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ĮŽANGA

Įžanga

Skaitmeninių priemonių ir mokomosios medžiagos gausa, vis lengviau 
prieinami ir vis išmanesni mobilieji įrenginiai bei interneto ir mobilusis ryšys leidžia 
suaugusiesiems mokytis organizuotai ir savarankiškai, formaliai ir neformaliai, prie 
kompiuterio ir delne laikant išmanųjį telefoną, dalyvaujant nuotolinėse paskaitose 
ir peržiūrint socialinių tinklų istorijas ir įrašus. 

Pasaulinė COVID-19 pandemija ir karantinas akimirksniu sudėliojo visus 
taškus, kai supratome, kad nuotolinis ar skaitmeninis mokymasis nepakeis ir 
neturi pakeisti mokytojo ar gyvo žmogiškojo ryšio, tačiau gali ir turi padėti mokyti 
ir mokytis tada, kai įprastai to daryti negalime. Skaitmeninio mokymosi galimybės 
tiesiog praplečia ir paįvairina įprasto mokymosi galimybes. Žinoma, viskas 
tikrai nėra paprasta, nes atsiranda ir ryšio, ir turimų bei prieinamų technologijų, 
priemonių ir asmeninių gebėjimų iššūkių. Tačiau visos problemos žmonijos 
istorijoje yra išsprendžiamos – taip mes tobulėjame ir augame. 

Šį skaitmeninį leidinį nusprendėme sudaryti, norėdami pateikti susistemintą 
Europos elektroninės suaugusiųjų švietėjų platformos „Epale“ medžiagą apie 
suaugusiųjų skaitmeninį mokymąsi. Per platformos gyvavimo penkmetį susikaupė 
daugybė straipsnių, tinklaraščio įrašų, mokymo ir mokymosi išteklių, kurie kartais 
praslysta pro naršytojų akis. Tad pristatome jums šešių skyrių leidinį, kuriame 
surinkome aktualią medžiagą apie skaitmeninį suaugusiųjų mokymąsi. Vieni skyrių 
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5straipsniai pateikiami visi, kiti, ilgesni, pateikiami su nuoroda į visą dokumentą. 
Kadangi visi šio leidinio ištekliai yra paskelbti „Epale“, tai po kiekvieno straipsnio 
ar ištekliaus pateikiama nuoroda į „Epale“. 

Pirmame skyriuje rasite apžvalginių skaitmeninio suaugusiųjų mokymosi 
temų, aptariančių jo privalumus ir iššūkius, etinius aspektus, universaliojo dizaino 
klausimus ir kaitos dinamiką švietimo sistemoje.

Antrame skyriuje rasite informacijos suaugusiųjų švietėjams apie 
internetinių seminarų rengimo dizainą, Edgaro Dale‘o Patirties kūgio teorijos 
pritaikymą, nuotolinio profesinio mokymo adaptavimą, masinių nuotolinių kursų 
MOOC rengimo suaugusiesiems rekomendacijas, mokymo ir mokymosi internete 
kokybės vadovą, IKT suaugusiųjų švietėjams vadovą. 

Trečiame skyriuje pateikiama medžiaga individualiai besimokantiems. 
Aptariamas savivaldžiojo mokymosi kompetencijos ugdymas savarankiško 
nuotolinio mokymosi kontekste, saugus elgesys internete, vadinamasis „Zoom’o“ 
arba dalyvavimo videokonferencijose nuovargis. Nagrinėjamos socialinių tinklų 
galimybės atliekant profesinį suaugusiųjų orientavimą bei skaitmeninių gebėjimų 
svarba būnant e. visuomenės nariu.

Ketvirtas skyrius neilgas, jame aptariamas mokymasis darbo vietoje. 

Penktame skyriuje skirtingų šalių skaitmeninio mokymosi patirtis: Šiaurės 
šalių skaitmeninio suaugusiųjų mokymosi sėkmės istorijos, programos „Padlet“ 
naudojimo patirtis iš Estijos, originalus Slovakijoje rengiamas IT pratybų ir IT 
raštingumo testo įgyvendinimas bei inovatyvi eksperimentinė Suomijos programa 
europiečių skaitmeniniams gebėjimams ugdyti naudojant dirbtinį intelektą. 

Šeštas skyrius skirtas įvairioms nuorodoms, kurios gali būti naudingos 
rengiant skaitmeninį turinį arba domintis skaitmeniniu švietimu. Kai kurie ištekliai 
yra lietuvių kalba, kai kuriose nuorodose rasite medžiagos anglų k. 

Šio leidinio sudarymo komanda „Epale“ platformos populiarintojos, „Epale“  
ekspertės iš skirtingų Lietuvos kraštų: Aušrinė Česnulienė, Edita Dumbliauskienė, 
Renata Jankevičienė, Laima Lapinienė, Rasa Pocevičienė, Elena Trepulė, Rita 
Vargalytė. Kartu dirbo Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų komanda – 
Edita Trečiokienė ir Kristina Kuzmaitė bei vertėjai, redaktoriai ir maketuotojai. 
Visi kartu duodame jums į rankas arba, tiksliau sakant, – į ekranus, lietuvių ir 
užsienio autorių parengtą medžiagą, aktualią mokant suaugusiuosius ir mokantis 
skaitmeniniu būdu. 
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DR. ELENA TREPULĖ

Internetinis mokymasis. 
Ar jis pakeis tradicinį mokymąsi? 

Pastaraisiais metais Europoje netyla diskusijos apie inovatyvių skaitmeninių 
technologijų  naudojimą besimokant. Tyrėjų komandos atlieka tyrimus ir apklau-
sas apie švietimo ateitį, internetinio, arba atviro, ir nuotolinio mokymosi galimybes 
bei suaugusiųjų mokymosi poreikius, švietėjų būreliuose bei visuomenėje netyla 
diskusijos, įtraukiančios mokytojus, dėstytojus, besimokančiuosius, politikos ir 
visuomenės veikėjus bei verslo atstovus.

Tokios tarptautinio masto diskusijos paskatino Europos Komisiją 2016 m. parengti 
medžiagą „Opening Up Education“ („Švietimo atvėrimas“), kuri skatina atvirą, 
technologijomis grįstą švietimą tapti ne galimybe, bet būtinybe. Šiame dokumen-
te teigiama, jog atvirosios technologijos leidžia žmonėms mokytis visur ir bet 
kada, naudojant įvairius įrenginius ir įvairią informaciją. Taip siekiama padaryti 
švietimą prieinamą visiems.

Tad atviras nuotolinis, arba internetinis, mokymasis  yra puiki galimybė mokytis 
lanksčiu grafiku, derinant darbinę dienotvarkę ir šeimos poreikius. Internetiniai kur-
sai, paskaitos ir seminarai yra pigesni, dažnai net nemokami. Jei mokymai vyksta 
realiu laiku – galima prisijungti darbe, užsidėjus ausines, netrukdant kolegoms 
tame pačiame kabinete, keliaujant arba būnant namuose su vaikais. Nereikia 
važiuoti į mokymų vietą, gaišti laiko ir leisti pinigų aprangai, automobilio parkavi-

Jei mokomės namuose, galime vieną 
minutę pagaminti šeimai vakarienę, 
o kitą – ramiame kampelyje su 
ausinėmis dalyvauti internetinėje 
paskaitoje.
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mai vakarienę, o kitą – ramiame kampelyje su ausinėmis dalyvauti internetinėje 
paskaitoje.  

Vytauto Didžiojo universiteto nuotolinę bakalauro studijų programą „Švietimas 
ir informacinės technologijos“ renkasi išskirtinai suaugusieji. Nors jokių apriboji-
mų stoti jaunimui nėra, tačiau jau kelias bakalaurų laidas išleidusi programa yra 
mėgstama būtent suaugusiųjų. Pagal šią programą studijuojantys studentai dirba, 
dažniausiai turi šeimą, gyvena ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje, Jungtinėje Karalys-
tėje, Norvegijoje, Liuksemburge ir net Ugandoje, o vakarais prisijungia prie kom-
piuterio ar mobiliojo įrenginio ir dalyvauja paskaitose, klauso dėstytojų, diskutuo-
ja, atlieka užduotis ir jas pristatinėja. Į universitetą atvyksta du kartus per metus 
– laikyti egzaminų sesijos. Bet ir tai tik laiko klausimas, kol universitetas įdiegs 
šiuo metu testuojamas asmens identifikavimo technologijas egzaminams laikyti 
nuotoliniu būdu.  Taip studentai sutaupo laiko, pinigų ir kas yra turbūt svarbiausia 
suaugusiam žmogui – neturi studijoms aukoti savo darbo ir šeimos laiko.

Pasaulyje atviri nuotoliniai universitetai nėra naujiena. Jų klausytojas yra suau-
gęs žmogus, dirbantis ir turintis šeimyninių įsipareigojimų, o nuotolinis mokymosi 
būdas  leidžia sėkmingai mokytis savo pasirinktu laiku, tempu, forma ir pasirink-
toje vietoje. Jungtinės Karalystės atvirasis universitetas („Open university“) jau ne 
vieną dešimtmetį teikia nuotolinio mokymosi paslaugas ir kasmet išleidžia šimtus 
absolventų. Jų studijos yra lanksčios – studentai dirba ir derina studijas su šei-
mos ir kitais įsipareigojimais, besimokantiesiems teikiama parama, akademinės 
konsultacijos, grįžtamasis ryšys, vedami grupiniai seminarai – ir socialios – besi-
mokantieji bendrauja internetiniuose seminaruose, videokonferencijose,  sociali-
niuose tinkluose bei dalykiniuose forumuose. Atvirojo universiteto atstovai teigia, 
jog „normalių“ studentų pas juos nėra, visi yra suaugę ir turintys įvairių socialinių ir 
finansinių įsipareigojimų. Atviruose universitetuose mokosi ne tik aukštojo mokslo 
siekiantys suaugusieji, bet ir norintys ar turintys pasitobulinti, išmokti naujų daly-
kų, kurių poreikis iškyla dėl kaitos ir naujovių.

Nuotolinio universiteto klausytojas yra 
suaugęs žmogus, dirbantis ir turintis 
šeimyninių įsipareigojimų, nuotolinis 
mokymosi būdas leidžia sėkmingai mokytis 
savo pasirinktu laiku, tempu, forma ir 
pasirinktoje vietoje.
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tobulėjimo. Internete galima rasti daugybę nuotolinių kursų, kuriuos galima „dėti 
į krepšelį“, susimokėti už juos ir pradėti mokytis čia ir dabar. Universitetai taip pat 
atsiveria ir pradeda siūlyti neformalaus nuotolinio mokymosi paslaugas suaugu-
siesiems. Svetainėje http://studyonline.lt/ galima virtualiai mokytis užsienio kalbų, 
aktualių kompetencijų, įgyti psichologijos ar teisės žinių.

Šiandien jau nieko nestebina internetiniai seminarai (webinarai). Didelės tarptau-
tinės kompanijos samdo techninius darbuotojus tokioms vaizdo konferencijoms. 
Vyko internetinis seminaras bibliotekininkams apie portalo „Epale“ galimybes 
bibliotekoms. Seminare  dalyvavo apie šimtas bibliotekų darbuotojų. Ar mažų 
bibliotekų padalinių kaimo vietovėse, kur dirba tik vienas darbuotojas, biblioteki-
ninkės būtų galėję atvykti į seminarą Kaune ar Vilniuje? Tikrai ne, nes joms būtų 
reikėję uždaryti savo biblioteką. O užsidėti ausines ir prisijungti prie internetinio 
seminaro jos galėjo.

Ar ateityje tradicinį mokymą pakeis internetinis? Tikrai ne visur ir ne visada, nors 
technologijos darys vis didesnę įtaką ir tradiciniam mokymui. Tačiau drįstu manyti, 
kad virtualus nuotolinis mokymas taps vis populiaresnis ir patrauklesnis, o jam 
pritaikytos technologijos – vis patogesnės.

Šį tekstą rasite čia.

Ar ateityje tradicinį mokymą pakeis 
internetinis? Tikrai ne visur ir ne 
visada, nors technologijos darys vis 
didesnę įtaką ir tradiciniam mokymui.

http://studyonline.lt/ 
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/virtualus-mokymasis-ar-pakeis-tradicini-mokymasi
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RITA VARGALYTĖ

Suaugusiųjų švietimas ir 
skaitmeninimas: naujos 
galimybės ir nauja atsakomybė

Kodėl suaugusiųjų mokytojas tradicinį mokymą turi keisti naujais, skatinančiais 
IKT naudojimą, darbo metodais? Ar skaitmeninė kompetencija iš tikrųjų yra vienas 
svarbiausių ir reikalingiausių XXI amžiaus gebėjimų? Kodėl reikia investuoti į 
brangias ir greitai pasenstančias informacines technologijas? O gal IKT naudoji-
mas suaugusiųjų mokymosi procese – tik mados reikalas? Šie klausimai ypač kyla 
vyresnės kartos suaugusiųjų švietėjams.

Taigi pabandykime paanalizuoti, kodėl šiuo metu toks svarbus suaugusiųjų skai-
tmeninis raštingumas? Kokių skaitmeninių gebėjimų reikia, kad galėtume dirbti, 
gyventi ir mokytis žinių visuomenėje? Kokie iššūkiai, galimybės ir atsakomybės 
kyla suaugusiųjų švietėjams ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste? Ar su-
augusiųjų švietėjai yra pasirengę įveikti iššūkius ir prisiimti atsakomybę?

2017 m. birželio mėn. dalyvavau tarptautinėje „Epale“ konferencijoje „Skaitmeni-
nis dalyvavimas: skaitmeninis raštingumas įsiliejant į ateities visuomenę“ Vienoje. 
Ją organizavo „Epale“ Austrijos Nacionalinė paramos tarnyba, bendradarbiauda-
ma su suaugusiųjų švietimo programos „Erasmus+“ kūrėjais. Konferencijos prane-
šėjų ir jos aktyvių dalyvių išsakytos mintys yra šio straipsnio atsiradimo priežastis 
ir pagrindas.

„Pramonė 4.0“ = „Švietimas 4.0“

Pirmiausia pateiksiu vieno tyrimo išvadas, kurios, mano manymu, atsakys į dau-
gybę klausimų. „Iki 2020 m. dėl naujų technologijų, kaip dirbtinis intelektas bei 
robotizacija, 15 šalių neteks apie 5 mln. darbo vietų, rodo Pasaulio ekonomikos 
forumo tyrimas. Remiantis apklausos, kuri buvo atlikta 15-oje didžiųjų išsivys-
čiusių bei augančių ekonomikų šalių, duomenimis, technologijų progresas sukurs 
2 mln. naujų darbo vietų, bet išnyks 7 mln. darboviečių. Tyrimo autoriai teigia, 
kad vykstant ketvirtai pramonės revoliucijai, būtina keisti darbuotojų kvalifikaciją. 
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kumas, masinis nedarbas bei auganti nelygybė. „Neįmanoma atlaikyti dabartinės 
technologijos revoliucijos tiesiog laukiant, kol ateis kita, geriau pasiruošusi dar-
buotojų karta“, – rašoma tyrime, pateiktame straipsnyje „Technologijos panaikins 
5 mln. darbo vietų“.

„Pramonė 4.0“– tai vadinamoji ketvirtoji pramonės revoliucija. Ji vyksta jau gerus 
10–20 metų. Ši revoliucija kitokia, tai nėra vieno išradimo pritaikymas pramo-
nei, kaip buvo su garu, elektra ir informacinėmis technologijomis, taip pakeičiant 
gamybos procesą iš esmės. Šį kartą nauji gamybos būdai atsiranda nuolat. Tačiau 
tai nėra susiję vien su gamyba. Ši revoliucija apima ir darbo įpročius, kuriuos 
pakeisti ne visada lengva. Būtent dėl to darbuotojų perkvalifikavimas yra vienas 
dažniausių uždavinių šiuolaikinėje pramonėje. Šiandien pramonėje dirbantiems 
žmonėms jau reikia ne tik specialiųjų techninių žinių, bet ir gero kompiuterinio 
raštingumo bei tokių kompetencijų, kaip kalbų mokėjimas, bendravimo kultūros 
išmanymas bei gebėjimas dirbti lanksčiai laiko ir vietos atžvilgiais. Nuolat augan-
tis pramonės skaitmeninimas verčia švietimo specialistus permąstyti švietimo 
procesą, nes gamybinės ir informacinės technologijos vis labiau susipina.

Suaugusiųjų skaitmeninė atskirtis

Europos Komisijos duomenimis, beveik pusė ES gyventojų skaitmeninio raštin-
gumo srityje neturi pakankamos kvalifikacijos, o artimiausioje ateityje net 90 
proc. darbo vietų reikės tam tikrų skaitmeninių įgūdžių. Todėl šiandien dėmesys 
informacinėms technologijoms turi būti skirtas ne tik kaip atskiram dėstomajam 
dalykui – jos mokyklose, suaugusiųjų švietimo, aukštosiose mokyklose turi tapti 
pagrindiniu įrankiu visuose užsiėmimuose. Toks sprendimas gali būti labai svarbus 
strateginis pranašumas po 10–15 metų. Skaitmeninis raštingumas yra iššūkis tiek 
mokinių, tiek suaugusiųjų švietimui, nes skaitmeninė atskirtis gali uždaryti visus 
kelius į darbo rinką, į bendravimą su užsienyje gyvenančiais artimaisiais, nema-
žai kitų, daugeliui jau įprastų dalykų. Todėl būtina atkreipti suaugusiųjų švietėjų 

Nuolat augantis pramonės 
skaitmeninimas verčia švietimo 
specialistus permąstyti švietimo 
procesą, nes gamybinės ir informacinės 
technologijos vis labiau susipina.
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12dėmesį į aktualią sąvoką „Švietimas 4.0“, kurią galima suprasti ir aiškinti kaip 
skaitmeninių technologijų pažangos ir proveržio amžiaus mokymo ir mokymosi 
procesus, kuriems reikia kitokios, naujoviškos mokytojo ir besimokančiojo savimo-
nės bei pasaulio supratimo, naujų kompetencijų ir įgūdžių. Kaip teigiama straips-
nyje „Ketvirtoji pramonės revoliucija: technologijos jau yra, bet švietimas dar tik 
vejasi“, technologijos visada eina pirma, o švietimui, politikai ir net verslui dažnai 
tenka jas vytis.

