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SKAITMENINIO ŠVIETIMO MANIFESTAS 

Švietimo pažadas – tai siekis žmonėms suteikti reikalingų įrankių ir 
įgūdžių, kad žmonės galėtų sėkmingai gyventi ir vaidinti reikšmingą 
vaidmenį visuomenėje. Praėjusį šimtmetį šiuo pažadu buvo tikima. 
Pradėta taikyti masinio švietimo sistema, dėl kurios įvyko istoriškai 
beprecedentis gyvenimo lygio kilimas: suklestėjo vidurinioji klasė, 
pagerėjo žmonių sveikata ir pailgėjo gyvenimo trukmė; be to, buvo 
užtikrintas platesnis demokratinis dalyvavimas1.

 

 

Daugelyje Vakarų Europos šalių šio švietimo pažado pagrindai 
susidūrė su sunkumais. Menksta vidurinioji klasė, mažėja net ir 
aukštojo mokslo absolventų užimtumo lygis. Daugelio apklausų 
rezultatai atskleidžia, kokių esama spragų tarp to, ko mokoma, ir 
ko iš tikrųjų reikia, siekiant įgyti tiek gyvenimo, tiek su užimtumu 
susijusių įgūdžių. Dėl netolygaus skaitmeninės visuomenės 
kompetencijų panaudojimo sukuriama nauja skaitmeninė 
atskirtis. Internetas, išmaniųjų, asmeninių technologijų 
atsiradimas ir masinis socialinių tinklų naudojimas apsunkina 
ilgalaikius santykius tarp švietimo įstaigų ir asmenų, kuriuos jos 
ruošia mokymuisi visą gyvenimą ir darbui. Mūsų švietimo 
sistemos yra nepakankamai pajėgios įgyvendinti pagrindinius 
savo pažadus, dėl to kyla platesnių socialinių klausimų dėl 
švietimo, kompetencijos ar net apskritai dėl mokslinio metodo 
vertės. 

 

Mūsų manifestas – tai rezultatas 2017 m. sausio mėnesį surengto 
dviejų dienų posėdžio, vykusio vadovaujant ES Tarybai 
pirmininkaujančiai Maltai. Skaitmeninio švietimo konferencijoje2 
dalyvavo ir pranešimus skaitė pasaulinės politikos formuotojai, 
mąstytojai, švietimo specialistai ir organizacijų aktyvistai, įskaitant 
„MIT Media Lab“, „Creative Commons“, UNESCO, Atviros visuomenės 
fondų, Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro, „Learning Machine“ 
ir „Commonwealth of Learning“ organizacijų atstovus. 

 

Buvome įpareigoti apibrėžti skaitmeninio švietimo būseną ir ateitį 
šešiose pagrindinėse srityse. Pristatome kiekvienos iš šių sričių 
prioritetus, kurie ateityje padėtų pasiekti norimus rezultatus. 
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MANIFESTAS 

SKAITMENINIO ŠVIETIMO ATEITIES TENDENCIJOS 
 

Nors technologijos ir toliau vystėsi nekontroliuojamai, diskusijos bei 
nuomonės apie jų pritaikomumą ir tinkamumą bendrojo lavinimo 
mokykloms išlieka poliarizuotos: viena vertus, vyrauja bendras 
nepasitikėjimas technologijų naudojimu klasėse, neperprantama 
skaitmeninės pedagogikos idėja, taip pat baiminamasi, kad 
pedagogus „pakeis“ technologijos. Kita vertus, keliama 
technoutopizmo idėja. Dėl tokio nuomonių skirtumo iki šiol buvo 
varžomas visas švietimo, ypač susijusio su žmogiškųjų galimybių 
vystymu, skaitmeninimo potencialas. Norint, kad švietimas darytų 
įtaką šioms tendencijoms, jis turi tapti technologinių pokyčių lyderiu, 
o ne reaguoti į juos, ir visų pirma turi pasiūlyti skaitmeninės 
revoliucijos viziją tam, kad būtų papildytos, o ne pakeistos 
humanizmo tradicijos. 

