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Centro specialistų rolės ir atsakomybės 

Nuo modelio iki įgyvendinimo 
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COVID-19 pandemija netikėtai ir
nepasiruošus paskatino ne tik mus
išbandyti nuotolinius susirinkimus,
tačiau ir švietimo įstaigų atstovus –
nuotolinį mokymą. Visi 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.

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,
  

KONTEKSTAS:
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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).
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. 
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Skaitmeninių įgūdžių ir EdTech
kompetencijų centras padėtų sutelkti
reikalingas žinias bei žmogiškuosius
išteklius greitam IKT ir EdTech
sprendimų ugdymo įstaigose taikymui
bei padėtų vystytis paskatų sistemai
ugdymo įstaigoms diegtis technologijas.
Taip pat pagerėtų švietimo paslaugų
teikėjų skaitmeniniai įgūdžiai, kas leis
ugdyti visuomenės gebėjimą spręsti
problemas technologijų pagalba. 
  

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://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/inovaciju-politika/2020-inovaciju-bukles-apzvalga.pdf


APIE KOMPETENCIJŲ CENTRĄ
Skaitmeninių įgūdžių ir švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech) kompetencijų centras
dirbs trimis pagrindinėmis kryptimis. Pirma, centro tikslas yra skatinti švietimo sektorių
ieškoti inovatyvių technologinių sprendimų esamoms ugdymo(si) problemoms spręsti bei
kelti visuomenės skaitmenines kompetencijas. Antra, centras dirbs su rinkos dalyviais
(startuoliais, smulkiu ir vidutiniu verslu (SVV)), skatindamas juos kurti technologinius
sprendimus švietimo sektoriaus problemoms spręsti. Trečia, centras konsultuos ir teiks
rekomendacijas valstybinėms institucijoms skaitmeninių įgūdžių švietimo ir EdTech
ekosistemos vystymo klausimais. 

Skaitmeninių įgūdžių ir EdTech kompetencijų centro tikslas - plėtoti skaitmeninių įgūdžių
švietimo sistemą bei skatinti švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech), grįstų
skaitmeninėmis technologijomis, ekosistemos vystymąsi. 

CENTRO UŽDAVINIAI

Konsultuoti švietimo įstaigas diegiančias ar naudojančias EdTech
produktus ir (ar) paslaugas 
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Sudaryti paskatų sistemą kurtis naujiems ir vystytis esamiems
švietimo technologijų ir inovacijų kūrėjams 

Rengti Lietuvos Skaitmeninių įgūdžių švietimo strategiją ir vykdyti
jos įgyvendinimo priežiūrą 

Konsultuoti valstybės institucijas skaitmeninių įgūdžių švietimo ir
EdTech ekosistemos klausimais  

Gerinti skaitmeninių įgūdžių tobulinimo kokybę visose švietimo
lygmenyse 

Skatinti švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech) kultūrą
Lietuvos švietimo sektoriuje 



Skaitmeninių įgūdžių ir švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech) kompetencijų centro veikla
turi vadovautis trimis pagrindinėmis vertybėmis ir jomis grįsti savo veiklas. Šios vertybės
apibrėžia, jog veiklos turi siekti, kad švietimo inovacijos yra ne savitikslės, bet orientuotos į
ugdymo(si) dalyvių gerovę, turi būti kuriamos atvirai ir įtraukiant kuo platesnį ratą suinteresuotų
šalių. Galiausiai, veiklos turi siekti inovacijų kultūros formavimo mokyklose, universitetuose,
profesinio mokymo įstaigose ir kitose švietimą administruojančiose institucijose.  

CENTRO VERTYBĖS IR VIZIJA
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Švietimo technologijų ir inovacijų tikslas - ugdymo(si) dalyvių gerovė 

Įsitraukimas ir kūrimas kartu 

Inovacijų kultūros formavimas švietimo įstaigose 

APIE KOMPETENCIJŲ CENTRĄ

Skaitmeninių įgūdžių ir švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech) kompetencijų centro vizija -
inovatyvus švietimo sektorius, kuriame naujausios edukacinės technologijos – neatsiejama
ugdymo(si) dalis. 