Prisipažinsiu, kad suaugusiųjų skaitmeninis raštingumas man „šviežias reikalas“, 
jo aktualumą ir svarbą pripažinau po birželio mėn. pristatytų PIACC (angl. Pro-
gramme for the International Assessment of Adult Competencies) tyrimų, kurie 
parodė, kad Lietuvoje mažiausiai išplėtota suaugusiųjų įgūdžių sritis yra problemų 
sprendimas naudojant technologijas. Suaugusiųjų, neturinčių jokios darbo kompiu-
teriu patirties arba elementarių darbo kompiuteriu įgūdžių, taip pat suaugusiųjų, 
pademonstravusių žemiausią įgūdžių lygį sprendžiant problemas naudojantis 
technologijomis, dalis Lietuvoje viršija visų tyrime dalyvavusių šalių vidurkį ir yra 
tarp didžiausių procentinių dalių, panašiai kaip Turkijoje, Čilėje bei Graikijoje.

Svarbiausias XXI amžiaus gebėjimas

Pasidomėjau, ką apima skaitmeninė kompetencija. Pagal 2005 m. Europos Komi-
sijos apibrėžimą, skaitmeninis raštingumas yra viena iš 8 pagrindinių kompetenci-
jų, susijusių su patikimu ir kritišku informacinių ir ryšio technologijų (IRT) taikymu 
darbe, mokantis, užsiimant saviugda ir dalyvaujant visuomenės gyvenime. Tai as-
meniui sukuria reikiamas sąlygas bei suteikia žinias, įgūdžius, nuostatas, būtinas 
dirbti, gyventi ir mokytis žinių visuomenėje.

Sąvoką „Švietimas 4.0“ galima aiškinti kaip 
skaitmeninių technologijų pažangos ir proveržio 
amžiaus mokymo ir mokymosi procesus, 
kuriems reikia kitokios, naujoviškos mokytojo 
ir besimokančiojo savimonės bei pasaulio 
supratimo, naujų kompetencijų ir įgūdžių.
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13„Praktinėje andragogo knygoje“ skaitmeninė 
kompetencija apima penkias sritis:

1. Informacija 
Nustatyti, rasti, gauti, kaupti, organizuoti ir analizuoti skaitmeninę 
informaciją, įvertinant jos aktualumą ir tinkamumą, 

2. Bendravimas 
Bendrauti skaitmeninėse aplinkose, dalytis interneto ištekliais, palaikyti 
ryšius su kitais ir bendradarbiauti pasitelkiant skaitmenines priemones, 
dalyvauti bendruomenės ir tinklų veikloje, suvokiant tarpkultūrinius 
ypatumus, 

3. Turinio kūrimas 
Kurti turinį (nuo tekstų iki vaizdo ir garso įrašų), pasitelkti ir įtraukti 
jau sukurtas žinias ir turinį, pasitelkti kūrybines išraiškas, kūrybą ir 
programavimą, suprasti ir taikyti intelektinės nuosavybės teises ir 
licencijas, 

4. Sauga 
Asmens duomenų apsauga, skaitmeninės tapatybės apsauga, saugumo 
priemonių išmanymas, saugus ir tvarus naudojimasis skaitmeninėmis 
technologijomis, 

5. Problemų sprendimas 
Nustatyti skaitmeninius poreikius ir išteklius, priimti pagrįstus sprendimus 
pasirenkant tikslui pasiekti ar poreikiams tenkinti tinkamiausias 
skaitmenines priemones, spręsti konceptualias problemas skaitmeniniu 
būdu, kūrybiškai naudoti technologijas, spręsti technines problemas, 
atnaujinti savo ir kitų gebėjimus.

... XXI amžiuje darbuotojų, dirbančių su informacijos 
ir komunikacijos technologijomis (IKT), žinios 
pasensta daug greičiau nei anksčiau, ir nauja 
informacija padvigubėja kas 18 mėnesių.

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/11/Praktine_andragogo_knyga.pdf
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14Koks jūsų skaitmeninės kompetencijos lygis? Ar jis apima visas penkias sritis? Kas 
jūs: pradedantysis ar įgudęs vartotojas? Turbūt daugelis iš mūsų suaugusiųjų švie-
tėjų moka ieškoti informacijos internete, naudodamiesi paieškos sistemomis, žino, 
kad ne visa internetinė informacija yra patikima. Moka įrašyti arba saugoti failus 
ar turinį (pvz., tekstinę informaciją, paveikslėlius, muziką, vaizdo įrašus, interneto 
tinklalapius) ir atkurti juos iš įrašymo ar saugojimo vietų. Tačiau trūksta žinių, kaip 
naudotis išplėstinėmis paieškos sistemomis (pvz., naudojant paieškos operato-
rius) patikimai informacijai internete rasti, kaip naudotis naujienų srautu (pvz., 
RSS), kad gautume naujausią informaciją apie dominančius dalykus. Arba trūksta 
gebėjimų, kaip išspręsti beveik visas problemas, iškylančias naudojantis skaitme-
ninėmis technologijomis, kaip pasirinkti tinkamą priemonę, įrenginį, taikomąją 
programą, programinę įrangą arba paslaugą (netechninėms) problemoms spręsti. 
Turbūt sutiksite, kad norint išlikti savo srities specialistu, privaloma laikas nuo 
laiko atnaujinti žinias, susipažinti su naujomis technologijomis. Teigiama, kad „...
XXI amžiuje darbuotojų, dirbančių su informacijos ir komunikacijos technologijomis 
(IKT), žinios pasensta daug greičiau nei anksčiau, ir nauja informacija padvigubėja 
kas 18 mėnesių“. 

„E- mokymasis – mirė“ (M. Ebner) – 
„...yra tik mokymasis“

Tarptautinėje ,,Epale“ konferencijoje „Skaitmeninis dalyvavimas: skaitmeninis 
raštingumas įsiliejant į ateities visuomenę“ kalbant apie suaugusiųjų švietėjams 
kylančius iššūkius ir atsakomybes ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste, 
buvo išsakytos nuomonės, kad suaugusiųjų švietėjai turi prisiimti atsakomybę už 
savo pačių skaitmeninį raštingumą bei skaitmeninių technologijų integravimą į 
mokymosi procesą, kad suaugusieji aktyviau naudotų išmaniąsias technologijas 
darbinėje ir kasdieninėje veikloje. 

Turbūt sutiksite, kad suaugusiųjų švietėjai mokymosi procese jau naudoja įvairias 
elektroninio mokymo formas. Tačiau sparčiai besivystantys technologiniai pokyčiai 
ir vis lengviau prieinamas bei spartesnis internetas sudaro visas prielaidas iškeisti 
mokymą bei mokymąsi ir vis plačiau atveria naujas galimybes mokytis. Tačiau 
ar mes spėjame su laiku? Pasitikrinkime, kuriame etape esame naudodami IKT 
technologijas, internetą ir mobiliąsias technologijas, organizuodami suaugusiųjų 
mokymo procesą, elektroninio mokymo etapus, kuriuos savo tyrimuose išskiria 
mokslininkai. 

1 etapą savo tyrimuose mokslininkai išskiria apie 1980–1990 metus, kai išpo-
puliarėjo elektroninis mokymasis naudojant kompiuterį (angl. Computer Based 
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15Training). Mokymosi medžiaga buvo pateikiama elektroniniais dokumentais, 
kompaktiniais diskais, mokymui naudojamos interaktyviosios mokymo progra-
mos, virtualiosios laboratorijos, virtualiosios klasės ir pan. Suaugusiųjų mokytojas 
skelbė mokomąją medžiagą interneto duomenų saugykloje arba failų serveryje 
intranete. Tik registruotiems dalyviams prieinama mokymosi medžiaga iš serverio. 
Mokytojas pats sprendžia, kur įdėti mokomąją medžiagą.

2 etape mokymų vadovas teikia parengtą mokomąją medžiagą (tekstus ir „Po-
werPoint“ pristatymus). Naudojamos kitos priemonės, pavyzdžiui, pokalbių sve-
tainės, diskusijų forumai. Naudojant priemones galima besimokančiojo ir besi-
mokančiojo, besimokančiojo ir instruktoriaus sąveika internete, bet dažnai tokios 
veiklos nelabai reikšmingos kursui. Tik registruoti dalyviai turi interneto prieigą. Šis 
metodas buvo populiarus apie 2000 metus. Jis įvardijamas kaip internetinis mo-
kymasis (angl. online learning/Web Based Training). Švietimo įstaigos, mokytojai 
ir dėstytojai kuria savo tinklalapius, juose skelbia visą reikiamą informaciją, kursų 
medžiagą. Užduotys, testai atliekami internetu virtualiojoje mokymosi aplinkoje 
(pavyzdžiui, „Moodle“, „ATutor“, „Blackboard“). 

3 etape mokymosi turinio skelbimas tampa nelabai reikšmingas, nes atsiranda 
diskusijų forumai ir pokalbių kambariai. Besimokančiojo ir besimokančiojo, besi-
mokančiojo ir instruktoriaus sąveika internete yra plačiai naudojama ir šios veiklos 
yra reikšmingos. Naudojamas e. aplankas bei kitos priemonės, pavyzdžiui, tinkla-
raščiai tampa gana svarbūs. Taikomi Web 2.0 įrankiai. Naujos interneto priemonės 
ir paslaugos padeda besimokantiesiems kurti ir tvarkyti savo skaitmeninę moky-
mosi aplinką, mokomąją medžiagą. Pavyzdžiui, pamokos įrašas gali būti skelbia-
mas svetainėje „YouTube“. Jį besimokantieji gali peržiūrėti jiems patogiu laiku; 
socialiniame tinkle „Facebook“ gali diskutuoti, keistis informacija, dirbti grupėmis ir 
pan. 

Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse dar daug 
suaugusiųjų švietimo įstaigų yra „atsparios“ 
IKT, dar nespėja prisiderinti prie besimokančiųjų 
išmaniųjų technologijų naudojimo įpročių ir žengti 
žingsnį, kuris pakeistų ir papildytų mokymo procese 
naudojamus mokymo metodus
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16Vadinamieji masiniai atviri internetiniai kursai MAIK (angl. Massive Open Onli-
ne Courses – MOOC) priskirtini ketvirtam mokymosi internete plėtros etapui. Yra 
decentralizuotas ir įtinklintas. Naudojami semantinio tinklo elementai (WEB 3.0 
technologijos). VMA atliekamos valdymo užduotys (pvz., registravimo ir besimo-
kančiųjų profilių tvarkymo) ir tvarkomi diskusijų forumai. Dauguma besimokančiųjų 
veiklų vyksta asmeniniuose tinklaraščiuose, asmeniniuose e. aplankuose, interne-
to svetainėse „Twitter“, „YouTube“ ir virtualiuose pasauliuose. Visa ši informacija 
yra sudėliota (surinkta) iš nuorodų ir paaiškinimų. Nuorodų ir paaiškinimų rinkinys 
išsiuntinėjamas besimokantiesiems el. paštu. Besimokantieji gali pasiekti šią 
informaciją internete, dirba su ja, reflektuoja, tada grįžta prie savo mokymosi 
veiklų, ir taip mokymosi procesas tęsiasi. Atsiradus išmaniesiems telefonams, 
susidomėjimas nuotoliniu mokymu išaugo. Pavyzdžiui, „Mobile 2.0“ – antrosios 
kartos mobiliojo interneto paslaugos, t. y. mobiliajam internetui pritaikomos „Web 
2.0“ paslaugos. Naudojantis mobiliuoju telefonu internete ieškoma informacijos, 
bendraujama, kuriamos, skelbiamos ar persiunčiamos bylos ir dokumentai. Spar-
čiai populiarėjantys planšetiniai kompiuteriai – dar vienas nuotolinio mokymosi 
įrankis. 

„E-mokymasis – mirė“ (M. Ebner)
 „...yra tik mokymasis“

Informacinės technologijos ir jų panaudojimas suaugusiųjų švietime

1 paveikslėlis. Technologijos ir jų panaudojimas suaugusiųjų švietimui (šaltinis dr. Birgitos Aschemann pranešimas).
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17Turbūt nebeįsivaizduojame mokymo(si) be kompiuterio, o dauguma suaugusiųjų 
švietėjų negali įsivaizduoti mokymo(si) be platformų „Moodle“, „ATutor“, „Blackbo-
ard“, ,,MOOC“ ar išmaniojo telefono.

1 paveikslėlyje pateikta austrų mokslininko M. Ebnerio, mintis, kad internetinis 
mokymas yra miręs ir yra tik mokymas (vok. ,,eLearning ist tot...es gibt nur ,,Ler-
nen“). Šis pasakymas yra provokuojantis, bet, anot minėtos konferencijos pagrin-
dinės pranešėjos dr. Birgitos Aschemann, tai reiškia, kad yra tik mokymas, kaip 
skaitmeninių technologijų pažangos ir proveržio amžiaus mokymo ir mokymosi 
procesas, kuriam reikia kitokios, naujoviškos mokytojo ir mokinio ar besimokančio-
jo savimonės bei pasaulio supratimo, naujų kompetencijų ir įgūdžių. 

Ateityje mokymas turės būti:

 ● lankstus (angl. flexible); 

 ● atviras (angl. open);

 ● individualus (angl. individual);

 ● ir jis vyks bet kur (angl. anywhere).

Kaip teigia dr. Birgita Aschemann, tai patvirtina šiuo metu ypatingai populiarūs 
masiniai atviri internetiniai kursai. Masiškai išpopuliarėjusi tokių studijų forma 
reiškia, kad besimokančiųjų skaičius yra neribotas. Studijos atviros, ir tai reiškia, 
kad naudojami atviro kodo įrankiai ir priemonės, įvairūs atviri informacijos šalti-
niai, registruojami visi norintys. Sėkmingam mokymo procesui užtikrinti reikalinga 
tinkamai parengta kurso struktūra, kokybiško mokymo proceso organizavimo 
priemonės ir inovatyvi kursų teikimo platforma. 

Tačiau ne tik Lietuvoje, bet ir Austrijoje bei kitose šalyse dar daug suaugusiųjų 
švietimo įstaigų yra ,,atsparios“ IKT, dar nespėja prisiderinti prie besimokančiųjų 
išmaniųjų technologijų naudojimo įpročių ir žengti žingsnį, kuris pakeistų ir papil-
dytų mokymo procese naudojamus mokymo metodus.

Apibendrinant galima teigti, kad skaitmeninis raštingumas nėra mados reikalas, o 
viena iš 8 pagrindinių kompetencijų, susijusių su patikimu ir kritišku informacinių 
ir ryšio technologijų (IRT) taikymu darbe, mokantis, užsiimant saviugda ir dalyvau-
jant visuomenės gyvenime. Tai asmeniui sukuria reikiamas sąlygas bei suteikia 
žinias, įgūdžius, nuostatas, būtinas dirbti, gyventi ir mokytis žinių visuomenėje. At-
liktas PIAAC tyrimas, kad mažiausiai išplėtota Lietuvoje suaugusiųjų įgūdžių sritis 
yra problemų sprendimas naudojantis technologijomis. Viena iš galimybių stiprinti 
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18šią suaugusiųjų įgūdžių sritį IKT internetinio mokymosi integravimas į suaugusiųjų 
švietimo programas. Suaugusiųjų švietėjai ir andragogai praktikai turi prisiimti at-
sakomybę už savo pačių skaitmeninį raštingumą bei skaitmeninių technologijų in-
tegravimą į mokymosi procesą ir skatinti suaugusius besimokančiuosius aktyviau 
naudoti išmaniąsias technologijas kasdieninėje veikloje, sprendžiant problemas.

Šį tekstą rasite čia. 

Literatūra

1. Konferencijos „Skaitmeninis dalyvavimas: skaitmeninis raštingumas 
įsiliejant į ateities visuomenę“ metodinė medžiaga. Interneto prieiga.

2. Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“. Interneto prieiga.

3. Praktinė andragogo knyga. Interneto prieiga.

4. Skaitmeniniai gebėjimai. Savęs įvertinimo lentelė. Interneto prieiga.

5. Technologijos panaikins 5 mln. darbo vietų. Interneto prieiga.
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https://ec.europa.eu/epale/lt/private/digital-participation
https://www.docdroid.net/OHqeBsc/lietuva2030.pdf
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp_content/uploads/2016/11/Praktine_andragogo_knyga.pdf 
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_lt.pdf.
http://www.vz.lt/sektoriai/informacines-technologijos-telekomunikacijos/2016/01/18/technologijos-panaikins-5-mln-darbo-vietu 
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JOE HOUGHTON

Nuotolinio  
mokymosi privalumai

Mokytojai, atsikvėpkite, ne viskas taip blogai! 
Apžvelkime keletą nuotolinio mokymo privalumų.

