinio filtravimas bus taikomas internetiniam ryšiui ir bet
kokie bandymai apeiti tinklo filtrus yra draudžiami.

Mokyklos tinkle draudžiama naudotis nesaugiais, virusuotais įrenginiais.

Mokiniai ir tėvai turėtų žinoti, kad mokyklų administratoriai gali ieškoti prietaisų, jei
įtariama, kad jie pažeidė mokinių elgesio kodeksą. Jei įrenginys užrakintas arba
apsaugotas slaptažodžiu, mokinys mokyklos administratoriaus prašymu turės jį atrakinti.

Neleidžiama spausdinti iš asmeninių prietaisų mokykloje.

Asmeninius įrenginius reikia įkrauti prieš mokyklą, o mokykloje jie turi būti maitinami iš
akumuliatoriaus.



Užduotis

⚫ Užduotis skirta perimti gerąją patirtį ir ją pritaikyti
savo institucijoje.

⚫ Internete raskite priimtino naudojimo politikos
(PNP) pavyzdžių ir atlikite jų studiją.

⚫ Paruoškite savo institucijos priimtino naudojimo
politiką moksleiviams ir darbuotojams.



Nelygybės rizikos 
mažinimas ir siekimas 

skaitmeninės įtraukties
4 tema



Nelygybės rizikos mažinimas

Organizacija atsižvelgia į tai, kad mokiniams iš
vargingesnės socialinės ir ekonominės aplinkos kyla
rizika patirti nelygybę.



Problemos pateikimas

Mūsų švietimo sistemose pernelyg dažnai skatinama
nelygybė – nekreipiama dėmesio į nepasiturinčių žmonių
poreikius, išsilavinimas priklauso nuo tėvų socialinės
padėties, o skurdas ir menkesnės galimybės darbo rinkoje
perduodamos iš vienos kartos į kitą.



Problemos pateikimas

Mokykloje galioja tas pats dėsnis, kaip ir mūsų
visuomenėje: kuo žmogus turtingesnis, tuo pirmesnis. Bent
jau tuo įsitikinę Klaipėdos universiteto apklausoje dalyvavę
moksleiviai.

48 proc. respondentų teigė, kad socialinė mokinio padėtis
daro įtakos mokytojo vertinimams;

45 proc. tvirtino, kad turtingesnių vaikų siūlymai klasės
susirinkimuose susilaukia didesnio pritarimo;

68 proc. prisipažįsta, kad jaustųsi laimingesni ir labiau
pasitikėtų savimi, jei būtų turtingesni.



Problemos pateikimas

2017 m. Komisijos švietimo ir mokymo stebėsenos
biuletenis – tai jau šeštoji metinė ataskaita, kurioje
aptariama ES švietimo ir mokymo sistemų raida vienoje
vietoje pateikiant daug patikrintų duomenų.

Biuletenyje įvertinta ES padaryta pažanga siekiant šešių
tikslų švietimo ir mokymo srityje 2020 m.:

1) švietimo ir mokymo programų nebaigusių asmenų (18–
24 m.) dalis turėtų būti mažesnė kaip 10 proc.;

2) tretinį išsilavinimą įgijusių 30–34 m. amžiaus asmenų
dalis turėtų būti bent 40 proc.;



Problemos pateikimas
3) ne mažiau kaip 95 proc. vaikų nuo ketverių metų iki
pradinio ugdymo pradžios amžiaus turėtų dalyvauti
švietimo programose;

4) 15 metų amžiaus mokinių, kurių skaitymo, matematikos
ir gamtos mokslo gebėjimai yra prasti, dalis turėtų būti
mažesnė kaip 15 proc.;

5) 82 proc. neseniai vidurinį ir tretinį išsilavinimą įgijusių
asmenų (20–34 m.), kurie jau nebedalyvauja švietimo ar
mokymo programose, turėtų būti įdarbinti;

6) ne mažiau kaip 15 proc. suaugusiųjų (25–64 m.) turėtų
dalyvauti formaliojo arba neformaliojo mokymosi
programose.



Siekimas skaitmeninės įtraukties
Mokslinėje literatūroje skaitmeninės įtraukties sąvoka plačiau imta
nagrinėti per pastaruosius penkerius metus, išryškinant svarbiausius
skaitmeninės įtraukties principus:

IKT prieinamumą,

gebėjimą naudotis IKT ir IKT taikymą,

apibrėžiant skaitmeninės įtraukties stokojančias visuomenės grupes, kurios
dažnai patiria ir socialinę atskirtį (negalią turinčius, darbo neturinčius
asmenis, senjorus ir kt.),

analizuojant skaitmeninės įtraukties didinimo galimybes (skaitmeninių
paslaugų įvairovės ir prieinamumo plėtrą, tarporganizacinę sąveiką ir kt.),

teikiamą naudą.

