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Įvadas
„Tikiu, kad aukštai iškelta „EdTech“
iniciatyvos kartelė – Lietuvai tapti
didžiausią progresą švietimo srityje
padariusia Europos šalimi – yra mums
pasiekiama. Skaitmeninės technologijos
pačiais įvairiausiais būdais praturtina
mokymąsi, atveria duris į informacijos
lobyną, mažina socialinės nelygybės
pavojus. Šiandien didžiausias iššūkis
yra ateičiai nepakankamai pasiruošusi
visuomenė. Jei norime, kad švietimas
būtų augimo ir įtraukties pagrindas,
turime kuo geriau išnaudoti naujausias
mokymosi ir mokymo galimybes,
daugiau dėmesio skirti žmonėms,
dirbantiems švietimo sektoriuje, jų
skaitmeninių ir šiuolaikinių
pedagoginių kompetencijų ir įgūdžių
stiprinimui, kurie padėtų sukurti
modernią švietimo sistemą,“ – LR
Prezidentas Gitanas Nausėda.

COVID-19 pandemija netikėtai ir nepasiruošus

paskatino mus išbandyti nuotolinius

susirinkimus, o moksleivius – nuotolinį mokymą.

Neišvengėme klaidų. Vis dėlto, pasaulio švietimo

technologijų ir inovacijų (EdTech) ekspertai

įsitikinę, kad tai puiki galimybė švietimo

sistemoje įgyvendinti didelius pokyčius. Tik

šįkart – jiems iš anksto pasiruošti. 

EdTech – tai greitai besivystanti inovacijų

švietimo sektoriuje ekosistema, kurioje

startuoliai, smulkus ir vidutinis verslas (SVV)

kuria inovatyvius, dažniausiai naujausiomis

technologijomis grįstus sprendimus švietimo

sektoriaus iššūkiams spręsti.

Ši švietimo sektoriaus skaitmeninės

transformacijos iniciatyva įgalina diegti

naujausias edukacines technologijas,

įgyvendinant paskatų ir palaikymo sistemą

skaitmeninėms švietimo inovacijoms kurti ir

išbandyti. EdTech didina švietimo paslaugų

kokybę, taip sukuriant daugiau gerovės

visuomenei. Prognozuojama, kad pasaulinė

EdTech rinka per artimiausius penkerius metus

pasieks 400 milijardų JAV dolerių, kasmet

augdama po 16 proc. (Halon IQ, 2020). Europos

Komisija (EK) jau yra parengusi Skaitmeninio

švietimo veiksmų planą (2021–2027 m.), kuriame

yra išdėstyta EK vizija skaitmenizuoti švietimą

Europoje.
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https://www.holoniq.com/notes/global-education-technology-market-to-reach-404b-by-2025/?fbclid=IwAR1xd3KJPUxqnSCMSRPbzFDXydmTjsMim03NbNnirNS_maBgrzKjzYOiDyw
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lt


Kodėl EdTech tokia svarbi Lietuvai? 

Visų pirma, EdTech sukurtų teigiamą pokytį

Lietuvos švietimo sistemoje. Tyrimai rodo, kad

COVID-19 pandemijos metu, 36 proc. mokinių

pasiekimai liko tokie patys, trečdalio rezultatai

pagerėjo, tačiau trečdalis ėmė mokytis prasčiau

ir patyrė mokymosi sunkumus („Norstat“

visuomenės nuomonės tyrimas, 2020). Tai

atskleidžia skirtingus mokinių poreikius, kuriuos

gali patenkinti tinkamai parinktos išmaniosios

technologijos. Vis dėlto, pandemijos laikotarpiu

Lietuvos mokytojai ugdymo įrankius rinkosi

atsižvelgdami ne į atnešamą naudą bei

individualių mokinių poreikių patenkinimą, bet į

savo technologinį pasirengimą: 27 proc.

ugdymo įstaigų mokytojams suteikė galimybes

naudotis pasirinktais įrankiais, tačiau 86 proc.

mokyklų pagrindine priemone NM vykdyti

rinkosi elektroninį dienyną (Droessiger et al.,

2021). Elektroninio dienyno funkcinių galimybių

nepakanka norint užtikrinti kokybišką mokinių

ir mokytojų abipusį ryšį, o visuotinai pripažintos

NM skirtų sistemų vertinimo metodikos nėra

(Droessiger et al., 2021). Šią problemą atspindi ir

ŠMSM (2020) atlikta „Mokytojų apklausa apie

nuotolinio mokymo patirtį“: skaitmeninių

mokymo platformų stoka (37 proc. atsakymų)

identifikuota kaip pagrindinė kliūtis sklandžiam

mokymui(-si) NM metu. Galiausiai, EdTech

suteiktų galimybę Lietuvoje švietimo

inovacijoms sklandžiau kurtis ir vystytis. Kadangi

2020 m. Pasauliniame inovacijų indekse Lietuva

užėmė 38 vietą tarp 129 pasaulio valstybių ir tai

atitinka 25 vietą tarp 28 ES narių (STRATA, 2021),

parama skaitmeninių ir technologinių inovacijų

kūrimui, testavimui ir taikymui švietimo

įstaigose, paskatintų inovacijų kultūros

formavimąsi, skirtingų suinteresuotų šalių

bendradarbiavimą bei stiprintų Lietuvos

inovacijų ekosistemos konkurencingumą.

bendrą Lietuvos švietimo sektoriaus

inovatyvumo lygį;

EdTech startuolių Lietuvoje ekosistemą;

užsienio šalių valdžios institucijų patirtį

vystant bei įgyvendinant skaitmeninės

transformacijos švietime projektus.

Tokiu būdu, spręsdami Lietuvos švietimo

sektoriaus problemas, būtų rasti sprendimai,

kuriuos vėliau galėtume eksportuoti ir

sėkmingai kurti Lietuvos, kaip EdTech šalies,

įvaizdį bei pakartoti FinTech sėkmę.

Vis dėlto, šiam tikslui pasiekti, pirmiausia itin

svarbu suprasti, kaip EdTech tendencijos vystosi

Lietuvoje ir užsienio šalyse. Dėl šios priežasties,

šia Lietuvos švietimo sektoriaus inovatyvumo bei

Lietuvos ir užsienio šalių EdTech sektoriaus

analize yra siekiama apžvelgti: 

Šioje apžvalgoje analizuojamos 8 skirtingų šalių

pastangos skatinti inovatyvių technologijų

naudojimą švietimo sektoriuje, EdTech

startuolių atsiradimą, verslo į(-si)traukimą į

skaitmeninių sprendimų ugdymo įstaigoms

kūrimą, pabrėžiant organizacines struktūras,

procesus, elementus ir strategijas visa tai

pasiekti. 
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https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/-nuotolinis-mokymasis-kelia-issukiu-visai-seimai-ekspertai-pataria-ka-daryti-kad-vaikai-nepervargtu/43559
https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/-nuotolinis-mokymasis-kelia-issukiu-visai-seimai-ekspertai-pataria-ka-daryti-kad-vaikai-nepervargtu/43559
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/inovaciju-politika/2020-inovaciju-bukles-apzvalga.pdf


EdTech naudos
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Mažina atskirtį

Skatina bendradarbiavimą

Patenkina individualius
poreikius

Palengvina mokymą(-si)

Supažindina mokinius su
technologijomis

Ugdo

Šaltinis: OECD Learning Compass 2030

http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf


EDTECH LIETUVOJE: ŠVIETIMO
SEKTORIAUS INOVATYVUMAS



1.EdTech Lietuvoje:
Švietimo sektorius

Tam tikrų reiškinių ar objektų akcentavimas

tarptautiniuose ir nacionaliniuose strateginiuose

dokumentuose identifikuoja valstybės prioritetus ir

su tuo susijusius ateities veiksmus bei resursų

asignavimus. EdTech yra minimas tiek tiesiogiai, tiek

ir netiesiogiai strateginiuose dokumentuose,

pabrėžiant būtinybę įvykdyti skaitmeninę švietimo

sektoriaus transformaciją Lietuvoje:

2020 m. Europos Vadovų Tarybos susitikime

skaitmeninė pertvarka įvardinta kaip vienas iš

svarbiausių ES atsigavimo po COVID-19 ramsčių,

skatinant naujas ekonomikos augimo formas ir

stiprinant ES atsparumą. Sutarta bent 20 proc. lėšų

pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo

priemonę skirti skaitmeninei pertvarkai, įskaitant

mažas ir vidutinio dydžio įmones (MVĮ). Šios lėšos

turėtų skatinti naujos kartos skaitmeninių

technologijų plėtojimą Europoje, plėtoti pajėgumus

strateginėse skaitmeninėse vertės grandinėse, visoje

ES sparčiau diegti itin didelio pajėgumo ir saugią

tinklų infrastruktūrą bei modernizuoti švietimo

sistemų skaitmeninius pajėgumus.

Diskusijoms skirtame dokumente „Tvari Europa –

2030 m.“ pabrėžiama, jog ateityje prioritetą reikėtų

teikti orientavimuisi į dirbtinį intelektą, informacinių

technologijų naudojimą ir pagrindinių skaitmeninių

gebėjimų tobulinimą pagal ES skaitmeninio švietimo

1.EdTech strateginiuose dokumentuose
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https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/a-digital-future-for-europe/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b096b37-300a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lt


-nomikos gerinimas, didelį dėmesį skiriant

MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės

plėtros ir inovacijų) veiklų skatinimui ir plėtrai.

Įvardijami ilgalaikiai mokslo, technologijų ir

inovacijų viešosios politikos srities tikslai apima

pramonės ir paslaugų, mokslo tyrimų

organizacijų integravimąsi į tarptautines ir

vietines kultūros, mokslo ir švietimo sistemas.

Galiausiai, 2020 m. XVIII-os LR Vyriausybės

programoje yra skiriamas svarus dėmesys

švietimui, pabrėžiant tiesioginę EdTech naudą ir

užsibrėžiant tikslą Lietuvos švietime įtvirtinti

skaitmeninę kryptį ir sukurti šiuolaikinę

mokyklą, siekiant papildyti tradicinius ugdymo

metodus naujausiomis technologijomis.

Įtvirtinama, jog šiuolaikiniam žmogui būtina

gebėti dirbti ir mokytis pasitelkiant

informacines technologijas, o valstybei

pasiruošti, kad ištikus pandemijai ugdymo

procesas nenutrūktų ir neturėtų poveikio

moksleivių pasiekimams. Pagrindinės iniciatyvos

šiam tikslui pasiekti - naujausių edukacinių

technologijų įtvirtinimas, užtikrinant, kad

naujausios edukacinės technologijos taptų

neatsiejama bendrojo ugdymo dalimi. Siekiant

lygaus starto galimybių visose mokyklose,

mokytojams ir mokiniams, planuojama sudaryti

galimybes naudotis visu aukštus kokybės

kriterijus atitinkančiu Lietuvos EdTech

sektoriaus kuriamu skaitmeniniu mokymo(-si)

turiniu ne tik pandemijos metu, bet nuolat, bei

siekiama plėsti galimybes įsigyti ir esant

būtinybei adaptuoti kitose šalyse kuriamą

aukštos kokybės skaitmeninį turinį. Taigi, XVIII-

os Vyriausybės programa, skirdama išskirtinį

dėmesį aktualiausiems švietimo iššūkiams

spręsti, pažymį EdTech kaip svarbų įrankį

švietimo sektoriui tapti inovatyvesniu, gebančiu

atliepti skirtingus šio sektoriaus dalyvių

poreikius ir pasiekti savo tikslus, užtikrinant

visuomenės gerovę. 
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veiksmų planą, siekiant išnaudoti skaitmeninės

transformacijos galią. ES yra visapusiškai

įsipareigojusi plėtoti pagrindinių skaitmeninių

technologijų pajėgumus bei kompetencijas ir

kartu atkreipia dėmesį į galimą neigiamą išorinį

skaitmeninių infrastruktūrų poveikį.

Šie elementai, kaip prioritetiniai, išskirti ir DNR

plane, kurio tikslas – siekti sparčių ir efektyvių

investicijų į Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir

augimą, kad Lietuvos ekonomika taptų tvari,

inovatyvi ir kurtų aukštą pridėtinę vertę. Tam

pasiekti, be kitų sąlygų, turi būti didinamas

Lietuvos ekonomikos pažangumas, siekiant, kad

kuo didesnę jos dalį sudarytų inovatyvus ir

aukštą pridėtinę vertę kuriantis verslas.

Pabrėžiama, jog būtina investuoti į švietimo

inovacijas, skatinant verslą investuoti į naujų

švietimo paslaugų kokybę gerinančių produktų

kūrimą, verslo modelių adaptaciją, t. y.

priemones, skatinančias verslo kilimą vertės

grandine galutinio vartotojo link, eksporto

plėtrą, diversifikaciją ir kt. 

Tikslas skatinti švietimo inovacijų, grįstų

skaitmeninėmis technologijomis, diegimą

švietimo institucijose, sudarant sąlygas inovacijų

kūrimui ir bandymui ugdymo įstaigose bei

stiprinant visų švietimo lygmenų darbuotojų

skaitmenines kompetencijas taip pat atitinka ir

2021–2030 nacionalinio pažangos plano,

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl

2021-2030 nacionalinio pažangos plano

patvirtinimo“, trečiąjį tikslą „Didinti švietimo

įtraukti ir veiksmingumą, siekiant atitikties

asmens ir visuomenės poreikiams“ bei Lietuvos

pažangos strategiją 2030, kuri skiria itin svarbų

dėmesį švietimo sistemos modernizavimo

tikslams. Strategijos prioritete  „Ekonomikos

integralumas“ taip pat numatytas Lietuvos eko-

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3955e800388111eb8c97e01ffe050e1c
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lt
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517


2. Lietuvos švietimo
sektoriaus inovatyvumas

2.1. Kaip galima apibrėžti inovacijas švietimo
sektoriuje?

Aktyviai plėtojant skaitmenines technologijas, pasaulyje kuriamos priemonės,

praturtinančios aukštojo mokslo, profesinio, bendrojo bei ikimokyklinio ugdymo

procesą. Jos padeda vizualizuoti sudėtingus reiškinius (Arvanitis, Petrou, Knight et al,

2007; Yilmaz, 2017), atlikti tyrinėjimus, kurių negalima atlikti realiame gyvenime

(Wojciechowski, Cellary, 2013), paremia autentišką, situacinį, tyrinėjimais grindžiamą

mokymąsi (Cheng, Tsai, 2021), padeda kurti ir naudoti papildytą realybę ugdymo

procese (Yilmaz, Kucuk, Goktas, 2017). EBPO (2010) inovacijas švietimo sektoriuje

apibrėžia kaip dinamišką švietimo sektoriaus organizacijų vykdomų naujų ar

reikšmingų patobulintų teikiamų paslaugų ir operacijų diegimą, kuris sąlygoja

pamatuojamus rezultatus, tokius kaip vartotojų pasitenkinimo padidėjimą ir (ar)

geresnius mokymo(-si) rezultatus. Anot Fullan (2007) kiekviena švietimo inovacija yra

susijusi su: i) nauju ir (ar) patobulintu ugdymo(-si) turiniu, ii) naujais ir (ar)

patobulintais mokymo(-si) metodais, strategija, veiklomis, iii) nusistovėjusių tradicijų

keitimu.

KURK LIETUVAI 7

2.2. Kaip įvertinti švietimo sektoriaus inovatyvumą ir
poreikį įvykdyti švietimo skaitmeninę transformaciją?

Nors yra nemažai tyrimų ir indeksų, siekiančių įvertinti skirtingų sektorių ar visos

ekonomikos inovatyvumą, tačiau analizių, nagrinėjančių Lietuvos švietimo sektoriaus

inovatyvumą, yra labai mažai. Dažniausiai yra vertinamos švietimo sektoriaus

pastangos skatinti informacinių technologijų sklaidą ugdymo procese ir (ar) mokslo

bendradarbiavimą su verslu. Vieno didžiausių iki šiol darytų švietimo sektoriaus

inovatyvumo indeksų (angl. Education Innovation Index) (2019) pagrindinių rezultatų

Lietuvai santrauka pateikiama 1 pav. Europos politikos studijų centras 2019 metais

(angl. Centre for European Policy Studies (CEPS)) kartu su „Grow with Google“ taip pat

parengė Skaitmeninio mokymosi visą gyvenimą pasirengimo indeksą (angl. The Index

of Readiness for Digital Lifelong Learning (RDLL)) (Beblavy et al., 2019), kuriame

nustatė, kad pagal visuomenės skaitmeninio mokymosi pasirengimą Lietuva yra

vienuoliktoje vietoje tarp 27 ES šalių. Į rodiklius įtraukti ne tik apsirūpinimo

technologijomis rodikliai, bet ir švietimo prieinamumo ir pasiekimų, vadybos ir

politikos rodiklių grupės.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00779-007-0187-7
https://www.intechopen.com/books/state-of-the-art-virtual-reality-and-augmented-reality-knowhow/augmented-reality-trends-in-education-between-2016-and-2017-years
https://www.scirp.org/(S(oyulxb452alnt1aej1nfow45))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1788061
https://www.researchgate.net/publication/235437879_Affordances_of_Augmented_Reality_in_Science_Learning_Suggestions_for_Future_Research
https://psycnet.apa.org/record/2017-15285-008
http://www.oecd.org/education/ceri/inspiredbytechnologydrivenbypedagogyasystemicapproachtotechnology-basedschoolinnovations.htm
https://michaelfullan.ca/books/new-meaning-educational-change/
https://www.oecd.org/publications/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm
https://www.oecd.org/publications/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm
https://www.oecd.org/publications/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/11/Readiness-for-Digital-Lifelong-Learning_Methodological-note.pdf


01 INOVACIJOS ŠVIETIME PAGAL KATEGORIJAS

Pradinis ugdymas: 

Lietuva: 33 vieta, EBPO vidurkis: 31 vieta

Pagrindinis ugdymas:

Lietuva: 26 vieta, EBPO vidurkis: 30 vieta

Matematikos mokymas(-asis):

Lietuva: 34 vieta, EBPO vidurkis: 35 vieta

Gamtos mokslų mokymas(-asis):

Lietuva: 30 vieta, EBPO vidurkis: 29 vieta

Skaitymo įgūdžiai:

Lietuva 30 vieta, EBPO vidurkis: 27 vieta

02 INOVACIJOS ŠVIETIME PAGAL TURINĮ IR IŠTEKLIUS

Namų darbai:

Lietuva: 47 vieta, EBPO vidurkis: 36 vieta

Aktyvus gamtos mokslų mokymasis laboratorijose:

Lietuva: 33 vieta, EBPO vidurkis: 28 vieta

Mokymosi ištekliai:

Lietuva: 29 vieta, EBPO vidurkis: 32 vieta

Prieiga prie kompiuterių:

Lietuva: 37 vieta, EBPO vidurkis: 39 vieta

LIETUVA: 30 VIETA
EBPO VIDURKIS: 30 VIETA
Švietimo sektoriaus inovatyvumo indeksas
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1 pav. Pagrindiniai švietimo sektoriaus inovatyvumo indekso rezultatai Lietuvai



mo sistemoms ir jose dalyvaujantiems

asmenims, tiek besimokantiesiems ir jų šeimų

nariams, tiek švietimo paslaugas teikiantiesiems,

kilo įvairių iššūkių, t.y. šie pokyčiai skatino

spartesnę skaitmeninę transformaciją, tačiau,

kita vertus, drauge išryškėjo naujų švietimo

kokybės užtikrinimo kliūčių.

Pavyzdžiui, siekiant užtikrinti įtrauktį ir

kokybišką ugdymo(-si) turinį, mokytojams reikia

pasirengti dirbti skaitmeninėje erdvėje (EBPO

TALIS (2018) apklausos duomenimis, tik 56 proc.

Lietuvos mokytojų jaučiasi gerai pasirengę

naudotis IRT mokymo srityje), investicijų į

kokybiško skaitmeninio ugdymo turinio kūrimą,

reikiamus technologinius sprendimus,

tobulėjimo galimybes tiems, kurie turi dirbti

skaitmeninėje erdvėje, ir kt. Šie ir kiti iššūkiai

bus įvertinti šioje analizėje.  

Šiuolaikiniams mokiniams ir studentams ugdyti

reikalingos šiuolaikinės technologijos, ypač jos

svarbios mažinant vaikų iš palankios ir

nepalankios SEK aplinkos pasiekimų atotrūkį.

Europos Komisijos (EK) 2019 m. tyrimo „IKT

švietime“ rezultatai parodė, kad virtualių

mokymosi aplinkų naudojimas Lietuvos

mokyklose per 6 metus padidėjo 12 proc., bet

dar nepasiekė ES vidurkio. Be to, tik 50 proc.

mokinių mokosi mokyklose, kur 90 proc. IKT

priemonių yra veikiančios. Gerai skaitmeninėmis

technologijomis aprūpintų mokyklų mokinių

dalis Šiaurės šalyse svyruoja nuo 35-72 proc., o 
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Vis dėlto, siekiant įvertinti Lietuvos švietimo

sektoriaus inovatyvumą skaitmeninių

technologijų srityje, pradedant inovacijų

populiarinimu nuo pat ankstyvojo švietimo (pvz.,

išmaniosios ikimokyklinio ugdymo klasės,

robotikos klasės), baigiant sėkminga, aukštos

pridėtinės vertės aukštojo mokslo ir pramonės

(pvz., biotechnologijų) plėtra, skaitmeninę

švietimo transformaciją būtina įvertinti

platesniame kontekste. 