 „The Dixie Chicks“ dainos „Nuošliauža“ žodžiai „Na, aš bijojau keistis, nes savo gy-
venimą kūriau aplink tave“ apibendrina tai, kur dauguma mūsų esame, – komforto 
zonoje, vadinamojoje bendroje, fizinėje klasėje. Aš dėstau kolegijoje, konsultuoju 
ir mokau įmones ir ne pelno siekiančius asmenis ir, kaip ir kiti dėstytojai visame 
pasaulyje, vedu nuotolinius seminarus. Svarbu suvokti, kad skaitmeninė aplinka 
taip pat suteikia galimybių.
Nuotolinis mokymas užtikrina keletą aiškių ir įtikinamų pranašumų, kurių galbūt 
neturi tradiciškesnis mokymosi modelis.

Vertinamasis tyrimas

Prieš daug metų mano išmintingas kolega Balduras Kubo supažindino mane su 
vertinamojo tyrimo koncepcija. Šis įkvepiantis požiūris į pokyčius, kurį 1986 m. 
sukūrė Davidas Cooperrideris ir jo mentorius Sureshas Srivastava, dėmesį sutel-
kia į tai, kas veikia, kas yra gerai, naudinga ir teigiama esant tokiai situacijai, o 
ne į skausmingas problemas ir kitus dalykus. Taigi aptardami vertinamąjį tyrimą 
apžvelkime nuotolinio švietimo erdvę.

Kai kurie mano studentai yra tiesiogiai su 
pacientais dirbantys medicinos specialistai, 
ir jie teigiamai įvertino mano įrašytus ir 
lengvai internete prieinamus užsiėmimus: 
dirbdami ilgas pamainas, jie galėjo 
tęsti studijas ir nesirūpinti dėl paskaitų 
pasiekiamumo.
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20Turinio fiksavimas

Paskelbti nuotolinių užsiėmimų įrašus daugumoje interneto platformų nesudėtin-
ga. Žinoma, nereikia pamiršti privatumo užtikrinimo būtinybės ir bendrosios duo-
menų apsaugos, tačiau taip studentams suteikiama galimybė peržiūrėti paskaitą 
patogiu laiku, jei dėl asmeninių priežasčių jie negalėjo dalyvauti tiesiogiai.
Kai kurie mano studentai yra tiesiogiai su pacientais dirbantys medicinos spe-
cialistai, ir jie teigiamai įvertino mano įrašytus ir lengvai internete prieinamus 
užsiėmimus: dirbdami ilgas pamainas ir pirmose gretose kovodami su COVID-19 
pasekmėmis, rūpindamiesi kitais pacientais, jie galėjo tęsti studijas ir nesirūpinti 
dėl paskaitų pasiekiamumo. Suplanuoto pateikimo laiko koncepcija vyksta sklan-
džiau, jei paskaitos turinys įrašomas iš anksto ir paskelbiamas viešai.

Aplinkos tvarumas

Internetas išlaisvina nuo būtinybės vykti į užsiėmimams skirtą vietą. Tai daug eko-
logiškesnis modelis, mat nereikia vykti fiziškai, naudoti degalų ir kitų išteklių, kad 
visi galėtų susitikti asmeniškai. Kai mano studentai išsiskirstė po tolimus pasaulio 
kraštus, kad pabūtų su šeimomis ir draugais tuo metu, kai COVID-19 šlavė pla-
netą, pasijutau esanti žmonių, gyvenančių Kinijoje, Olandijoje, Meksikoje, Airijoje 
ir daugelyje kitų šalių, apsuptyje. Ši patirtis neabejotinai akcentuoja šį – nuotolinį 
– mokymo būdą kaip vertą dėmesio ne tik švietimo, bet ir kitose srityse: pastarai-
siais mėnesiais ir metais jis itin pasiteisino. Mano penkių žingsnių kelionė į studijų 
vietą ir atgal yra daug greitesnė, leidžia taupyti išteklius, laiką ir nesukelia įtam-
pos, palyginti su kelione automobiliu M50 maršrutu lietui lyjant.

Neprisirišimas prie vietos

Kitas išryškėsiantis dalykas, kai baigsis pandemijos sukeltas socialinės izoliacijos 
etapas, – nuotolinius užsiėmimus bus galima vesti visur, kur tik bus mokytojas, 
taip išlaisvinant jį nuo būtinybės būti klasėje konkrečioje vietoje konkrečią dieną 
ir konkrečiu laiku. Jei interneto ryšys veikia ir turi kompiuterį, gali bendrauti su 
studentais keliaudamas ir iš bet kurios pasaulio vietos.
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Kitoks finansinis imperatyvas

Jei ateityje nebūsime verčiami išlaikyti brangių pastatų, klasių ir bendrųjų patal-
pų, daugumos iškilių mokymo centrų fizinių pastatų, atsiradusių siekiant užtikrin-
ti kokybišką švietimą, galbūt šis – nuotolinis – būdas pakeis finansinį švietimo 
modelį, taps prieinamesnis ir ekonomiškai patrauklesnis platesnei auditorijai? Dėl 
dabartinės krizės kolegijų ir universitetų laukia didžiuliai iššūkiai ir trikdžiai, tačiau 
dėstytojai įgijo puikią galimybę pasiekti pasaulio auditorija ir įsitikino, kad tai 
įmanoma. Ar mes prie to priprasime, ar vėl grįšime į senas, mums pažįstamas ir 
patogias fizinės klasės erdves? Ar mums leis grįžti į senas vėžes mūsų potencialūs 
studentai? Tikiuosi, kad ne.

Įsitraukimo ir dalyvavimo stebėjimas

Kadangi studentai privalo prisijungti prie sesijų, vadinasi, jų internetinę veiklą 
galima stebėti, registruoti ir pateikti kaip darbo įrodymą. Tradiciškai bendraujant 
klasėje to padaryti, žinoma, neįmanoma. Tinkamai vykdomas stebėjimas gali 
suteikti mokytojui aiškumo apie mokinių įsitraukimą, padėti lengviau identifikuoti 
nedalyvaujančius studentus ir tuos, kuriems galbūt reikėtų daugiau asmeninės 
pagalbos.

Kolegiškumas ir palaikymas

Interneto erdvė suteikia galimybę naudotis kur kas platesniu paramos tinklu nei 
bet kuri atskira švietimo įstaiga. Fakultetas „eCommons“ – viena tokių erdvių, kur 
dėstytojai iš bet kurio pasaulio krašto gali susitikti ir pasidalyti idėjomis, pasiūlyti 
paramą ir gauti naudingos medžiagos.

Jei interneto ryšys veikia ir turi 
kompiuterį, gali bendrauti su 
studentais keliaudamas ir iš bet 
kurios pasaulio vietos.

https://facultyecommons.com
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Prisijungę prie interneto, mokytojai taip pat gali pereiti prie formalizuotesnio 
požiūrio į savo mokymo medžiagos kūrimą ir pristatymą, atsižvelgdami į tai, kokio 
tipo mokymosi valdymo sistemos (LMS) aplinka naudojama ir kaip ji sukurta. Tai 
iš tikrųjų gali padėti, o ne trukdyti, jei šablonų struktūros bus gerai apgalvotos, 
pateikiant rubrikas ir geriausiosios praktikos pavyzdžius.

Didesnis efektyvumas

Tai galima pasiekti naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, pasi-
telkiant Mokymosi valdymo sistemos (MVS) viktorinas, kuriose vertinimas gali 
būti automatizuotas, taupant mokytojo laiką, kurį jis anksčiau turėjo skirti balams 
žymėti ir rezultatams perduoti. Ir, žinoma, sukūrus klausimų banką, bet kuriuo 
metu klausimus galima pakartotinai naudoti naujose viktorinose, o tai dar labiau 
sutrumpina pasiruošimo vertinti trukmę.

Įvairių informacijos šaltinių atvėrimas studentams

Persikėlus į interneto erdvę, lengviau ir daug natūraliau klasėse naudoti įvairias 
technines priemones ir informacijos šaltinius. Internete prieinamų priemonių ir iš-
teklių įvairovė auga tokiu tempu, kokio negali pastebėti joks pavienis pedagogas. 
Tai ne tik iššūkis, bet ir puiki galimybė išbandyti įvairius būdus, kaip semtis kursų 
idėjų kartu su studentais.

Persikėlus į interneto erdvę, lengviau ir 
daug natūraliau klasėse naudoti įvairias 
technines priemones ir informacijos 
šaltinius. Internete prieinamų priemonių ir 
išteklių įvairovė auga tokiu tempu, kokio 
negali pastebėti joks mokytojas.
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Net ir toks paprastas dalykas kaip bendra diskusijų lenta ar „Google“ dokumen-
tas gali pasitarnauti neįtikėtinam idėjų srautui generuoti ir studentų vieningumui 
pasireikšti, o tai gerokai pranoksta neretai paviršutiniškas klasės diskusijas. Net 
elektroninės lipniųjų lapelių versijos gali studentams virsti smagia veikla ir ugdyti 
patirtį. Neseniai naudojau įrankį, pavadintą „grūsties lenta“, modulyje, kurio mo-
kiausi būdama studentė. Taip pat su studentais naudojome programėlę „WhatsA-
pp“ kaip šalutinį įrankį, kad galėtume diskutuoti dalyvaudami nuotolinėse paskai-
tose, ir ji buvo ypač naudinga. 

Struktūruota diskusija ir veikla pagrįstas mokymasis

Žinoma, tai nėra tik nuotolinio mokymo pranašumas, tačiau jei laikas, kai jūs su-
buriate studentus internete, gali būti paskirtas laisvesniems, diskusijų ir tiriamojo 
pobūdžio užsiėmimams, o ne paprasčiausiam pasakojimui žodžiu pagal „Power-
Point“ formato skaidres, durys atsiveria kur kas tobulesnei mokymosi formai.
Neseniai paskelbtame žurnalo „Harvardo verslo apžvalga“ straipsnyje „Tegul jūsų 
studentai tęsia mokymąsi prisijungę prie virtualiosios realybės“ aptariamas po-
reikis mokymąsi paversti „socialiniu ir emociniu“ – išsiaiškinti, kaip jaučiamės ir ką 
galvojame apie aptariamas situacijas, užuot tiesiog susikoncentravus į kognityvi-
nį, užduotimis grįstą mokymąsi, dėl kurio dažnai galime išgyventi įtampą.
O jei tai įvertintume emociškai?

Susidūrimas su baimę keliančia situacija

Pastarosiomis savaitėmis analizuodama save pastebėjau, kad kartais grįždavau 
į man „saugų“ mokymo būdą – tiesiog kalbėjimą rodant skaidres. Klausydamasi 
kitų pedagogų ir turėdama garbės dalyvauti nuostabiame nuotolinio mokymosi 
modulyje, kurį vedė Alanas Morganas, Jacinta Owens ir Eina McHugh iš Dublino 

Pagrindinė problema – mano pačios baimė. 
Baimė suklysti. Baimė, kad nesinaudoju 
pažangiausiomis technologijomis. Baimė švaistyti 
studentų laiką. Baimė, kad būsiu laikoma nesvarbia.
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biškų būdų, padedančių sudominti klasę, aš taip pat sąmoningai stengiausi išeiti 
iš komforto zonos ir taikyti daugiau skirtingų įtraukimo būdų savo nuotolinėse 
paskaitose.

Pagrindinė problema – mano pačios baimė. Baimė suklysti. Baimė, kad nesinau-
doju pažangiausiomis technologijomis. Baimė švaistyti studentų laiką. Baimė, kad 
būsiu laikoma nesvarbia.

Bekompromisis COVID-19 krizės pobūdis privertė mane, pedagogę, nestoviniuoti, 
adaptuotis, taikyti naujus ir anksčiau daugiausia teorinius – man ir daugumai kitų 
– įtraukimo į mokymosi procesą būdus. Internetas YRA kitoks, sudėtingas, tačiau 
tam tikrais atvejais jis patogus. Į tai ir noriu sutelkti dėmesį.

Verslumas ir besimokančiųjų  
skatinimas naudoti technologijas

Tą dieną, kai vaikai pradėjo mokytis namuose dėl COVID-19 krizės, aš išsiunčiau 
el. laišką visiems šalies fotografų klubams, siūlantiems pokalbius internetu. 
Tiems, kurie nesilanko fotografų klubuose, paaiškinu, kad fotografų klubai rengia 
kassavaitinius nuotolinius susitikimus viso pasaulio kaimų salėse, kur pranešėjai 
pristato savo fotografijas, kartais ir savo metodus, paprastai per projektorių rody-
dami skaidres ar demonstruodami spaudinius auditorijai, kurios dauguma dalyvių 
(bet ne visi!) yra vyresnio amžiaus.

Iki tol nemaniau, kad kada nors buvau mačiusi nuotolinį klubo pristatymą, tačiau 
savo el. laiške atkreipiau dėmesį į tai, kad greičiausiai mes tik keletą mėnesių 
galėsime bendrauti vaizdo konferencijose, taigi „Zoomo“ ir panašių programų nau-
dojimas būtų puikus būdas veikiantiems klubams išlaikyti ir atsipalaiduoti, laiką 
skiriant maloniems pomėgiams tokiu įtemptu metu. 

Reakcija buvo labai teigiama. Pastarosiomis savaitėmis daug kalbėjau ir „pate-
kau“ į klubus, į kuriuos tikriausiai niekada nebūčiau pakviesta dėl tolimų atstumo. 
Daugumai šie pokalbiai buvo pirmoji pokalbių internete patirtis, tačiau laikas, skir-
tas dalyvių pašnekesiams, drąsinantys klausimai rašant tekstinį turinį ir kalbant į 
mikrofonus bei atsipalaidavimas pristatymų metu, – visa tai pavertė nuotolinius 
klubo vakarus sėkmės istorija. 
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Taigi, grįžtant prie „Nuošliaužos“: „Ar gali vaikas, esantis mano širdyje, pakilti virš 
viso to? Ar galiu plaukti per „vandenyno potvynius ir atoslūgius“?“
Ar galiu priimti šį iššūkį ir suteikti savo studentams patrauklią mokymosi erdvę, 
kurioje jie galėtų ugdyti savo teorinius ir praktinius gebėjimus, jaustis saugūs ty-
rinėti, mesti iššūkius ir išbandyti naujus dalykus, patirti nesėkmę ir sėkmę, dalytis 
ir augti? Aš nežinau, bet tam tikrai yra erdvės. Mums, mokytojams, tai nėra blogai: 
ši nauja erdvė suteikia galimybių, iššūkių ir skirtumų. Jei būsime atviri ir smalsūs, 
norėsime žengti į priekį ir įveikti savo baimes, ši erdvė taps pasauliu, kuriame 
galėsime klestėti ir augti.

Visą tekstą rasite čia.

Atrodo, kad XXI amžiaus 2-ojo dešimtmečio pabaigoje suaugusieji savo skaitme-
ninėms kompetencijoms stiprinti skyrė daug laiko. Tačiau leidinio „Tikrosios suau-
gusiųjų internetinio švietimo galimybės. Baltoji knyga“ autoriai – „Erasmus+“ KA2 
„Mokymosi būreliai bibliotekose“ partneriai (angl. „Learning in Circles in Libraries“), 
teigia, kad nepaisant ES politikos iniciatyvų vis dar maža dalis suaugusiųjų Eu-
ropos Sąjungoje turi prieigą prie kokybiškų ir aktualių mokymo programų. Minėto 
„Erasmus+“ projekto partnerių iš Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Portugalijos ir 
Rumunijos pagrindinė idėja – suteikiant žinių, ugdant įgūdžius bei stiprinant nuos-
tatas padėti bibliotekininkams ir kitiems andragogams. Daug dėmesio skiriama ir 
suaugusiųjų švietimo politikos formuotojams skatinant juos tenkinti mokomuosius 
suaugusiųjų poreikius. Leidinyje pristatoma įdomi suaugusiųjų mokymosi forma, 
vadinamieji mokomieji būreliai. 

Mokomasis būrelis – tai grupė žmonių, kurie susitinka akis į akį, kad ko nors iš-
moktų, kiekviename būrelyje yra pagalbininkas, sukuriantis įtraukiančią mokymosi 
aplinką. Įdomu tai, kad pagalbininkas neturi būti tam tikros srities specialistas, 
jis tiesiog pristato tai, ko išmoko įvairiuose internetiniuose kursuose. Mokomųjų 

Internetinio suaugusiųjų 
švietimo galimybės 

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/nuotolinio-mokymo-privalumai
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ma, kad suaugusiųjų motyvacinė struktūra yra sudėtinga, besimokančiuosius gali 
motyvuoti ne tik galimybė mokytis, bet ir noras susipažinti su naujais žmonėmis. 
Taigi mokomieji būreliai gali tapti nauja patrauklia Lietuvos bibliotekų ar švietimo 
centrų paslauga. 

Skaitydami leidinį „Tikrosios suaugusiųjų internetinio švietimo galimybės. Baltoji 
knyga“ susipažinsite su apsisprendimo teorijos parametrais, veikiančiais mūsų 
motyvaciją, rasite praktinių pavyzdžių, kaip besimokančiuosius motyvuoti e. mo-
kymosi procese, sužinosite atsakymus į klausimus, kodėl suaugusieji renkasi arba 
nesirenka e. mokymosi, ką laiko kliūtimis, kokių konkrečių įgūdžių jie turi turėti, kad 
mokytųsi nuotoliniu būdu su malonumu.

Visą tekstą rasite čia.