Kulikauskienė, Šaparnienė, Viešosios bibliotekos veikla socialinę atskirtį patiriančių
visuomenės grupių skaitmeninės įtraukties didinimo srityje, 2020



Siekimas skaitmeninės įtraukties
Veiklos

• Suteikiama nešališka prieiga prie tinkamų skaitmeninių
technologijų ir išteklių;

• Pasirenkamos skaitmeninės pedagoginės strategijos, pvz.,
kontekstiniai suvaržymai dėl technologijos naudojimo (tarkime,
prieinamumo), kompetencijų, lūkesčių, požiūrių, netinkamo
supratimo ir naudojimo;

• Naudojamos skaitmeninės technologijos ir strategijos, pvz.,
pagalbinės technologijos, skirtos specialiųjų poreikių turintiems
mokiniams (tarkime, fizinę ar protinę negalią turintiems
mokiniams; mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams);



Siekimas skaitmeninės įtraukties
Veiklos

• Didinamas išteklių ir skaitmeninės mokymo aplinkos
prieinamumas;

• Atsižvelgiama ir reaguojama į galimas prieinamumo problemas,
renkantis, keičiant arba kuriant skaitmeninius išteklius bei
teikiamos alternatyvios ar kompensacinės priemonės arba metodai
specialiųjų poreikių turintiems mokiniams;

• Nuolat stebėti ir vertinti prieinamumui gerinti naudojamų
priemonių tinkamumą bei atitinkamai pritaikyti strategijas.



Į skaitmeninę infrastruktūrą 
integruojama techninė pagalba ir 

pagalba vartotojams

5 tema





Techninė pagalba ir pagalba vartotojams

Techninė pagalba yra pagalba, iškilus techninėms problemoms
naudojant elektroninius įrenginius, kurie reikalingi siekiant
sėkmingai įdiegti skaitmeninį mokymą, mokymąsi ir vertinimą.

Paslaugų aprėptis ir (organizacijos viduje ar išorės tiekėjų) teikiama
pagalba gali būti reglamentuojama pasitelkiant paslaugų lygmens
sutartis.

Paslaugų lygmens sutartis SLA (angl. – Service Level Agreement) – tai
susitarimas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo dėl teikiamų
paslaugų administravimo bei aptarnavimo sąlygų ir užtikrinamų
paslaugų kokybės parametrų.

2022-08-17 ITMC, Autorius



Techninė pagalba ir pagalba vartotojams

Sutartis turėtų atsakyti į klausimus:

Kodėl organizacijai turėtų rūpėti aptarnavimo lygio susitarimas?

Kaip reikėtų nustatyti reikiamą SLA?

2022-08-17 ITMC, Autorius



Techninė pagalba ir pagalba vartotojams

Įprastai vartotojams teikiamos paslaugos:

kompiuterių priežiūra;

programinės įrangos (Windows, MS Office / Open Office, Outlook,
Internet Explorer ir kt.) diegimą kompiuteriuose, jos atnaujinimas,
konfigūravimas ir priežiūra;

programinės įrangos gedimų šalinimas; techninės įrangos (kompiuterių,
spausdintuvų) gedimų identifikavimas ir jų šalinimas;

kompiuterių ir jų komponentų profilaktika (antivirusinių ir kt.
būtiniausių programų atnaujinimas).

2022-08-17 ITMC, Autorius



Techninė pagalba ir pagalba vartotojams

Nuotolinė pagalba

IT pagalba nuotoliniu būdu teikiama naudojant saugų ryšį su vartotojo
kompiuteriu.

Klientas turi parsisiųsti specialią programinę įrangą, kurios pagalba IT
specialistas prisijungia prie kompiuterio ir išsprendžia kompiuterinės
technikos problemas.

2022-08-17 ITMC, Autorius





Skaitmeninių problemų sprendimas per mokymosi 
veiklas

Įtraukiamos mokymosi veiklos, užduotys ir vertinimai, kai mokiniai
privalo atpažinti ir išspręsti technines problemas arba technologines
žinias kūrybingai perkelti priimdami naujus sprendimus.

Įtraukiama mokymosi veikla, kuri skatina mokinius ir reikalauja:
• nustatyti ir  išspręsti,
• pakoreguoti ir pritaikyti,
• įvertinti
• suprasti,
• padėti,
• pasinaudoti.

2022-08-17 ITMC, Autorius



Skaitmeninių problemų sprendimas per mokymosi 
veiklas

Įtraukiama mokymosi veikla, užduotys ir vertinimai, kurie skatina
mokinius ir reikalauja:

nustatyti technines problemas, kylančias naudojant prietaisus
ir skaitmenines aplinkas, bei jas išspręsti;

pakoreguoti ir pritaikyti skaitmenines aplinkas pagal
asmeninius poreikius;

nustatyti, įvertinti, pasirinkti ir naudoti skaitmenines
technologijas bei galimus technologinius sprendimus užduotims arba
problemoms spręsti.

skaitmenines technologijas naudoti novatoriškais būdais
kaupiant žinias;

2022-08-17 ITMC, Autorius



Skaitmeninių problemų sprendimas per mokymosi 
veiklas

suprasti, kurias skaitmeninių kompetencijų vietas reikia
pagerinti arba atnaujinti;

padėti kitiems pagerinti skaitmenines kompetencijas;

pasinaudoti tobulėjimo galimybėmis ir neatsilikti nuo
skaitmeninės evoliucijos.