Lietuvos švietimo sistema tarp EBPO šalių

vertinama gana gerai – 2019 m. pagal EBPO

gerovės indekso (angl. OECD Better Life Index)

švietimo sudedamąją Lietuva užėmė 18 vietą iš

40 šalių (įvertinimas 7,3 iš 10). Pirmąją vietą

užėmė Suomija (įvertinimas – 8,9 balo), o Estija

užėmė trečiąją vietą (įvertinimas – 7,9 balo).

Lietuva turi potencialo pagerinti savo poziciją ir

patekti tarp 15 geriausių šalių. Analizuojant

gerovės indekso švietimo duomenis detaliau,

matyti, kad pagal formaliojo mokymosi trukmę

ir gyventojų išsilavinimo lygį Lietuva vertinama

labai gerai (atitinkamai užima 9 ir 4 vietas),

tačiau tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA,

2015) rezultatai rodo, kad mokinių pasiekimai

gerokai menkesni – jų gamtamokslinio,

matematinio raštingumo ir skaitymo gebėjimų

vertinimo rezultatai prastesni už EBPO šalių

vidurkį, o pažanga, lyginant PISA 2015 m. ir 2018

m. tyrimus, nėra didelė. Lietuvos penkiolikmečių

finansinio raštingumo pažanga didžiausia,

tačiau taip pat nesiekia EBPO šalių vidurkio. Dėl

šių priežasčių, būtina gerinti ugdymo rezultatus. 

Stengdamosi suvaldyti COVID-19 pandemijos

sveikatai keliamas rizikas, dalis Europos

valstybių, taip pat ir Lietuva, nusprendė švietimą

organizuoti nuotoliniu būdu, pasitelkiant

skaitmenines technologijas. Dėl šios

beprecedentės situacijos valstybių narių švieti-

2.3. Iššūkiai: nepakankamas
ugdymo įstaigų aprūpinimas
šiuolaikinėmis mokymo(si)
priemonėmis

http://www.oecd.org/education/talis/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2nd-survey-schools-ict-education
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm


Lietuvoje atitinkamai 36–53 proc., geresnė

situacija yra pradinėse, blogesnė – pagrindinėse

ir vidurinėse mokyklose (EK, 2019). Valstybės

kontrolės valstybinio audito ataskaitoje Nr.VAE-

11 „Pokyčiai švietime lemia geresnius mokinių

pasiekimus“ pastebima, jog vienas kompiuteris

2019 m. Lietuvoje teko vidutiniškai 5, o 53

vertintose mokyklose – 9 mokiniams. Vienas

daugialypės terpės projektorius teko 17 mokinių

(ŠMSM, 2019). Pagal šiuos rodiklius kaimo

vietovių bendrojo ugdymo mokyklos geriau

aprūpintos moderniomis IKT priemonėmis nei

miesto mokyklos, tačiau kaimo vietovėse

dažniau formuojamos mažesnės klasės, todėl

realios galimybės naudotis šiomis priemonėmis

nebūtinai yra geresnės (ŠMSM, 2019). Nors

Lietuvos mokyklos pagal interneto greičio rodiklį

pranoksta ES vidurkį (Lietuvoje 2019 m. 27–29

proc. mokyklų turėjo greitesnį nei 100 mbps

internetą (ES vidurkis – 18 proc., Estijoje net 70

proc.)), 2019 m. 1,4 proc. šalies mokyklų neturėjo

interneto ryšio (Valstybės kontrolė, 2019).

Duomenų apie asmeninius mokinių

kompiuterius ir (ar) prieigą prie interneto, nei

mokyklos, nei savivaldybės nerinko, todėl, šalyje

paskelbus karantiną, kilo sunkumų aprūpinant

juos nuotoliniam mokymui(-si) būtina įranga.

2020 m. atlikta apklausa ir nustatyta, kad 35

tūkst. bendrojo ugdymo mokinių neturi

kompiuterio ir (ar) planšetinio kompiuterio

namuose (Valstybės kontrolė, 2019). Kadangi ir

mokyklos jais aprūpintos tik iš dalies, buvo

imtasi priemonių, kad mokymo procesas šiems

vaikams nenutrūktų: iš viso šioms priemonėms

įsigyti skirta 9,2 mln. Eur., į paslaugų paketą

įtraukiant ir interneto ryšį. Atsižvelgus į skubią

situaciją, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)

taip pat nupirko 15 tūkst. planšetinių

kompiuterių ir 20 tūkst. kompiuterių mokyk-

loms neskelbiamų derybų būdu (Valstybės kontrolė, 2019).

2019 m. kompiuteriais aprūpinti buvo visų Valstybės

kontrolės valstybinio audito metu vertintų mokyklų

mokytojai. Iš dalies jais aprūpinti ir mažų mokyklų mokiniai

(1 lentelė), tačiau padaryta išvada, jog šios mokyklos

neišnaudoja turimų technologijų, mokytojams trūksta

kompetencijų ir mokymų, kaip integruoti kompiuterines

priemones į pamokas, kad jomis labiau naudotųsi ne

mokytojas, o mokiniai (plačiau 2.4 skyriuje). 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2nd-survey-schools-ict-education
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0
https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2019/B%C5%ABkl%C4%97s%20ap%C5%BEvalga%202019_GALUTINIS.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2019/B%C5%ABkl%C4%97s%20ap%C5%BEvalga%202019_GALUTINIS.pdf
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0


1 lentelė. Mokinių ir mokytojų aprūpinimas
kompiuteriais ir planšetėmis 2019 m. (vnt.)

Taip pat, Europos Komisijos 2019 m. atliktame tyrime išsiaiškinta, jog net ir turimi kompiuteriai Lietuvos

mokyklose yra naudojami per mažai: 40 proc. Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių

nenaudojo kompiuterių mokyklose mokymosi tikslais. Vangus 4-os ir 8-os klasių mokinių kompiuterių

naudojimas matematikos ir gamtos mokslų mokimuisi buvo pastebimas ir anksčiau, Lietuvai nepasiekiant EBPO

vidurkio ir reikšmingo pokyčio 2007 – 2015 m. laikotarpiu (EBPO, 2019). Mokytojų pastangos integruoti

informacines technologijas į 4-os ir 8-os klasių mokinių matematikos bei gamtos mokslų pamokas minėtu

laikotarpiu taip pat nepasiekė siektų rezultatų (EBPO, 2019).

Galiausiai, išanalizavus Ugdymo turinio informacinėje sistemoje pateiktas skaitmenines mokymo priemones,

paaiškėjo, kad labai trūksta aukšto interaktyvumo lygio skaitmeninių mokymo priemonių (integruotai mokytis

matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir literatūros; dorinio ugdymo (pvz., 5–8 kl.), tautinių mažumų

gimtosios kalbos (pvz., 5–8 kl.), istorijos (pvz., 5–8 kl.), matematikos (pvz., 5–8 kl.), gamtos mokslų (pvz., 5–8 kl.),

meninio ugdymo (pvz., 5–8 kl.)) (ŠMSM, 2020). Galima daryti prielaidą, kad Lietuvos verslo įmonės nėra

motyvuojamos kurti aukšto interaktyvumo priemones, nes rinka maža ir mokyklos galimai nepirks brangių

priemonių, o galimybės įsigyti ir esant būtinybei adaptuoti kitose šalyse kuriamą aukštos kokybės skaitmeninį

turinį yra itin ribotos. Dėl šios priežasties, būtina svarstyti galimybę skirti valstybės biudžeto lėšų tokioms

priemonėms kurti, adaptuoti užsienyje sukurtas priemones arba kompensuoti dalį išlaidų verslo įmonėms.
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DIDELĖ MOKYKLA VIDUTINĖ MOKYKLA

Vienas kompiuteris mokiniams

Vienas kompiuteris mokytojams

Viena planšetė mokiniams

Viena planšetė mokytojams

12

1

23

143

7

1

22

92

MAŽA MOKYKLA

3

1

12

0

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2nd-survey-schools-ict-education
https://www.oecd.org/publications/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm
https://www.oecd.org/publications/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/protokolai/%C5%A0PP%20pagrindimas%20(projektas_2020%2011%2013).pdf


Kaip jau buvo minėta anksčiau, Lietuvos mokinių

gamtamokslis raštingumas nesiekia EBPO šalių

vidurkio. Šią susidariusią situaciją, kaip pažymi dviejų

PISA ciklų (2015 m. ir 2018 m.) tyrimų išvados ir teiktos

rekomendacijos, galimai sąlygoja Lietuvos mokyklose

nepakankamas laboratorijų skaičius. 2015 m. TIMSS

tyrimo duomenys parodė, kad tik 2 proc. Lietuvos

ketvirtokų ir 11 proc. aštuntokų gali naudotis

laboratorijomis (tyrime dalyvavusių 47 šalių vidurkis

buvo atitinkamai 38 proc. ir 85 proc.). Nors nuo 2018 iki

2019 m. šalies mokyklose beveik du kartus padaugėjo

integruotų laboratorijų (2018 m. buvo 3,5 proc. tokių

mokyklų, 2019 m. – 6,3 proc.), tačiau vis dar nepakanka

laboratorijų kokybiškam ugdymui užtikrinti (Valstybės

kontrolė, 2019). 

Iš 2019 m. Valstybės kontrolės valstybinio audito metu

57 vertintų mokyklų, laboratorijas turėjo tik 12 ir tai yra

didelės ir vidutinės mokyklos. Didžioji dalis (12 iš 57)

vertintųjų, turinčių laboratorijas, yra gimnazijos, taigi jų

mokiniams sudaromos didesnės galimybės tobulėti

gamtos mokslų srityje (Valstybės kontrolė, 2019).

Analizuojant, kaip EdTech tendencijos vystosi

Lietuvoje, yra itin svarbu išsiaiškinti, kaip mokyklos,

kuriose prieiga prie laboratorijų yra ribota, užtikrina,

kad mokiniai gamtos mokslų mokytųsi su

moderniomis priemonėmis. Iš Valstybės kontrolės

valstybinio audito ataskaitoje Nr.VAE-11 „Pokyčiai

švietime lemia geresnius mokinių pasiekimus“ pateiktų

atsakymų pastebime, kad tik didelių ir vidutinių

mokyklų vadovai, kuriose nėra laboratorijų, ėmėsi

veiksmų ir tik dalis jų buvo paremtos išmaniosiomis

technologijomis (2 lentelė). 

2.3.1. Iššūkiai: nepakankama
prieiga prie laboratorijų,
sąlygojanti žemus gamtos mokslų
pasiekimus
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https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
http://timss2015.org/
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0
https://www.lrs.lt/sip/getfile?guid=a0ca2ace-b77b-4597-9e88-c6917e4924e0


2.4. Iššūkiai: ugdymo proceso
dalyvių informacinių
technologijų naudojimo
įgūdžių ir kompetencijų stoka

2 lentelė. Mokyklų, kuriose nėra laboratorijų, vadovų nurodytų

būdų, kaip užtikrinamas gamtos mokslų mokymas su

moderniomis priemonėmis, pavyzdžiai.

Mokykla X: gamtos mokslų kabinetuose įdiegtos MozaBook

programos (viename kabinete kabo ir išmanusis ekranas). Tai

leidžia pamokas daryti inovatyvias, matyti 3D vaizdą, objektų

pjūvius, galima daryti net bandymus su įvairiomis medžiagomis. 

Mokykla Y: mokiniai stebi ir atlieka mokslinius eksperimentus,

lankydamiesi socialinių partnerių laboratorijose (edukacinės

išvykos) į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo

instituto laboratorijas, į Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų

centro ekologijos laboratoriją, į Vilniaus universiteto zoologijos

muziejų, edukacinė pamoka Vandens laboratorijoje, edukacinė

išvyka į įmonę „LietPak“ „Ekologinės maistinės pakavimo plėvelės

gamyba“ ir t. t. 

Mokykla Z: sudaryta sutartis su VDU ŽŪA. Mokiniai pavežami

sutartu laiku į laboratorijas. 2019-2020 m.m. buvo vežami 5 kartus. 

Mokykla Q: mokiniai vežami į kitas rajono mokyklas, kuriose yra

laboratorijos, buvo pasikvietę ir mobiliąją laboratoriją. 

KURK LIETUVAI 13

Pandemija ir jos metu taikytos priemonės

aprūpinti ugdymo proceso dalyvius

kompiuterinėmis technologijomis (pvz.,

kompiuteriais, planšetiniais kompiuteriais) ir

interneto ryšiu lėmė esminį teigiamą šuolį IKT

srityje. Vis dėlto, pastebima, jog susidurta su

gebėjimų valdyti išmaniąsias technologas stoka. 

ŠMSM 2020 metų gegužės 25 d. „Mokytojų apklausos apie

nuotolinio mokymo patirtį apibendrinime“ teigiama, jog apklausoje

dalyvavę 3514 mokyklų mokytojai deklaravo savo įgūdžius apie

pasirengimą teikti mokymus NM būdu. Remiantis šios apklausos

duomenimis, tik pusė apklausoje dalyvavusių mokytojų (nuo 49 iki

57 proc.) teigiamai vertino savo IKT pasirengimą darbui nuotoliniu

būdu, nors 70 proc. jų pabrėžė, kad geri informacinių technologijų

naudojimo įgūdžiai lemia mokymo(-si) sėkmę. Mokytojai išreiškė

poreikį: kokybiškų, dalykiškų, praktinių seminarų apie nuotolinį

mokymą; kvalifikacijos tobulinimo renginių nuotoliniu būdu

mokytojams dalykininkams; nemokamų tikslinių kvalifikacijos

tobulinimo renginių, seminarų. Nemaža dalis mokytojų nurodė, kad

patiems mokytojams reikalingas motyvacijos kėlimas ir

kompiuterinio raštingumo tobulinimas. 

https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt


Pedagogai nurodė, kad situacija skirtingose

mokyklose yra labai įvairi, kai kuriose ugdymo

įstaigose pageidaujama galimybės pasinaudoti

parengtomis priemonėmis, vaizdo pamokomis,

kita mokomąja medžiaga, supaprastinti paiešką,

kuriai sugaištama daug laiko, realios,

kompetentingos pagalbos mokytojui iš

informacinių technologijų specialistų,

konsultacijų asmens duomenų saugumo

klausimais, mokyklose organizuotų mokymų

prieš pradedant dirbti nuotoliniu būdu.

Lietuvoje tik 45 proc. mokytojų taip pat teigė,

kad IKT naudojimas mokymui buvo įtrauktas į jų

formaliojo mokytojų rengimo programas, o tai

yra mažiau nei EBPO šalių, dalyvaujančių TALIS

tyrime, vidurkis (56 proc.).

NM laikotarpiu ugdymo proceso vykdymo

įrankius daugelis mokyklų rinkosi taip pat

atsižvelgdami į mokytojų technologinį

pasirengimą, jų turimas IKT kompetencijas, o ne

pagal individualius mokinių poreikius: 27 proc.

ugdymo įstaigų mokytojams suteikė galimybes

naudotis pasirinktomis mokymosi ir

bendravimo aplinkomis, tačiau 86 proc.

mokyklų pagrindine priemone NM vykdyti

rinkosi elektroninį dienyną, kurio galimybes

įvaldę mokytojai ir mokiniai (Droessiger et al.,

2021). Elektroninio dienyno funkcinių galimybių

nepakanka norint užtikrinti kokybišką mokinių

ir mokytojų abipusį ryšį, o visuotinai pripažintos

NM skirtų sistemų vertinimo metodikos nėra

(Droessiger et al., 2021). 

Dėstytojų apklausos duomenys (tyrime dalyvavo

651 dėstytojas iš Vilniaus universiteto (VU),

Kauno technologijos universiteto (KTU), Vilniaus

Gedimino technikos universiteto (VGTU);

daugiau kaip 70 proc. respondentų turėjo

daugiau nei 10 metų dėstymo ir pedagoginio

darbo patirties) atspindi panašią tendenciją: NM

laikotarpiu 51 proc. respondentų pasirinko

programinę įrangą, kurią naudojo anksčiau, 18

proc. respondentų pasirinko savarankiškai

karantino pradžioje, 56 proc. tinkamą

programinę įrangą nurodė švietimo įstaiga, 35

proc. dėstytojų naudojo įrangą, kuri buvo

rekomenduota seminarų metu (Droessiger et al.,

2021). 

Tinkamų kompetencijų užtikrinimo naudą

sėkmingam NM organizavimui rodo gerosios

praktikos: Kauno technologijos universitetas

(KTU) iki pandemijos jau turėjo visą techninę

bazę, patirtį ir paramą (E.mokymo technologijų

centro ir EDU_Lab). Naujas sprendimas, kuris

pasiteisino, buvo centralizuotas epidemijos

valdymas KTU (Droessiger et al., 2021). Aukštųjų

mokyklų e.mokymosi profesionalų parama buvo

teikiama bendrojo ugdymo mokykloms. KTU

techninė ir metodinė parama teikta, suteikiant

prieigą prie virtualios mokymo(-si) aplinkos

(https://vma.lm.lt/) bei prisidedant prie

e.didaktika grįstų kompetencijų ugdymo

mokytojams (Droessiger et al., 2021).

Galiausiai, verta nepamiršti, jog gerų

informacinių technologijų naudojimo įgūdžių ir

kompetencijų stokoja ir mokiniai. Lietuvoje

programuoti mokoma nedidelė dalis vaikų, nors

ji didesnė nei ES vidurkis (ŠMSM, 2020). Išlieka

skirtumai tarp mergaičių ir berniukų; kaip ir

visoje Europoje, 4 iš 5 mergaičių, lankančių

vidurines mokyklas, niekada ar beveik niekada

mokykloje nesimokė kodavimo / programavimo

(ŠMSM, 2020). Informatikos Lietuvos mokyklose

pradedama mokytis tik nuo 5 klasės ir

nepakankama apimtimi, skiriant po 1 pamoką 5,

6, 7 klasėse ir 9–10 klasėse. ŠMSM parengė ir

išbandė informacinių technologijų integravimo

pradiniame ugdyme metmenis. Tačiau

pradinėse klasėse skaitmeniniai mokinių įgū-
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https://www.oecd.org/education/talis/TALIS2018_insights_and_interpretations.pdf
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://vma.lm.lt/
https://midas.lt/public-app.html#/research/dataObjects?page=1&pageSize=50&resourceId=162892&uuid=28e68b8a-bedf-4248-a854-d03dd68d9440&lang=lt
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/protokolai/%C5%A0PP%20pagrindimas%20(projektas_2020%2011%2013).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/protokolai/%C5%A0PP%20pagrindimas%20(projektas_2020%2011%2013).pdf


2.5. Iššūkiai: Inovacinė veikla viešosios politikos priemonėmis
skatinama ribotai 

Nors, kaip buvo minėta anksčiau, MTI sistema Lietuvoje vystosi, tačiau mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros veiklos lygis Lietuvoje vis dar išlieka žemas. 2020 m. Pasauliniame inovacijų

indekse Lietuva užėmė 40 vietą tarp 129 pasaulio valstybių ir tai atitinka 25 vietą tarp 28 ES narių

(STRATA, 2021). Pagal verslo subjektų apyvartą iš inovacijų (angl. turnover from innovation) Lietuva

taip pat užima tik 24 vietą tarp 28 ES valstybių. Lietuvoje inovatyvių produktų ir paslaugų pardavimai

sudaro vidutiniškai 5,5 proc. visos verslo subjektų apyvartos, kuomet ES vidurkis dvigubai didesnis – 12

proc. visos apyvartos (PWC, 2019). 

Kaip vienas iš būdų paskatinti verslą labiau įsitraukti į MTI veiklą yra inovatyvių ar MTEP grįstų

produktų ir paslaugų paklausos skatinimas per viešųjų pirkimų politiką. Viešųjų pirkimų teisinis

reguliavimas leidžia vykdyti ikiprekybinius pirkimus ir inovatyvius viešuosius pirkimus, tačiau valstybės

perkančiosios organizacijos vangiai taiko šias pirkimų formas. Nors Lietuvos tikslas buvo iškeltas, kad

inovatyvių viešųjų pirkimų vertė siektų bent 2 proc. visų viešųjų pirkimų vertės, Lietuvoje šis rodiklis

nepasiektas (2 pav.) (PWC, 2019)

džiai ugdomi tik integruotai kitų dalykų pamokų metu (ŠMSM, 2020). Siekiant mokinius išmokyti

naudotis informacinėmis technologijomis ir kitomis skaitmeninėmis priemonėmis, informatikos

integracija į kitus dalykus yra labai svarbi, tačiau būtina sudaryti galimybę nuosekliai ugdyti mokinių

informatinį mąstymą, supažindinti juos su programavimo pagrindais, ugdyti gebėjimus kurti

skaitmeninį turinį, mokytis valdyti išmaniąsias technologijas, taikyti jas sprendžiant problemas. 
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2 pav. Inovatyvių viešųjų pirkimų vertė (mln. Eur.) ir jų dalis (proc.) visuose viešuosiuose pirkimuose 2011 - 2017 m.