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/real-opportunities-adult-online-education-white-paper
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DR. ELENA TREPULĖ

Universalusis skaitmeninio 
švietimo dizainas
Skaitmeninis raštingumas, gebėjimas naudotis internetu nebėra jokia privilegija, 
bet gyvenimo ir socializacijos būtinybė. Neturintys interneto prieigos, negalintys 
ar nemokantys naršyti stipriai rizikuoja tapti izoliuoti ir atskirti nuo visuomeninio 
gyvenimo, švietimo ir darbo rinkos. Visi visuomenės nariai turi mokėti naudotis, 
mokytis, dirbti ir komunikuoti naudodami technologijas globaliame pasaulyje. As-
menys, turintys specialiųjų poreikių, taip pat turi mokėti ir galėti naudotis elektro-
niniais išmaniaisiais įrenginiais, užtikrinančiais jų socializaciją. Reikėtų pagalvoti 
apie tai, kaip kuriami tinklapiai, mokymo kursai ar virtualios mokymosi aplinkos, 
nes atsižvelgiant į poreikius tų, kurie patiria daugiau sunkumų, padedama ne tik 
jiems, tai naudinga visos visuomenės integracijai ir tobulėjimui.

Universalusis dizainas – geras dizainas

Universalusis dizainas (UD) yra palyginti naujas terminas, siejamas su IT įrankių 
kūrimu, tačiau vien tuo neapsiribojama, nes egzistuoja UD terminas kalbant apie 
baldų, namų, automobilių ir pan. dizainą, kaip apie priemonių prieinamumą įvairių 
poreikių asmenims bei barjerų mažinimą asmenims, turintiems skirtingų negalių ir 
poreikių. „The Centre for Excellence in Universal Design“ (Handbook of ICT, 2019) 
universalųjį dizainą apibrėžia kaip aplinkos kūrimą taip, kad ji būtų maksimaliai 
prieinama, suprantama ir naudojama asmenų, nepaisant jų amžiaus, ūgio, gebė-
jimų ar neįgalumo. Aplinka (pastatas, produktas ar paslauga toje aplinkoje) turėtų 
būti sukurta taip, kad ja galėtų naudotis visi asmenys, kuriems tos paslaugos rei-
kia. Tai nėra menkas reikalavimas, skirtas tik tam tikrai asmenų grupei, tai – fun-
damentali gero dizaino sąlyga. Jei aplinka yra prieinama, naudojama, yra patogi ir 
maloni visiems, tuomet ji naudinga visų gerovei. 

Aplinka turėtų būti sukurta taip, 
kad ja galėtų naudotis visi asmenys, 
kuriems reikia tokios paslaugos. 
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sis dizainas sukuria produktus, paslaugas ir aplinkas, kurios atliepia žmonių porei-
kius. Kitaip tariant, universalusis dizainas yra geras dizainas. Pavyzdžiui, asmenys, 
turintys regos funkcijos sutrikimų, gali geriau suprasti mokomąją medžiagą ar 
tinklapio informaciją, jei tekstą iliustruoja informatyvios piktogramos. 

Strategijos apribojimams mažinti

Galima pagalvoti apie dažnesnius fizinius žmonių apribojimus ir 
naudoti atitinkamas strategijas jiems sumažinti (Handbook of ICT, 2019): 

Fizinė negalia
Motorinių judėjimo problemų turintys žmonės gali ne taip greitai ir sklandžiai 
atlikti judesius naudodami kompiuterį. Atsiranda poreikis naudoti alternatyvius 
metodus, pvz., navigacijos klavišus arba klavišų kombinacijas. Dėl to tinklapis ar 
mokymo medžiaga turėtų teikti didesnės apimties sritis paspausti.
 
Klausos negalia
Esant klausos sutrikimams labai svarbu, kad garsinė informacija būtų  
kompensuojama alternatyvia tekstine informacija – įrašais arba subtitrais. 

Regos negalia
Žmonės, turintys regos negalią, dažnai naudoja ekrano skaitymo programinę 
įrangą, kartais susietą su Brailio rašto terminalu. Todėl šios pagalbinės priemonės 
turi gauti visą informaciją, kuri kompensuoja ne tik tekstinę, bet ir kitą informaciją. 
Be to, regėjimo problemų turintys asmenys dažnai naudoja padidinimo ar ekrano 
kontrasto funkcijas. Be to, svarbu įgalinti linijinę navigaciją.

Intelekto arba kognityvinė negalia
Šiuo atveju daugiausiai problemų kyla siekiant suprasti informaciją ir teikiamas 
instrukcijas. Asmenys gali prarasti orientaciją naviguodami tarp medžiagos dalių 
arba sutrikti dėl tolesnių veiksmų. Todėl labai svarbus struktūrinis aiškumas, švara 
ir komandų aiškumas. Svarbu pateikti tą pačią informaciją skirtingais formatais, 
naudoti standartizuotą, aiškią ir paprastą navigaciją.

Informacija turėtų būti:
a. Įskaitoma – tekstas aiškus, suprantamas ir įskaitomas;

b. Numatoma – tinklapis ar VMA turėtų veikti numatomai;

c. Įvesties pagalba – padėti vartotojams vengti klaidų ir jas taisyti.



1 SKYRIUS             Dr. Elena Trepulė: Universalusis skaitmeninio švietimo dizainas

29

Esama daug specifinių techninių rekomendacijų tinklapiui, nuotoliniam kursui 
ar kitokiam skaitmeniniam turiniui pateikti naudojant UD principus, tačiau čia 
pateikiame tik keletą bendrųjų patarimų (Handbook of ICT, 2019):

 ● Lygios galimybės visiems 
naudokite didelį kontrastą; naudokite alternatyvius tekstus; venkite tik 
pelės mygtuku atliekamų operacijų; suteikite galimybę naudoti pagalbines 
technologijas (pvz., Brailio rašto skaityklę);

 ● Vartojimo lankstumas  
Įgalinkite tokias galimybes kaip teksto dydžio keitimas, spalvos keitimas;

 ● Paprastas ir intuityvus vartojimas 
Supaprastinkite navigaciją;

 ● Suprantama informacija 
Informacija, pateikiama skirtingais būdais. Naudokite trumpas informaci-
jos atkarpas, naudokite vaizdines priemones arba garsą tekstinei informa-
cijai iliustruoti, sintetinkite informaciją sąrašais, lentelėmis ar grafikais;

 ● Tolerancija klaidoms 
Sudarykite galimybę grąžinti veiksmą atgal, apsaugokite nuo netyčinių 
veiksmų, įgalinkite automatinį išsaugojimą, grįžimą į ankstesnę versiją;

 ● Nedidelės fizinės pastangos 
Naudokite veiksmų grupavimą, minimalizuokite pelės tempimo ar nykščio 
tempimo poreikį, minimalizuokite veiksmus ilgoms užduotims atlikti.

 ● Optimali erdvė 
Palikite pakankamai erdvės piktogramai ar meniu paspausti.

Kuriant interneto svetaines rekomenduojama (Jakštienė, CPVA) vadovautis Pasau-
linio saityno konsorciumo parengtomis Interneto tinklalapių turinio prieinamumo 
rekomendacijomis (angl. Web Content Accessibility Guidelines) 2.0, kurios skelbia-
mos www.w3.org/TR/WCAG20. 

Svarbu pateikti tą pačią informaciją 
skirtingais formatais, naudoti 
standartizuotą, aiškią ir paprastą 
navigaciją.

http://www.w3.org/TR/WCAG20
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Siekiant pritaikyti tinklapį, nuotolinio mokymo kursą, virtualią mokymosi aplinką 
(VMA) ar kitą skaitmeninį turinį asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, reko-
menduojamas jų įtraukimas į turinio kūrimo procesą (Handbook of ICT, 2019). 
Konsultavimasis proceso metu yra geriau nei nesikonsultavimas, tačiau vis dėlto 
daugiausiai įžvalgų galima gauti įtraukus tokius asmenis ar jų atstovus į patį kūri-
mo procesą. Tokiu būdu šie vartotojai, būdami ugdymo turinio ar kito skaitmeninio 
turinio kūrimo komandos dalis, yra savotiški savo patirties ekspertai, leidžiantys 
pažvelgti į turinio kūrimo procesą visai kitomis akimis, taip padėdami IT specialis-
tams suvokti skirtingus besimokančiųjų poreikius, sukurti kur kas aukštesnės koky-
bės produktus optimalesnėmis sąnaudomis, pakeldami turinio rezultatą į visai kitą 
vartotojų pasitenkinimo lygmenį. 

Bendro dizaino kūrimas (angl. co-design), kaip dalyvavimas, išryškėjo praėju-
sio amžiaus septintajame dešimtmetyje Skandinavijoje. Jo principai (Ventura, 
Talamo, 2016):

 ● Orientavimasis į galutinių vartotojų įsitraukimą - visi dalyviai  

dalyvauja sprendžiant dėl (tinklapio, nuotolinio kurso ir pan.) funkcijų, atitin-

kančių jų gebėjimus;

 ● Įsitraukimas - tai tikrai daugiau nei poreikių išsakymas  

bei galutinio rezultato pagrįstumas, tai ir bendras kūrimas;

 ● Bendras mokymasis kuriant turinį drauge su IT specialistais.

Universalusis dizainas – išties universalus

Universalaus mokymosi dizaino (UMD) konceptą suformulavo Davido Rose ir Anne 
Meyer su tyrėjų komanda 1999 m. (Handbook of ICT, 2019). UMD atskleidžia 
tai, kad technologijos leidžia kurti mokymo aplinkas, kurios gali atliepti skirtingus 
specifinius besimokančiųjų poreikius, leidžia mokytis skirtingais būdais ir skirtingu 
tempu, skirtingai pateikiant mokymo medžiagą. Šis konceptas siejamas su pri-

Vis dėlto daugiausiai įžvalgų galima 
gauti įtraukus tokius asmenis ar jų 
atstovus į patį kūrimo procesą.
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31einamumo visiems idėja architektūroje, suteikiant mokymosi prieinamumą tiek 
fizine prasme, tiek turinio sprendimų ir pateikimo prasme. Tačiau UMD konceptas 
apima platesnę sampratą nei vien tik prieinamumas asmenims su specialiaisiais 
mokymosi poreikiais, bet apima ir tai, kaip skirtingai mokosi žmonių smegenys. 

UMD principas siekia atsižvelgti į tris neurofiziologinius smegenų mokymosi 
ypatumus (Handbook of ICT, 2019): (1) naudoti skirtingus ir lanksčius medžiagos 
pateikimo būdus besimokantiesiems su skirtingais mokymosi ypatumais ir stiliais; 
(2) suteikti skirtingas ir lanksčias veiklos ir raiškos formas pademonstruoti, ko 
besimokantieji išmoko; (3) naudoti skirtingas ir lanksčias veiklos formas atsakant 
į skirtingą besimokančiųjų motyvaciją. Tokiu būdu UMD taikomas tikrai ne vien 
tik asmenims, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių. UMD konceptas buvo 
suformuluotas siekiant patenkinti asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, reikmes, 
tačiau leido kur kas plačiau pažvelgti į visų besimokančiųjų poreikius, skirtingus 
mokymosi stilius, motyvaciją ir kontekstus. Todėl UMD principais paremta VMA ar 
nuotolinis kursas, kita skaitmeninė medžiaga yra lanksti, personalizuota, remiasi 
naujausiais smegenų tyrimais ir atsižvelgia į individualius skirtumus pradedant 
nuo skirtingų mokymosi tikslų pasirinkimo, diversifikuotos medžiagos ir vertinimo 
metodų. 

Universaliojo dizaino principai pasižymi ekosisteminiu požiūriu į įvairius skirtingų 
žmonių vartojimo poreikius neverčiant jų jaustis blogai dėl to, kad vieni ar kiti 
veiksmai jiems prieinami tik esant tam tikroms sąlygoms. Universaliojo dizaino 
principų taikymas fizinėje aplinkoje jau nebėra naujiena, tačiau interneto sve-
tainių bei virtualių mokymosi aplinkų ar mokymo programų kūrimo kontekste jie 
dar turėtų tapti plačiau žinomi turinio ir formos kūrėjams. Universalusis dizainas 
plečia mokymosi prieinamumo sąvoką bei sudaro sąlygas naudotis skaitmenine 
informacija ir mokymo turiniu visiems visuomenės nariams, nepaisant jų turimų 
apribojimų ar galimybių. 

Neįgaliųjų reikalų departamento „Youtube“ paskyroje vaizdo medžiaga  
apie 7 universaliojo dizaino principus. 

Visą tekstą rasite čia.

UMD principais paremta VMA ar nuotolinis 
kursas, kita skaitmeninė medžiaga yra lanksti, 
personalizuota, remiasi naujausiais smegenų 
tyrimais ir atsižvelgia į individualius skirtumus

https://www.youtube.com/channel/UCsQS7oLk765D-nXAE1X7mtg
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/universalusis-dizainas-skaitmeniniame-svietime
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RITA VARGALYTĖ

Skaitmeninimo etiniai 
iššūkiai ir suaugusiųjų 
švietimas

Vargu ar liko šiandien sritis, kuriai skaitmeninimas neturi įtakos. Nesvarbu, ar 
sveikata, sportas ar mityba, pramogos, muzika ar filmai ir televizija, apsipirkimas, 
darbas ar mokymasis: skaitmeninimas greitai keičiasi – ir dėl išmaniųjų telefonų, 
ir kitų techninių prietaisų, kaip išmanusis laikrodis, išmanioji televizija ir išmanusis 
garsiakalbis, kurie beveik nepastebimai skverbiasi į mūsų kasdienybę. Naujosios 
komunikavimo priemonės yra galingi švietimo ir kultūrinio praturtinimo, komer-
cinės ir politinės veiklos, tarpkultūrinio dialogo bei vienas kito supratimo įrankiai. 
Tačiau yra ir kita medalio pusė. Komunikavimo priemones, galinčias prisidėti prie 
asmenų ir bendruomenių gerovės, taip pat galima naudoti siekiant išnaudoti, 
manipuliuoti, dominuoti ir gadinti. Pažeidžiamas privatumas, atsiranda sekimo 
galimybė. 

Internete vyksta asmens tapatybės vagystės, patyčios ir persekiojimas. Taip pat 
skleidžiamos melagingos naujienos. Tai, kaip mes elgiamės ir sprendžiame konf-
liktus, yra mūsų etinių nuostatų apraiška. Kaip turėtų atrodyti saugus ir sėkmin-
gas gyvenimas skaitmeninėje visuomenėje? Kokius etinius iššūkius turėtų įveikti 
suaugusiųjų švietėjai? Kaip mums ramiai gyventi internete? Šiame straipsnyje ir 
pabandysiu atsakyti į šiuos ir kitus klausimus.

Kaip turėtų atrodyti saugus ir sėkmingas 
gyvenimas skaitmeninėje visuomenėje? Kokius 
etinius iššūkius turėtų įveikti suaugusiųjų 
švietėjai? Kaip mums ramiai gyventi internete?
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34Drąsus naujas pasaulis arba  
skaitmeninė transformacija

Skaitmeninimo mastas ir pokyčiai visuomenėje dažnai prilyginami industrializa-
cijos pokyčiams, apibrėžiamiems kaip „skaitmeninė transformacija“. Skaitmeninę 
transformaciją suvokiame kaip įmonių, organizacijų ar valdžios institucijų veiklos 
modelio keitimą, naudojantis kasdien tobulėjančiomis informacinių technologi-
jų galimybėmis. Skaitmeninimo poveikį galima patirti kiekvieną dieną. Jis keičia 
žmonių gyvenimo būdą visame pasaulyje. Susiformuoja nauji įpročiai: geri ir 
nelabai. ,,Šiuolaikinis žmogus įgijo naują ydą – greitį.“ Šiuos žodžius anglų rašyto-
jas Aldousas Huxley‘as parašė anksčiau nei prieš 50 metų fantastiniame romane 
„Drąsus naujas pasaulis“. Modernumo vertė – greitis. Šiandien mes internetu už-
sisakome įvairius daiktus, kurie pristatomi kitą dieną. Kišenėje nešiojamės išma-
nųjį telefoną ir galime bet kada ir bet kur naudotis skaitmeninėmis paslaugomis. 
Žmogus yra visada prisijungęs, išnyksta riba tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, 
būnama bet kur ir visur. Šią skaitmeninę transformaciją mes vadiname vis grei-
čiau augančia technologijų pažanga, kur naujosios technologijos keičia ir įtraukia 
greitį į mūsų kasdienį gyvenimą. 

Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos grėsmės paskelbtas karantinas didžiuliu 
greičiu įtraukė skaitmenines technologijas į švietimo sistemą ir tapo jai nemažu 
iššūkiu. Mokytojai, suaugusiųjų švietėjai įvairiomis priemonėmis ieškojo sprendi-
mų, kaip vykdyti mokymą nuotoliniu būdu. Švietimo technologijų įmonės sukūrė 
gausybę inovatyvių ugdymo sprendimų, kurie padėjo ne tik suvaldyti situaciją, bet 
ir pagerinti mokymo kokybę bei besimokančiųjų pasitenkinimą procesu. Daugelio 
nuomone, jokia švietimo reforma Lietuvoje neatnešė tiek progreso šiam sekto-
riui, kiek karantino paskelbimas ir privalomas nuotolinio mokymo įvedimas visose 
švietimo įstaigose. Tačiau šis progresas atnešė ir didelių iššūkių bei problemų 
švietimo specialistams.