2022-08-17 ITMC, Autorius



DISKUSIJA

Techninių problemų 
sprendimas

Aptarkite:

Kaip galima skatinti mokinius
technines problemas spręsti
bandymų ir klydimų būdu?

Kokias galima naudoti
pedagogines strategijas, kurios
paskatintų mokinius savo
skaitmenines kompetencijas
perkelti į naujas situacijas arba
naujus kontekstus?



Priemonės privatumui, 
konfidencialumui ir saugumui užtikrinti

6 tema



Nacionaliniai teisės aktai

• Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija

• Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

• Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Aktuose nurodyta, kokia viešoji informacija daro neigiamą poveikį
nepilnamečiams ir yra draudžiama bei kokios priemonės yra
taikomos, norint apriboti viešosios informacijos sklaidą
nepilnamečiams asmenims.





Nacionalinė kibernetinio saugumo 
strategija



Nacionalinė kibernetinio saugumo 
strategija



Kibernetinio saugumo įstatymas



Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymas



Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymas



Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas



Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas



Svarbi pastaba

• Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, pagal 23
straipsnį, draudžiamos patyčios kibernetinėje erdvėje
bei draudžiama kitokio pobūdžio informacija, kuri
niekina, žemina ar kitaip menkina žmogaus
asmenybę ir orumą.



Patarimai IT saugos klausimais

• Naudokite antivirusines programas;

• Nuolat atnaujinkite programinę įrangą;

• Saugokitės neaiškios kilmės elektroninių laiškų su prikabintais 
failais;

• Naudokite ugniasienes (firewall);

• Išsaugokite svarbių failų atsargines kopijas;

• Naudokite sudėtingus slaptažodžius;

• Šifruokite svarbius pranešimus.

Pagal LR vidaus reikalų ministerijos rekomendacijos.



Užduotis. Nacionaliniai teisės aktai

Susipažinkite su šiais teisės aktais:

Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija;

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymas;

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.

Paruoškite trumpą analizę, kaip laikomasi reikalavimų iš aukščiau 
pateiktų teisės aktų. 



Skaitiniai
• Studija „Bring Your Own Device FOR SCHOOLS“ 

https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Studija%20%E2%8
0%9EBring%20Your%20Own%20Device%20FOR%20SCHOOLS%20%E2%80%9
C.pdf

• Vaino Brazdeikis. Pradinio ugdymo informatikos skaitmeninės-
priemonės 
https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Vaino-Brazdeikis-
Pradinio-ugdymo-informatikos-skaitmenines-priemones.pdf

• Švietimas ir mokymas Europoje. Nelygybė tebeegzistuoja 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_17_4261

• Bendro pobūdžio patarimai IT saugos klausimais
https://vrm.lrv.lt/lt/apie-vidaus-reikalu-ministerija/bendro-pobudzio-patarimai-
it-saugos-klausimais

2022-08-17 ITMC, Autorius

https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Studija%20%E2%80%9EBring%20Your%20Own%20Device%20FOR%20SCHOOLS%20%E2%80%9C.pdf
https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Vaino-Brazdeikis-Pradinio-ugdymo-informatikos-skaitmenines-priemones.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_17_4261
https://vrm.lrv.lt/lt/apie-vidaus-reikalu-ministerija/bendro-pobudzio-patarimai-it-saugos-klausimais


Mokomoji medžiaga socialiniuose tinkluose

Mokymasis pagal principą „bet kur ir bet kada“. Geroji patirtis 
iš Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro:

https://youtu.be/av9rfSyiqWI

https://youtu.be/CLZ2M59quVo

Dr. Natalijos Valavičienės pranešimas „Socialinė nelygybė ir atskirtis 
visuomenėje: sociologinis požiūris“.Paroda „Mokykla 2019“
https://youtu.be/uQhCDcJsxWo

https://youtu.be/av9rfSyiqWI
https://youtu.be/CLZ2M59quVo
https://youtu.be/uQhCDcJsxWo


Nuorodos
• Antras mokyklų tyrimas: IKT švietime 

https://www.itc.smm.lt/wp-
content/uploads/2019/04/tyrimo_pristatymas20190321.pdf

• Executive Summary of 2nd Survey of Schools: ICT in 
Educationhttps://ec.europa.eu/information_society/newsroom/ima
ge/document/2019-
10/ictineducation_en_executive_summary_objective2_469AEA24-
02DD-E50A-C24FA4E428123AF7_57737.pdf

https://www.itc.smm.lt/wp-content/uploads/2019/04/tyrimo_pristatymas20190321.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-10/ictineducation_en_executive_summary_objective2_469AEA24-02DD-E50A-C24FA4E428123AF7_57737.pdf