0.1 0.8 4.4 1.1 1.8 0.9

2 proc.

https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/inovaciju-politika/2020-inovaciju-bukles-apzvalga.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/protokolai/%C5%A0PP%20pagrindimas%20(projektas_2020%2011%2013).pdf


Lietuva, nors ir užima aukštą (14) vietą pagal verslo

sąlygų palankumo indeksą pasaulyje, pagal pasaulinį

inovacijų indeksą (angl. global innovation index)

Lietuva užima tik 40 vietą iš 129 šalių, su 50,61 tašku iš

100, palyginus su Singapūro, kaip labiausiai

novatoriškos šalies, 74,23 balu (PWC, 2019). Patikimas ir

patrauklus įvaizdis tarptautinėje erdvėje itin svarbus

pritraukiant į inovacijas orientuoto verslo investicijas.

Tarp pasaulinio inovacijų indekso sudedamųjų dalių

Lietuva vertinama santykinai prastai žinių įsisavinime,

t.y. 92 vieta iš 126 (PWC, 2019). Šią indekso dalį sudaro

pajamos gautos už intelektinį turtą (84 vieta), aukštųjų

technologijų importo dalis (84 vieta), informacinių ir

komunikacinių paslaugų importas (83 vieta), tiesioginės

užsienio investicijos (82 vieta), tiriamosios veiklos

talentai (49 vieta) (PWC, 2019). Itin prastai vertinama ir

dabartinė klasterių kūrimo padėtis, t.y. 85–ta vieta iš 126.

Šie trūkumai itin mažina Lietuvos, kaip patikimo

partnerio vystant inovacijas, ypač švietimo sektoriuje,

patrauklumą (PWC, 2019).

Lietuvos universitetai pasaulyje vertinami taip pat

santykinai nepatraukliai. Vilniaus universitetas, kuris

užėmė 488 vietą 2019 m. QS pasaulio universitetų

vertinime, itin prastai vertinamas už akademinę

reputaciją (16,9 balai iš 100), fakultetų tarptautiškumą

(11,7 balai iš 100), tarptautinių studentų skaičių (6 balai

iš 100) ir citavimų tarptautiniuose moksliniuose

leidiniuose skaičių (6,1 balo iš 100) (PWC, 2019).

Akademinė reputacija ypač gerai parodo ekspertų

nuomonę apie konkrečios mokymo įstaigos reputaciją

pasaulyje, nes apima 80 000 asmenų apklausą.

2.6. Iššūkiai: Patikimo ir
patrauklaus inovacijų regiono
įvaizdžio trūkumas 
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https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf


2.7. Iššūkiai: MTEP veiklai skirtų viešųjų investicijų
išskaidymas skirtingose agentūrose 

Šalia nepakankamos ir netolygios finansavimo sistemos, paremtos ES SF lėšomis, pastebima

problema, kad MTEP veiklai skirtos valstybės viešosios investicijos (įskaitant ES SF lėšas) yra

išskaidytos skirtingose agentūrose. EK teigimu, mokslinių tyrimų ir investicijų politikos planavimas ir

įgyvendinimas Lietuvoje tebėra suskaidytas ir nepakankamai koordinuojamas. To priežastys yra

matomos politikos planavimo proceso decentralizacijoje (PWC, 2019). Už MTI politikos įgyvendinimą

Lietuvoje yra atsakingos skirtingos ministerijos ir įgyvendinimo agentūros (3 pav.). Esant bendros

darbų koordinacijos trūkumui, šių institucijų užduotys dažnai persidengia, o strateginiai tikslai nėra

suderinti, todėl 2019 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 343 buvo sudaryta Mokslo, technologijų ir

inovacijų taryba. EBPO Lietuvos inovacijų politikos apžvalgoje taip pat pažymi, kad Lietuvoje trūksta

vientisos MTI srities koordinavimo sistemos, o priemonių įgyvendinimas yra sudėtingas ir išskaidytas

skirtingoms institucijoms. Panašias problemas nurodo ir EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų stebėjimų

centro (angl. Research and Innovation Observatory) ekspertai, kurie 2017 m. šalies ataskaitoje „RIO

Country Report: 2017“ vieną iš rekomendacijų skyrė MTI srities koordinavimo gerinimui. 
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ŠMSM
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MITA

Studijų kokybės 
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ESFA

Aukštojo 
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Mokslo, technologijų 
parkai bei inkubatoriai

Lietuvos inovacijų 
centras

Atviros prieigos centrai
Skaitmeninių 

inovacijų centrai

3 pav. Lietuvos mokslo ir inovacijų valdysena

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/rio-country-report-2017-lithuania
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/rio-country-report-2017-lithuania
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Šiems tikslams pasiekti, visai neseniai imtasi žingsnių sprendžiant MTI politikos koordinavimo

fragmentiškumo problemą. Priimtas Technologijų ir inovacijų įstatymas, kuriame apibrėžta MTI sistema ir joje

dalyvaujančios institucijos, nustatyti MTEPI veiklos finansavimo ir valstybės skatinimo principai. Šie žingsniai

turėtų padėti konsoliduoti MTI politikos formavimą ir sutelkti inovacijų proveržiui būtinus išteklius ir

koordinuotai juos nukreipti MTI vystymui. Konsolidavimo linkme einama ne tik valstybės MTI politikos

formavimo lygmenyje, bet ir valstybės MTI politiką įgyvendinančių institucijų pavaldžių Ekonomikos ir

inovacijų ministerijai (EIM) lygmenyje. EIM 2021 m. įsteigta Inovacijų agentūra įgyvendins ir administruos

visas pagrindines inovacinės veiklos skatinimo priemones, kuomet Inovacijų ir skaitmeninės politikos

patarėjų taryba (INNODIG) padės priimti geresnius sprendimams, kuriant bei vykdant valstybės inovacijų ir

skaitmeninę politiką. 

Vis dėlto, institucijos, susijusios tiesiogiai su mokslu ir švietimu, tokių kaip Lietuvos mokslo taryba, į šią

konsolidaciją nėra įtrauktos. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pateiktoje ataskaitoje „Lietuvos ekonomikos

transformacija: 4 strateginės kryptys“ rekomenduojama vystyti Nacionalinę švietimo agentūrą (NŠA) kaip

kompetencijų centrą, kuriantį ir diegiantį įrodymais pagrįstus inovatyvius švietimo politikos sprendimus,

nukreiptus į ugdymo(-si) sėkmę ir švietimo kokybės užtikrinimą. Būtina siekti, kad NŠA taptų ekspertine

institucija (bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo), atliekančia nacionalinius ir tarptautinius švietimo tyrimus ir

analizes, telkiančia geriausius analitikus ir tyrėjus, vykdančia aukšto lygio švietimo sistemos stebėseną

(duomenų kaupimą, analizę, prognozavimą, poveikio vertinimą), kurios pagrindu būtų kuriami ir diegiami

inovatyvūs švietimo sprendimai (Investuok Lietuvoje, 2020). Agentūra turėtų siekti užtikrinti ugdymo kokybę

ir sudaryti geriausias sąlygas mokymui(-si) kiekvienam, kad jos veiklos prioritetai būtų: kurti inovatyvius

įrodymais grįstus švietimo sprendimus, teikti rekomendacijas dėl švietimo politikos formavimo, įgyvendinimo

ir švietimo sistemos tobulinimo, įgyvendinti ugdymo politiką ir vykdyti ateities švietimo prognozavimą. Taip

pat siūloma keisti NŠA juridinį statusą iš biudžetinės į viešąją įstaigą siekiant, kad NŠA taptų tam tikrą

autonomijos laipsnį turinčiu kompetencijų centru, galinčiu pasiūlyti konkurencingą darbo užmokestį

(Investuok Lietuvoje, 2020). Taip pat pabrėžiama, jog svarbu reglamentuoti NŠA paskirtį įstatyminiame

lygmenyje (Švietimo įstatyme arba Mokslo ir studijų įstatyme), kadangi, kaip rodo kitų institucijų praktika,

nacionalinio lygmens institucijų paskirtis, funkcijos, teisinė forma, valdymo organai ir kiti veiklos aspektai yra

reglamentuoti įstatymuose (Investuok Lietuvoje, 2020). Šios teisinės prielaidos suteiktų NŠA teisę gauti

valstybės finansavimą, skirtą vykdyti funkcijas, reglamentuotas teisės aktuose. Pereinamuoju laikotarpiu (kol

NŠA nėra suteiktas viešosios įstaigos juridinis statusas), siekiant užtikrinti tvarų NŠA augimą, pasitelkti

nepriklausomų ekspertų bei suinteresuotųjų šalių atstovų įžvalgas, yra rekomenduojama suformuojant

patariamąją tarybą (Investuok Lietuvoje, 2020). Tokia praktika taikoma ir Lietuvoje, ir kitose valstybėse (pvz.,

Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje). Patariamoji taryba būtų kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti

taryba, kurios paskirtis – padėti NŠA vadovui didinti veiklos efektyvumą, kurti ir nuolat gerinti švietimo

sistemą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a00ca517f7d11e89188e16a6495e98c
https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf
https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf
https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf
https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf
https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf


Galiausiai, rekomenduojama stiprinti NŠA švietimo stebėsenos, vertinimo ir analizės funkcijas, siekiant

užtikrinti jos gebėjimus kurti inovacijas švietime, įgyvendinti aukšto lygmens nacionalinių bei tarptautinių

tyrimų įgyvendinimą ir didinti NŠA, kaip ekspertinės institucijos, kompetencijų augimą įvairiose švietimo

srityse (Investuok Lietuvoje, 2020). Atsižvelgiant į tai, kad Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

buvo pertvarkytas į Vyriausybės strateginės analizės centrą, NŠA funkcijos turėtų būti plečiamos kuriant

mokslo ir studijų analizės ekspertų komandą. Šių funkcijų stiprinimui būtina tinkamai išnaudoti 2021-

2027 m. periodo ES struktūrinių fondų finansavimą (Investuok Lietuvoje, 2020). Siekiant, kad NŠA taptų

kompetencijos centru, būtina išgryninti pagrindines jos funkcijas ir atsisakyti nebūtinųjų funkcijų (pvz.,

leidyba, spausdinimas, nuoma, apgyvendinimas, viešieji pirkimai, infrastruktūros projektai (geltonų

autobusų pirkimas, mokyklų renovacija ir pan.)), šių funkcijų vykdymui pasitelkiant išorės rinkos teikėjų

paslaugas arba funkcijas perduodant kitoms viešojo sektoriaus institucijoms (Investuok Lietuvoje, 2020).
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2.8. Iššūkiai: Atžalinių (angl. spin – off) įmonių ir startuolių
kūrimo paskatų nebuvimas 

Nors šiuo metu ir stebimas spartus startuolių skaičiaus augimas 2018 m. siekiantis 58 proc. (viso 500

startuolių), pastarųjų bendras startuolių „svoris“ skatinimo priemonių verslui MTEPI rinkinyje yra

menkas – tik iki 6 proc. visų lėšų 2017 m. (PWC, 2019). Šiuo metu steigiant atžalines įmones ir siekiant

gauti paramą, MSI turi tapti jų dalininkėmis. Tačiau dėl didesnės rizikos ir sudėtingų bankroto

procedūrų, MSI tai nėra patrauklu. Taip pat šiuo metu atžalinių įmonių steigėjams trūksta

informacijos apie finansines ir konsultavimo priemones, atitinkamai, reikalingas patarėjas (PWC,

2019). 

Finansavimas išlieka viena opiausių MTEP veiklos pradžios problemų. Finansų ministerijos užsakymu

2017 m. PwC atliktoje apklausoje tik 17,4 proc. respondentų atsakė, kad kreipėsi į finansuotojus

siekdami gauti papildomą finansavimą MTEP veiklos komercinimui ir gavo tiek, kiek buvo prašyta ir

net 87 proc. respondentų atsakė, kad MTEP veiklos rezultatų komercinimą finansavo nuosavomis

lėšomis (PWC, 2019). Respondentai taip pat nurodė, kad mokslinių, ekspertinių žinių suteikimas ir

mokslinių tyrimų atlikimas yra du svarbiausi mokslo institucijų indėliai komercinant MTEP veiklos

rezultatus, tačiau taip pat buvo atsakyta, kad 65 proc. atvejų mokslo institucijos prisidėjo prie MTEP

veiklos rezultatų komercinimo (PWC, 2019).

https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf
https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf
https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Mokslas%2C%20technologijos%20ir%20inovacijos(1).pdf


LIETUVOS EDTECH STARTUOLIŲ
EKOSISTEMA 



EdTech Lithuania duomenimis Lietuvoje yra nuo 20 iki 50 įmonių užsiimančių EdTech produktų ir
paslaugų kūrimu bei prekyba. Sektorius generuoja tarp 10 ir 30 mln. eur pajamų ir apie 30 mln.
investicijų. EdTech startuoliai suskirstyti remiantis HolonIQ metodologija. 

Lietuvos EdTech sektorius

Žinios ir turinys Švietimo vadyba

Nauji mokymo būdai

Patyriminis mokymas

Mokymosi pagalba

Darbo jėga ir talentai Vertinimas ir verifikavimas
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https://www.globallearninglandscape.org/
https://www.globallearninglandscape.org/


UŽSIENIO ŠALIŲ GEROSIOS PRAKTIKOS



Australija - viena iš lyderiaujančių EdTech sektoriaus

valstybių. Kaip vienas iš didžiausių ekonomikos sektorių

EdTech yra palaiikomas tiek nacionaliniu, tiek

federaciniu lygmeniu. Viena pagrindinių šio sektoriaus

sėkmės priežasčių yra didelis EdTech produktų poreikis

šalies švietimo sistemoje, kas leido Australijos verslui

prisitaikyti prie švietimo poreikių, taip geriau atliepiant

ugdymo problemas. 

Australija

Pagal 2020 m. Deloitte atliktą
analizę Australijos EdTech
sektorius nuo 2017 iki 2019
paaugo beveik dvigubai. EdTech
yra 3-4 eksporto sektorius. 
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600 EdTech kompanijų 

13 000 darbuotojų

2.2 mlrd. Australijos

dolerių pajamų.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/public-sector/deloitte-au-ps-australian-edtech-market-census-210720.pdf


Australijos EdTech sektorių nacionaliniu

lygmeniu kuruoja Australijos prekybos ir

investicijų komisija. Ši įstaiga yra įsteigusi

EdTech įmonių duomenų bazę, kuria siekia

geriau suprasti šio sektoriaus įmonių atnešamą

naudą ekonomikai bei pristatyti Australijos

įmones užsienio investuotojams. Šią platfomą

kuruoja Australijos edukacinių technologijų ir

inovacijų pramonės centras EduGrowth. Šis cen-

tras kartu su Australijos nacionaline bei

Viktorijos valstijos vyriausybėmis užsiima

konferencijų EdTech temomis rengimu,

startuolių bei kitų įmonių pristatymų užsienio

rinkomis, jų auginimu ar naujų idėjų vystymu.

Centro veikla apima tris pagrindines iniciatyvas:

LaunchPad, ClearPath ir EcoSystem. 
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Bendrasis ugdymas
42%

Aukštasis mokslas
22%

Dirbančiųjų mokymas
18%

Profesinis mokymas
17%

Ankstyvasis ugdymas
1%

4 pav. Australijos EdTech įmonių pasiskirstymas pagal švietimo sritis

https://edugrowth.org.au/


LaunchPad.

Padeda startuoliams išsigryninti idėjas, vystyti savo verslą

bei dalinasi rinkos žiniomis. Organizuojami renginiai

startuoliams, skirti susipažinti su sėkmės ar nesėkmės

istorijomis, verslo vystymo subtilybėmis ir t.t. Taip pat

organizuoja verslo idėjų pristatymų renginius. Kuruoja

verslo mentorystės programą, kurioje idėjų autoriams

priskiriamas mentorius dirbantis švietimo sektoriuje. Panaši

labiau struktūruota programa startuoliui priskiria švietimo

antreprenerį, kuris reguliariai padeda vystyti verslą.

.LaunchPad. programą sudaro dvi pagrindinės dalys: 
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LaunchPad Essentials susideda iš serijos pamokų modulių, kurie padeda įkūrėjams

pradinėje EdTech verslo kūrimo stadijoje. Kadangi švietimas yra unikali pramonės sritis su

unikaliais iššūkiais ši programa panaudoja švietimo ekspertų sukauptas žinias ir padeda

jas perteikti inovatoriams. Programa susideda iš šių modulių:

Produkto dizainas – mokoma kokių žingsnių reikia imtis, siekiant sukurti produktą,

kuris galėtų būti tobulinamas iteratyviai ir fokusuojasi ties vartotojo patirtimi (angl.

user experience)

Pilotavimo procesas – mokoma kaip inicijuoti ir maksimaliai išnaudoti pilotinį

bandymą siekiant užtikrinti, jog verslas turi didžiausią pasisekimo šansą.

Sprendimų priėmimo proceso supratimas – suprask dinamišką švietimo sektoriaus

aplinką ir sprendimų priėmimo procesą jame

Marketingo strategija – kaip vyksta komunikacija švietimo sektoriuje,

tinkamiausi/geriausi komunikacijos būdai 

Pedagoginis metodas – siekiama suprasti pedagoginių metodų svarbą, kaip sukurti

tinkamą priėjimą prie besimokančiojo, kaip sujungti kokybinius ir kiekybinius

metodus.

Pagrindinių klientų identifikacija

Pardavimų strategija

Verslo modeliai 

Business Start – kasmetinės EdTech verslo planų varžybos

1.

2.



ClearPath.

Programa skirta augančioms įmonėms palaikyti. 
Syndicates iniciatyva: 

Šeši pusė dienos susitikimai per metus

Kiekviena grupė sudaryta iš 10-15 EdTech ir inovacijų lyderių

Ekspertai pristato savo pranešimus specifinėse srityse tokiose kaip verslo auginimas, kapitalo

pritraukimas, plėtra į tarptautines rinkas, klientų pritraukimas, valstybinė politika, teisė,

finansai, investavimas ir strategija

Grupių nariai turi galimybę pasidalinti savo verslo patirtimi 

Alliances - EdTech kompanijų ir švietimo tiekėjų sujungimas siekiant išsipilotuoti ir kurti idėjas

produktų, kurių labiausiai reikia švietimo sektoriui

Showcases - EdTech sektoriaus kompanijų pristatymai klientams ir/ar investuotojams

Patariamosios valdybos sudarymas - pagalba įmonėms sudarant patariamąsias valdybas, kurios

gali teikti struktūruotą pagalbą verslui

Investuotojų patarimai pritraukiant investicijas ar derantis dėl jų. 

1.

2.

3.

4.

5.
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EcoSystem.

Programa skirta plėsti EdTech ekosistemą.

Įvairių renginių ir konferencijų organizavimas

Rinkos tyrimai siekiant geriau suprasti rinką, jos dydį, ekonominę naudą

Prekybos misijų organizavimas tarptautinėse rinkose,

Supažindinimai su partneriaujančių valstybių EdTech sektorių atstovais.

Valstybinių grantų palaikymas.

Vyriausybių konsultavimas.

Mokslinių tyrimų organizavimas. 

Galimų investuotojų paieškos vidaus bei užsienio rinkose. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Danija
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Danijos švietimo sektorius garsėja tuo, kad teikia

aukštos kokybės švietimo paslaugas visiems

besimokantiems. Danija taip pat yra viena iš

labiausiai skaitmenizuotą viešąjį sektorių

turinčių šalių pasaulyje. Šie du aspektai suteikė

puikias galimybės sėkmingai atlikti skaitmeninę

švietimo transformaciją šalyje (European

Schoolnet, 2017). 

Švietimas Danijoje yra pagrįstas tvirtais aktyvaus

dalyvavimo ir glaudaus bendradarbiavimo

principais. Glaudus bendradarbiavimas yra

prioritetas ne tik mokiniams, studentams,

mokytojams, dėstytojams, ugdymo įstaigų

vadovybei, tėvams, tačiau ir EdTech įmonėms

bei švietimo paslaugų teikėjams (European

Schoolnet, 2017). Danijos EdTech ekosistema

siūlo novatoriškus būdus mokyti(-s), pasitelkiant

švietimo technologijas ir inovacijas, bei

skatinant mokinius ir studentus kurti savo

technologinius švietimo sprendimus. 

Danijoje IKT yra įtrauktos į bendrus mokymo(-si)

tikslus ir integruotos į visus mokymo dalykus.

Nuo 2017 m. „Technologijų supratimas“

mokiniams siūlomas kaip pasirenkamasis

dalykas vidurinėse mokyklose (European

Schoolnet, 2017). Danijos viešasis sektorius taip

pat vykdo ir kitas įvairias programas,

įgyvendindamas skaitmeninę švietimo

transformaciją ir vykdydamas švietimo

technologijų ir inovacijų (EdTech) plėtrą:

http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Denmark+2017.pdf/7a0b9045-cd44-4831-875a-e42306beeefe
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Denmark+2017.pdf/7a0b9045-cd44-4831-875a-e42306beeefe
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Denmark+2017.pdf/7a0b9045-cd44-4831-875a-e42306beeefe


Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir

sklaida

„Materialebasen“ ir „EMU.dk“ yra pripažintos

sėkmingiausiomis skaitmeninio turinio

dalinimosi platformomis Danijoje. 

„EMU.dk“ - nacionalinis mokymosi portalas,

suteikiantis galimybę mokytojams ir

ikimokyklinio ugdymo pedagogams naudotis

nemokamais skaitmeniniais ištekliais. Daugumą

šių IKT išteklių sukuria dalykų ekspertai-

mokytojai, o suburta iniciatyvinė grupė patikrina

produktų/paslaugų efektyvumą ir tinkamumą

bendrojo ugdymo programoms vykdyti.