Skaitmeninimas keičia žmonių 
gyvenimo būdą visame pasaulyje. 
Susiformuoja nauji įpročiai: geri ir 
nelabai. ,,Šiuolaikinis žmogus įgijo 
naują ydą – greitį.“
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35Klausimai suaugusiųjų švietėjams

Informacinės technologijos plečia švietimo galimybes. Jos vaidina dvejopą vai-
dmenį. Viena vertus, palaiko ir išplečia esamų mokymosi metodų galimybes, lei-
džia šias metodikas išplėsti į naujas naudojimo sritis. Kita vertus, IT leidžia sukurti 
naujas mokymosi metodikas, kurios be jų būtų negalimos. Nuotolinis mokymasis, 
internetiniai seminarai ir kt. įgalina individualius mokymosi būdus ir savarankiš-
ką mokymąsi, suteikia lankstumo, kita vertus, reikia gerai apgalvoti, kaip ir kam 
skaitmeninis mokymasis naudojamas. Kaip naudoti skaitmenines technologijas 
ir nepamiršti besimokančiojo mokymosi procese? Kaip padėti besimokantiesiems 
įveikti „skaitmeninimo šmėklas“? Kaip organizuoti nuotolinį mokymą, kad visiems 
būtų užtikrintos lygios galimybės? Kaip užtikrinti besimokančiųjų saugumą ir 
privatumą? Tai klausimai, į kuriuos atsakymų turi ieškoti švietimo įstaigų vadovai, 
mokytojai, lektoriai. 

Ar mums reikalinga skaitmeninė etika? 

Pasikeitus švietimo pobūdžiui ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas besimo-
kančiojo saugumui ir privatumui. Kaip tai užtikrinti? Kaip teigia įvairūs šaltiniai, 
privatumas ir duomenų apsauga yra sprendimo, o ne problemos dalis. Šiuo metu 
technologijas valdo žmonės. Nėra lengva potencialias plėtros tendencijas griežtai 
suskirstyti į blogąsias ar gerąsias, pageidaujamas ar kenksmingas, naudingas ar 
žalingas, ypač kai platesniame kontekste matoma ne viena galima tendencija. 
Politikai, technologijų kūrėjai, verslininkai ir mes visi privalome rimtai apsvarstyti, 
ar norime paveikti technologijų raidą bei jų taikymą, ir svarbiausia, kaip tai pada-
ryti. 

Straipsnyje ,,Expertin: ,,Wir sind völlig nack – Digitale Ethik als Wertekompass” 
Štutgarto skaitmeninės etikos instituto vadovė profesorė Petra Grimm teigia, kad 
skaitmeninimas formuoja vis daugiau gyvenimo sričių, bet tai turi įvykti pagal 

Kaip padėti besimokantiesiems įveikti 
„skaitmeninimo šmėklas“? Kaip organizuoti 
nuotolinį mokymą, kad visiems būtų 
užtikrintos lygios galimybės? Kaip užtikrinti 
besimokančiųjų saugumą ir privatumą?
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36etikos standartus. „Prielaida, kad skaitmeninimas turėtų būti naudingas geram 
gyvenimui, suponuoja tai, kad negalima aukoti tokių pagrindinių teisių, kaip au-
tonomija, laisvė, teisingumas ir privatumas.“ Ekspertė mano, kad etika ne trukdo 
naujovėms, o tik labiau jas optimizuoja. Skaitmeninė etika gali būti navigacijos 
priemonė ir vertybių kompasas ir padėti skaitmeninti sėkmingam gyvenimui. 
Tačiau daro prielaidą, kad skaitmeninimas turi atitikti mūsų demokratinių vertybių 
sistemą: humanišką skaitmeninimą, kuris saugo mūsų privatumą ir asmens laisvę 
bei leidžia mums spręsti ir veikti savarankiškai.

Anot profesorės, šiuo metu mūsų laisvė vis labiau ribojama. Kompanijos „Goog-
le“, „Facebook“ ir „Amazon“ veikia neskaidriai ir naudojasi savo neribota galia. Jos 
naudojasi didžiuliu duomenų kiekiu, kad priimtų sprendimus apie mus ir paveiktų 
mūsų sprendimus. Mes esame visiškai nuogi: jie sprendžia, ar esame skolingi, ar 
esame prislėgti, ar patikimi ir pan. Profesorės nuomone, reikia atitinkamo įmonių 
sąmoningumo ir vertybinio požiūrio. Reikia susitarti, kurios taisyklės turėtų būti 
taikomos ir kaip jas galima praktiškai įgyvendinti. Vartotojai taip pat turi būti su-
manūs ir įgyti skaitmeninės etikos kompetenciją. Šiuo tikslu profesorė su žinias-
klaidos universiteto studentais sukūrė „10 skaitmeninės etikos įsakymų“ ir „Skai-
tmeninės saugos kompasą“. Tai yra gairės, kaip interneto vartotojai gali bendrauti 
vieni su kitais internete, užtikrinti asmens orumą, apsisprendimą ir veiksmų laisvę. 
Daugiau apie tai čia (vokiečių k.).

Kaip mums geriau gyventi internete? 

Internetas yra jauniausia ir daugeliu atžvilgių galingiausia iš tokių komunikavimo 
priemonių, kaip telegrafas, telefonas, radijas, televizija. Internetas šiandien labai 
naudingas ir žada būti dar naudingesnis ateityje, tačiau netinkamai naudojamas 
jis gali pridaryti ir daug žalos. Ar internetas bus nauda ar žala, iš esmės lemia 
mūsų pasirinkimas, teigiama leidinyje ,,Ethische Herausforderungen der Digitali-
sierung in der Weiterbildung“. Jame pateikiami principai, kuriais remiamasi etiš-
kai vertinant visuomenės komunikavimą. Pagrindinis etinis principas: žmogus ir 

Skaitmeninimas turi atitikti mūsų 
demokratinių vertybių sistemą: humanišką 
skaitmeninimą, kuris saugo mūsų privatumą 
ir asmens laisvę bei leidžia mums spręsti ir 
veikti savarankiškai.

https://www.hdm-stuttgart.de/digitale-ethik/digitalkompetenz/10_gebote
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37žmonių bendruomenė yra visuomenės komunikavimo priemonių naudojimo tikslas 
ir matas; komunikuoti turėtų žmogus su žmogumi, ir tai turėtų padėti visapusiš-
kam žmogaus vystymuisi”. Šis principas galioja perduodamam turiniui, komunika-
vimo procesui, struktūriniams bei sisteminiams komunikavimo klausimams. Kitas 
svarbus principas yra bendrasis gėris, tai „visuomeninio gyvenimo sąlygų visu-
ma, leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams nariams geriau ir lengviau pasiekti 
tobulybę”. Bendrąjį gėrį reikia suprasti plačiai, kaip visumą vertingų tikslų, kuriems 
bendruomenės nariai bendrai įsipareigoja ir dėl kurių įgyvendinimo bei palaikymo 
bendruomenė egzistuoja. Pavienių narių gėris priklauso nuo jų bendruomenių ben-
drojo gėrio. Trečias svarbus principas – dorybė, akinanti žmones ginti bei skatinti 
bendrąjį gėrį, yra solidarumas. Tai nėra „miglotos užuojautos ar paviršutiniško 
susijaudinimo” regint kitų žmonių vargus jausmas, bet, priešingai, tai „tvirtas ir 
atkaklus nusiteikimas darbuotis dėl bendrojo gėrio, tai yra dėl visų ir kiekvieno ge-
rovės, nes visi esame atsakingi už visus”. Šiandieniam solidarumui būdingas ypač 
aiškus bei reikšmingas tarptautinis matmuo, verta kalbėti apie tarptautinį bendrąjį 
gėrį ir pareigą dėl jo darbuotis.

Interneto plėtra kelia daug kitokių klausimų, susijusių su tokiais dalykais, kaip pri-
vatumas, duomenų saugumas ir konfidencialumas, autorinės teisės ir intelektinės 
nuosavybės teisiniai nuostatai, pornografija, neapykantą kurstančios svetainės, 
naujienomis dangstomi gandai bei šmeižikiška informacija ir daug kas kita. Vis 
dėlto interneto plačiąja prasme nelaikome problemų šaltiniu, vertiname jį kaip 
naudos žmonijai šaltinį. Tačiau nauda bus didžiausia tik išsprendus problemas.
Kaip matėme, solidarumo dorybė yra interneto tarnavimo bendrajam gėriui ma-
tas. Būtent bendrojo gėrio kontekste nagrinėtinas etinis klausimas: „Ar komunika-
vimo priemonės naudojamos geriems ar blogiems tikslams?”

Pagrindinis etinis principas: 
žmogus ir žmonių bendruomenė 
yra visuomenės komunikavimo 
priemonių naudojimo tikslas ir 
matas; komunikuoti turėtų žmogus 
su žmogumi, ir tai turėtų padėti 
visapusiškam žmogaus vystymuisi.
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38Minėtame leidinyje teigiama, kad ta atsakomybė tenka daugeliui pavienių žmonių 
ir grupių. Visi interneto vartotojai įpareigoti naudotis internetu kompetentingai ir 
disciplinuotai, turėdami tik morališkai gerus tikslus. Tėvai privalo to mokyti savo 
vaikus ir prižiūrėti, kaip jie tai daro. Kritiškai naudotis internetu turėtų būti moko-
ma mokyklose, kitose vaikams ir suaugusiesiems skirtose švietimo įstaigose bei 
programose. Tai turėtų būti visapusiško mokymo naudotis visuomenės komunika-
vimo priemonėmis dalis – mokymo, apimančio ne tik techninių įgūdžių lavinimą 
– kompiuterinį raštingumą ir panašiai, – bet ir gebėjimo kompetentingai, kritiškai 
vertinti turinį. 

Leidinio ,,Ethische Herausforderungen der Digitalisierung in der Weiterbildung“ 
autoriai mano, kad naudingi galėtų būti interneto etikos kodeksai, jei jie yra rimtų 
ketinimų vaisius, formuluojami bei įgyvendinami, įtraukus visuomenės atstovus, 
ir jei jie atsakingiems informacijos teikėjams numato atitinkamas bausmes už 
nusižengimus, įskaitant viešąją cenzūrą. Kartais tam tikromis aplinkybėmis gali 
prireikti valstybės įsikišimo: pavyzdžiui, įsteigti komunikavimo priemonių pataria-
mąsias tarybas, atstovaujančias plačiam nuomonių bendruomenėje spektrui.

Leidinio autoriai supranta, kad daug sudėtingų su internetu susijusių klausimų ne-
įmanoma išspręsti be tarptautinių susitarimų: pavyzdžiui, kaip garantuoti įstatymų 
besilaikančių asmenų bei grupių privatumą, netrukdant už įstatymų vykdymą bei 
saugumą atsakingiems pareigūnams sekti nusikaltėlius ir teroristus; kaip apginti 
autorinės ir intelektinės nuosavybės teises, kaip įkurti ir išlaikyti visiems interneto 
vartotojams įvairiomis kalbomis laisvai prieinamos informacijos dideles interne-
tines saugyklas; kaip apginti moterų teises, galimybes naudotis internetu ir kitais 
su naująja informacijos technologija susijusiais aspektais. Pirmiausia techniniu, 
edukaciniu ir kultūriniu aspektais būtina dėmesį kreipti į tai, kaip sumažinti skai-
tmeninę prarają tarp informacijos požiūriu turtingųjų ir neturtingųjų.

Apibendrinant galima teigti, kad skaitmeninės technologijos, internetas gali būti 
nepaprastai vertingi žmonių gyvenime. Jis gali skatinti gerovę ir taiką, intelekti-
nę ir estetinę brandą, tautų tarpusavio supratimą pasauliniu lygmeniu. Skatinti 

Bendrojo gėrio kontekste 
nagrinėtinas etinis klausimas: 
„Ar komunikavimo priemonės 
naudojamos geriems ar blogiems 
tikslams?“
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39turinio ir procesų skaitmeninimą – tai iššūkis, su kuriuo daugelį metų susiduria 
suaugusiųjų švietimo įstaigos ir su kuriuo susidurs ir ateityje. Tai taikoma visiems 
suaugusiųjų andragoginio darbo aspektams, nuo tikslinio iki skaitmeninių formatų 
tinkamumo konkretiems dalyviams, iki etikos ir teisinių mokymo bei mokymosi 
sistemų. Kokius etinius iššūkius turėtų įveikti suaugusiųjų švietėjai? Pirmiau-
sia užtikrinti mokymosi proceso dalyvių ir darbuotojų saugumą, parodyti, kad jų 
duomenys naudojami taupiai ir atsakingai. Skatinti darbuotojus aktyviai dalyvauti 
skaitmeninimo procese, tobulinti IT kompetencijas. Neriboti besimokančiųjų ir dar-
buotojų laisvės, palaikyti jų apsisprendimą ir užsitikrinti gebėjimą kritiškai mąstyti. 
Turėti drąsos įveikti skaitmeninimo iššūkius besimokančiųjų ir darbuotojų naudai. 
Elgtis sąžiningai su dalyvių ir darbuotojų asmeninėmis teisėmis, bendrauti pagar-
biai, parodyti jiems dėkingumą ir netoleruoti išnaudojimo. 

Šį tekstą rasite čia.

Literatūra

1. „Expertin: ,,Wir sind völlig nackt“ – Digitale Ethik als Wertekompass”. 
Interneto prieiga.

2. Ethische Herausforderungen der Digitalisierung in der Weiterbildung“. 
Interneto prieiga.

3. 10 GEBOTE DER DIGITALEN ETHIK. 
Interneto prieiga.

https://epale.ec.europa.eu/en/node/161671
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Expertin-Wir-sind-voellig-nackt-Digitale-Ethik-als-Wertekompass-4097982.html
https://epale.ec.europa.eu/de/resource-centre/content/ethische-herausforderungen-der-digitalisierung-der-weiterbildung 
https://www.hdm-stuttgart.de/digitale-ethik/digitalkompetenz/10_gebote
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GENUTĖ GEDVILIENĖ     LINA KANKEVIČIENĖ

Informacinės visuomenės 
technologijos ir jų kaita  
švietimo sistemoje. 
Monografija

Ši monografija yra informacinės visuomenės technologijų taikymo metu atliktų 
nacionalinių tyrimų rezultatas. Informacinės visuomenės technologijos apima in-
formacijos kūrimo, diegimo, sklaidos ir valdymo funkcijas. Tai gali įvaldyti besimo-
kanti arba siekianti išsilavinimo visuomenė. Kitaip tariant, augant kompiuterinių 
technologijų naudojimui reikalinga kompiuteriškai raštinga visuomenė. Technolo-
gijos padeda įvaldyti pagrindines kompiuterių programas, kaip antai tekstų apdo-
rojimo; duomenų bazių, informacijos saugojimo ir valdymo galimybes ir galimas 
grėsmes; interneto valdymą; bendravimo elektroninėmis visuomenės informavimo 
priemonėmis galimybes (elektroninis paštas, tinklo priemonės ir kt.) darbui, laisva-
laikiui, dalijimuisi informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir atliekant 
tyrimus. Mokslinės literatūros, nacionalinių ir tarptautinių dokumentų analizės 
pagrindu monografijoje išryškintos informacinės visuomenės technologijos, jų 
supratimas, vaidmuo ir galimybės švietimo procesuose, dėstytojų ir studentų vai-
dmuo aukštųjų mokyklų studijų procese.

Informacijos kūrimo, diegimo, sklaidos 
ir valdymo funkcijas gali įvaldyti 
besimokanti arba siekianti išsilavinimo 
visuomenė. Kitaip tariant, augant 
kompiuterinių technologijų naudojimui 
reikalinga kompiuteriškai raštinga 
visuomenė.
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41Monografija suskirstyta į keturis skyrius. Pirmame skyriuje pristatoma informa-
cinės visuomenės technologijų integravimo į aukštojo mokslo studijas empirinių 
tyrimų metodologija, atlikti tyrimai, jų imtis, pasirinkti metodai. 

Antrame skyriuje analizuojama informacinės visuomenės raida ir poveikis aukš-
tojo mokslo studijoms. Detalizuojami informacinės visuomenės technologijų (IVT) 
socialiniai pokyčiai, raštingumo kaita nuolat besivystančiu laikotarpiu. Apžvelgia-
mas dėstytojo vaidmuo ir kompetencijų svarba informacinėje visuomenėje. Prista-
tomas žvalgomasis tyrimas, kuriame atskleidžiama, kokias IVT naudoja studentai 
ir kokio lygio yra jų įgūdžiai, ypač daug dėmesio skiriant IVT naudojimui studijų 
procese. Detaliai aprašyti ir pateikti tyrimo rezultatai padeda suprasti ir įvertin-
ti esamą situaciją. Taip pat šiame skyriuje pateikiami atlikto kokybinio tyrimo 
− dokumentų analizės – rezultatai. Autorės, siekdamos išsiaiškinti informacinės 
visuomenės prioritetus Europos Sąjungoje, dokumentus analizuoja nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiais. 