 

Pavyzdys: jau keletą dešimtmečių dėl technologijų plėtros didėjo 
prieinamos informacijos kiekis ir kokybė. 
Vis dėlto švietimo įstaigų negebėjimas atpažinti ir mokyti taikyti 
norimą scenarijų (šiuo atveju gebėjimą filtruoti ir kritiškai vertinti 
informaciją, rengiamą ir platinamą internetu) reiškia, kad 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas vis dar yra 
ankstyvojoje stadijoje, kai bandoma suprasti socialinės žiniasklaidos 
algoritmų indėlį į netikrų naujienų kūrimą. Pragmatiniu požiūriu tai 
reiškia, kad, siekiant sukurti pageidaujamus ateities scenarijus, 
mokymo programoje turi būti daugiau dėmesio skiriama 
technologijų grėsmių perkėlimui į kompetencijas. 
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GERIAUSIA SKAITMENINIO ŠVIETIMO POLITIKOS FORMAVIMO PRAKTIKA 
 

Kaip apibūdinta pirmiau, visur, kur masinės permainos buvo iš esmės 
baigtos, dabartinės švietimo politikos kryptys pradeda remtis į savo 
plėtros ribas, susijusias su tų krypčių tinkamumu siekiant norimų 
socialinių rezultatų. 

 

Inovacijų teorijoje teigiama, kad pramonė, kuri patenkina klientų 
poreikius, negali visiškai patenkinti visų jų poreikių, jei ilgą laiką 
veikė beveik nekeisdama savo modelio; jo veikimas ilgainiui ims 
trikti. 

 

Panašiai kaip ir bet kurioje kitoje veiklos sutrikimų patiriančioje 
pramonėje, sutrikimai kyla ne dėl technologijų, o dėl tų naujų verslo 
ar veiklos modelių, kuriuos taikant geriausiai pavyksta pasinaudoti 
technologijomis tam, kad būtų patenkinti žmonių poreikiai. 

 

Svarbiausias skaitmeninio švietimo ateities klausimas yra ne kaip 
suderinti švietimą ir skaitmenines technologijas bei skaitmeninį pasaulį, 
bet kaip panaudoti skaitmenines technologijas, kad būtų iš esmės 
pakeistos švietimo sistemos, kad jos vėl galėtų vykdyti savo pažadą 
nuolat vystyti žmogiškąjį potencialą. 

 

Svarbūs duomenys rodo, jog, siekiant išlaikyti mūsų švietimo 
aktualumą, šiuo metu reikia imtis politikos, pagal kurią pirmenybė 
būtų teikiama ne nuolatiniam laipsniškam tobulinimui, o kardinalių 
naujovių nustatymui ir plėtrai. 
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ATVIRUMAS IR LYGYBĖ SIEKIANT AUKŠTOJO MOKSLO 

 

Lygybė siekiant aukštojo mokslo – tai siekis užtikrinti, kad studentų 
populiacija „atspindėtų mūsų gyventojų įvairovę3“. Atviras švietimas – 
tai siekis pašalinti kliūtis ir padaryti švietimą prieinamą visiems. Šiuo 
metu tai daugiausia realizuojama naudojant skaitmenines 
technologijas, todėl siūloma keisti švietimo sistemas skatinant 
atvirumą įvairiais lygmenimis: tai turinys ir skaitmeniniai ištekliai, 
pedagogika, technologijos, akreditacija ir mokymosi pripažinimas, 
moksliniai tyrimai, naujos bendradarbiavimo ir vadovavimo formos ir 
pan. 

 

Visiškai susiformavęs atviras švietimas taip pat turėtų būti 
suprantamas kaip požiūris, pedagogams ir besimokantiesiems 
suteikiantis galimybę atsikratyti vadovėliais pagrįsto masinio švietimo 
modelio, sukurto XIX amžiuje. Atvirieji ištekliai ir pedagogika leidžia 
naudoti nuolat tobulinamą, lankstesnį, geriau skirtingus ir nuolat 
besikeičiančius besimokančiųjų poreikius atitinkantį švietimo 
procesą. 

 

Įgyvendinant atviro švietimo politikos kryptis buvo sėkmingai 
pašalintos kliūtys, trukdančios mokytis ir dalyvauti švietime; 
pavyzdžiui, suteikiant laisvą prieigą prie švietimo išteklių, pavadintų 
atviraisiais švietimo ištekliais (OER), taip pat naudojant e. mokymosi 
sistemą tam, kad mokymasis galėtų vykti bet kur ir bet kada. 

 

Vis dėlto daugeliu atvejų nelygybė, socialiniai nepritekliai ir ribotas 
dalyvavimas švietime gali būti susiję su įvairaus pobūdžio trūkumais. 
Paprasčiausiai švietimo sistemos atvėrimas iki šiol neturėjo jokios 
įtakos bendram švietimo lygiui. 
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Atviras švietimas turi būti naudojamas kartu su kitais esamais (ir dar 
neatrastais) metodais, kuriais siekiama užtikrinti didesnį teisingumą. 
Šiuo tikslu Europa turi sukurti švietimo lygybei skirtą inovacijų tinklą, 
remti eksperimentavimą ir plėtojimą specialių metodikų, kuriose 
atviras ir skaitmeninis švietimas naudojamas kartu su kitais taikytinais 
verslo procesais, moksliniais atradimais ar socialine praktika, siekiant 
pastebimai pagerinti socialinius rezultatus. 