Daugiau informacijos: https://emu.dk/

„Materialebasen“ yra daugiau nei 3000

skaitmeninių mokymo(-si) išteklių talpinanti

duomenų bazė, kurią kūrė Danijos mokytojai,

skenuodami vadovėlius, pratybas ir kt. ugdymo(-

si) turinį ir tokiu būdu kurdami skaitmenines jų

kopijas. Visi nuskaityti šaltiniai atitinka autorių

teisių įstatymus. „Materialebasen“ yra

administruojama Nacionalinės Danijos

bibliotekos (European Schoolnet, 2017). 

Danijoje taip pat aktyviai vykdomos atskirų

savivaldybių iniciatyvos, kurių metu yra

įgyvendinama švietimo technologijų ir inovacijų

plėtra savivaldose. 

„DiDaK“. Šio projekto tikslas buvo išsiaiškinti,

kaip skaitmeninės kompetencijos gali būti

ugdomos vidurinėse mokyklose. Projekte

dalyvavusios mokyklos bendradarbiavo su

mokslininkais, kūrė ir tobulino kursų programas,

kurių metu buvo galima ugdyti skaitmenines

kompetencijas. Minėtais mokymais buvo

siekiama įvertinti, ar mokiniai turi reikiamas

skaitmenines kompetencijas, mokytojai ir

mokyklų vadovai geba dirbti su skaitmeniniais

ištekliais, bei norima stiprinti mokyklų

strateginius bei organizacinius įgūdžius,

integruojant skaitmeninį turinį į bendrojo

ugdymo programas. Daugiau informacijos:

https://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/

didak/

10 profesinio mokymo kompetencijų centrų

Susitarime dėl profesinio švietimo reformos

(2015 m.) Danijoje nuspręsta įsteigti 10

profesinio mokymo kompetencijų centrų. Be

kita ko, užsibrėžtas tikslas centrams tobulinti

profesinio ugdymo studentų skaitmenines

kompetencijas, kurių reikalauja įmonės darbo

rinkoje (European Schoolnet, 2017). 

Skaitmeninės mokinių ir studentų veiklos

administravimo sistemos

„Uni-Login“ - tai saugaus identifikavimo

švietimo sektoriuje sprendimas, kuris Danijoje

besimokantiems mokiniams, studentams, jų

mokytojams ir dėstytojams suteikė galimybę

prisijungti prie Danijos viešojo sektoriaus

sukurtų skaitmeninių mokymo(-si) išteklių.

Daugiau nei 1 mln. vartotojų turinti sistema

suvienija visą šalyje sukurtą skaitmeninį

ugdymo(-si) turinį. Daugiau informacijos:

https://twentyfour.dk/en/integrations/uni-login/
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https://emu.dk/
https://emu.dk/
https://emu.dk/
https://emu.dk/
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Denmark+2017.pdf/7a0b9045-cd44-4831-875a-e42306beeefe
https://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/didak/
https://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/didak/
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Denmark+2017.pdf/7a0b9045-cd44-4831-875a-e42306beeefe
https://twentyfour.dk/en/integrations/uni-login/
https://twentyfour.dk/en/integrations/uni-login/
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Skaitmeninių mokymosi erdvių kūrimas pasitelkiant viešojo ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimą

Daugelis Danijos savivaldybių yra pasirengusios skaitmeninei švietimo transformacijai. Jų poreikius atliepia

įvairios EdTech kompanijos (Confideration of Danish Industry, 2020). Viena iš jų – Hippomini, Inc., kurianti

skaitmenines mokymo(-si) aplinkas, atitinkančias kiekvienos Danijos savivaldybės individualius poreikius

(Confideration of Danish Industry, 2020). Bendradarbiaudama su Rødovre savivaldybės (Danija) mokyklų

administracijomis, Hippomini, Inc. sukūrė ir įdiegė „Tek · X“ mokymo(-si) sistemą, padedančią ugdyti

mokinių įgūdžius „Technologijų ir Inovacijų“ mokomojo dalyko metu bei gerinti mokytojų skaitmenines

kompetencijas. „Naujos skaitmeninių platformų kūrimo formos leis vartotojams patiems kurti inovacijas.

Kuriant minėtą sistemą, itin aktyviai dalyvavo ir patys mokyklų mokytojai bei mokiniai, tokiu būdu

užtikrinant, jog bus sukurtos efektyvios paslaugos bei produktai vartotojams. Akivaizdu, jog nesant

aktyvaus suinteresuotų šalių dalyvavimo, ribojamos galimybės sukurti tinkamas skaitmenines

mokymosi erdves visiems vartotojams“, - sako Magdi el-Toukhy, Hippomini, Inc. vadovas (Confideration of

Danish Industry, 2020). 

„Po 25 metų mero poste galiu teigti, jog tai bus sėkmingiausias projektas mano karjeroje“ – teigia Erik

Nielsen, Rødovre savivaldybės meras. Šiuo metu Rødovre savivaldybė yra laikoma pavyzdžiu ugdant

mokinių skaitmenines kompetencijas, mokant juos bendradarbiauti su verslo įmonėmis, spręsti švietimo

sektoriaus problemas Danijoje (Confideration of Danish Industry, 2020). „Projekto metu mokiniai taip pat

turėjo galimybę bendrauti su kitų mokyklų mokiniais, bendradarbiauti, nagrinėjant švietimo sektoriaus

problemas ir keliant naujus tikslus savo amžiaus grupėse, mokytis projektų valdymo pagrindų, ugdyti

naujus IKT įgūdžius. Ir tai tik keletas funkcijų, kurių tradicinė klasė negali ir negalėjo pasiūlyti“, - sako

Lene Rosendal Mortensen, vyresnioji ugdymo specialistė Rødovre savivaldybėje (Confideration of Danish

Industry, 2020). Daugiau informacijos apie projektą: https://tekxrk.dk/

https://docplayer.net/173887421-Digital-denmark-edtech.html
https://hippomini.dk/
https://docplayer.net/173887421-Digital-denmark-edtech.html
https://docplayer.net/173887421-Digital-denmark-edtech.html
https://docplayer.net/173887421-Digital-denmark-edtech.html
https://docplayer.net/173887421-Digital-denmark-edtech.html
https://tekxrk.dk/


Estija, vos 1,3 milijono gyventojų turinti šalis, savo

aukštųjų technologijų skaitmeninės visuomenės dėka

atkreipusi pasaulio lyderių, akademikų ir investuotojų

dėmesį. Estijoje 99 proc. viešųjų paslaugų yra prieinamos

internete visą parą, o 99 proc. mokyklų jau prieš COVID-

19 pandemiją naudojo tam tikros rūšies e.mokymosi

sprendimus. 2018 m. Estija skaitmeninių viešųjų

paslaugų teikime užėmė antrąją vietą Europos Sąjungoje

(Europos Komisija, 2018 m.). 

2018 m. „Startup Estonia“ kartu su Estijos Švietimo ir

tyrimo ministerija nustatė EdTech kaip vieną iš savo

prioritetinių veiklos krypčių, siekdama paremti esamus

„EdTech“ startuolius ir per 2 metus į rinką padėti

integruotis 20 naujų įmonių. Iki 2020 m. Estijoje buvo 40

EdTech startuolių, kurių rinkos lyderiais tapo „Lingvist“,

„DreamApply“ ir „Opiq“ (Inter-American Development

Bank, 2020).

Skirtingai nei daugelyje šalių, Estijoje COVID-19

pandemijos metu buvo sklandžiai pereitą prie nuotolinio

mokymo(-si). Kaip teigia Estijos švietimo ir tyrimų

ministerijos generalinis sekretorius Martas Laidmetsas:

„Estija jau 25 metus ruošiasi [šiai] krizei“. Per pirmąjį

pandemijos mėnesį visos pirmaujančios Estijos EdTech

įmonės įgijo dešimtis tūkstančių naujų vartotojų - kai

kurių vartojimas išaugo daugiau nei 400 proc. Taigi, kaip

Estija tapo skaitmeninės švietimo transformacijos

pavyzdžiu?

Estija
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/estonia
https://publications.iadb.org/en/what-technology-can-and-cant-do-for-education-a-comparison-of-5-stories-of-success


Ilgametis ir nuoseklus dėmesys skaitmenizavimui

Skaitmeninės švietimo transformacijos Estijoje raidą galima matyti 5 pav. Viena iš pirmųjų iniciatyvų,

padėjusi skaitmeninės švietimo transformacijos pagrindą Estijoje, buvo užsibrėžtas tikslas iki 2000 m.

turėti kompiuterį kiekvienoje mokymo klasėje. Vyriausybė taip pat pasiūlė nemokamus kompiuterinio

raštingumo kursus, kuriuos sėkmingai įvykdė net 10 proc. šalies suaugusių gyventojų. Šios iniciatyvos

padėjo padidinti estų, kurie naudojasi internetu, skaičių nuo 29 proc. 2000 m. iki 91 proc. 2016 m.

(Inter-American Development Bank, 2020).

Nuo 2014 m. Estija taip pat įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą strategiją 2020, kuri didelį dėmesį

skiria skaitmeninės švietimo transformacijos tikslams pasiekti. Programa siekta padėti ugdyti

mokytojų ir studentų skaitmenines kompetencijas. 

KURK LIETUVAI 31

Įkurtas Estijos
Informacinių

technologijų fondas

2000 - 2013 m.

Vykdyta nacionalinė IKT
programa, skirta visiems

piliečiams

2011 - 2015 m.

EdTech plėtra Estijoje

2016 - 2020 m.

Visoms Estijos mokyklos
suteikta prieiga prie

interneto ryšio. 

2001 m.
Įkurta HITSA

2013 m.

5 pav. Skaitmeninės švietimo transformacijos Estijoje raida

https://publications.iadb.org/en/what-technology-can-and-cant-do-for-education-a-comparison-of-5-stories-of-success
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf


Estijos mokymosi visą gyvenimą strategija 2020 m.

Atnaujinti informacinių technologijų dalyko mokymą pagrindinėse mokyklose, vidurinėse mokyklose ir

profesinio ugdymo programose, siekiant užtikrinti, kad absolventai būtų pasiekę pagrindinį - bazinį

skaitmeninių įgūdžių lygį;

Taikyti IKT kompetencijas kaip reikalavimą profesijoms įgyti;

Planuoti ir remti novatoriškus projektus ir programas, kad gyventojai galėtų šiuolaikiškai įgyti ir plėtoti

įgūdžius. Šių programų rezultatai turi taip pat būti naudojami kuriant ir įgyvendinant mokymo

programas;

Sukurti ir populiarinti mokymo kursus ir mokomąją medžiagą, siekiant ugdyti mokytojų ir dėstytojų

skaitmenines kompetencijas;

Pasitelkiant pedagogikos centrus universitetuose, dalintis gerųjų praktikų pavyzdžiais, palaikyti

skaitmenines inovacijas mokyklose, taip pat mokytojų, dėstytojų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklus;

Teikti paramą mokytojams ir dėstytojams, skatinant juos naudoti švietimo technologijas ir inovacijas

(EdTech), kad būtų maksimaliai išnaudoti skaitmeniniai ištekliai bei galimybės jų darbe.

Dėmesys skaitmeniniams įgūdžiams mokantis visą gyvenimą

Strategijoje teigiama, jog naujos kartos skaitmeninė infrastruktūra (asmeniniai skaitmeniniai prietaisai,

skaitmeninė infrastruktūra mokyklose, informacinės sistemos, interneto paslaugos, atviri duomenys ir kt.) ir

jos naudojimo metodikos sukurs galimybes greitai mokytis ir padidins švietimo kokybę. Skaitmeninių

mokymosi išteklių naudojimas pavers mokymą(-si) patrauklesniu ir išplės mokymosi visą gyvenimą

galimybes. Tikima, jog jei visi gyventojai bus geriau aprūpinti technologijomis ir gebės diegti naujoves, tai

taip pat skatintis ir šalies ekonomikos progresą. Dėl šios priežasties, užsibrėžiamas tikslas efektyviau taikyti

šiuolaikines skaitmenines technologijas mokantis ir mokant, gerinti gyventojų skaitmeninius įgūdžius ir

garantuoti prieigą prie naujos kartos skaitmeninės infrastruktūros.

Strateginės priemonės

1.1.  Skaitmeninės kultūros kūrimas ir diegimas mokymo įstaigose

Strategijoje teigiama, jog skaitmeninė kultūra turi būti kuriama ir diegiama visose švietimo lygmenyse ir

visose mokymo programose. Taip pat būtina teikti paramą ugdymo įstaigų vadovybei, mokytojams,

dėstytojams ir besimokantiems visose švietimo įstaigose.

Dėl šios priežasties, strategijoje įtvirtinama, jog būtina:

KURK LIETUVAI 32

https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
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Sukurti programinės įrangos sistemą, padedančią plėtoti švietimo turinį, jo vertinimą, saugojimą,

teikimą ir panaudojimą mokantis. Per šią sistemą skaitmeniniai mokymosi ištekliai turi būti prieinami

besimokantiesiems ir ugdymo paslaugas teikiantiems sistemingai ir patogiai;

Švietimo ir tyrimų ministerijai nustatyti skaitmeninių mokymosi išteklių kokybės reikalavimus-

standartą, sudaryti sąlygas organizuoti mokymo kursus ir kaupti mokomąją medžiagą skaitmeninių

mokymosi išteklių tobulinimui;

Teikti paramą bandomiesiems projektams, kuriais siekiama palengvinti e.mokymosi medžiagos

naudojimą švietimo įstaigose, ir dalintis gerąja patirtimi.

Nustatyti standartus ir minimalius mokyklų skaitmeninės infrastruktūros reikalavimus bei užtikrinti

nuoseklų mokyklų skaitmeninės infrastruktūros plėtros mechanizmą;

Modernizuoti visų mokyklų vietinius interneto tinklus ir didinti galimybes naudotis šiuolaikinėmis

technologijomis klasėse;

Mokyklų vadovams garantuoti, kad kiekvienas mokytojas naudosis asmeniniais skaitmeniniais

prietaisais;

Sukurti ir pritaikyti švietimo informacines sistemas (pvz., EHIS, el.dienynas, e.mokymosi aplinkos,

skaitmeninės mokomosios medžiagos platformos, egzaminų informacinės sistemos, skaitmeniniai

archyvai ir kt.);

1.2. Skaitmeninių mokymo(-si) išteklių plėtra mokyklose

Siekiant įgyvendinti pagrindinių mokyklų, vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo

programose užsibrėžtus tikslus ir pasiekti gerų studijų rezultatų, strategijoje užsibrėžtas tikslas užtikrinti

skaitmeninių mokymosi išteklių prieinamumą. 

Dėl šios priežasties, strategijoje įtvirtinama, jog būtina:

1.3.  Prieiga prie modernios skaitmeninės infrastruktūros mokymui(-si)

Strategijoje užsibrėžiamas tikslas visiems bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų ir aukštųjų mokyklų

mokiniams ir studentams suteikti prieigą prie modernios skaitmeninės infrastruktūros, padedančios

mokytis.

Dėl šios priežasties, strategijoje įtvirtinama, jog būtina:
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Sukurti besimokančiųjų asmenines skaitmenines mokymosi aplinkas, prieinamas įvairių tipų

skaitmeniniais įrenginiais (išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais, planšetiniais kompiuteriais ir kt.);

Sukurti poreikiais paremtą pagalbos sistemą tiems besimokantiesiems, kuriems įsigyti asmeninius

skaitmeninius prietaisus nėra įmanoma dėl finansinės padėties arba kurie turi specialių skaitmeninių

įrenginių poreikių dėl negalios.

Vertinti mokinių skaitmenines kompetencijas 3-ioje ir 4-oje klasėse;

Įgyvendinti skaitmeninių kompetencijų modelius bei užtikrinti, kad mokytojų kvalifikacijos kėlimo

programos atitiks šiuos kompetencijų modelius;

Sukurti skaitmeninių kompetencijų, įgytų savarankiško mokymosi ar praktikos metu, vertinimo ir

pripažinimo sistemą.

Skatinti mokymo įstaigas bendradarbiauti su įvairiais socialiniais partneriais, siekiant „Informacinės

visuomenės plėtros plano 2020“ tikslų įgyvendinimo. 

1.4. Skaitmeninių kompetencijų vertinimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas

Strategijoje užsibrėžiamas tikslas sukurti ir įgyvendinti skaitmeninių kompetencijų vertinimo modelį

mokytojams, mokiniams, dėstytojams, studentams, mokyklų vadovams, suaugusiems, įskaitant pasiekimų

pripažinimo vertinimo sistemos sukūrimą.

Dėl šios priežasties, strategijoje įtvirtinama, jog būtina:

1.5. Plėtoti mokymosi galimybes suaugusiems, norintiems tobulinti skaitmenines kompetencijas

Strategijoje teigiama, jog suaugusiesiems turi būti suteiktos mokymosi galimybės įgyti ir plėtoti

skaitmenines kompetencijas, kad gyventojai galėtų naudoti skaitmeninius prietaisus, gerinant savo

gyvenimo kokybę bei keliant darbo našumą. 

Dėl šios priežasties, strategijoje įtvirtinama, jog būtina:



„DigiTiger“ padėjo mokytojams dirbti su IRT sprendimais, siekiant šiuos įrankius integruoti į

mokymo programas;

„ScienceTiger“ skatino naudoti IRT, siekiant gamtos mokslų pamokas paversti įdomesnėmis ir

interaktyvesnėmis;

„TigerRobotics“ skatino naudoti robotus ir namų laboratorijų rinkinius mokymui ir mokymuisi;

„TechnoTiger“ skatino naudoti kompiuteriu valdomas frezavimo stakles dizaino ir technologijų

pamokose;

 „AnimaTiger“ naudojo animacijas mokytojų mokymui;

„TigerMath“ naudojo programinę įrangą matematikos mokymui;

„ProgeTiger“ ugdė mokinių kompiuterinį raštingumą, kūrybiškumą ir loginį mąstymą

programavimo pamokų metu (6 pav.).

Estijos viešasis sektorius 2006–2012 m. įgyvendino įvairias programas, skaitmeninei švietimo

transformacijai įvykdyti ir švietimo sistemos dalyvių skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti:
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Technologijos
 

3D technologijos
Piešimas ir grafika

Multimedijos
Animacija

Inžinerija
 

Informatika 
(programavimas)

Mechatronika
Elektronika

IRT
 

Programavimo sistemos
Kompiuterija
Skaitmeninė

 komunikacija

Loginis mąstymas ir
gebėjimas spręsti

problemas

Gebėjimas kurti ir
bendradarbiauti

Gebėjimas suprasti, kaip
veikia technologijos ir

kaip jas valdyti

6 pav. Estijoje vykdytos programos „ProgeTiger“ principinė schema



Inovacijų centro veiklą, kuris švietimo

įstaigoms padeda į(-si)vertinti mokytojų ir

dėstytojų IKT įgūdžius bei nustatyti, ar

aplinka jų ugdymo įstaigose yra palanki

naudoti skaitmeninius mokymosi išteklius, ar

šių priemonių yra pakankamai ir kt.;

Informacinių sistemų plėtros centro

veiklą, kuris administruoja nacionalines

švietimo informacines sistemas;

Priėmimo į ugdymo įstaigas informacines

sistemas, kurios yra naudojamos  priėmimo

į ugdymo įstaigas procesui vykdyti,

naudojant valstybės skaitmeninę tapatybę;

Aukštojo mokslo studijų informacines

sistemas, kurios padeda valdyti ir

automatizuoti studentų ir dėstytojų

duomenis aukštojo ir profesinio mokymo

įstaigose.

Taip pat Estijoje iki šiol aktyviai vykdomi ir

Vyriausybės remiami IT mokymo kursai, kurie

padeda integruoti skaitmenines technologijas į

mokymo(-si) procesą, siekiant ugdyti

besimokančiųjų skaitmenines kompetencijas

(Inter-American Development Bank, 2020).

Šiems tikslas sėkmingai įgyvendinti nuo 2013 m.

Estijoje taip pat veikia Informacinių

technologijų švietimui fondas (HITSA), kuris

yra tiesiogiai atsakingas už švietimo

skaitmenizavimą bei visų švietimo sektoriaus

dalyvių skaitmeninių kompetencijų ugdymą

(Inter-American Development Bank, 2020).

HITSA vadovauja inovacijų diegimui ir plėtrai

Estijos švietimo sektoriuje, aktyviai dalyvauja

tarptautinio bendradarbiavimo projektuose ir

yra atsakingas už gerųjų praktikų sklaidą. HITSA

taip pat kuria, administruoja ir prižiūri mokyklų

tinklus. Šio fondo veikla ir iniciatyvos taip pat

apima:

Mainai: technologijos yra naudojamos kaip

tradicinių metodų pakaitalas;

Praturtinimas: besimokantysis tampa

skaitmeninių technologijų vartotoju;

technologijos pagerina mokymąsi ir

mokymo praktiką;

Stiprinimas: pasitelkdamas technologijas,

besimokantysis geba sklandžiau mokytis

savarankiškai ir būti kūrybiškas;

Naujos galimybės: technologijos praturtina

mokymąsi ir suteikia mokiniams galimybę

valdyti, kaip, ko ir kur jie mokosi;

Įgalinimas: technologijos padeda įgalinti

besimokančius ir jų mokytojus, dėstytojus

prisitaikyti ir pritaikyti naujus metodus ir

priemones ugdymo(si) proceso metu.