Trečias skyrius skirtas informacinės visuomenės integravimo į aukštojo mokslo 
studijas procesui pristatyti. Skyriuje pateikiama informacinės visuomenės sam-
prata, tikslai ir IVT integravimo į aukštojo mokslo studijas priežastiniai reiškiniai. 
Pristatomas kiekybinis tyrimas, kuriuo buvo siekama išsiaiškinti dėstytojų ir stu-
dentų nuomonę apie informacinių technologijų naudojimą, kokius skaitmeninius 
įgūdžius plačiąja prasme turi abi šios grupės. Kiekybinio tyrimo duomenys pateikti 
ir aprašyti preciziškai, matematiškai apdoroti daugiamatės statistikos metodais, 
tokiais kaip faktorinė, klasterinė, dispersinė analizė. 
Ketvirtame skyriuje aptariamas modernaus mokymo(si) procesas. Pristatomas 
modelis, kuriame išryškinamas informacinių visuomenės technologijų galimas 
integravimas į studijas. Taip pat analizuojama, kokios iškyla kliūtys ir barjerai tai-
kant modernias technologijas. Pristatomi kokybinio ekspertinio tyrimo rezultatai. 
Norėdamos įvertinti IVT taikymą ir atskleisti to vertinimo analizę, autorės pasitel-
kia Vilniaus ir Kauno aukštojo mokslo institucijų mokslininkus. 
Tikimasi, kad ši monografija bus naudinga visuomenei, t. y. mokslininkams, uni-
versitetų, kolegijų dėstytojams, profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojams ir kitiems besidomintiems XXI a. informacinės visuomenės technolo-
gijomis.

Visą monografijos tekstą rasite čia.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/informacines-visuomenes-technologijos-ir-ju-kaita-svietimo-sistemoje
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RASA POCEVIČIENĖ

Taip ar ne nuotoliniam  
mokymui(si)? 

Būti ar nebūti nuotoliniam mokymui(si) ir ką galime padaryti dabar? 

Taigi, norėjome ar nenorėjome, bet prasidėjus COVID-19 pandemijai teko mokyti ir 
mokytis nuotoliniu būdu. Atsakymas į klausimą būti ar nebūti nuotoliniam moky-
mui(si) kaip ir aiškus, belieka atsakyti į antrąjį – ką dabar galime padaryti? Kaip 
galime geriau pasiruošti naujam nuotolinio mokymo(si) etapui? Ko pasimokėme, 
kokios patirties įgijome per pastaruosius kelis visuotinio nuotolinio mokymo(si) 
mėnesius? 

Iš karto derėtų perspėti, kad sunku pateikti vieną atsakymą – kiekvienas turėsime 
sprendimą priimti pats, bet keletą pagrindinių didaktinių principų ir nuostatų tikrai 
galima išskirti. Taip, būtent, didaktinių, nes nuotolinis mokymasis yra ne tik tech-
nologijos, bet ir mokymasis, visų pirma, mokymasis, kuris irgi turi savo principus, 
nuostatas ir teorijas. Šie dalykai nuotolinio mokymosi atveju iš esmės yra kiek 
kitokie nei tiesiogiai dirbant auditorijose ir klasėse. 

Taigi, nuotolinis mokymas(is) iš esmės keičia mūsų veiklą. Keičia ne tik išoriškai, 
bet ir iš vidaus. Ir tai yra esminė nuostata, kuria turime vadovautis planuodami 
nuotolinio mokymo(si) procesą, kurdami nuotolinio mokymo(si) kursus ar jiems rei-
kalingą mokymo(si) turinį. Šios nuostatos esmė yra ta, kad nuotolinis mokymas(is) 
pirmiausia yra mokymasis, o ne mokymas. Kitaip sakant, čia mes kalbame apie 
į besimokantįjį orientuotą mokymo(si) procesą, kurio centre nuo pat pirmosios iki 
paskutinės minutės yra besimokantysis.

Nuotolinis mokymas(is) iš esmės keičia mūsų veiklą. 
Keičia ne tik išoriškai, bet ir iš vidaus. Ir tai yra esminė 
nuostata, kuria turime vadovautis planuodami 
nuotolinio mokymo(si) procesą, kurdami nuotolinio 
mokymo(si) kursus ar jiems reikalingą mokymo(si) 
turinį.
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44Tai reiškia, kad nuo pat pirmosios mokymo(si) proceso planavimo minutės turime 
pasisukti 180 laipsnių kampu ir į mokymo(si) procesą žiūrėti ne iš mokytojo, o iš 
besimokančiojo pozicijos. Tai reiškia, kad, planuodami patį mokymo(si) procesą, 
mes, mokytojai, turime galvoti, ne ką ir kaip AŠ išdėstysiu, kokios užduotys tai in-
formacijai labiausiai tiktų, kokioje platformoje ar su kokia programa vesiu pamoką 
ar pateiksiu užduotis ir pan. Planuodamas turiu galvoti ne apie save, o apie be-
simokantįjį, t. y. ką ir kaip turi daryti JIE (besimokantieji), kad pasiektų atitinkamą 
savo išsikeltą mokymosi tikslą, kaip ir netgi kokia apimtimi JIEMS ta medžiaga, 
informacija ir netgi užduotys turi būti pateiktos, kad dirbdami savarankiškai – bū-
tent savarankiškai arba su minimalia pagalba – JIE galėtų pasiektų savo išsikeltų 
mokymosi tikslų ir rezultatų ir t. t.

Tiesą sakant, metodikos šia tema galima rasti ir „Epale“, tik ji dar ne visur 
„tapo kūnu“, todėl norėtųsi pasidalinti keletu rekomendacijų, kurios galėtų 
būti naudingos mokytojams ir visoms kitoms suinteresuotoms šalims,  
šiandien organizuojant nuotolinį mokymąsi: 

 ● Būtina prisiminti, kad besimokančiajam dirbant savarankiškai ir nuotoliniu 
būdu reikės 2 ar 3, o kartais ir daugiau kartų daugiau laiko tam pačiam rezul-
tatui pasiekti nei dirbant su mokytoju auditorijoje, todėl ir užduočių turi būti 
mažiau, todėl ir informacija turi būti padalinta ir pateikta besimokančiajam 
mažesnėmis dalimis. 

 ● Labai aiškiai turi būti aprašyta pati užduotis ir net nurodytas užduoties atliki-
mo būdas bei jo terminai, ir netgi vertinimo kriterijai. Mat, ir pastarieji gali „pa-
sufleruoti“, kokio rezultato tikimasi ir kaip tą užduotį atlikti. O kai yra aišku, yra 
ir saugu – visiems mažiau nerimo, abejonių, baimių ir pan. Išsami informacija 
ypač reikalinga tiems besimokantiesiems, kurie dar neturi savarankiško moky-
mosi įgūdžių, kurie dar nemoka motyvuotai ir planingai mokytis. 

 ● Mokomojoje medžiagoje, pristatymuose pateikti tik esminę informaciją arba 
esminius dalykus jose paryškinti kitu šriftu, pabraukti, apibraukti, nuspalvinti 
ryškiau ar pan., kad besimokančiajam būtų kiek įmanoma lengviau ją suvokti ir 
įsisavinti. 

Tai reiškia, kad nuo pat pirmosios mokymo(si) 
proceso planavimo minutės turime pasisukti 180 
laipsnių kampu ir į mokymo(si) procesą žiūrėti ne iš 
mokytojo, o iš besimokančiojo pozicijos.
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45 ● Dėl tos pačios priežasties tekstą skaidyti nedidelėmis apimtimis, įdėti pa-
veikslėlių, iliustracijų, pavyzdžių, sukeliančių tam tikras asociacijas, papildančių 
tekstą ir pan. Prisiminkime, kad vienas iš esminių gero vadovėlio kriterijų yra 
galimybė iš jo mokytis savarankiškai. Tą patį galima pasakyti apie nuotolinio 
kurso kokybę. 

 ● Būtina nurodyti, ne tik ką reikia padaryti, bet ir kaip tai padaryti. Pvz., ar tai 
turi būti „Power Point“ pristatymas ir kiek skaidrių turi būti; ar gali būti atsaky-
mai „Wordo“ formatu (kokios apimties ir pan.). 

 ● Būtina nurodyti, iki kada užduotys turi būti padarytos. Geriausia laikytis 
ankstesnio užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. siųsti medžiagą tiek ir tokiu dažnumu, 
kada ir kiek užsiėmimų buvo numatyta tvarkaraštyje. Arba mokantiems moky-
tis savarankiškai maždaug savaitei. Atliktų užduočių, jeigu jos trumpos, labai 
konkrečios ir nedidelės apimties, reikėtų laukti iki kito užsiėmimo, o jei didesnės 
apimties, analitinio, sintetinio ar vertinamojo pobūdžio, skirti savaitę ar pan. 
Tik jokiu būdu neužversti besimokančiųjų dideliu kiekiu informacijos, gausybe 
užduočių ir pan. Kita vertus, laikas nuo vienos užduoties iki kitos turi būti toks, 
kad jūs kaip mokytojas gautumėte sistemingą grįžtamąjį ryšį ir būtumėte tikri, 
kad besimokantieji suprato esmę ir jiems galima skirti naują dalį medžiagos ir 
naujas užduotis. Be to, jums irgi reikia laiko pasiruošti kitiems užsiėmimams, 
teikti nuolatinį grįžtamąjį ryšį ir ne tik apie turinį, bet ir apie mokymosi procesą. 

 ● Visai naudinga pridėti pavyzdį arba užduoties atlikimo kriterijus, ypač jeigu 
ją vertinsite. Kriterijai irgi „pasufleruoja“ besimokančiajam, kaip turi atrodyti jų 
atsakymas. 

 ● Nevertėtų skirti užduoties tik perskaityti atsiųstą medžiagą, nes tokios užduo-
tys dažniausiai apskritai neatliekamos, be to, juk mūsų tikslas nėra perskaityti. 
Perskaitę jie turėtų ką nors atlikti: išrinkti, užpildyti lentelę, atsakyti į klausimus 
ar pan. – tai, kas leis mums suprasti, kad jie perskaitė, suprato esmę ir galime 
jiems duoti kitą dalį informacijos. 

Rengiantis užsiėmimams, jokiu būdu negalvokite, 
kad tai laikina. Priešingai, viliuosi, kad kaip tik šiuo 
laikotarpiu mes ne tik sukursime įdomių ir patrauklių 
mokymosi produktų – juos galėsime naudoti ir vėliau. 
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46 ● Vertėtų paskirti kontaktinių konsultacijų laiką ir informuoti besimokančiuosius, 
kada jos vyks, kiek laiko truks. Gal net pasiūlyti iš anksto atsiųsti klausimus. 
Taip visi kartu mokysimės valdyti laiką ir studijų procesą. 

 ● Diferencijuoti darbą su besimokančiaisiais. Tiems, kurie moka, gali ir nori dirbti 
savarankiškai, o gal net ir savivaldžiai, nuolatinė kontrolė netgi nėra būtina. 
Priešingai, pasitikėjimas jais ir atsakomybė gali būti puiki motyvavimo priemo-
nė. Jiems galima pateikti užduotis gal net ir visai savaitei ar dar ilgesniam 4-ių 
savaičių laikui, paliekant tik konsultacijų ir grįžtamojo ryšio galimybę, o „sutau-
pytą“ laiką skirti tiems, kurie nemoka ir nenori arba negali padaryti savaran-
kiškai, tiems, kurie be mokytojo dalyvavimo negalėtų pasiekti net ir minimalių 
mokymosi rezultatų. 

 ● Mokymąsi reikėtų ne tik diferencijuoti, bet ir individualizuoti bei personalizuoti 
užduotis ir jų atlikimo laiką ir pobūdį (kas išties yra nelengva, kai 30 ir daugiau 
besimokančiųjų mokosi būdami vienoje fizinėje aplinkoje), remtis patirtimis, 
mokytis vieniems iš kitų, taikyti įvairius mokymosi metodus, reflektuoti, ugdytis 
įvairias bendrąsias kompetencijas ir t. t. Kitaip sakant, nuotolinis mokymasis 
sukuria puikias prielaidas visiems Gerosios mokyklos principams realizuoti. 

 ● Kiek įmanoma dažniau naudoti įrašytus užsiėmimus, raštu pateiktas užduotis, 
rekomendacijas ir pan., o „gyvai“ dirbti, tik kai tai neišvengiama. Geriau individu-
aliai ar nedidelėmis grupelėmis. Be to, tai turėtų būti tikrai interaktyvios veiklos, 
kurių metu ir mokytojas, ir besimokantieji yra aktyvūs, nes juk niekam nėra 
reikalinga čia ir dabar „kalbanti galva“. Tuo labiau, kad ir techninės galimybės, ir 
kitų, kartu gyvenančių ir, tikėtina, dirbančių namuose nuotoliniu būdu, darbiniai 
įsipareigojimai. Kitaip sakant, tikrai nėra reikalo čia ir dabar gyvai organizuoti 
visus užsiėmimus su visais besimokančiaisiais, nes, deja, fizinis dalyvavimas dar 
neužtikrina mokymosi kokybės ir tikrai nėra mokymosi sėkmės garantas. 

Kiek įmanoma dažniau naudokite įrašytus 
užsiėmimus, raštu pateiktas užduotis, 
rekomendacijas ir pan., o „gyvai“ dirbkite, tik kai tai 
neišvengiama. Geriau individualiai ar nedidelėmis 
grupelėmis.



2 SKYRIUS             Rasa Pocevičienė: Taip ar ne nuotoliniam mokymui(si)?

47 ● Kita vertus, juk kaip tik vienas iš nuotolinio mokymosi privalumų yra tas, kad 
mokytis galima kiekvienam patogiu laiku. Vadinasi, net interneto tinklo apkrovą 
galima reguliuoti mokantis kone 24 val. per parą. Tuo labiau, kad vieni esame 
„pelėdos“, o kiti – „vyturiai“, t. y. vieniems produktyviausias paros laikas yra 
rytas, o kitiems vakaras. Tereikia, kad tam tikroje nuotolinio mokymosi aplinkoje 
besimokantieji rastų mūsų ar kitų mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų (pasiū-
la jau dabar yra tikrai pakankama, tuo labiau, kad dabar daug kas siūlo atvirai 
naudotis šiais ištekliais) įrašytas pamokas, tam tikrų temų, laboratorinių ir prak-
tinių darbų aiškinimą, demonstravimą, komentarus ir pan. Įrašai už tiesioginį 
kalbėjimą naudingesni ir tuo, kad galima juos sustabdyti ir, esant poreikiui, per-
klausyti kelis kartus, pasižymėti svarbius dalykus ir vėl klausytis. Tai išsprendžia 
vieną dažniausių darbo auditorijoje arba sinchroniniu nuotoliniu būdu problemų 
– ką nors praleidęs, kartais net ir trumpam nukreipęs dėmesį, iš karto nesupra-
tęs mokytojo aiškinimo, nebegali suprasti tolesnės informacijos. 

 ● Geriausia būtų, kad užsiėmimai su tais pačiais besimokančiaisiais vyktų ne 
daugiau kaip 2 skirtingose nuotolinio mokymosi aplinkose, nes prie kiekvienos jų 
reikia priprasti, išmokti ją valdyti ir pan. – ir ne tik mokytojui, bet ir besimokan-
čiajam. Tam reikia 8, kartais net ir 24 valandų papildomo darbo. 

 ● Rengiantis užsiėmimams, jokiu būdu negalvoti, kad tai laikina. Priešingai, 
viliuosi, kad kaip tik šiuo laikotarpiu mes ne tik sukursime įdomių ir patrauklių 
mokymosi produktų – juos galėsime naudoti ir vėliau, gal nevisuotinai, bet, 
pavyzdžiui, tiems, kurie dėl negalios ar ligos, atstumo, poreikio rūpintis kitais, 
per mažo norinčių mokytis skaičiaus, gyvenamosios vietovės, per daug nutolu-
sios nuo mokymosi institucijų, ar dėl kokių nors kitų priežasčių negali atvykti į 
mokymo įstaigą; arba kai dėl mokytojo ligos, komandiruotės, kitų nenumatytų 
priežasčių nėra kam vesti užsiėmimo. 

 ● Nebijokime klausti ir dalintis savo patirtimis vieni su kitais. Juk dabar – kaip 
niekada anksčiau – iš tikrųjų tapome nuolat besimokančia visuomene. Jei kam 
nors tai pasirodys naudinga, taikykite, klauskite, rašykite, siūlykite. Tikiuosi, kad 
bent jau šioje srityje pasibaigus karantinui galėsime pasakyti „nėra to blogo, 
kas neišeitų į gerą“.

Visas tekstas.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/buti-ar-nebuti-nuotoliniam-mokymuisi
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MAXIMILIAN GÖLLNER      LISA KAMMERER

Suaugusiųjų švietimo 
internetiniai seminarai:  
metmenys, organizavimas 
ir įgyvendinimas

Skaitmeninant švietimą ir siekiant parengti suskaitmenintus mokymo ir mokymosi 
sprendimus, internetinių vaizdo renginių reikšmė šiuo metu akivaizdžiai didėja. 
Pasiūla auga, plečiasi ir sklaida. 45 procentai Vokietijos piliečių jau naudojasi 
skaitmeniniu turiniu, taikomosiomis programomis internetinėse paskaitose arba 
seminaruose, kad galėtų kelti savo kvalifikaciją. Didžiausias skaitmeninio turinio 
privalumas šiems naudotojams – galimybė tęsti mokymąsi neatsižvelgiant į laiką 
ir vietą (plg. „Bitkom“ 2017). Palyginti didelis yra ir mobiliųjų įrenginių skaičius, 
šiandien mokymosi tikslais naudojamų skaitmeninėse erdvėse (plg. Kulmer, 
2018). Atrodytų, lyg ir yra pakankama priežastis atidžiau panagrinėti mokymo 
būdus ir jų metodinį bei didaktinį potencialą. 