 

MOOC4 (atviri masinio nuotolinio mokymo kursai) ir Europos viešai 
finansuojama švietimo sistema kaip tik ir yra toks technologijų ir 
metodikų derinys, kurį taikydamos Europos vyriausybės (šiuo atveju 
besiremiančios savo įgaliojimais) gali užtikrinti nemokamą arba pigų 
aukštos kokybės švietimą kuo didesniam mokinių skaičiui. Be to, 
pagrindinis dėmesys tokio inovacijų tinklo atveju turėtų būti skirtas 
MOOC naudojimui, siekiant nepalankioje padėtyje esančioms žmonių 
grupėms suteikti prieigą prie švietimo proceso ir galimybes jame 
dalyvauti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jisc Innovation Pipeline ©Jisc CC BY-NC-ND 

 

 

 

 

 

 

4 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


8 

 

 

 

 

 

 

 
 

AKREDITAVIMO SISTEMOS IR MOKYMOSI INTERNETU 
KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Nors mokymasis internetu plačiai paplitęs visose švietimo srityse, 
pernelyg dažnai jis laikomas žemesniuoju, alternatyviu, 
besiformuojančiu ar nepagrindiniu švietimo metodu, todėl yra 
pašalintas iš dabartinių kokybės užtikrinimo sistemų. 
Akivaizdžiausias šio reiškinio požymis – didžiulis internetinių 
kvalifikacijų, kurioms patvirtinti suteikiamas kurso baigimo 
pažymėjimas be įvertinimų, pasiūlos padidėjimas kartu su MOOC 
augimu. 

 

Mokslinių tyrimų, vykdytų pastaruosius du dešimtmečius, metu 
buvo gerai dokumentuotos stipriosios ir silpnosios internetinio 
mokymosi pusės, lyginant su mokymusi „akis į akį“. Skirtingos su 
švietimo tikslais susijusios perspektyvos atsispindi įvairiuose 
kokybės modeliuose, kurie apibendrina kokybiško švietimo 
reikalavimus kartu su kokybiškų skaitmeninio švietimo kursų 
vykdymo metodais ir tokios kokybės vertinimo rodikliais. 

 

Deja, šių kokybės ir akreditacijos standartų kol kas nepavyko 
pradėti plačiu mastu taikyti šioje srityje. Tai paskatino veikti 
daugybę žemos kokybės paslaugų teikėjų, dėl to labai kenčia viso 
sektoriaus reputacija. Nors atsirandant naujiems socialiniams 
poreikiams ir naujoms švietimo metodikoms mūsų supratimas apie 
kokybišką švietimą ir toliau vystysis, visgi šiuo metu svarbiausias 
yra su internetinio mokymo akreditavimu ir kokybės užtikrinimu 
susijęs esamų metodikų plėtojimas. 

 

Trumpuoju laikotarpiu turėtų būti pakeistos politikos nuostatos, t. y. 
nuo skaitmeninio ir internetinio mokymosi kokybės užtikrinimo 
pereita prie įpareigojimo visoms švietimo organizacijoms taikyti jau 
sukurtas kokybės sistemas. Šiuo metu vis labiau reikia, kad kokybės 
užtikrinimo sistemos nuo išimtinai „akademinės“ kokybės vertinimo 
pereitų prie platesnės švietimo teikiamos socialinės naudos vertinimo. 
Kita vertus, švietimo internetu kokybės moksliniai tyrimai turės 
konkrečiau atsakyti į klausimą, kokią socialinę naudą teikia šis 
švietimo sektorius. 
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INOVACIJOS IR SKAITMENINĖ PEDAGOGIKA 

 

(Formaliojo) švietimo moksliniai tyrimai daugiausia grindžiami 
eksperimentais su įvairiomis švietimo strategijomis klasių 
lygmeniu. Vis dėlto mokymosi mokslą daugiausia nagrinėja 
kognityvioji psichologija ir neurologija, kur, nepaisant akivaizdaus 
pranašumo, kai visos žinios apie mokymąsi integruojamos į darnią 
visumą, šiuo metu vyksta ribota kryžminė sąveika. 
Šiuo tikslu rekomenduojame išplėsti faktais pagrįstą politiką 
švietimo srityje tam, kad ji apimtų suinteresuotąsias šalis iš visų 
trijų sričių, visų pirma skatinant tarpsektorines šių sričių iniciatyvas 
ir teikiant joms pirmenybę. 