HITSA taip pat siūlo bendrą pagalbą švietimo

įstaigoms, siekiančioms efektyviau naudoti IKT

ugdymo procese, skiria stipendijas IT

studentams bei administruoja skaitmeninę

priemonę (angl. „Digital Mirror Assessment“),

skirtą ugdymo įstaigų skaitmeninės brandos

vertinimui (Inter-American Development Bank,

2020). Šio vertinimo penki brandos lygiai yra:
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Viena iš HITSA veiklos sričių taip pat yra švietimo technologų (angl. educational technologists) veiklų

koordinavimas, kurių dalyvavimas ugdymo įstaigų švietimo paslaugų teikime itin padėjo švietimo

inovacijų sklaidai Estijos mokyklose. Švietimo technologai – įvairių dalykų mokytojai, siekiantys įkvėpti

savo kolegas – kitus pedagogus naudoti švietimo technologijas ir inovacijas kasdienio ugdymo(-si) metu

(Inter-American Development Bank, 2020). Šie ekspertai, nors ir nėra IT srities mokytojai-specialistai, tiki

technologijomis kaip įrankiu, švietimo paslaugų kokybei gerinti. Jie visi yra įgiję magistro mokslinį laipsnį

(EdTech švietimo technologų specializaciją) 2 metų profesinio tobulinimosi programos metu, kurią

vykdo greta savo mokytojų veiklos. Šiuo metu švietimo technologai dirba 80-yje Estijos mokyklų ir tai

sudaro beveik 20 proc. visų mokyklų šalyje (Inter-American Development Bank, 2020). 
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Taip pat Estija užsibrėžė tikslą skaitmeninti visą mokomąją

medžiagą – ugdymo turinį dar 2015 m. Be žinių ir įgūdžių

mokymo skaitmeninėje erdvėje, Estijos ugdymo įstaigose

plačiai naudojami ir kiti išmanieji sprendimai:

skaitmeninės duomenų bazės, skaitmeniniai vadovėliai,

el.mokymo(-si) medžiaga, skaitmeninis klasės dienynas,

skaitmeniniai vertinimai ir kitos skaitmeninės inovacijos

mokymui(-si) (OECD, 2020).  

Pagrindinis skaitmeninių išteklių šaltinis Estijoje yra „e-

Koolikott“ („e-Schoolbag“), visoje šalyje veikianti

internetinė biblioteka, kurioje galima pasiekti daugiau nei

20 000 skaitmeninių ugdymo(-si) priemonių. „E-

Schoolbag“ 2016 m. sukūrė Estijos Švietimo ir tyrimų

ministerija, o šiuo metu ją administruoja HITSA. Mokytojai,

dėstytojai, mokiniai, studentai, privačių mokyklų bei

įmonių atstovai gali pateikti savo sukurtas mokymo(-si)

priemones į „e-Schoolbag“, o dalykinių sričių ekspertų

grupės yra atsakingos už išteklių kokybės peržiūrą (OECD,

2020). Sėkmingai įvykdžius šį procesą, suinteresuoti

asmenys gali naudoti ir pritaikyti šiuos išteklius savo

pamokoms bei paskaitoms, įskaitant susijusių išteklių

organizavimą ir kaupimą asmeniniuose „mokymo(-si)

rinkiniuose“. Tėvai ir globėjai taip pat turi prieigą prie „e-

Schoolbag“, jiems suteikiant galimybę padėti vaikams

mokytis namuose. Visi nauji spausdintiniai vadovėliai bei

pratybos taip pat yra prieinami šioje platformoje, tai

reglamentuojant įstatymu (OECD, 2020). 

Dauguma Estijos mokyklų taip pat naudojasi internetine

platforma, vadinama „e-Kool“ („e-mokykla“). Šia sistema

iki pandemijos jau naudojosi 85 proc. Estijos mokyklų

(OECD, 2020). E.mokykla leidžia mokytojams registruoti

mokinių lankomumą ir pažymius, skelbti ir rinkti mokinių

užduotis bei siųsti žinutes mokinių tėvams ir globėjams

internetinėje platformoje, kurią taip pat gali pasiekti patys

mokiniai ir jų šeimų nariai (OECD, 2020).
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0 etapas: „Išradimas“

Universiteto mokslininkai inicijuoja mokslinius

tyrimus, tačiau tyrimo planai yra sudaromi

bendradarbiaujant su ugdymo įstaigų

mokytojais bei atliepiant jų poreikius. 

1 etapas: Tyrimas

Tyrėjai kviečia mokytojus ir jų mokinius atvykti į

tyrimų centro klases-laboratorijas, siekiant

išbandyti naują švietimo technologiją. Mokytojų

rolė šiuo metu yra pasyvi, kadangi tyrimą atlieka

centro mokslininkai. Šis etapas leidžia tyrėjams

eksperimentuoti su įrodymų rinkimo metodais,

siekiant gauti informacijos apie inovacijos

efektyvumą. 

2 etapas: Galimybių plėtimas 

Šio etapo metu mokytojai tampa aktyvesni,

prisijungdami prie 6 – 12 mėn. nuotolinės

kvalifikacijos kėlimo mokymų programos, vieną

kartą per mėnesį apsilankydami Talino

universitete (Estija). Šio etapo metu mokytojai

tobulina mokymo planus, mokymo metodus,

testus ir kitą skaitmeninį turinį, kuris buvo

išbandomas pirmųjų etapų metu. Tuomet šie

mokytojai bando naudoti minėtas inovacijas

savo klasėse ir mokslininkams teikia grįžtamąjį

ryšį. Šį grįžtamąjį ryšį sudaro standartizuoti

testai, kuriuos privalu atlikti prieš ir po naujos

inovacijos testavimo (pvz., motyvacijos mokytis,

įsitraukimo vertinimą ir kt.) bei formos, kuriomis

siekiama surinkti kokybinius duomenis, kaip

mokytojams sekėsi integruoti inovacijos

naudojimą bendrojo ugdymo programoje ir kt.

3 etapas: Tvarumas

Šio etapo metu mokytojai tęsia komunikaciją su

mokslininkais ir tarpusavyje nuotolinėje

platformoje eDidaktikum, kuri jiems buvo

pristatyta 2-ojo etapo metu.
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Galiausiai, taip pat kaip ir kitose Skandinavijos

šalyse, Estijos EdTech sektoriui yra itin svarbus

platformos, skirtos inovacijų išbandymui ir

kūrimui vystymas(-is). Ekspertų teigimu, tik

tokiu būdu gali būti užtikrinama tolimesnė

švietimo inovacijų ir technologijų plėtra šalyje

(Batty et al., 2019). „EDUlabs“ yra Estijos EdTech

sektoriaus tyrimų, mokymų ir plėtros iniciatyva,

kuriai vadovauja CEITER mokymosi analitikos ir

švietimo inovacijų tyrimų centras Talino

universitete (Estija). EDUlabs veikia glaudžiai

bendradarbiaudami su pedagogais visoje šalyje,

siekiant kartu kurti ir bandyti švietimo

inovacijas. EDUlabs veikla yra finansuojama

Europos Sąjungos „Horizontas 2020“ tyrimų ir

inovacijų programos lėšomis (EDUlabs, 2021).

Tikslas

EDUlabs siekia inicijuoti įrodymais pagrįstų

inovacijų taikymą Estijos švietimo sektoriuje,

sudarant galimybes išbandyti skaitmeninius

švietimo įrankius mažesnėse grupėse, prieš juos

pateikiant visoms tikslinėms auditorijoms.

Bandymams vadovauja mokytojai, kurie

dalyvauja ir yra atsakingi už visus testavimo

etapus. EDUlabs yra skirta išbandyti naujus

mokymo metodus STEM srityse ir sužinoti, kaip

tam tikri įrankiai veikia mokinių mokymosi

procesą bei jų rezultatus (EDUlabs, 2021).

Platforma inovacijų išbandymui ir kūrimui

EDUlabs yra skirta tobulinti švietimo inovacijas,

jas išbandant 4-ų etapų metodu. Kiekvienas

bandymas prasideda nuo tyrėjų ir mokytojų

bendro tyrimo plano sudarymo. Tuomet tyrėjai

išbando tam tikras inovacijas kontroliuojamose

aplinkose tyrimų centro klasėse-laboratorijose.

Gavus grįžtamąjį ryšį, mokytojams yra vedami

mokymai, kaip minėtą inovaciją geriausia

naudoti klasėse (EDUlabs, 2021). 

https://www.nesta.org.uk/report/edtech-testbeds/
https://edulabs.ee/english/
https://edulabs.ee/english/
https://edulabs.ee/english/
https://edulabs.ee/english/


Įgyvendinimo pavyzdžiai

„Robomath EDUlab“ 3-6 klasių mokytojai naudoja robotus, siekiant vizualizuoti matematikos

konceptus ir paskatinti mokinių įsitraukimą pamokų metu. Mokslininkai, kartu su mokytojais, iniciavo

tyrimą, kurio metu šios inovacijos naudojimas buvo patobulintas. 2018 – 2019 m. minėta technologija

buvo išbandyta dar kartą su 2000 mokinių iš 15 proc. Estijos mokyklų. Bandymui pasiekus 3-ą etapą,

„Robomath“ inovacijas pradėjo naudoti 30 proc. Estijos mokyklų. 

„The Outdoor Learning EDUlab“ suteikė galimybę mokytis už klasės ribų, naudojant mobiliuosius

įrenginius. Skirtingai nei „Robomath EDUlab“ 6 mokyklos dalyvavo šiame projekte. Mokytojai iš šių

mokyklų padėjo sukurti mokymosi turinį, metodus, integruojant į mokymo(-si) procesą robotų ir

mobiliųjų programėlių funkcijas. Tokiu būdu siekta mokyti vaikus problemų sprendimo gebėjimų

įvairiuose kontekstuose. 
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Izraelio Vyriausybė vaidina pagrindinį vaidmenį plėtojant EdTech sektorių

šalyje, įskaitant vyriausybės teikiamas paskolas iki pusės milijono dolerių

EdTech SVV bei valstybės remiamus startuolių akseleratorius (Navitas, 2018).

Taip pat Izraelio Inovacijų tarnyba įgyvendina skatinamąsias programas,

siekiant plėtoti universitetų ir EdTech įmonių bendradarbiavimą. Pranešama,

jog EdTech produktai, sukuriami kartu su Hebrajų universitetu (Izraelis),

kasmet sukuria apie 2 milijardus JAV dolerių pelno (Navitas, 2018). 

„MindCET“ yra pagrindinis Izraelio EdTech inovacijų centras, kurio veiklą nuo

2012 m. administruoja Izraelio Švietimo technologijų centras (CET), siekiantis

tobulinti švietimą šalyje ir už jos ribų. „MindCET“ užtikrina, kad EdTech

tenkintų besimokančiųjų ir švietimo paslaugas teikiančių asmenų mokymosi

ir mokymo poreikius. „MindCET“ vienija verslininkus, pedagogus, tyrėjus,

skatindamas EdTech akseleratorių veiklą, vykdydamas mokymus, mokslinius

tyrimus bei investuodamas į besikuriančias EdTech įmones (MindCET, 2021).

„MindCET“ veiklą palaiko ir joje dalyvauja Izraelio viešojo sektoriaus, ugdymo

įstaigų bei pramonės atstovai. Nuo 2016 m. „MindCET“ bendradarbiauja su

„EdTech UK“ ir Jungtinės Karalystės (JK) „Israel Tech Hub“, JK Izraelio EdTech

darbo grupe. „MindCET“ misija yra užmegzti bendradarbiavimą su visomis

suinteresuotomis šalimis, siekiant sukurti „nauja švietimo paradigmą“, kuriai

būtų naudinga technologijų pažanga (MindCET, 2021).

„MindCET“ veikia dviem pagrindinėmis kryptimis: i) organizuoja ir

administruoja pradedančiųjų įmonių, norinčių patekti į Izraelio EdTech rinką,

akseleratoriaus veiklą; ii) rengia ir įgyvendina mokytojams skirtą programą –

platformą inovacijų išbandymui ir kūrimui (MindCET, 2021). Programos metu

pedagogai turi galimybę pateikti grįžtamąjį ryšį apie kuriamus EdTech

produktus bei kelti savo skaitmenines kompetencijas. „MindCET Fellows“

iniciatyva taip pat ugdo mokytojus – inovatorius ir suteikia jiems galimybę

kurti EdTech paslaugas/produktus, sprendžiančius švietimo sektoriaus

problemas, su kuriomis mokytojai susiduria kasdien ugdymo įstaigose

(MindCET, 2021). Šios veiklos kryptys leidžia „MindCET“ veikti įvairiuose

švietimo lygmenyse ir patenkinti pedagogų, besimokančiųjų ir EdTech

sprendimų kūrėjų poreikius, sudarant sąlygas grįžtamojo ryšio teikimui.

Teikiamas grįžtamasis ryšys skatina EdTech produktų kūrimą ir sklandesnį jų

integravimą į Izraelio švietimo sistemą.

Izraelis
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Platforma inovacijų išbandymui ir kūrimui

„MindCET“ vykdoma „T.E.A.M. programa“ – platforma inovacijų išbandymui ir kūrimui - suteikia galimybę

mokytojams ankstyvosiose EdTech produktų/paslaugų kūrimo stadijose išbandyti produktus/paslaugas

klasėse bei pateikti apie juos grįžtamąjį ryšį (MindCET, 2021). Programos metu pedagogai yra apmokomi

technologinių sprendimų testavimo metodologijų bei yra įtraukiami į aktyvų produktų/paslaugų kūrimo

procesą. Tuo tarpu EdTech sprendimų kūrėjai – įmonių atstovai įgyja įžvalgų, kaip jų siūlomas sprendimas

veikia praktiškai ugdymo įstaigose bei sužino, kaip jų produktai/paslaugos gali būti panaudojami papildant

bendrojo ugdymo programas (MindCET, 2021). Programa trunka nuo keturių iki šešių mėnesių ir apima tiek

nuotolinius tiek analoginius mokymus. Mokytojams, prisijungusiems prie programos, visų pirma yra

priskiriami mentoriai - „MindCET“ komandos atstovai, kurie ne tik suteikia bazinių žinių apie švietimo

technologijas ir inovacijas, tačiau ir padeda išsirinkti geriausius produktus, kuriuos pedagogai norėtų

išbandyti-testuoti, atitinkamai pagal jų ir jų mokinių poreikius (MindCET, 2021). Antrojo etapo metu, EdTech

sprendimų kūrėjai yra kviečiami pristatyti savo sukurtus produktus/paslaugas mokytojams. Šių pristatymų

metu taip pat vyksta apvalaus stalo diskusijos mokytojams ir produktų/paslaugų tiekėjams, siekiant aptarti

produkto/paslaugos naudojimo ypatybes. Mokytojams pasitarus su „MindCET“ atstovais, galiausiai yra

pasirenkamas vienas produktas/paslauga (MindCET, 2021). Bandymų metu, „MindCET“ padeda palaikyti

mokytojų ir EdTech sprendimų tiekėjų aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Įgyvendinimas

Programos metu, švietimo technologijų ir inovacijų bandymas yra atliekamas pagal sukurtą metodologiją ir

naudojant specifinių įrankių rinkinį (MindCET, 2021). Įrankiai atsižvelgia į ugdymo turinį, technologijų

atnešamą naudą ir grįžtamojo ryšio teikimą. Baigę mokymų kursą, programoje dalyvaujantys mokytojai

savarankiškai išbando EdTech produktus/paslaugas savo klasėse 4 – 6 mėn. (MindCET, 2021). Šiuo

laikotarpiu pedagogai ir toliau aktyviai bendrauja, bendradarbiauja, dalijasi patirtimi su „MindCET“ atstovais,

kitais T.E.A.M. programoje dalyvaujančiais mokytojai, bandančiais tą patį EdTech produktą/paslaugą,

EdTech produktų/paslaugų kūrėjais, kurie taip pat turi galimybę stebėti jų sprendimo naudojimą klasėse

(MindCET, 2021). Mokytojai taip pat teikia grįžtamąjį ryšį ir duomenis „MindCET“ tyrėjams, naudodamiesi

priemonių rinkiniu, skirtu kiekybinei ir kokybinei informacijai rinkti (MindCET, 2021). „MindCET“ tyrėjai

apdoroja šią informaciją ir parengia ataskaitas mokytojams ir EdTech produktų/paslaugų tiekėjams,

dalyvaujantiems programoje. 

Poveikis

Vykdydami T.E.A.M. programą, „MindCET“ įgalina tiek EdTech startuolius, tiek mokytojus. EdTech sprendimų

kūrėjai mokosi išbandyti savo produktus/paslaugas ir įgyja vertingų žinių, kaip jų kuriamas

produktas/paslauga gali būti naudojamas mokytojų ir mokinių realiose klasėse. Mokytojai mokosi pasirinkti,

išbandyti ir prisidėti prie EdTech produktų/paslaugų tobulinimo (MindCET, 2021). Jų dalyvavimas EdTech

sprendimų kūrimo procese padeda išsklaidyti baimes dėl naujų technologijų integravimo į ugdymo

programas, o nuo 2016 m. „MindCET“ pastebėjo ir mokytojų skaitmeninių kompetencijų bei požiūrio

pokyčius: „[Mokytojams] buvo labai sunku suprasti, kaip išbandyti ne iki galo paruoštą produktą.

Šiandien jie šį procesą labai vertina, kadangi ima suprasti, koks svarbus jų grįžtamasis ryšys, kuriant

galutinį produktą, kurį naudos tikslinės auditorijos. Pedagogai ima suprasti, jog jie patys tampa

inovatoriais ir EdTech sprendimų kūrėjai“ - Cecilia Waismann, „MindCET direktorė (MindCET, 2021).
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https://www.mindcet.org/en/
https://www.mindcet.org/en/
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Jungtinė Karalystė šioje analizėje apžvelgiama

kaip vienas gerųjų strateginio planavimo

pavyzdžių. Jau iki COVID-19 pandemijos

laikotarpyje 2019 m. Anglijos švietimo

departamentas išleido strategiją: „Realizuojant

švietimo technologijų potencialą: strategija

švietimo tiekėjams ir technologijų pramonei“.

Be šios strategijos Jungtinėje Karalystėje

veikiantis EdTech patariamasis forumas (angl.

EdTech Advisory Forum) 2020 m. išleido

„EdTech vizija 2025“, kurioje buvo apvželgiamas

ateinantis penkerių metų laikotarpis, reikalingi

pokyčiai siekiant proveržio EdTech srityje, taip

pat pandemijos metu išmoktos pamokos. 

Jungtinė
Karalystė

Investicijos į EdTech sektorių
išaugo 91 proc. nuo 2018 iki
2019 m. taip pat JK pritraukė 41
proc. visų Europos EdTech
sektoriaus investicijų
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/791931/DfE-Education_Technology_Strategy.pdf
https://www.ednfoundation.org/2020/10/09/edtech-vision-2025/


Strategijos siekiniai

Šia strategija siekiama palaikyti ir įgalinti švietimo sektorių Anglijoje, taip padedant kurti ir panaudoti

technologinius sprendimus, kurie padėtų sumažinti darbo krūvius, didintų efektyvumą, panaikintų

ugdymo barjerus ir svarbiausia patobulintų švietimo rezultatus. Paraleliai bus palaikomas EdTech

verslo sektoriaus Jungtinėje Karalystėje vystymas siekiant pateikti patikrintus, aukštos kokybės

produktus, kurie atitinka edukatorių poreikius ir puoselėja naujas idėjas  Nors būtų klaidinga galvoti,

jog technologijos visada patobulina esamus procesus, tačiau tinkamai pritaikomos ir gerai

integruotos technologijos turi potencialo padėti sukurti bei užtikrinti pasaulinio lygio švietimą,

apmokymą ir rūpinimąsi visiems, nežiūrint į žmogaus patirtis. 

Siekiant geriausių rezultatų ir pasinaudoti EdTech sektoriaus teikiamomis galimybėmis bus ieškoma

tvari partnerystės forma, kuri suburtų mokytojus, lektorius, vadovus ir ekspertus iš viso švietimo

sektoriaus su verslo atstovais. Ši bendruomenė turėtų padėti vieni kitiems spręsti bendrus iššūkius.

Šios strategijos siekiniai sukurti taip, jog padėtų švietimo tiekėjams geriau pasiruošti priimti ir

pritaikyti naujausius EdTech įrankius ir užtikrinti, jog verslai yra geriau pasiruošę atitikti rinkos

poreikius ir pasimatuoti padarytą poveikį.

Prioritetinės proveržio sritys

Administraciniai procesai – ugdymui skiriamo laiko didinimas, biurokratijos mažinimas

Vertinimo procesai – vertinimo patobulinimas ir efektyvinimas

Ugdymo praktikos – prieiga, įtrauktis bei geresni mokymosi rezultatai visiems

Ugdytojų profesinis tobulėjimas – geresnės tobulinimosi galimybės mokytojams, lektoriams ir

švietimo lyderiams

Viso gyvenimo mokymasis – pagalba tiems, kurie nebėra formalioje švietimo sistemoje, taip pat

pagalba pasirenkant karjeros ar mokymosi kelią.