FUNKCIJOS
IR VEIKLOS

PLATFORMOS ŠVIETIMO
TECHNOLOGIJŲ IŠBANDYMUI IR
KŪRIMUI ADMINISTRAVIMAS:  

STARTUOLIŲ AKSELERAVIMAS

Kompetencijų centro atsakomybėje yra
platformos inovacijų išbandymui ir kūrimui
administravimas. Centras prižiūrėtų ir
organizuotų 3-8 savaičių trukmės EdTech
sprendimų išbandymus švietimo įstaigose.
Išbandyme užsiregistravusius startuolius ar
smulkiąsias, vidutines įmones centro komanda
supažindins su švietimo įstaigų tinkle
dalyvaujančia įstaiga ar įstaigomis, kurios siektų
išbandyti siūlomą produktą ir (ar) paslaugą savo
ugdymo procese. Centras užtikrina sklandų
išbandymo vykdymą, konsultuoja ugdytojus ar
įstaigų vadovus, dalyvaujančius testavime, taip
pat startuolių ar SVV komandas. Išbandymo
pabaigoje centro komanda įvertina vykusį
testavimą ir išduoda IKT įgūdžių tobulinimo
pažymėjimus ugdytojams ir sertifikatą EdTech
produkto ir (ar) paslaugos kūrėjams,
patvirtinantį apie sėkmingą testavimą ir jo
rezultatus.  

Centras organizuoja švietimo iššūkių serijas,
hakatonus ar kitus renginius siekdamas
motyvuoti kurti ir kurtis naujoms startuolių
komandoms, taip pat vykdyti jau egzistuojančių
kūrėjų plėtrą bei jiems padėti vystyti EdTech
produktus ir (ar) paslaugas. Be įvairių renginių
organizavimo, centras turėtų rūpintis geriausių
komandų idėjų vystymu ir verslo konsultavimu,
nuo idėjos generavimo iki užsienio rinkų
paieškos. Vienas geriausių užsienio pavyzdžių –
Australijos EdTech centras EduGrowth ir jo
kuruojamos programos.  
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FUNKCIJOS
IR VEIKLOS

UGDYMO ĮSTAIGŲ
KONSULTAVIMAS IR IKT
TOBULINIMAS 

Centras konsultuoja švietimo įstaigas nuotolinio
mokymo, technologinių inovacijų ir EdTech
sprendimų diegimo klausimais. Centras kaupia
gerąsias ugdymo įstaigų patirtis bei dalinasi
jomis su kitomis ugdymo įstaigomis, kaupia
įvairių skaitmeninių mokymo(si) išteklių bei
priemonių katalogą(-us), padeda ugdymo
įstaigoms spręsti įvairias su technologijų
diegimu ir naudojimu susijusias problemas.
Centras taip pat prižiūri inovacijų lyderių
ugdymo įstaigose tinklą, rūpinasi ugdytojų IKT
tobulinimu, organizuoja įvairius renginius,
mokymus, konferencijas ir kt. 

SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ
STRATEGIJA IR JOS VYKDYMAS  

Centras pirmaisiais darbo mėnesiais, kartu su
suinteresuotomis institucijomis, rengia Lietuvos
skaitmeninių įgūdžių tobulinimo ir EdTech
strategija (toliau – Strategija), kurioje apibrėžia
savo veiklos prioritetus, išsikelia prioritetines
švietimo sritis, kuriose, pasitelkiant EdTech
sprendimus, sieks proveržio. Taip pat,
konsultuojantis su švietimo bendruomene,
centras kelia švietimo sistemos iššūkius,
patenkančius į išsikeltas prioritetines sritis,
kurių pagrindu rengs EdTech iššūkių serijas.
Centras siūlo reikalingus įstatymų ar kitų teisės
aktų pakeitimus, siekiant kuo sklandesnio
Strategijos įgyvendinimo.  



FUNKCIJOS
IR VEIKLOS

MOKSLINIŲ TYRIMŲ
ORGANIZAVIMAS IR SKLAIDA 

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ
SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ ŠVIETIMO
IR EDTECH EKOSISTEMOS
KLAUSIMAIS KONSULTAVIMAS 

Centras, bendradarbiaudamas kartu su Lietuvos
mokslo taryba, organizuoja mokslinių tyrimų
užsakymą ir organizavimą, kuriuose kviečia
įvairių sričių tyrėjus panaudoti išbandymų metu
surinktus duomenis, taip pat dalyvauti pačiuose
testavimuose, tiriant naujų EdTech sprendimų
veiksmingumą ir įtaką ugdymo procesui. Centras
viešina gautus tyrimų rezultatus ir, remdamasis
moksliniais tyrimais, informuoja visuomenę
apie EdTech naudą ugdymo procesui. 
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NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ
PROJEKTŲ, BENDRADARBIAUJANT
SU LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ
ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ ATSTOVAIS
BEI EDTECH BENDRUOMENE,
ĮGYVENDINIMAS  



SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR
EDTECH CENTRAS

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ
MINISTERIJA

KULTŪROS MINISTERIJA

SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJA

EDTECH LITHUANIA

PLATFORMOS INOVACIJŲ
IŠBANDYMUI

ADMINISTRAVIMAS

STARTUOLIŲ
AKSELERAVIMAS

UGDYMO ĮSTAIGŲ
KONSULTAVIMAS IR IKT

TOBULINIMAS

SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ
STRATEGIJA IR JOS

VYKDYMAS

TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ
ORGANIZAVIMAS IR

SKLAIDA

ŠVIETIMO, MOKSLO IR
SPORTO MINISTERIJA
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CENTRO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
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Centro
vadovas

Startuolių ir
SVV projektų

vadovai

Švietimo
įstaigų

konsultavimo
projektų
vadovai

Tarptautinių
partnerysčių

projektų
vadovas

Komunikacijos
projektų
vadovas

Vadovo
pavaduotojas

technologijoms

Duomenų bazių
inžinierius

CENTRO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA: KOMANDA
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CENTRO SPECIALISTŲ ROLĖS IR ATSAKOMYBĖS 

Kompetencijų centro veiklos
koordinavimas
Strateginė kompetencijų centro
stebėsena ir plėtra
Skaitmeninių įgūdžių strategijos
formavimas
Partnerysčių ir bendrų projektų su
patariančiomis institucijomis
koordinavimas

Centro vadovas

Visų kompetencijų centro vykdomų
IT projektų koordinavimas
Naujų IT sprendimų diegimas
švietimo įstaigose
Startuolių ir SVV konsultavimas
Švietimo sektoriaus IT
infrastruktūros priežiūra ir projektų
koordinavimas

Vadovo pavaduotojas
technologijoms

Diegia, dokumentuoja ir prižiūri
Centro IT priemones ir
infrastruktūrą
Konsultuoja startuolius ir SVV
Stebi, registruoja ir analizuoja
švietimo sektoriaus programinių
priemonių tinklą

Duomenų bazių inžinierius

Startuolių ir SVV konsultavimas
(viešųjų pirkimų, verslo vystymo ir
kitais klausimais)
Renginių EdTech tematika
organizavimas
Platformos inovacijų išbandymui ir
kūrimui administravimas

Startuolių ir SVV projektų vadovai

Švietimo įstaigų konsultavimas
Švietimo sektoriaus iššūkių paieška
Renginių švietimo sektoriui
organizavimas
Partnerysčių tarp švietimo įstaigų ir
startuolių, SVV inicijavimas
Švietimo inovatorių tinklo
koordinavimas

Švietimo įstaigų konsultantai

Renginių užsienyje organizavimas
Tarptautinių konferencijų
organizavimas
Bendradarbiavimas su užsienio
šalių EdTech centrais
Užsienio EdTech produktų ir (ar)
paslaugų paieška ir pritraukimas

Tarptautinių partnerysčių
projektų vadovas

Komunikacijos priemonių ir turinio
ruošimas
Renginių organizavimas
Informacijos sklaida ir viešinimas

Komunikacijos projektų vadovas



NUO MODELIO IKI
ĮGYVENDINIMO

FORMA Projektas „Skaitmeninių įgūdžių ir EdTech kompetencijų
centras“

3 metaiTRUKMĖ

TIKSLAS Plėtoti skaitmeninių įgūdžių švietimo sistemą bei skatinti
švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech), grįstų
skaitmeninėmis technologijomis, ekosistemos vystymąsi.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė
(angl. Recovery and Resilience Facility) 

FINANSAVIMAS

11 etatųKOMANDA

Platformos švietimo technologijų ir inovacijų išbandymui
ir kūrimui administravimas 
Startuolių akseleravimas 

Ugdymo įstaigų konsultavimas ir IKT tobulinimas 

Skaitmeninių įgūdžių strategija ir jos vykdymas  

Mokslinių tyrimų organizavimas ir sklaida  

Valstybės institucijų skaitmeninių įgūdžių švietimo ir

EdTech ekosistemos klausimais konsultavimas  

Nacionalinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimas   

VEIKLOS

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijaORGANIZACIJA
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