Projekte „Mokytis toliau“ kartu su Austrijos federaliniu suaugusiųjų švietimo 
institutu (bifeb) ir suaugusiųjų švietėju bei internetinių seminarų ekspertu Davidu 
Röthleriu buvo išsamiai išnagrinėtas internetinio seminaro formatas. Pirminiai 
klausimai buvo suformuluoti labai paprastai: „Kaip tai apskritai vyksta? Kokiomis 
metodinėmis bei didaktinėmis sąlygomis tai gali pavykti?“ Toliau pateikiamos 
aktualios metodinės bei didaktinės diskusijos. Jų rezultatas – kokybės standartai 
ir pagalbinės įgyvendinimo priemonės. Šis leidinys suaugusiųjų švietimo srityje 
dirbantiems asmenims siūlomas kaip praktinės gairės, kuriomis kaip pagalbine 
priemone galima naudotis kuriant profesionalią koncepciją ir rengiant internetinius 
seminarus.

Kyla klausimas, kaip galima paskatinti besimokančiųjų 
šalių komunikaciją ir bendradarbiavimą arba kokie 
mokymus vedančio asmens sąveikos veiksmai ir  
kada sudaro palankesnes sąlygas mokymo 
tikslams pasiekti.



2 SKYRIUS             Maximilian Göllner, Lisa Kammerer: Suaugusiųjų švietimo internetiniai 
                              seminarai: metmenys, organizavimas ir įgyvendinimas

49Sąvoką „internetinis seminaras“ sudaro žodžiai „internetas“ ir „seminaras“. Iš 
esmės ji apibrėžia seminarą, kuris vyksta „pasauliniame žiniatinklyje“ – internete 
(plg. fondą „Komunikacijos priemonės švietimo srityje“, be leidimo metų nuoro-
dos). Šio tipo tiesioginės transliacijos renginiai dažniausiai rengiami naudojant 
konferencinio ryšio sistemą ir transliuojami tiesiogiai – dažniausiai naudojamos 
programos, pvz., „Adobe Connect“ 3 arba „Zoom“ 4 (šių dviejų programų palygini-
mas pateiktas 2.1. skyriuje). Internetiniuose seminaruose tradiciškai perteikiamas 
specifinis mokymo turinys. Paprastai tai vyksta tiesiogiai transliuojant vaizdą: 
rodomi pranešėjai ir tam tikras turinys. Be to, jie vyksta nustatytu laiku, tad visi 
internetinio seminaro dalyviai gali susitikti vienu metu ir sinchroniškai bendrauti 
vienas su kitu. Tarpusavio komunikacija vyksta kalbant internetu arba papildant ją 
vaizdu ir garsu. 

Didelis internetinių seminarų privalumas – jie tinka įvairioms taikomosioms sritims 
ir tikslinėms grupėms: jie sudaro galimybes dalyvauti konferencijose arba semi-
naruose dalyviams, kuriems tektų įveikti didelius atstumus arba riboto judumo 
asmenims. Be to, įtraukiami, visų pirma, dirbantys asmenys, kurie dėl laiko stokos 
negalėtų dalyvauti tęstinio mokymosi procese darbo metu. Vietos nepriklausomy-
bė suteikia papildomą galimybę suderinti šeimos reikalus ir tęstinį mokymąsi.
Internetinis seminaras gali būti parengtas skirtingomis temomis. Tinkama techni-
nė infrastruktūra sudaro galimybes pasiūlyti ir tokį turinį, kurio iš pirmo žvilgsnio 
greičiausiai nesietume su internetiniu seminaru, pvz., virtualiąsias ekskursijas arba 
apsilankymus muziejuje. 

Integruotasis mokymasis 

Paskutiniaisiais metais tokiems nuotolinio ugdymo būdams, kaip, pvz., interneti-
niai seminarai, integruotojo mokymosi kontekste tenka vis didesnis vaidmuo (plg. 
Aschemann, 2018, p. 2). Čia „integruotasis mokymasis“ reiškia klasikinių, analo-
ginių ugdymo sprendimų papildymą skaitmeninėmis komunikacijos priemonėmis 
virtualiosiose ugdymo erdvėse (plg. Arnold ir kt., 2015, p. 23). 

Akivaizdinių ir nuotolinių mokymų 
aplinkos kombinacija jau keletą metų 
apibūdinama hibridiškumo sąvoka – kaip 
mišri dviejų pirmiau minėtų sistemų 
forma.
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nagrinėti mokymo turinius, keistis jais tarpusavyje arba (kartu) gilintis į pasirinktus 
klausimus. Integruotojo mokymosi metmenys ir su tuo susijęs mokymosi erdvės 
ribų panaikinimas lemia daugybę ugdymo sprendimo koncepcijos ir organizavimo 
pokyčių. Sukuriamos ne tik visiškai naujos ugdymo aplinkos, bet ir darniai keičiasi 
mokančiųjų bei besimokančiųjų asmenų vaidmenys. 

Skaitmeninės erdvės metodika ir didaktika 

Akivaizdinių ir nuotolinių mokymų aplinkos kombinacija jau keletą metų apibūdi-
nama hibridiškumo sąvoka – kaip mišri dviejų pirmiau minėtų sistemų forma (plg. 
Kerres 2002). Čia skaitmeninių ugdymo erdvių metodinio ir didaktinio organizavi-
mo klausimas kelia naujų iššūkių mokymus vedantiems asmenims. Tiesa, kalbant 
apie skaitmeninės erdvės mokymų aplinkos koncepciją taip pat kyla klausimas, 
kaip galima paskatinti besimokančiųjų šalių komunikaciją ir bendradarbiavimą 
arba kokie mokymus vedančio asmens sąveikos veiksmai ir kada sudaro pa-
lankesnes sąlygas mokymo tikslams pasiekti. Bet kuriuo atveju dėl realizavimo 
skaitmeninėje erdvėje reikia rinktis kitus būdus, mat mokyti naudojant skaitmeni-
nės komunikacijos priemones yra „taikomi mokymo principai, kuriems reikia kitokių 
pasvarstymų apie mokomojo turinio pristatymą“ (žr. ten pat, p. 1). 

Hibridinė mokymo aplinka – visiškai pagal Klauso Holzkampo apmąstymus 
apie mokymo ir mokymosi „trumpąjį jungimą“ (1993) – prieštarauja prielaidai, 
kad tam tikros žinių perteikimo ir įgijimo formos, palyginti su kitomis, galėtų 
būti geresnės arba pranašesnės. Greičiau jau darytina prielaida, kad: 

 ● Atskiros mokymo aplinkos sudedamosios dalys turėtų būti kildinamos iš mo-
kymo tikslų, 

 ● Mokymo aplinkos kokybė įgyvendinama ir kombinuojant įvairius metodinius 
bei didaktinius elementus (plg. Kerres 2002, p. 3). Visgi ką tuomet šie teoriniai 
pagrindai reiškia internetiniams seminarams ir kaip šiuos seminarus profesiona-
liai parengti bei organizuoti?

Visą tekstą skaitykite čia.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/suaugusiuju-svietimo-internetiniai-seminarai-metmenys-organizavimas-ir
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JULIJA MELNIKOVA     

Edgaro Dale‘o patirties 
kūgio teorija ir skaitmeninis 
suaugusiųjų mokymasis

Pagal savo darbo pobūdį turiu galimybę matyti ir asmeniškai dalyvauti įvairiuose 
suaugusiųjų mokymosi renginiuose – mokymuose, kursuose, seminaruose ir pan. 
Ir, deja, turiu konstatuoti, jog gana dažnai suaugusiųjų mokymosi efektyvumas 
geriausiu atveju pasiekia vos 20 %. Atsakymas į klausimą „kodėl“ atskleistas 
apklausiant mokymų vedėjus-lektorius. Jie teigė: „Aš perteikiau visą informaciją...“, 
„Jie buvo apmokyti...“, „Jie turi visą informaciją...“, „Jiems buvo išaiškinta ...“.

Būtų galima išskirti tokias pagrindines mokymų vedėjų, lektorių,  
andragogų klaidingas nuostatas, kurios vienaip ar kitaip lemia  
mokymų neefektyvumą:

 ● Manome, jog besimokančiojo galva visiškai tuščia (tarsi tuščias 
indas) ir gali vienu metu priimti didžiulį kiekį informacijos;

 ● Mes pradedame pildyti besimokančiojo galvą informacija, ilgu 
monologu pasakodami viską, ką mes žinome apie studijų dalyką. 
O žinome mes tikrai daug!

 ● Informaciją, kuri sykiu netilpo į galvą, mes perduodame popieri-
niame arba elektroniniame pavidale ir esame įsitikinę, kad besi-
mokantysis ją įsisavins;

 ● Rezultatas – po tokių mokymų suaugęs žmogus grįžta į savo 
darbo vietą ir smulkiais žingsniais, klaidų ir bandymų keliu, tampa 
(arba netampa) specialistu.

Gana dažnai suaugusiųjų mokymosi efektyvumas 
geriausiu atveju pasiekia vos 20 proc.
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Amerikiečių psichologas Edgaras Dale‘as 1969 m. pasiūlė patirties kūgio teoriją 
(žr. paveiksliuką žemiau). Šia teorija svarbu vadovautis visiems suaugusiųjų 
švietėjams.

Edgaro Dale‘io patirties kūgis

10%

30%

70%

20%

50%

90%

to, ką jie 
perskaitė

to, ką jie 
pamatė

to, ką jie 
pasakė ar 
parašė

to, ką jie 
išgirdo

to, ką jie 
išgirdo ir pamatė

to, ką jie pasakė arba 
parašė apie save ir savo 
patirtį, veiksmus

 / padarė



2 SKYRIUS             Julija Melnikova: Edgaro Dale‘o patirties kūgio teorija ir 
                              skaitmeninis suaugusiųjų mokymasis

53Perskaitę ir išgirdę informaciją žmonės gali apibrėžti, apibūdinti, paaiškinti. Pama-
tę ir išgirdę – demonstruoti, taikyti. Parašę ir apsakę savo patirtį žmonės išmoksta 
analizuoti, kurti, generuoti, vertinti.

Patirties kūgio teorija plačiai taikoma andragogikoje. 
Kaip ją pritaikyti suaugusiųjų skaitmeniniam mokymui(si):

1 patarimas
Užtikrinkite patyrimą – kuo mažiau instrukcijų ir kuo daugiau autonomijos ir sava-
rankiškumo. Neatsiejama el. mokymosi kursų dalis turėtų būti pagalbos sistema, 
leidžianti jums gauti pagalbą ir būtiną informaciją. Be to, besimokantieji turi turėti 
laisvę pasirinkti ir mokytis jiems patogiomis sąlygomis. Suaugusieji besimokantieji 
perleidžia naujas žinias per senų žinių prizmę, todėl jie nori pasirinkti kelią patys. 
Mokymąsi galima organizuoti savarankiško individualaus ar grupinio darbo forma 
ugdytojui nedalyvaujant. Be to, jūs galite sugalvoti žaidimus ir jų modeliavimą 
be įvadinės informacijos. Tokiu atveju jie išranda taisykles kelyje, jei reikia, gauti 
papildomos informacijos per elektroninį kursą. Kaip jau minėta, kursų metu turėtų 
būti įrengta pagalbos sistema, padedanti įveikti mokymosi sunkumus.

2 patarimas
Į kursus įtraukite didaktinius modelius, skirtus skirtingos patirties ir žinių lygio 
žmonėms. Suaugusieji turi vidinės brandos, turtingą gyvenimo patirtį ir gilesnių 
žinių negu vaikai. Tai reiškia, kad jūs turite sutelkti dėmesį į įvairesnę auditoriją, 
atsižvelgdami į skirtingų žmonių praeitį, patirtį ir įgūdžius. Pavyzdžiui, vieni lengvai 
naršo internete, o kiti nenaudoja kompiuterio kasdieniame gyvenime. Rengiant 
kursą reikia atsižvelgti į visas įmanomas galimybes. Kad kursas būtų įdomus 
suaugusiesiems, sukurkite keletą skirtingų modelių. Prieš kurdami kursą atlikite 
apklausą, kad nustatytumėte galimus techninius suvaržymus ir įvertintumėte žinių 
ir gebėjimų lygį.

3 patarimas
Naudokite socialinius tinklus ir įrankius bendrauti internete, kad susietumėte 
mokymąsi ir socialinę plėtrą. Suaugę žmonės pirmenybę teikia tiems mokymosi 
metodams, kurie numato socialinę sąveiką. Pavyzdžiui, jei suaugusieji žino, kad 
naujos žinios suteiks jiems galimybę įgyti įgūdžių, atitinkančių jų socialinį vaidme-
nį, jie noriai mokysis. Internetiniam mokymuisi galite naudoti socialinius tinklus ir 

Suaugusieji besimokantieji perleidžia naujas žinias per 
senų žinių prizmę, todėl jie nori pasirinkti kelią patys.
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Pagalvokite apie veiklą, kuri prisideda prie „LinkedIn“ ir „Google Plus“ naudojimo. 
Jūsų besimokantieji susitiks su tais, kurie dalijasi savo pomėgiais ir kuria platų 
kontaktų tinklą.

4 patarimas
Įtikinti besimokančiuosius, kad naujos žinios padės jiems spręsti kasdienes proble-
mas. Suaugusieji turi žinoti, ką ir kodėl jie daro, ypač kai kalbama apie mokymąsi. 
Jie turi suprasti, ne tik ką jie turi išmokti, bet ir kaip informacija gali būti taikoma 
netolimoje ateityje. Vaikai ramiai priima tai, kad žinios, kurias jie įgyja, nebus 
naudojamos tam tikrą laiką. Suaugusieji nenori gaišti laiko abstrakcijoms. Jie turi 
turėti tokį žinių bagažą, kuris padėtų jiems spręsti problemas. Nepamirškite pasa-
kyti, kas jiems bus naudinga kurso metu. Jei įmanoma, pateikite realių pavyzdžių 
ir papasakokite autentiškų istorijų.

5 patarimas 
Kiekvienas kursas, modulis ar veikla turėtų turėti tinkamą pagrindimą. Motyvacija 
vaidina pagrindinį vaidmenį suaugusiųjų švietime. Štai kodėl jums reikia moty-
vuoti besimokančiuosius, argumentuoti visų veiklų, užduočių ir modulių, kuriuos 
siūlote, tikslus ir rezultatus. Jie turi žinoti, kodėl tam tikras kurso komponentas 
reikalingas ir kokią naudą jie turės. Priešingu atveju jūsų kursas atrodys bepras-
mis. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti besimokantiesiems dirbti grupėje ir aiškiai nuro-
dyti, kad šis pratimas ugdo bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius, kurie bus 
naudingi baigus mokymus. Vaikams nereikia žinoti priežasčių, suaugusieji negali 
mokytis jų nežinodami. Priešingu atveju jie užduos klausimus apie kurso tinkamu-
mą, ypač jei jie nemato realaus poreikio įgyti naujų žinių ir įgūdžių.

O kokiomis teorijomis savo darbe vadovaujatės jūs?

Šį tekstą rasite čia. 
 

Suaugusieji turi žinoti, ką ir kodėl jie daro, ypač 
kai kalbama apie mokymąsi. Vaikai ramiai priima 
tai, kad žinios, kurias jie įgyja, nebus naudojamos 
tam tikrą laiką. Suaugusieji nenori gaišti laiko 
abstrakcijoms.

Vaikams nereikia žinoti priežasčių, suaugusieji 
negali mokytis jų nežinodami.

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/edgaro-daleo-patirties-kugio-teorija-ir-skaitmeninis-suaugusiuju-mokymasis
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MILENA PUCHOVA

Nuotolinis profesinis 
mokymas. 
Kaip sekasi jį įgyvendinti? 

Dėl koronaviruso prevencijos Lietuvoje įvedus karantiną, nuo 2020 m. kovo 30 d. 
Vilniaus technologijų mokymo centre bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas 
pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu. Toks ugdymo modelis bus naudojamas iki ka-
rantino pabaigos. Pasidomėjome, kaip sekasi profesijos mokyti nuotoliniu būdu ir 
su kokiais iššūkiais susiduria mokytojai.

Laukiama sprendimų

Vilniaus technologijų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija 
Putnaitė sako, jog mokymą vykdant nuotoliniu būdu didžiausias iššūkis – praktinių 
gebėjimų, reikalingų tam tikroms kompetencijoms įgyti, suteikimas baigiamųjų 
kursų mokiniams.

„Apie 70 proc. profesinio mokymo sudaro praktinis mokymas. Mokymo centro pro-
filis – IT ir inžinerija, tad jei IT mokymo programos gali būti puikiai įgyvendinamos 
ir nuotoliniu būdu, daugumai inžinerinių kvalifikacijų įgyti reikia konkrečių praktinių 
įgūdžių realioje darbinėje aplinkoje su realiais įrankiais ir įrenginiais. Kaip būsimas 
chirurgas neišmoks operuoti žiūrėdamas vaizdo įrašus, taip staklininkas, elektri-
kas, mechatronikas neįgis profesijai reikalingų praktinių įgūdžių nuotoliniu būdu 
nepadirbėjęs realiai“, – sako ji.