 

Pavyzdžiui, vos viena kognityviosios psichologijos įžvalga apie 
mokymosi iš paieškos efektyvumą (trumpi vaizdo įrašai, po kurių 
nedelsiant atliekami vertinimai) paskatino greitą mikroįvertinimų 
ekosistemos plėtrą ir augimą bei daugybės naujų švietimo sektoriaus 
paslaugų teikėjų steigimąsi. 

 

Dabartinėms švietimo organizacijoms, siekiančioms tobulinti šias 
naujas švietimo formas, skirtas nesuskaičiuojamai daugybei naujų 
dalyvių, reikės išsiugdyti gebėjimus mokytis iš visų trijų sričių ir gautus 
rezultatus įdiegti į savo valdymo sistemas. 
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MOKYTOJAI, BESIMOKANTIEJI IR SKAITMENINIS ŠVIETIMAS 

 

Kadangi technologija trikdo vis daugiau gyvenimo aspektų, 
skaitmeninės kompetencijos tampa dar svarbesnės: visai naujų 
kompetencijų skaičius didėja eksponentiškai. Prieš dešimt metų 
daugiausia buvo aptariamas skaitmeninių čiabuvių ir skaitmeninių 
migrantų švietimo srityje klausimas; šiuo metu skaitmeniniai 
čiabuviai – tai vartotojai, kūrėjai ir komunikatoriai bei socialinei 
žiniasklaidai įtaką darantys asmenys. Švietimas apgailėtinai prastai 
pasiruošęs šiems pokyčiams: švietimo institucijos nesugeba sutelkti 
dėmesio ugdytojo vaidmeniui skaitmeninėje aplinkoje; 
besimokantieji dažniausiai geriau valdo pagrindines technologijas 
nei pedagogai. 

 

Spendžiant šį susirūpinimą keliantį klausimą reikia gerokai padidinti 
išteklius, skiriamus mokytojų nuolatinio profesinio ugdymo 
priemonėms, pagrįstoms keturiais ramsčiais: 

 

1. Sukurti mechanizmus, leidžiančius nustatyti naujas socialines 
tendencijas, taip pat besiformuojančias mokymosi tendencijas, ir 
jas kuo greičiau perkelti į mokytojų rengimo medžiagą. 

 

2. Reguliariai atlikti atskirų dėstytojų ir viso fakulteto įgūdžių 
vertinimus, kurie užtikrintų pakankamą naujų (skaitmeninių) 
kompetencijų įgijimą. 

 

3. Ypač padidinti mokytojams siūlomų tęstinio profesinio rengimo valandų 
skaičių, kad jie galėtų gerai išmokti, o ne tik įgyti reikiamų skaitmeninių 
kompetencijų.  

 

4. Laipsniškai griežtinti reikalavimą, kad visi pedagogai turėtų 
apibrėžtų skaitmeninių kompetencijų. 

 

Mokytojai turi prisitaikyti prie naujo vaidmens, t. y. naujajai kartai būti 
ne informacijos kurjeriais, o sektinais pavyzdžiais bei tarpininkais, 
besimokantiesiems padedančiais susirasti individualizuotų mokymosi 
būdų. 
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PASIRAŠIUSIEJI 

Toliau išvardytos žymios asmenybės, kurios dalyvavo ES Tarybai 
pirmininkaujančios Maltos surengtoje konferencijoje dėl 
skaitmeninio švietimo būklės. Jų pasisakymai konferencijoje 
įkvėpė parengti šį manifestą, todėl jie visi sutiko po juo 
pasirašyti: 

 

• Evarist Bartolo 

• Bryan Alexander 

• Antoaneta Angelova-Krasteva 

• Genevieve Barrons 

• Anthony F. Camilleri 

• Andreia Inamorato Dos Santos 

• Alex Grech 

• Cable Green 

• Jeff Haywood 

• Joe Hironaka 

• Chris Jagers 

• Sandra Kucina Softic 

• Catherine Mongenet 

• Philipp Schmidt 

• Balaji Venkataraman 

• Emanuel Zammit 
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1 Vide: OECD (2017), Education at a Glance 

 
2 Žurnalo „Digital Education Conference Magazine“ adresą rasite čia: 
https://education.gov.mt/en/digitaleducation/Documents/conference_magazine.pdf 

 
3 2007 Bologna Communique 

 

 

4 Šiame manifeste laikomės nuostatos, kad bet kokia atvira švietimo internetu forma 
patenka į platesnį MOOC kategorijos apibrėžimą 

https://education.gov.mt/en/digitaleducation/Documents/conference_magazine.pdf