Strategijoje nubrėžiamos strateginės proveržio sritys, kuriose autorių manymu technologijų pagalba

galima pasiekti didžiausią proveržį.

EdTech strategija 2019

KURK LIETUVAI 44

EdTech iššūkių programos paleidimas

EdTech produktų ir paslaugų vartotojų tyrimų, susitikimų su pramonės ir sektoriaus ekspertais metu ,

analizuojant įvairius duomenis tyrimo autoriai iškėlė 10 EdTech iššūkių, kuriais bus siekiama ieškoti

technologinių sprendimų prioritetinėse srityse, taip skatinant naujų verslų atsiradimą. Šie iššūkiai

buvo atrinkti siekiant išspręsti esamas švietimo sektoriaus problemas, sumažinti mokytojų darbo

krūvį, pagerinti mokymosi rezultatus ar generuoti lėšų sutaupymus. 



01 PAGERINTI KOMUNIKACIJĄ IR TĖVŲ ĮSILIEJIMĄ Į MOKYMOSI PROCESĄ, TUO
PAT METU SUMAŽINANT MOKYTOJŲ DARBO KRŪVĮ IKI 5 VAL. PER
SEMESTRĄ.
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02 PASKATINTI LANKSTAUS DARBO GRAFIKO GALIMYBES UGDYMO ĮSTAIGOSE,
NAUDOJANT NAUJAUSIUS LAIKO PLANAVIMO SKAITMENINIUS ĮRANKIUS.

03 2 AR DAUGIAU VALANDŲ PER SAVAITĘ SUMAŽINTI LAIKĄ, KURĮ MOKYTOJAS
SKIRIA PATIKRINIMŲ AR NAMŲ DARBŲ PARUOŠIMUI, VERTINIMUI IR
ANALIZAVIMUI.

04 PARODYTI, JOG TECHNOLOGIJOS GALI SUMAŽINTI MOKYTOJŲ PRALEISTĄ
LAIKĄ BENT 20 PROC.  TIKRINANT ESĖ BANDOMŲJŲ GCSE EGZAMINŲ METU.

05 ATRASTI KAIP ANTI-SUKČIAVIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA GALI BŪTI
PRITAIKOMA SPRENDŽIANT ESSAY-MILL PROBLEMAI

06 MESTI IŠŠŪKĮ TYRĖJŲ BENDRUOMENEI - ATPAŽINTI GERIAUSIAS
TECHNOLOGIJAS, KURIOS PADĖTŲ IŠLYGINTI MOKYMOSI POREIKIUS BEI
SKIRTUMUS TARP MOKINIŲ SU SPEC. POREIKIAIS AR NEGALIA.

07 DEMONSTRUOTI KAIP TECHNOLOGIJOS GALI PADĖTI MOKYKLOMS BEI
MOKYTOJAMS DIAGNOZUOTI SAVO PROFESINIO TOBULĖJIMO POREIKIUS IR
PADARYTI TOBULĖJIMĄ LANKSTESNĮ.

08 ĮRODYTI, JOG APLIKACIJOS SKIRTOS ANKSTYVŲ KLASIŲ NAMŲ MOKYMUI
(TIEK NUTAIKYTŲ Į TĖVUS, TIEK Į VAIKUS) PADEDA PAGERINTI SKAITYMO IR
KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIUS VAIKAMS TURINTIEMS SUNKUMŲ.

09 PLĖSTI PRIEINAMUMĄ IR PATOBULINTI SKAITMENINIŲ PAGRINDINIŲ
ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PLATFORMŲ POVEIKĮ SUAUGUSIEMS.

10 PADEMONSTRUOTI KAIP DIRBTINIS INTELEKTAS GALI PADĖTI EFEKTYVINTI
SKAITMENINĮ MOKYMĄSI. 

ADMINISTRACIJA

VERTINIMAS

UGDYMO PRAKTIKOS

UGDYTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ

10 EdTech iššūkių



EdTech verslo sektoriaus
skatinimas

Aiški valdžios institucijų ambicijų EdTech

srityje vizija. Taip pat tarpsektorinio

bendradarbiavimo sutelkimas tiksliai

apibrėžiant švietimo sistemos iššūkius bei

galimus jų sprendimus.

Suteikti reikiamą pagalbą verslo įmonėms

siekti Pramonės strategijos užbrėžtų

investicijų ir kitos pagalbos.

Pagalba prižiūrint EdTech produktų rinką,

suteikiant galimybes pirkėjams kontaktuoti

su pardavėjais, testuotis jų produktus ir/ar

juos pagerinti. 

Padėti auginti EdTech produktų ir paslaugų

poreikį gerinant technologijų infrastruktūrą,

priedu stiprinant švietėjų supratimą apie

EdTech teikiamus privalumus. 

Bendradarbiaujant kartu su pramone,

tyrėjais ir švietimo grupėmis siekiant sukurti

mažas mokyklų ir koledžų technologijų

išbandymo platformas ( angl. testbeds).

Skatinant verslą strategijoje numatoma:

Vienas iš jau veikiančių gerosios praktikos

pavyzdžių - paleista Britanijos švietimo

produktų tiekėjų asociacijos LendED platforma,

leidžianti ugdymo įstaigoms išsibandyti EdTech

produktus. Šiuo metu sistemoje yra apie 150

produktų ir paslaugų, 1200+ vartotojų per

mėnesį. Kiekvienas produktas turi poveikio

analizę ir duomenimis grįstus produktų

išbandymų rezultatus, taip pat mokyklos

išbandžiusios produktus gali palikti savo

įvertinimus. 
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https://www.lended.org.uk/


nę šių kompetencijų kėlimo sistemą pritaikant

MOOCs ir panašias mokymo galimybes. 

Siekiant užtikrinti mokytojų tobulėjimą privalu

sukurti universalią sistemą Anglijoje, panašios

sistemos egzistuoja Velse – Hwb, Šiaurės Airijoje

– C2K, Škotijoje – Glow. 

Šiose platformose mokiniai, mokytojai ir tėvai

gali rasti reikalingą informaciją apie nuotolinį

ugdymą, tobulinti savo skaitmenines

kompetencijas, rasti reikalingas mokymosi

platformas ir t.t.

Siekiant pasiekti proveržį šioje srityje reikalinga

nepriklausoma Informacinių technologijų

dalyko programos efektyvumo ir poveikio

pagrindinių skaitmeninių įgūdžių lavinimui

peržiūra. EdTech sritis bei skaitmeniniai įgūdžiai

turi eiti kartu. Suprantant, jog skaitmeninė

ekonomika auga eksponentiškai, reikia įvesti

aiškų ir nuoseklų skaitmeninių įgūdžių lavinimą,

taip pat investicijos į EdTech sektorių turi tapti

nacionaliniu prioritetu. Institucinis funkcijų

pasidalijimas turi būti aiškiai išdėstytas. Kol kas

skirtingos institucijos dalijasi funkcijas, EdTech

sektorius neturi vedančiosios institucijos. 

Reikalingas poveikio ekonomikai auditas,

sudėliojant šio sektoriaus stiprybes ir galimą

augimą. EdTech startuoliai ir kitos įmonės

praneša apie sunkumus įsilieti į ugdymo

procesą pristatant savo produktus ugdymo

įstaigoms, kurios dėl neišbandytų produktų turi

teisingų abejonių dėl šių produktų diegimo.

Reikia teisingų priemonių, kurios pagelbėtų

institucijoms sumažinti rizikas, o startuoliams

lengviau išbandyti savo siūlomus produktus. Šie

mechanizmai padėtų JK tapti „mokymosi

laboratorija“. 
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Šiame skyrelyje apžvelgiami svarbiausi EdTech

patariamosios tarybos paruoštos EdTech vizijos

2025 aspektai, kurie gali būti naudingi sudarant

Lietuvos strategiją. Vizijoje rašoma, jog EdTech

sektoriaus ambicija reikalauja naujos Edtech

vizijos, kuria būtų užbrėžtos gairės:

infrastruktūros pertvarka, išmaniųjų įrenginių ir

techninės pagalbos prieinamumas, naujas

ugdymo turinys pritaikytas gerosioms EdTech

praktikoms. 

Reikalingas EdTech ir Skaitmeninių įgūdžių

biuro įsteigimas siekiant vystyti ir skatinti

nacionalinį švietimo technologijų taikymą

ugdyme, taip pat reikalingas naujas nacionalinis

požiūris į skaitmeninius įgūdžius. EdTech biuras

padėtų sufokusuoti vyriausybės dėmesį

tinkamam EdTech sektoriaus vystymui ir šio

sektoriaus problemų sprendimui visoje

Jungtinėje Karalystėje, taip pat šis biuras siektų

EdTech sektoriaus vystymo susitarimo

Pramonės strategijoje. Mokyklų skaitmeninių

poreikių finansavimas turi būti vienos įstaigos

atsakomybė. Ši įstaiga turėtų turėti aiškią

atskaitomybę ministerijai, bet tuo pačiu būti ir

pačios vyriausybės centre, ji koordinuotų ir

fokusuotų vyriausybės veiksmus bei juos

patobulintų siekiant kuo geresnių sprendimų

EdTech ir Skaitmeninių įgūdžių lavinimo

sektoriuose.

Vizijoje aiškiai matoma, jog mokytojų

paruošimas, ankstyvos karjeros programa ir

didelis nacionalinės profesinės kvalifikacijos

spektras turi mažai, jei išvis turi, sąsajų su

skaitmeniniu ugdymu bei mokymusi. Reikia

nedelsiant reaguoti sukuriant tolygią nacionali- 

EdTech vizija 2025

https://hwb.gov.wales/
https://www.eani.org.uk/
https://glowconnect.org.uk/
https://glowconnect.org.uk/
https://glowconnect.org.uk/
http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/Edtech-Vision-2025_FINAL_Compressed..pdf
http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/Edtech-Vision-2025_FINAL_Compressed..pdf


Gerieji atsako pandemijai
pavyzdžiai

EDTECH DEMONSTRATORIŲ PROGRAMA

Švietimo departamentas kaip atsaką Covid-19 pandemijai paleido EdTech

demonstratorių programą (angl. EdTech Demonstrator Programme). Šios programos

dalyviai gali tiesiogiai gauti patarimus bei gerąsias praktikas dėl technologijų

panaudojimo švietime iš šioje srityje lyderiaujančių ugdymo įstaigų. Dokumente

teigiama, jog demonstratorių programa ir atitinkamas nacionalinis profesinis

tobulėjimas, atlieka pagrindinę rolę užtikrinant, jog mokyklų vadovai ir mokytojai turi

gebėjimų bei užtikrintumo kokybiškai naudotis technologijomis ugdymo procese, taip

pat stiprinant skaitmenines galimybes ir gebėjimus, kuriant institucines skaitmeninio

ugdymo strategijas. Per pirmus šešis mėnesius ši programa sulaukė virš 1500 užklausų.
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OAK ACADEMY

Pandemijos laikotarpiu buvo  skirtas nacionalinis finansavimas Oak Academy platformai,

į kurią buvo perkelta visa bendrojo lavinimo programa siekiant užtikrinti nuotolinio

ugdymo efektyvumą ir kokybę. Mokiniai gali žiūrėti pamokų video, kurie pritaikyti prie

egzaminų programos, gali daryti testus, mokytojai savo ruoštu gauna visą reikalingą

pagalbą, taip pat gali stebėti mokinių progresą. Į Oak Academy buvo investuota 4.34

milijono svarų, iki 2020 m. liepos buvo peržiūrėta 16.5 milijonų pamokų.

https://edtech-demonstrator.lgfl.net/
https://www.thenational.academy/about-oakhttps:/www.thenational.academy/about-oak


Mokiniai turėtų galimybę išsiugdyti skaitmeninius įgūdžius, reikalingus norint aktyviai dalyvauti

visuomenės gyvenime, švietimo sektoriuje ir darbo rinkoje;

Mokyklos veiksmingai naudotųsi skaitmeninių švietimo technologijų ir inovacijų teikiamomis

galimybėmis, siekiant pagerinti mokinių mokymosi rezultatus.

Pasak „Brighteye“, 17 proc. visų EdTech investicijų Europoje yra skiriamos Šiaurės šalims. Daugiausia

investicijų yra skiriamos Norvegijai, kurios švietimo sistema yra vertinama kaip trečia geriausia

žemyne (OECD, 2020). Didžioji dalis Norvegijos EdTech įmonių, kurių šiuo metu šalyje yra daugiau nei

80, remiasi žaidybinimo (angl. gamification) metodu bei atvirų duomenų teikiamomis galimybėmis

(Oslo EdTech Cluster, 2021). 

„Oslo EdTech Cluster“, įkurtas 2015 m., yra pagrindinis švietimo technologijų ir inovacijų plėtros,

augimo, komercializavimo bei švietimo paslaugų eksporto iniciatorius Norvegijoje. Jis taip pat

padeda pradedantiesiems startuoliams įsitvirtinti Norvegijos EdTech rinkoje bei buria skaitmeninės

mokymosi ekosistemos narius (mokyklas, universitetus, mokslinių tyrimų centrus, viešąsias įstaigas,

privačius finansuotojus ir kt.) (Oslo EdTech Cluster, 2021). Klasteris jungia narius ir skatina juos

bendradarbiauti bei mokyti vieni kitus, ieškoti švietimo paslaugų eksporto galimybių (Oslo EdTech

Cluster, 2021). 

„Oslo EdTech Cluster“ aktyviai dalyvauja ir netiesiogiai vykdant Norvegijos Švietimo ir tyrimų

ministerijos paskelbtą 2017–2021 m. pradinio, vidurinio ir profesinio ugdymo skaitmeninimo strategiją.

Šia strategija siekiama, jog:

Strategijoje teigiama, kad skaitmeninės kompetencijos turi apimti ne tik mokymąsi naudotis

skaitmeninėmis priemonėmis, bet ir tokius elementus, kaip kritinį mąstymą, gebėjimą suprasti

technologijų atnešamą naudą ir kt. (Norvegijos Švietimo ir tyrimų ministerija, 2017). Strategijoje taip

pat pabrėžiama, jog švietimas vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant, kad visuomenė galėtų sėkmingai

vystytis kartu su vykstančiomis skaitmenizacijos reformomis (Norvegijos Švietimo ir tyrimų ministerija,

2017). Vis dėlto, visuomenei taip pat reikia žmonių, ne tik gebančių naudotis technologijomis bei

suprasti, kaip jos veikia, bet ir turinčių žinių, apie technologinių sprendimų pasekmes asmeniui ir

visuomenei (Norvegijos Švietimo ir tyrimų ministerija, 2017).

Nuo 2016–2017 mokslo metų Norvegijos Vyriausybė pagrindinėse vidurinėse mokyklose įvedė

programavimą kaip pasirenkamąjį dalyką (European Schoolnet, 2018). Dalyku siekiama prisidėti prie

programavimo kompetencijų kėlimo ugdymo įstaigose ir tokiu būdu sudominti mokinius

tolimesnėms programų sistemų - programavimo studijoms aukštosiose mokyklose (European

Schoolnet, 2018).

Norvegija
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Strategijoje „Mokytojų rengimas 2025 m. Nacionalinė

mokytojų rengimo kokybės ir bendradarbiavimo

strategija“ pabrėžiamas poreikis didinti mokytojų

profesines skaitmenines kompetencijas, siekiant, jog

mokytojai galėtų įvertinti ir naudoti naujus darbo ir

mokymosi metodus, kuriuos siūlo skaitmeninės

technologijos.

Norvegijos viešasis sektorius vykdo ir kitas programas,

įgyvendindamas skaitmeninę švietimo transformaciją ir

vykdydamas švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech)

plėtrą:

Skaitmeninės mokinių ir studentų veiklos

administravimo sistemos

„Feide - bendra elektroninė tapatybė“ – tai saugaus

identifikavimo švietimo sektoriuje sprendimas, kurį

pasirinko Norvegijos Švietimo ir tyrimų ministerija.

Naudodamiesi „Feide“, mokiniai, studentai, mokytojai ir

dėstytojai gali naudotis įvairiomis paslaugomis,

susijusiomis su moksliniais tyrimais ir švietimu,

naudodami tik vieną vartotojo vardą ir slaptažodį. Taip

pat „Feide“ gali naudoti universitetai, kolegijos ir

mokslinių tyrimų centrai, kurių interneto paslaugų

teikėjas yra UNINETT, t.y. institucijos, prisijungusios prie

mokslinių tyrimų ir švietimo tinklo. Be to, „Feide“ yra

prieinamas visoms Norvegijos pradinio ir vidurinio

ugdymo mokykloms ir tokiu būdu šių įstaigų atstovams

ir ten besimokantiems suteikia galimybę naudotis visu

skaitmeniniu ugdymo(-si) turiniu. 

Naujos mokymosi erdvės

Norvegijos mokyklose yra diegiamos „Future

Classroom Lab“ laboratorijos, kuriomis siekiama gerinti

mokytojų skaitmenines kompetencijas, kartu įgalinant

mokinius naudoti švietimo technologijas ir inovacijas

kasdieniniame mokymosi procese. „Future Classroom

Lab“ koncepcija skirtingose mokyklose įgyvendinama

skirtingai, pagal kiekvieno mokytojo ir mokinių

poreikius, tačiau apima:
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Testų administravimo sistema yra naudojama

mokytojų, dėstytojų ir ugdymo įstaigų

vadovybės, siekiant administruoti egzaminų

vykdymą, pvz., registruoti mokinius, studentus ir

kitus vartotojus, skirti egzaminus, registruoti

rezultatus ir generuoti ataskaitas. Sistema

tvarko tapatybes, prieigą ir duomenis, susijusius

su egzaminu (European Schoolnet, 2018). Šios

sistemos mokiniai ir studentai nenaudoja. Testo

vykdymo sistema yra sistema, kurioje mokiniai ir

studentai prisijungia, norėdami patekti į

egzaminą. Ši sistema taip pat leidžia ugdymo

įstaigų administracijos darbuotojams valdyti ir

stebėti egzaminų tvarką ir susipažinti su

mokinių ir studentų atliktomis užduotimis. Šis

IRT pagrįstas vertinimas siūlomas tiek

pagrindinio, tiek vidurinio ugdymo įstaigose

(pradiniame ugdyme nėra centralizuoto

vertinimo). Kai kurie dalykai siūlo dviejų dalių

egzaminą, kurio pirma dalis neturi skaitmeninių

užduočių, o antroji dalis apima IRT/interneto

naudojimą (European Schoolnet, 2018). Be

tradicinių egzaminų, kasmetiniai nacionaliniai

norvegų kalbos, anglų kalbos ir matematikos

testai atliekami skaitmeniniu būdu. Visi mokinių

ir studentų duomenys ir tradicinių bei

skaitmeninių egzaminų ir nacionalinių testų

užduočių rezultatai yra kaupiami ir apdorojami

minėtoje nacionalinėje administracinėje

sistemoje (European Schoolnet, 2018).

Mokyklų infrastruktūros tobulinimas

Švietimo inovatyvumas ir švietimo technologijų

plėtra Norvegijos ugdymo įstaigose yra

matuojama kas antrus metus, rengiant ugdymo

įstaigų apklausą. Mokinių, studentų, mokytojų,

dėstytojų, ugdymo įstaigų vadovų yra klausiama,

kiek ir kokiais būdais IKT yra naudojamos jų

ugdymo įstaigose (European Schoolnet, 2018).

Norėdamas padėti mokykloms ir savivaldybėms

diegti skaitmeninius įgūdžius kaip integruotą
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Ugdymo procesų ir filosofijos pokyčius.

Skirtingų klasių ir jų zonų skirtingoms

kompetencijoms įgyti įrengimas bei lankstus

priemonių panaudojimas (atsisakoma suolų,

stalų, įtvirtintų kėdžių, zonos nuolat

keičiamos ir atnaujinamos) leidžia mokytis

eksperimentuojant ir tokiu būdu keliant

iššūkius tradiciniams mokymo metodams;

Ugdymo proceso vykdymą skirtingose klasės

zonose;

Mokinių padėjėjų veiklą. Mokinių padėjėjai

padeda mokiniams tyrinėti aplinką,

paskatina eksperimentavimą ir naujų

įgūdžių išmokimą. Kylant mokinių

kompetencijoms, mokytojai privalo plėsti ir

savo žinias, parinkti geriausius skaitmeninius

išteklius ir kt.

Žaidimais paremtas mokymas(-is) (turinys,

priemonės ir scenarijai)

Norvegijos ugdymo įstaigose yra itin dažnai

naudojami virtualūs vaizdo žaidimai, parengti

ekspertų mokytojų ir Norvegijos Informacinių

technologijų švietimui centro (European

Schoolnet, 2018).

Testai, skirti mokytojams ir studentams

išbandyti savo skaitmenines kompetencijas

Mokytojų profesinių skaitmeninių kompetencijų

MOOC, pradėtas 2018–2019 mokslo metų

pradžioje (European Schoolnet, 2018).

Skaitmeninėmis technologijomis pagrįstas

mokymo(-si) rezultatų vertinimas

Norvegijos švietimo ir mokymo direktoratas

sukūrė skaitmeninių egzaminų valdymo

sistemą, susidedančią iš testų administravimo

sistemos ir testų vykdymo sistemos (European

Schoolnet, 2018). 

http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Norway+2018_v2.pdf/e8c32816-d56e-4080-8154-d2f6ca6f9961
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Norway+2018_v2.pdf/e8c32816-d56e-4080-8154-d2f6ca6f9961
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Norway+2018_v2.pdf/e8c32816-d56e-4080-8154-d2f6ca6f9961
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Norway+2018_v2.pdf/e8c32816-d56e-4080-8154-d2f6ca6f9961
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Norway+2018_v2.pdf/e8c32816-d56e-4080-8154-d2f6ca6f9961
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Norway+2018_v2.pdf/e8c32816-d56e-4080-8154-d2f6ca6f9961
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Norway+2018_v2.pdf/e8c32816-d56e-4080-8154-d2f6ca6f9961


mokymo programos dalį, Norvegijos švietimo IRT centras sukūrė skaitmeninį įrankį „IKTplan“. IKTplan

suteikia galimybę sužinoti apie kompetencijas, kurias turi įgyti kiekvienas besimokantysis ugdymo

programos metu. Daugiau nei 300 iš 426 Norvegijos savivaldybių savo ugdymo programoms

įgyvendinti naudoja „IKTplan“. Daugiau informacijos: https://www.iktplan.no/

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir sklaida

Norvegijos švietimo IRT centras įsteigė portalą „ICT in Practice“, skatinantį mokytojus dalintis sukurtu

skaitmeniniu ugdymo(si) turiniu, ištekliais ir praktika. Daugiau informacijos: https://www.udir.no/om-

udir/ikt-i-praksis-er-nedlagt

Nacionalinė skaitmeninio mokymosi arena (NDLA) teikia mokymosi išteklius, kurie yra laisvai

prieinami visoms vidurinėms mokykloms Norvegijoje. Ištekliai skelbiami pagal „Creative Commons“

licenciją, o mokytojai ir mokiniai yra skatinami juos tobulinti, pateikti grįžtamąjį ryšį ir plėtoti

produktus. Kiekvienas dalykas turi redaktorių, kuris užtikrina kokybę. Daugiau informacijos:

https://ndla.no/
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Šiandien Suomijos švietimo sistema yra viena labiausiai gerbiamų ir potencialiai galingiausių

nacionalinių švietimo sektorių pasaulyje. Pasaulio ekonomikos forumas savo 2016–2017 m. Pasaulinio

konkurencingumo ataskaitoje Suomijos pradinių mokyklų sistemą įvertino kaip geriausią pasaulyje iš

138 šalių, o aukštojo mokslo sistemą – kaip geriausią Europoje. Šiuo metu Suomija tampa viena iš

švietimo eksporto lyderių. 

Suomijos švietimo sektorius turi keletą unikalių elementų. Visų pirma, Suomijoje daugiau nei 99 proc.

vaikų baigia privalomąją devynerių metų pagrindinę mokyklą, beveik 90 proc. gauna tam tikro tipo

vidurinio mokslo diplomą, o 50 proc. jaunimo turi bent magistro mokslinį laipsnį (Sahlberg, 2014).

Antra, Suomijos švietimo sistema užtikrina lygias galimybes visiems joje dalyvaujantiems,

neatsižvelgiant į besimokančiųjų kilmę, gyvenamąją vietą ir kt. sociodemografinius veiksnius, t.y.

skirtumai tarp mokyklų yra mažiausi tarp visų išsivysčiusių šalių (Sahlberg, 2014). Trečia, Suomijos

vaikai pasiekia puikių mokymosi rezultatų. Tai atspindi tarptautiniai mokinių pasiekimų vertinimo

tyrimai, pavyzdžiui, PISA, kuriame Suomija kelerius metus buvo įvertinta tarp geriausiai besimokančių

tautų pasaulyje. Ketvirta, Suomijos švietimo sistema yra ekonomiškai efektyvi (Sahlberg, 2014).

Suomijos švietimo sistema yra reguliariai atnaujinama, kad atitiktų gyventojų lūkesčius nuolat

mokytis. Suomijos vyriausybė parėmė pagrindinio ugdymo modernizavimą, siekiant įveikti

dabartinius ir būsimus iššūkius, 2016 m. rugpjūčio mėn. pradėdama vykdyti Nacionalinę pagrindinio

ugdymo programą, kurioje skaitmeniniams besimokančiųjų įgūdžiams skirtas išskirtinis dėmesys.

Programoje pabrėžiama, jog Suomijos ugdymo įstaigose būtina naudoti daugiau skaitmeninių

priemonių, išmaniųjų technologijų, kadangi jos leidžia atitikti individualius besimokančiųjų poreikius,

o buvę „visiems tinkami“ mokymosi sprendimai, sukurti švietimo įstaigoms, nebėra naudingi. Dėl šios

priežasties, jau kelerius metus Suomijos švietimo sektoriuje diegiamos išmaniosios technologijos bei

plėtojama EdTech ekosistema (7 pav.), leidžianti dar labiau pagerinti ugdymo(-si) kokybę šalyje

(Niemi et al., 2014).

1.1. Suomijos EdTech sektoriaus sėkmė

Ekspertų nuomone, Suomijos EdTech sektoriaus sėkmę (vadinamąjį „suomišką sprendimą“) lėmė itin

gerai išvystyti daugiadisciplininiai tyrimų ir plėtros tinklai, kuriuose mokslininkai, praktikai ir privataus

bei viešojo sektoriaus atstovai dirbo kartu, kuriant aukštos kokybės ir pridėtinės vertės e.mokymosi

sprendimus (Niemi et al., 2014). Pagrindinės priežastys, lėmusios daugiadisciplininių tyrimų ir plėtros

tinklų bei EdTech sėkmę šalyje:

Suomija
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7 pav. EdTech ekosistema Suomijoje. Inovacijų platforma: Inovacijų platforma sudaro EdTech

ekosistemos pagrindą. Čia kuriami nauji sprendimai ir vykdomas jų išbandymas. Akseleratoriai:

Suomijoje aktyviai veikia švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech) akseleratoriai, tokie kaip „xEdu“,

kurie ankstyvosios stadijos startuoliams organizuoja 4 mėnesių intensyvią programą du kartus per

metus. Eksportas: oficiali vyriausybės vykdoma programa „Education Finland“, kurios pagrindu veikia

Suomijos švietimo sektorius. 

Vietiniai akseleratoriai
Verslo plėtra

Miestai ir mokyklos
Bendrakūra ir sprendimai

Vyriausybė
Programos

Inovacijų platforma
Išbandymas ir testavimas



„SkillzzUp“ yra programinė įranga, leidžianti

įvertinti ir sekti individualių įgūdžių tobulėjimą

realiuoju laiku ir teikia nuolatinę informaciją

apie mokinio mokymosi pažangą mokytojams,

mokiniams ir (ar) jų tėvams. „SkillzzUp“ įkūrėjas

ir generalinis direktorius Kimmo

Kumpulainenas mokytoju dirbo daugiau nei 13

metų. Mokydamas vaikus jis pastebėjo, kad

daugelis mokinių nemotyvuojami tradicinių

teorinių pamokų, pratimų ir egzaminų, kuriuos

šiandien teikia mokytojai. Kadangi EdTech

rinkoje nepavyko rasti jokių šiuo metu

egzistuojančių įrankių ar sprendimų šiai

paplitusiai problemai spręsti, jis nusprendė

sukurti savo. Daugiau informacijos:

http://skillzzup.com/ 

„Seppo“ - novatoriškas įrankis, skirtas kurti

edukacinius žaidimus. Ją 20 metų kūrė istorijos

mokytojas Riku Alkio. Riku Alkio pagrindinis

siekis – mokymą(-si) uždarose klasėse

transformuoti į mokymą(-si) tikrame, išoriniame

pasaulyje, sprendžiant realias problemas miesto

centre, parke ar kitose mokiniams pažįstamose

vietose. Pasirinktos vietovės žemėlapis veikia

kaip žaidimo lenta. Žaidimo metu mokytojas

stebi žaidimą, vertina komandų pateiktus

atsakymus ir pateikia grįžtamąjį ryšį. Daugiau

informacijos: http://seppo.io/en/

„Kindiedays“ yra programa, kurioje pedagogai

ir šeimos realiuoju laiku bendradarbiauja visais

klausimais, susijusiais su vaiko ugdymu ir gerove

vaikų priežiūros centruose-darželiuose.

Programą sukūrė darželio auklėtoja, kuri

pastebėjo būtinybę dienos metu bendrauti su

tėvais ir pranešti jiems, kad jų vaikai saugūs ir

sveiki, patenkinti tėvų norą sužinoti, ką darželyje

veikia jų vaikas ir kaip jam/jai sekasi ir kt.

Daugiau informacijos: https://kindiedays.com/
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Mokytojai buvo įgalinti tapti inovatoriais ir

kūrėjais;

Privatūs investuotojai bendradarbiavimo su

universitetais ir sėkmingai panaudojo

naujausias mokslo žinias;

Išplėtota IRT ir mobiliojo ryšio pramonė;

Išplėtotos verslo akseleratorių ir platformų

inovacijų išbandymui paslaugos

pradedantiesiems EdTech sektoriuje.

1.1.1 Mokytojai: inovatoriai ir kūrėjai

Suomijos mokyklų sistema yra unikali tuo, jog ji

suteikia itin daug laisvės, savarankiškumo ir

lankstumo mokytojams, t.y. mokytojai gali

visiškai savarankiškai nuspręsti, kaip dėsto

ugdymo turinį pagal nacionalinę programą. Ši

autonomija paskatino mokytojus kurti savo

mokymo medžiagą bei priemones ir, kaip teigia

ekspertai, ženkliai prisidėjo prie Suomijos

EdTech sėkmės (Finnpartnership, 2018). Žemiau

pateikiami keli EdTech produktai, sukurti pačių

Suomijos mokytojų. 

„Paths to Math“ yra novatoriškas ir į mokinį

orientuotas metodas mokyti ir mokytis

matematikos pradinių ir vidurinių mokyklų

mokiniams. „Paths to Math“ įkūrėja Maaritas

Rossi dešimtmečius dirbo matematikos

mokytoja ir šią programą sukūrė pastebėjusi, jog

mokinių susidomėjimas matematika mažėja. Ji

norėjo įgyvendinti šiuolaikines mokymo(-si)

metodikas, tokias kaip mokymasis darant (angl.

learning by doing) ir mokymasis mąstant (angl.

learning by thinking), mokymasis spręsti

problemas ir mokymasis pritaikyti teorijas

realaus gyvenimo problemoms spręsti. Daugiau

informacijos: http://pathstomath.com/

http://skillzzup.com/
http://skillzzup.com/
http://skillzzup.com/
http://seppo.io/en/
http://seppo.io/en/
https://kindiedays.com/
https://kindiedays.com/
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/12/Edutech_final-version-002.pdf
http://pathstomath.com/
http://pathstomath.com/


Be bendrų tyrimų ir plėtros projektų, kelios

Suomijos EdTech kompanijos naudoja

naujausias mokslo žinias savo produktų ir

paslaugų kokybei gerinti. 

„Claned“ yra internetinė mokymosi platforma,

padedanti besimokančiajam geriau mokytis

realiuoju laiku. „Claned“ individualizuoja

mokymąsi kiekvienam asmeniui, siekiant gerinti

tiek mokymosi motyvaciją, tiek rezultatus. Šių

tikslų siekiama įgalinant dirbtinio intelekto,

mašininio mokymosi ir pedagogikos gerąją

praktiką, atskleidžiant, kokie veiksniai daro įtaką

individualiam mokymuisi. „Claned“

besinaudojantys mokiniai ir studentai gali

susikurti savo individualų mokymosi planą,

stebėti savo pažangą, bendradarbiauti su

bendraamžiais, veikti ir koreguoti mokymosi

įpročius. Daugiau informacijos:

https://claned.com/

Suomijos EdTech sektoriuje taip pat egzistuoja

ir keletas produktų ir paslaugų, kurie visų pirma

buvo sukurti Suomijos universitetuose. 

„GraphoGame“ – tai mobilus žaidimas, kurio

tikslas išmokyti vaikus pačių pagrindinių kalbos

įgūdžių, kurie yra labai svarbūs mokantis

skaityti. Tai ankstyvojo raštingumo žaidimas,

sukurtas bendradarbiaujant viso pasaulio

universitetų akademikams ir koordinuojamas

Jyväskylä universiteto (Suomija). Žaidimas

pagrįstas suomių vaikų tyrimu, kuris buvo

pradėtas dar 1990-ųjų pradžioje ir yra plačiai

naudojamas Suomijos vaikų darželiuose. Šiuo

metu „GraphoGame“ yra komercializuojamas,

nes Jyväskylä universitetas ir Niilo Mäki

institutas sudarė sutartį su „Learning

Intelligence Group Ltd“, siekdami įkurti naują

įmonę šiam produktui vystyti.  Daugiau

informacijos: https://graphogame.com/
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1.1.2. Privačių investuotojų

bendradarbiavimas su universitetais ir

sėkmingai panaudotos mokslo žinios

Suomijoje universitetai ir privataus sektoriaus

atstovai glaudžiai bendradarbiauja. Labiausiai

paplitusi bendradarbiavimo forma yra bendri

mokslinių tyrimų ir plėtros projektai. Toks

bendradarbiavimas taip pat būdingas ir EdTech

sektoriui. Bendradarbiavimas suteikia įmonėms

prieigą prie išteklių, gali padėti užmegzti

partnerystę bei suteikia galimybę išbandyti ir

rinkti grįžtamąjį ryšį apie savo produktus iš

įvairių rinkų (Finnpartnership, 2018). Dėl šių

priežasčių, anot ekspertų, faktinis įmonių

produktų patekimas į rinką gali įvykti greičiau,

nes įmonės tokiu būdu sugeba sukurti tokius

produktus, kurie atitinka vietos rinkos poreikius

ir lūkesčius. Minėtų sėkmingo

bendradarbiavimo projektų pavyzdžiai

pateikiami žemiau. 

SCALA projektas. Suomijos Edtech bendrovės

„Viope“, „Finpeda“ ir „Promentor“ dalyvavo

projekte, kurio metu jų produktai buvo

bandomi Brazilijos ugdymo įstaigose. Projekto

tikslas buvo išanalizuoti, kokie yra mobilaus

mokymosi sprendimų globaliame ugdyme

skirtingomis aplinkybėmis ir skirtingose

kultūrose kriterijai. Padedant Suomijos ir

Brazilijos universitetams ir studentams, buvo

sukurtas ir išbandytas bendrovių sprendimų

mobilaus mokymosi taikymas tarp Brazilijos

studentų. Projekto metu šios įmonės gavo ne tik

itin vertingą grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip galėtų

plėtoti savo pasiūlymus, bet ir ėmėsi veiksmų,

siekiant padidintų matomumą Brazilijos rinkoje.

Projektą įgyvendino Haaga-Helia taikomųjų

mokslų universitetas (koordinatorius) ir

Lappeenranta technologijos universitetas, LUT

Lahti. Ją finansavo agentūra „Versli Suomija“ ir

Suomijos užsienio reikalų ministerija.

https://claned.com/
https://claned.com/
https://graphogame.com/
https://graphogame.com/
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/12/Edutech_final-version-002.pdf
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/mobile-learning-and-frugal-innovation/mobile.html#pid=6


1.1.3. Išplėtota IRT ir mobiliojo ryšio pramonė

Suomija yra viena iš pirmaujančių pasaulio šalių

informacinių ir ryšių technologijų srityje. Per

pastaruosius metus pastebimai išaugo naujų IRT ir

mobiliosios pramonės įmonių skaičius ir EdTech

sektorius, manoma, dar labiau paspartins jų augimą dėl

viešojo ir privataus sektoriaus įsipareigojimo vykdyti

mokslinius tyrimus ir plėtrą (Finnpartnership, 2018).  

Puikus tarpsektorinio bendradarbiavimo pavyzdys

Jyväskylä miesto (Suomija) sprendimas visose šio

miesto mokyklose išbandyti „Yiptree“ virtualaus

mokytojo – dirbtinio intelekto paslaugą, kuri

mokytojams ir tėvams pateikia mokinių mokymosi

rezultatų vertinimą, kasdienes ir mėnesines mokymosi

problemų ataskaitas bei realaus laiko vaiko vystymosi ir

susikaupimo skaitmeninėje aplinkoje stebėjimą.

Jyväskylä miestas nusprendė išbandyti, kokią naudą

dirbtinis intelektas gali kurti mokiniams, ir išsiaiškinti, ar

tai būtų veiksminga priemonė, siekiant kiekvienam

mokiniui teikti individualizuotą mokymosi medžiagą ir

namų darbus. Daugiau informacijos:

https://www.almerin.com/

1.1.4. Verslo akseleratorių ir platformų inovacijų

išbandymui paslaugos pradedantiesiems EdTech

sektoriuje

Suomijos viešojo sektoriaus atstovai aktyviai skatina

inovacijas ir spartina kurtis naujus EdTech verslus ne tik

savo šalyje, tačiau ir už jos ribų. Pabrėžiama būtinybė

kuo anksčiau išbandyti EdTech produktus švietimo

sektoriuje – realiose ugdymo įstaigose, tokiu būdu

vertinant produktų ir rinkos tinkamumą bei gaunant

grįžtamąjį ryšį (Finnpartnership, 2018).  Suomijoje ir

kitose šalyse veikiančių akseleratorių ir platformų

inovacijų išbandymui būdu yra matuojamas EdTech

produkto efektyvumas bei sužinomi tikslinės auditorijos

poreikiai, kuriuos įmonės turi suprasti, kad galėtų

parduoti EdTech sprendimus mokykloms

(Finnpartnership, 2018).
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https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/12/Edutech_final-version-002.pdf
https://almerin.com/en/yiptree/
https://www.almerin.com/
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/12/Edutech_final-version-002.pdf
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/12/Edutech_final-version-002.pdf


„xEdu“ yra pagrindinis verslo akseleratorius Europoje EdTech startuoliams, kuriantiems

transformacinius mokymo(si) sprendimus. Nuo produkto kūrimo iki patekimo į rinką ir

internacionalizacijos ši iniciatyva siūlo plačią pagalbą, įskaitant mokymą ir konsultavimą bei

realias produktų/paslaugų testavimo aplinkas tyrimams ir plėtrai. Ši iniciatyva buria pripažintų

verslo lyderių tinklą, kurių žiniomis ir patirtimis gali pasinaudoti pradedantieji EdTech

startuoliai.

Daugiau informacijos: https://www.xedu.co/

Suomijoje egzistuoja plačios galimybės naudotis verslo akseleratorių ir platformų EdTech sprendimų

išbandymui paslaugomis:
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Jungtinių Tautų Technologijų ir inovacijų laboratorija (angl. UN Technology and

Innovation Lab (UNTIL)) suteikia platformą problemoms spręsti tarp Jungtinių Tautų šalių,

privataus sektoriaus, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės, pasitelkiant

startuolius. Laboratorijos yra skirtingose   pasaulio vietose (pvz., Malaizijoje, Kaire ir kt.). Suomijos

vyriausybė su kitomis vietinėmis suinteresuotosiomis šalimis rengia vieną iš Jungtinių Tautų

technologijų inovacijų laboratorijų Espoo mieste kaip Aalto universiteto miestelio ir jo „AGrid“

dalis. Viena iš laboratorijos funkcijų – gerinti švietimo kokybę. 

Daugiau informacijos: https://agrid.fi/

Švedijos „EdTest“. Ši programa leidžia patobulinti EdTech produktus, naudojantis nacionaline

Švedijos inovacijų išbandymo platforma. Testavimo platforma jungia Švedijos mokyklas ir

kolegijas Nacka kommun mieste, Stokholme, su EdTech produktų tiekėjais iš visos Europos ir

Skandinavijos šalių. Daugiau informacijos: https://www.edtest.se/en/

„EdTech Testbed by Nesta“. Ši platforma inovacijų išbandymui padeda mokykloms ir

universitetams nemokamai išbandyti perspektyvius švietimo technologinius produktus, kurie

atitinka jų poreikius. Naudodamiesi vertinimo ekspertų, t.y. mokytojų ir mokinių, grįžtamuoju

ryšiu, EdTech produktų kūrėjai vertina technologinio sprendimo efektyvumą ir naudingumą.

Daugiau informacijos: https://www.nesta.org.uk/project/edtech-innovationtestbed/

https://www.xedu.co/
https://www.xedu.co/
https://www.xedu.co/
https://www.xedu.co/
https://agrid.fi/
https://agrid.fi/
https://agrid.fi/
https://agrid.fi/
https://agrid.fi/
https://www.edtest.se/en/
https://www.edtest.se/en/
https://www.edtest.se/en/
https://www.edtest.se/en/
https://www.nesta.org.uk/project/edtech-innovationtestbed/
https://www.nesta.org.uk/project/edtech-innovationtestbed/
https://www.nesta.org.uk/project/edtech-innovationtestbed/
https://www.nesta.org.uk/project/edtech-innovationtestbed/


„Global Grid 4“ mokymosi iniciatyva. „GG4L Impact Initiatives“ yra rėmėjų finansuojama

programa, leidžiančios „GG4L“ komandai diegti švietimo technologijas, kurios sprendžia

specifines problemas ir matuoja technologijų efektyvumą mokyklose. Kiekviena iniciatyva yra

skirta konkrečiam tikslui-problemai spręsti ir yra skirta tam tikriems EdTech produktų tipams.

Daugiau informacijos: https://gg4l.com/grants/
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„EduSpaze“ Singapūras. „EduSpaze“ yra pirmasis „EdTech“ akseleratorius Pietryčių Azijoje.

Programos direktorius Niko Lindholm neseniai paskelbė, kad jie pradeda kurti EdTech

inovacijų centrą visai Pietryčių Azijai. Šis centras bus skirtas visoms įmonėms, kurios domisi

EdTech produktų ir paslaugų plėtra regione. Kadangi Suomija tampa viena iš švietimo

eksporto lyderių pasaulyje, manoma, jog ji taps itin reikšminga ir „EduSpaze“ ekosistemoje

(Finnpartnership, 2018).

Suomijos EdTech bendradarbiavimo programa. Šeši didžiausi Suomijos miestai ir „Forum

Virium Helsinki“ vykdo EdTech startuolių ir mokyklų (taip pat darželių ir vidurinių mokyklų)

bendradarbiavimo programą. Programos metu EdTech įmonės gauna nedidelį finansavimą už

kurį nemokamai mokykloms perduoda savo produktus testuoti-bandyti. Tuo tarpu mokyklos

naudoja minėtus produktus, juos vertina ir pateikia grįžtamąjį ryšį. Įmonių atstovai taip pat yra

kviečiami stebėti pamokas, kurių metu yra naudojami jų sukurti įrankiai, ir rinkti naudingas

įžvalgas. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, mokytojai ir EdTech produktų kūrėjai buriami į

grįžtamojo ryšio sesijas, kuriose mokyklos ir produktų kūrėjai peržiūri ir analizuoja visus

atsiliepimus, komentarus ir pastabas apie produktą ir jo naudojimą. Yra vykdomas ir atvirkštinis

procesas, kurio metu mokytojų yra prašoma įvardinti pagrindines problemas, su kuriomis jie

susiduria ugdydami mokinius. Kiekviena išsakyta problema yra paverčiama „iššūkiu“ verslo

įmonėms. Tuomet EdTech produktai yra kuriami kartu su mokyklomis, mokytojais ir mokiniais

šioms konkrečioms problemoms spręsti. Daugiau informacijos: https://forumvirium.fi/en/smart-

learning-environments-of-the-future/

https://gg4l.com/grants/
https://gg4l.com/grants/
https://gg4l.com/grants/
https://gg4l.com/grants/
https://www.eduspaze.com/
https://www.eduspaze.com/
https://www.eduspaze.com/
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/12/Edutech_final-version-002.pdf
https://forumvirium.fi/en/smart-learning-environments-of-the-future/
https://forumvirium.fi/en/smart-learning-environments-of-the-future/
https://forumvirium.fi/en/smart-learning-environments-of-the-future/
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Eksperimentų laboratorija - Suomijos mokyklos ir Vyriausybė kartu
tiria švietimo sistemos kompleksiškumą

stiprinti mokytojų ir mokyklų vadovų gebėjimus (įgūdžius, kompetencijas), siekiant juos įgalinti aktyviai

plėtoti mokymą ir mokymąsi eksperimentavimo, bandymo ir sprendimų priėmimo vietos lygiu būdu;

tirti, išbandyti ir plėtoti naujus metodus, siekiant stiprinti nacionalinio lygmens valdymo ir vietos lygmens

įgyvendinimo sąveiką, tokiu būdu sprendžiant sudėtingus švietimo iššūkius.

Suomijos nacionalinėje švietimo agentūroje (EDUFI) įsikūręs inovacijų centras atliko metus trukusią programą

„Eksperimentų laboratorija“, siekdamas padėti mokytojams, mokyklų vadovams ir savivaldų atstovams

spręsti vietos švietimo sektoriaus problemas ir tuo pačiu metu įkvėpti kitas suinteresuotas šalis švietimo

sektoriaus transformacijai (OECD, 2018). 

Apžvalga

Pirmasis programos etapas prasidėjo 2018 m. rudenį, dalyvaujant 12 komandų iš skirtingų Suomijos

savivaldybių. Jis buvo skirtas spręsti švietimo sektoriaus sisteminėms problemoms:

Komandos sprendė įvairius vietos lygmens iššūkius, kurdami mokinių gerovės ar socialinių emocinių įgūdžių

ugdymo programas, skaitmeninių gebėjimų tobulinimo metodus, gilinosi į dirbtinio intelekto panaudojimą,

siekiant didinant mokinių fizinį aktyvumą, ir kt. Komandos taip pat mokėsi kurti, prototipuoti ir

eksperimentuoti sprendimus, gilino žinias apie iššūkius, su kuriais susiduria, mokėsi į mokinį orientuoto

mokymo metodo ir įgijo žinių, kaip išbandyti savo idėjas praktiškai. Taip pat buvo vykdytos konsultacijos su

ekspertais, kurių metu dalintasi patarimais ir užmegztas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. 

https://oecd-opsi.org/innovations/experimentation-lab/
https://oecd-opsi.org/innovations/experimentation-lab/


Nacionalinis lygmuo:

Vietos savivaldų lygmuo:

Mokyklų lygmuo:

Bendradarbiavimas ir partnerystė

Laboratorijos modelis buvo sukurtas kartu su Šiaurės šalių ekspertų grupe „Demos Helsinki“.

Suinteresuotosios šalys ir vartotojai

EDUFI ekspertai ir vadovai

Dalyvių komandos (mokytojai ir kiti mokyklų darbuotojai, direktoriai, savivaldų atstovai, įmonės partnerės,

nevyriausybinės organizacijos (NVO)

Švietimo ekspertai, inovatoriai ir tarpininkaujančios organizacijos

Naudos gavėjai

Mokyklos ir mokyklų bendruomenės; daugelyje mokyklų mokiniai ir jų šeimos pirmą kartą dalyvavo kuriant

mokyklą ir jos politiką

Vietos švietimo paslaugų teikėjai ir plėtros projektų koordinatoriai

Rezultatai ir poveikis

Aktyvus dalyvavimas formuojant švietimo sektorių: komandos buvo pasirinktos remiantis jų motyvacija

pokyčiams įgyvendinti

Naujos plėtros projektų valdymo ir paramos priemonės. Šie mokymai jau turėjo įtakos finansavimo reformos

planams

Savo išvadomis komandos patobulino savivaldybės švietimo strategiją ir vietos mokymo programas.

Laboratorija taip pat įkvėpė kurti vietines eksperimentų laboratorijas.

Visos komandos baigė procesą ir daugelis planuoja tęsti darbą

Mokytojai ir mokyklų vadovai jaučiasi labiau įsitraukę į geresnio mokymo ir mokymosi sprendimus

Mokinių ir šeimų dalyvavimas sustiprino bendruomenes
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Švedija yra viena iš Europos šalių, turinčių

geriausią prieigą prie informacinių technologijų

ir mobilaus ryšio priemonių; 93 proc. švedų

naudojasi internetu savo namuose kasdien

(Wastiau et al., 2020). Kartu su Danija ir Suomija,

Švedija buvo viena iš pirmųjų šalių, pradėjusių

skaitmeninės ekonomikos reformą, kuri

paskatino ir vėlesnę skaitmeninę švietimo

transformaciją (Europos Komisija, 2017). 

„Švedijos EdTech industrijos“ – organizacijos,

atsakingos už pagrindines EdTech iniciatyvas

Švedijoje - teigimu, EdTech rinka tampa

pagrindine priemone, leidžiančia spręsti

iššūkius, su kuriais susiduria daugelis pasaulio

švietimo sistemų, pavyzdžiui, pabėgėlių

integracija, mokytojų trūkumu, blogėjančiais

mokinių ir studentų mokymosi rezultatais ir

didėjančiu administraciniu mokytojų darbo

krūviu. EdTech kartu su kvalifikuotais mokytojais

ir mokiniais sukuria naujas mokymosi visą

gyvenimą galimybes. Švedijos valstybinė

Inovacijų taryba kiekvienais metais teikia

dotacijas įvairių pramonės šakų įmonėms ir per

pastaruosius 3 metus aktyviai ragino kreiptis ir

EdTech įmones. Manoma, jog per šį laikotarpį

dotacijas gavo 50 – 60 proc. Švedijos EdTech

įmonių (EdTech Southeast Sweden, 2021). 

EdTech sektorius Švedijoje (8 pav.) didžiausią

dėmesį skiria struktūruoto metodo, skirto

išbandyti ir įvertinti skaitmenines mokymosi

priemones, kūrimui ir nuolatiniam atnaujinimui. 

Švedija
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Kelerius metus trunkančio ir Nackos savivaldybės Švedijoje inicijuoto

„Swedish Edtest“ projekto – platformos inovacijų išbandymui ir

kūrimui - tikslas – vienyti mokyklų vadovus, mokytojus, mokinius,

studentus, dėstytoju, tyrėjus bei EdTech įmones, siekiant išbandyti

naujausius EdTech produktus ikimokyklinio ugdymo įstaigose,

pradinėse mokyklose, vidurinėse mokyklose, suaugusiųjų švietime,

profesiniame mokyme bei aukštosiose mokyklose. Projekto metu yra

ugdomi mokymo institucijų gebėjimai pasirinkti ir įvertinti

skaitmeninius mokymosi išteklius, kad mokymas būtų veiksmingesnis,

tokiu būdu taip pat stiprinant naujų skaitmeninių mokymo(si)

paslaugų plėtrą. „Swedish Edtest“ pamatinis siekis yra sumažinti

atotrūkį tarp mokymosi ir skaitmeninio vystymosi. Mažėjant atotrūkiui,

galima kurti skaitmenines priemones ir mokymo metodus, tenkinti

besimokančiųjų poreikius ir tokiu būdu stiprinti mokytojų

kompetencijas pasirinkti ir įvertinti mokymosi išteklius (Swedish

Edtest, 2021). 
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Mokslo parkai

Savivaldybės

Kompanijos (SVV)

Universitetai

Mokyklos

Inkubatoriai

Suteikia galimybę naujiems
startuoliams vystytis

Skatina inovacijų plėtrą,
paremtą mokslo žiniomis

Bendradrabiauja su
mokyklomis ir startuoliais

Identifikuoja vartotojų poreikius,
kuria EdTech produktus

Naudoja EdTech produktus ir
juos išbando

Naudoja EdTEch produktus ir
juos išbando

8 pav. EdTech ekosistema Švedijoje

https://edtest.se/
https://edtest.se/
https://edtest.se/


Svarbiausias veiksnys, kuriam daugiausia

dėmesio skiria ši iniciatyva - anksti nustatyti,

kodėl yra bandomas tam tikras produktas ir

kokiu tikslu. „Swedish Edtest“ veikimo modelis

yra pateikiamas 9 pav. 

Visų pirma ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai,

dėstytojai, mokiniai, studentai, suinteresuotos

EdTech įmonės registruoja savo lūkesčius ir (ar)

poreikius platformoje (Swedish Edtest, 2021).

Tuomet ugdymo įstaigų atstovai ir jų poreikiai

yra suderinami su EdTech įmonių pasiūlytomis

idėjomis ir (ar) poreikiais. Šalims susitarus dėl

testavimo galimybių, „Swedish Edtest“ joms

pateikia bendrą testavimo metodiką, planuoja ir

rengia testavimo planą (Swedish Edtest, 2021).

Sėkmingai įvykdžius testavimą, atliekamas

išsamus EdTech produkto vertinimas.

Rezultatais pasidalijama su dalyviais ir jie

išsaugomi „Swedish Edtest“ duomenų bazėje

tolimesnei analizei. EdTech įmonės gali naudoti

grįžtamąjį ryšį, suteiktą tyrimų metu, siekiant

pagerinti savo sprendimus arba pademonstruoti

produktų/paslaugų efektyvumą tikslinėms

auditorijoms. 

„Swedish Edtest“ gali dalyvauti įmonės iš viso

pasaulio, jei jų produktas/paslauga yra aktuali ir

atitinka besimokančiųjų Švedijoje poreikius

(Swedish Edtest, 2021).

Kodėl Švedijos EdTech įmonės dalyvauja

„Swedish Edtest“?

„Swedish Edtest“ platformoje inovacijų

išbandymui ir kūrimui dalyvaujančios įmonės

sako sužinojusios apie besimokančiųjų poreikius

ir įgijusios žinių, kurias jos gali tiesiogiai

panaudoti kurdamos savo produktus (Swedish

Edtest, 2021). Įmonės taip pat vertina

užsimezgusius glaudžius ryšius ir

bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis.

KURK LIETUVAI 64

Kaip kilo idėja sukurti „Swedish Edtest“

iniciatyvą?

Švedijoje besivystant išmaniosioms

technologijoms ir siekiant jas naudoti švietimo

sektoriuje, tiek mokytojai, tiek EdTech įmonės

susidūrė su problema kurdami abipusį ryšį

(Swedish Edtest, 2021). Įmonėms tapo sunku

rasti mokytojų, norinčių išbandyti naujas

skaitmenines mokymosi priemones, o mokytojai

ne visada žinojo, ko ieškoti, ar jiems „leidžiama“

bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir

išbandyti jų teikiamas paslaugas/produktus ir kt.

Švedijoje taip pat trūko vieningo modelio,

metodo, procesų ir žinių, kad būtų galima atlikti

įrodymais pagrįstą naujų (skaitmeninių)

mokymosi priemonių vertinimą ir įgyvendinimą

(Swedish Edtest, 2021). Dėl šių priežasčių,

„Swedish Edtest“ daugiausia dėmesio skiria

mokymosi išteklių testavimo, įvertinimo ir

pasirinkimo procesui plėtoti kasdienėje

mokymosi aplinkoje, pvz., mokyklose, darbo

vietose ir universitetuose. Sukurtas metodas ir

procesai yra pagrįsti pedagogikos moksliniais

tyrimais, tačiau taip pat griežtai atsižvelgia ir į

kasdienį gyvenimą mokykloje ir mokytojų darbo

krūvį. Bandymai trunka apie 6 savaites, kurių

metu įprasto mokymo metu yra išbandomos

naujos skaitmeninės priemonės. Vis dėlto, verta

pabrėžti, jog „Swedish Edtest“ tikslas nėra

oficialiai patvirtinti EdTech produktų kokybę. Ši

iniciatyva siekia įgalinti mokytojus pasirinkti ir

įvertinti skaitmenines mokymosi priemones, o

įmonėms suteikti daugiau žinių apie kasdienį

ugdymą ir besimokančiųjų poreikius. 

Kaip veikia „Swedish Edtest“?

„Swedish Edtest“ suteikia pagalbą mokytojams,

dėstytojams, studentams, mokiniams ir

įmonėms prieš paslaugos/produkto bandymą, jo

metu ir po jo (Swedish Edtest, 2021). 
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Kodėl Švedijos mokytojai ir dėstytojai dalyvauja „Swedish
Edtest“?

Mokytojai ir dėstytojai, išbandę „Swedish Edtest“, sako, kad tai yra puikus būdas greitai suprasti, kaip

galima praturtinti mokymą(-si), naudojant skaitmeninius mokymosi išteklius . Mokytojai ir dėstytojai

taip pat teigia, kad dalyvavimas platformos veiklose suteikė puikią galimybę ugdyti savo skaitmenines

kompetencijas ir geriau pasirinkti bei įvertinti naujos mokymo medžiagos kokybę (Swedish Edtest,

2021). Be to, mokiniai ir studentai labai gerai vertina testavimą ir galimybę sužinoti apie naujus

įrankius kartu su mokytojais/dėstytojais.
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EdTech
produktų/paslaugų

bandymas 
vyksta realiose mokymo

įstaigose 
sutartu metu

EdTech kompanijos bei 
ugdymo įstaigos

analizuoja 
savo poreikius

Užpildomos vertinimo
 formos

 
Vykdomos diskusijos ir

 susitikimai

Pasirengimo bandymui
etapas

Bandymo etapas Po bandymo

9 pav. „Swedish Edtest“ veikimo modelis

01

EdTech kompanijos ir jų
produktai yra susiejami

su ugdymo įstaigų
poreikiais

EdTech kompanijos yra
supažindinamos su

ugdymo įstaigų
atstovais  ir

suplanuojamas
bandymas

02

Vykdomi reguliarūs
susitikimai tarp EdTech

kompanijų ir jų
produktus/paslaugas
išbandančių ugdymo

įstaigų atstovų

03

Viso ciklo metu
„Swedish Edtest“

suteikia:

Metodinę medžiagą

Įvertinimo formas

Patarimus ir pagalbą

Sutartis tarp ugdymo
įstaigų 

ir EdTEch kompanijų

Sertifikatus
dalyvavusiems
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Apibendrinimas
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Esama situacija
EdTech – tai greitai besivystanti inovacijų švietimo sektoriuje ekosistema, kurioje startuoliai, smulkus

ir vidutinis verslas (SVV) kuria inovatyvius, dažniausiai naujausiomis technologijomis grįstus

sprendimus švietimo sektoriaus iššūkiams spręsti. Prognozuojama, kad pasaulinė EdTech rinka per

artimiausius penkerius metus pasieks 400 milijardų JAV dolerių, kasmet augdama po 16 proc.  

Prieš pandemiją, tik 44 proc. Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų naudojo virtualias

mokymosi aplinkas, o 40 proc. iš viso nenaudojo kompiuterių mokymosi tikslais. Pandemijos metu,

kuomet šią įrangą naudojo visi, 36 proc. mokinių pasiekimai liko tokie patys, trečdalio rezultatai

pagerėjo, o trečdalis ėmė mokytis prasčiau ir patyrė mokymosi sunkumus. Visa tai atskleidžia

skirtingus mokinių poreikius, kuriuos gali patenkinti tinkamai parinktos išmaniosios technologijos. Vis

dėlto, tik 56 proc. Lietuvos mokytojų šiuo metu jaučiasi gerai pasirengę naudotis informacinėmis

technologijomis mokymo srityje bei tik 45 proc. mokytojų IKT naudojimas mokymui buvo įtrauktas į

jų formaliojo mokytojų rengimo programas.  

Nuotolinio mokymo (NM) laikotarpiu skaitmeninius įrankius daugelis mokyklų rinkosi taip pat

atsižvelgdami tik į mokytojų technologinį pasirengimą: net 86 proc. mokyklų pagrindine priemone

NM vykdyti rinkosi jau pažįstamą elektroninį dienyną, nepaisant fakto, kad elektroninio dienyno

funkcinių galimybių nepakanka norint užtikrinti kokybišką mokinių ir mokytojų abipusį ryšį. Su šiuo

aspektu glaudžiai siejasi ir EBPO atlikto tyrimo rezultatai, kurie parodė, jog Lietuvos mokytojų

pasitikėjimas savo kompetencijomis įsitraukti į skaitmeninių išteklių kūrimą yra vienas žemiausių

visoje Europos Sąjungoje.  

Galiausiai, šiuo metu Pasaulio inovacijų indekse Lietuva užima tik 40 vietą tarp 129 pasaulio valstybių

ir tai atitinka tik 25 vietą tarp 28 ES šalių, prasčiausiai Lietuvą vertinant žinių ir technologijų

įsisavinime. Šią indekso dalį sudaro pajamos gaunamos už aukštųjų technologijų ir informacinių

paslaugų/produktų importą.  

Būsima situacija

ES 2021-2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų plane, Lietuvai yra keliamas tikslai iki 2027 m.

užtiktinti, jog 80 proc. Lietuvos mokytojų būtų pasirengę naudotis IKT mokymui ir įsitrauktų į

skaitmeninių išteklių kūrimą, kuomet XVIII-os Lietuvos Vyriausybės programoje užsibrėžiamas tinklas

iki 2024 m. Lietuvai Pasauliniame inovacijų indekse pakilti į 35 vietą. Galiausiai, iki 2030 m. siekiama

užtikrinti, kad dėl švietimo skaitmeninės transformacijos šalyje bent 50 proc. žmonių gebės spręsti

problemas technologijų pagalba. 



Rekomendacijos

Sukurti EdTech ir skaitmeninių įgūdžių kompetencijų centrą (3-4 etatai), kuris
konsultuos ŠMSM formuojant švietimo inovacijų politiką ir teiks pagalbą ugdymo
įstaigoms diegiant inovatyvius sprendimus, o startuoliams bei SVV - vystant EdTech
produktus ir paslaugas. 
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Remiantis gerosiomis užsienio praktikomis ir siekiant sėkmingai
įgyvendinti švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech) plėtrą
Lietuvoje, rekomenduojama:  

Suformuoti (atsakingas kompetencijų centras) švietimo inovacijų ir skaitmeninių
įgūdžių tobulinimo strategiją Lietuvai.  

Įveiklinti inovacijų išbandymo ir kūrimo platformą (atsakingas kompetencijų centras),
kuri ugdymo įstaigoms suteiktų galimybę išbandyti naujus EdTech
produktus/paslaugas bei keltų ugdymo įstaigų atstovų skaitmenines kompetencijas, o
startuoliams ir SVV - suteiktų grįžtamąjį ryšį apie ugdymo įstaigose išbandomų
EdTech produktų/paslaugų efektyvumą ir naudą.  

Sukurti EdTech ekosistemą, kurią sudarytų švietimo technologijų, inovacijų (EdTech)
ir skaitmeninių įgūdžių kompetencijų centras, savivaldos, mokyklų vadovų, mokytojų,
startuolių bei SVV bendruomenės ir ją įgalinti suteikiant reikiamas finansines ir
teisines galimybes veikti.  