Centro direktoriaus pavaduotoja 
pripažįsta, kad nuotolinis mokymas 
pranoko visus lūkesčius.
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nų – kompetencijų vertinimo – šiems mokiniams, kaip bus su praktika ar praktiniu 
mokymu? „Jei šiuo karantino laiku mokiniai būtų mokomi vien teorijos, kažin ar jie 
taps gerais specialistais – juk profesinį mokymą mokiniai renkasi, kad įgytų realių 
praktinių įgūdžių, reikalingų būsimam darbui”, – akcentuoja ugdymo organizatorė.
Pranoko lūkesčius

Tačiau V. Putnaitė pripažįsta, kad nuotolinis mokymas pranoko visus lūkesčius. 
„Nors esu optimistė ir visus iššūkius pasitinku drąsiai, vis tik buvo nuogąstavimų, 
kaip pavyks juos įveikti. Nuotolinis mokymas leido visiems peržiūrėti ir prisiminti 
jau kiek primirštą savo darbo metodiką tiek mokytojams, tiek vadovams: mokyto-
jams – kruopščiai pasiruošti kiekvienai pamokai, atnaujinti mokymo(si) medžia-
gą, suteikti grįžtamąjį ryšį kiekvienam besimokančiajam, reflektuoti savo veiklą, 
vadovai savo įtemptose dienotvarkėse rado daugiau laiko „apsilankyti“ mokytojų 
pamokose, tiesa – virtualiai dalyvaudami sinchroninėse pamokose”, – tvirtina 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kaip vieną svarbiausių aspektų, šiandien lemiančių nuotolinio mokymo sėkmę, 
V. Putnaitė įvardija organizacijos komandą. „Didžiausia vertybė – ne pasirinkta 
nuotolinio mokymo aplinka, nors ji mokymo centre yra puiki ir nenuvylė net pirmą 
nuotolinio mokymo dieną, bet žmonės – mokytojai, jų noras tobulėti, bandyti, eiti 
pirmyn, jų nuoširdi pagalba vienas kitam“, – didžiuojasi V. Putnaitė.

Daugiau laiko pasiruošimui

Mokytoja Kristina Ališauskienė pasakoja, kad laukdama pirmosios nuotolinės pa-
mokos išties nerimavo, tačiau tik pradėjusi pamoką suprato, jog tikrai be reikalo. 
„Viskas vyko labai sklandžiai. Kol kas matau tik nuotolinio mokymo privalumus. 
Nors pamokoms ruošiuosi daug daugiau, bet yra atsiradusi didelė motyvacija“, – 
sako ji ir pabrėžia, kad įvedus nuotolinį mokymą kasdien sutaupo apie dvi valan-
das, kurios būdavo skiriamos pasiruošimui vykti į darbą. 

Nors nuotoliniam mokymui reikia 
daugiau darbo ir pastangų, bet namų 
aplinka, neskubėjimas ir nesiblaškymas 
leidžia susikaupti ir dirbti produktyviau.
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57Nors nuotoliniam mokymui reikia daugiau darbo ir pastangų, bet namų aplinka, 
neskubėjimas ir nesiblaškymas leidžia susikaupti ir dirbti produktyviau, įsitikinusi 
mokytoja. 

Kristina pripažįsta, kad iš pradžių buvo kiek keistoka kalbėti nematant mokinių 
veidų. „Atrodė, kad kalbu sienoms. Tačiau su laiku tas jausmas išnyko. Labai 
džiaugiuosi šia patirtimi. Tai buvo didelis iššūkis, kurį, manau, mes visi drauge 
įveikėme“, – džiaugiasi mokytoja. 

Jai pritaria ir mokytoja Rita Daukšienė, pastebėjusi, kad kai pamokos vykdavo 
klasėje, norėdavosi, kad mokiniai tyliai sėdėtų, nebūtų juokelių, pašnekesių ar 
komentarų. „O vykstant nuotolinėms pamokoms, turiu pripažinti, kad labai keista 
ir nelengva kalbėti vienai prie kompiuterio, kai ausinėse tylu ir visų mikrofonai 
išjungti, atrodo, kad kalbu pati su savimi“, – pirmųjų pamokų įspūdžiais dalijasi R. 
Daukšienė.

Naudinga patirtis

Mokytojas Augustas Storoženko pasakoja taip pat su nežinomybės jausmu laukęs 
pirmųjų nuotolinių pamokų. Tačiau pradėjęs jas vesti džiaugėsi – mokinių atsilie-
pimai apie tokią mokymo sistemą yra teigiami. O į mokymosi proceso tobulinimą 
mokytojas įtraukia ir mokinius: „Kartu diskutuojame, kaip paįvairinti nuotolinį 
mokymą, kas juos pačius domintų. Patirtis smagi ir aš dar kartą įsitikinu senu geru 
posakiu: nėra to blogo, kas neišeitų į gera“, – sako mokytojas, dėkodamas kole-
goms už susitelkimą ir pagalbą.

Nors aplinkiniai sako, kad tai tik periodas, kuris anksčiau ar vėliau baigsis, Vilniaus 
technologijų mokymų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Putnaitė ragina 
įvertinti įgytos patirties naudą ir motyvuoja: „Būkite tikri – tai, ką darome dabar, 
ko mokomės ir ko išmoksime, nepasibaigs. Tai ne veltui. Tai mūsų ateities galimy-
bės.“

Visas tekstas.

„Būkite tikri – tai, ką darome dabar, ko 
mokomės ir ko išmoksime, nepasibaigs.
Tai ne veltui. Tai mūsų ateities galimybės.

http://https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/nuotolinis-profesinis-mokymas-kaip-sekasi-ji-igyvendinti
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MOOC ir suaugusiųjų 
švietimas: kaip sėkmingai 
sukurti atvirus visuotinio 
nuotolinio mokymo kursus 

2017 m. pavasarį Austrijoje buvo surengti masiniai atvirieji internetiniai kursai 
suaugusiųjų švietimo specialistams „EBmooc“. Jie buvo skirti skaitmeninėms prie-
monėms bei suaugusiųjų švietimo įgūdžiams stiprinti ir susilaukė didelės sėkmės, 
pritraukę apie 3 000 dalyvių. Rengiant šį leidinį šie kursai buvo laikomi atspirties 
tašku. Reakcijos į „EBmooc“ suaugusiųjų švietimo srityje iš pradžių buvo gana san-
tūrios, vėliau vis palankesnės ir palaikančios, ir ne tik mokytojai, bet ir paslaugų 
teikėjai, programų ir produktų kūrėjai rodė vis didesnį susidomėjimą atvirų visuo-
tinio nuotolinio mokymo kursų (angl. Massive open online course, MOOC) formatu. 
Jiems ir skirtos šios gairės. 

Leidinyje nagrinėjami masiniai atvirieji internetiniai kursai (liet. MAIK), t. y. platūs ir 
atviri skaitmeninio mokymosi pasiūlymai. Masiniai atvirieji internetiniai kursai gali 
būti labai skirtingi. Susipažinti pateikiame būdingas dviejų kraštutinių polių, būtent 
„xMOOC“ ir „cMOOC1“, charakteristikas: „xMOOC“ kursuose pateikiamas turinys, o 
„cMOOC“ – daugiausia rekomenduojama literatūra ir remiamasi skatinimo veiks-
niais. „xMOOC“ kursuose mokomasi iš kviestinių ekspertų, o „cMOOC“ kiekvienas 
mokosi iš to, ko nori. „xMOOC“ kursuose numatyti aiškūs mokymosi tikslai visiems, 
o „cMOOC“ kursuose – nebent individualūs tikslai. „xMOOC“ kursai yra išbandyti 
ir sertifikuoti, o „cMOOC“ kursai – ne, nes kiekvienas mokosi to, ko nori. „xMOOC“ 
atveju naujumo efektas mažesnis, tačiau ryškesnis paslaugų teikimo aspektas. 
Todėl „xMOOC“ atveju lengviau pereiti nuo analoginio prie skaitmeninio švietimo 
formato (ir atvirkščiai, „cMOOC“ atveju reikia daugiau praktinės patirties ir sava-
rankiškos veiklos). 
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59Kyla klausimas, ar apskritai įmanoma parengti bendras „how-to-mooc“ gaires, 
kurias būtų galima taikyti ir „xMOOC“, ir „cMOOC“. Be abejo, atsižvelgdami į mūsų 
didelę su „xMOOC“ susijusią patirtį, esame linkę remtis „x“ formatu. Vis dėlto „x“ 
ir „c“ laikome veikiau viena kitą papildančiomis nei nesuderinamomis kategorijo-
mis. Yra ir tarpinių kategorijų tarp „cMOOC“ ir „xMOOC“, pvz., iš „kviestinių asmenų 
pranešimų“ sudaryti masiniai atvirieji internetiniai kursai, kurie prasideda labai 
struktūrizuota veikla ir baigiasi nedidelių atvirų kūrėjų grupių sudarymu (t. y. per-
einama nuo x prie c). Apibendrinant galima pasakyti: kiekvieniems MAIK reikalingi 
tam tikri pastovūs struktūriniai elementai, taip pat rengiant MAIK būtina užtikrinti 
laisvo žinių kūrimo ir darbo tinkle galimybes.

Trys dizaino elementai, kuriems reikia skirti dėmesį rengiant  
abiejų tipų atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus, yra: 

 ● Tam tikras išankstinis proceso struktūrizavimas (pvz., grafikas ir (arba) 
kiti aiškūs orientavimosi ir struktūros elementai); 

 ● Bendradarbiavimo ir tinklų kūrimo galimybės (pvz., socialinė žiniasklai-
da, interesų grupės ir pan.); 

 ● Įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis pagrįsta mokymosi aplinka, kuri 
būtų įvairiapusė ir atitiktų skirtingų tipų besimokančiųjų poreikius. 

Šios gairės, be abejo, labiau orientuotos į „xMOOC“ nei į „cMOOC“, bet jose 
aptariami ir minėti bendri dizaino elementai. MAIK gairių idėja nenauja. Tai rodo 
ir tyrimas, kuriame nagrinėjamos MAIK dalyvių nuomonės ir patirtis. Jose visose 
MAIK kūrėjai iš savo patirties mėgina pateikti (daugiau ar mažiau išsamių) 
patarimų kolegoms. 

Gairių kūrėjai iš savo patirties mėgina 
pateikti daugiau ar mažiau išsamių 
patarimų kolegoms.
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Šios gairės skiriasi tuo, kad jose nagrinėjami konkretūs suaugusiųjų švietimo 
aspektai, išryškėję organizuojant „EBmooc“. Remdamiesi šia patirtimi, daugiausia 
dėmesio skyrėme šiek tiek kitokiems dalykams, nei, pavyzdžiui, aukštojo mokslo 
sektoriaus gairės. Didaktika „EBmooc“ taip pat nagrinėjama atsižvelgiant į tikslinę 
suaugusiųjų grupę. Taigi mes susitelkiame į suaugusiųjų švietimą ir gilinamės į 
tuos pagrindinius turinio aspektus, kurie pasirodė problemiškiausi. 

Gairės sudarytos taip: po bendrų patarimų dėl sprendimo surengti 
MAIK aptartos išteklių, visuomenės informavimo, bendradarbiavimo, 
didaktikos, mokomosios medžiagų, licencijavimo, įgyvendinimo, 
papildomų pasiūlymų ir sertifikavimo formų temos: 

 ● Kiekviename iš šių skyrių pirmiausia išdėstomos bendrosios nuostatos. 

 ● Toliau pateikiama trumpa su „EBmooc“ susijusios patirties ataskaita ir 
jos aptarimas.

 ● Atsižvelgiant į abi šias dalis, suformuluojami patarimai.  
Jie tekste paryškinti. 

 ● Be to, daugelyje skyrių pateikiamos papildomos informacijos nuorodos. 
Paskutinio skyriaus tema „Masinių atvirųjų internetinių kursų kokybė ir 
atsiliepimai“, o priede teikiami šaltiniai ir kitos rekomendacijos.

Visą gairių tekstą skaitykite čia.

Didaktika ir kitos temos nagrinėjamos 
atsižvelgiant į tikslinę suaugusiųjų grupę.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/mooc-suaugusiuju-svietime-kaip-sekmingai-sukurti-atvirus-visuotinio
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INGRIDA BORISENKO    JULIJA MELNIKOVA

IKT suaugusiųjų švietėjams.  
Suaugusiųjų švietėjų vadovas

Knyga „IKT suaugusiųjų švietėjams. Suaugusiųjų švietėjų vadovas“ – tai vienas iš 
tarptautinio projekto „Technologijų naudojimas suaugusiųjų švietime: žinojimas, 
vertinimas ir prieinamumas” rezultatų. Jos tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams 
naudoti IKT (informacines komunikacines technologijas) ir skaitmeninės žiniasklai-
dos priemones savo darbe.

 „AAA-StepUp2-ICT“ projektas siekia formuoti suaugusiųjų švietėjų gebėjimus 
naudoti IKT konkrečiame darbo kontekste. Daugiausia dėmesio projekte skiria-
ma praktiniams mokymo aspektams ir siekiama paskatinti suaugusiųjų švietimo 
tiekėjų organizacijas domėtis strateginiu technologijų teikiamų galimybių integra-
vimu į mokymą(si). Ši mokymo knyga nėra vadovėlis ar mokslinė studija, orien-
tuota į IKT įgūdžių formavimo programą. Ja siekiama padėti visiems suaugusiųjų 
švietėjams naudoti e. mokymosi metodus, priemones ir būdus mokymo procese 
– pradedant planavimo etapu ir baigiant dalyvių mokymosi įvertinimu. 

Šiuo vadovu siekiama padėti visiems 
suaugusiųjų švietėjams naudoti e. 
mokymosi metodus, priemones ir 
būdus mokymo procese – pradedant 
planavimo etapu ir baigiant dalyvių 
mokymosi įvertinimu.
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62Ši mokymo knyga prasideda įvadu, kuriame pateikiama andragogikos sąvoka ir 
aiškinamas mokymosi veiklos suvokimas. Toliau skaitytojas ras suaugusiųjų švie-
timo situacijos Europoje ir ypač projekto partnerių šalyse apibūdinimą bei suaugu-
siųjų švietėjo apibrėžimą, kuriuo remiasi projektas ir jame sukurti rezultatai.

Knygoje apžvelgiamos šešios suaugusiųjų mokymo proceso sritys: 

1.  Mokymo planavimas ir koordinavimas 

2.  Mokymo poreikių įvertinimas 

3.  Mokymo turinio projektavimas 

4.  Mokymo turinio kūrimas 

5.  Mokymo įgyvendinimas 

6.  Mokymo įvertinimas

Suaugusiųjų švietimas (dar vartojamas terminas „suaugusiųjų švietimas ir mo-
kymasis“) – tai labai plati sąvoka. Suaugusiųjų švietimas gali būti formalusis ir 
neformalusis (galima išskirti daugiau tarpinių sričių). Jis apima daugelį profesinių 
sričių bei platų asmeninių aspektų spektrą. Svarbu paminėti, kad suaugusieji nėra 
vienodo amžiaus – ši sąvoka (priklausomai nuo konteksto) apima jaunus suaugu-
siuosius (16 m. amžiaus ir vyresnius) bei senjorus, jau seniai pasiekusius pensijinį 
amžių. Įvadas „12 būdų, kaip suaugusiųjų švietėjams padidinti IKT naudojimą 
suaugusiųjų švietime“ ( angl. ICT for Adult Educators 12 Stepping Up to Technolo-
gy in Adult Education) Jungtinės Tautos 2015 m. apibrėžė suaugusiųjų švietimą ir 
mokymąsi: „Visiems žmonėms, nepaisant jų lyties, amžiaus, rasės, etninės kilmės, 
negalios, migrantams, vietinėms tautoms, vaikams ir jaunimui, ypač gyvenan-
tiems pažeidžiamoje aplinkoje, turi būti prieinamos mokymosi visą gyvenimą 
galimybės, padedančios įgyti būtinų žinių ir įgūdžių, leidžiančių tomis galimybėmis 
pasinaudoti ir visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime”. Dažnai suaugusių-
jų švietimo dalyviai tvirtina, jog kompetentingas suaugusiųjų švietėjas yra labai 
svarbus. Tačiau kaip apibūdinamas kompetentingas suaugusiųjų švietėjas? Būtų 
sunku pateikti bendrą kompetencijų sąrašą, taikomą visiems ir tuo pačiu rodantį 
esminius skirtumus nuo kitose švietimo srityse dirbančių pedagogų.

IKT kompetencijų neturėjimas gali dar labiau padidinti 
gilėjantį žinių skirtumą…Todėl IKT kompetencijų 
stiprinimas yra būtinas patiems suaugusiųjų 
švietėjams dėl jiems keliamų formaliojo ir neformaliojo 
mokymosi uždavinių įvairovės.
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63Plačiai suaugusiųjų švietimo ir mokymosi sričiai reikia skirtingų švietėjų (moky-
tojai, instruktoriai, dėstytojai ir kt.). Suaugusiųjų švietėjų įvairovė priklauso nuo 
konteksto (formalusis, neformalusis, asmeninis, profesinis, kultūrinis, socialinis), 
vaidmens (veikla ir atsakomybė) ir asmeninio švietėjų konteksto. Visi šie trys 
aspektai gali būti siejami su IKT. AAA-StepUp2ICT parengta apklausa – tai bandy-
mas pažvelgti, kaip IKT gali tapti vienu iš esminių bendrosios suaugusiųjų švietėjo 
charakteristikos elementu. IKT kompetencijos yra svarbios, ir daugelis suaugusių-
jų, tarp jų ir švietėjai, vis dar stengiasi išsiaiškinti, kaip IKT gali padėti įgyti žinių ir 
įgūdžių, kurie leistų pasinaudoti galimybėmis ir visavertiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime.

IKT svarbios Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslams – 17-os ambicingų tikslų 
rinkinyje, kuriais siekiama įveikti skurdą ir badą, kiekvienam žmogui užtikrinti 
kokybišką išsilavinimą, pagerinti sveikatos apsaugą, įveikti lyčių ir kitą nelygybę, 
apsaugoti ir atnaujinti tvarų ekosistemų naudojimą, pagerinti socialinę ir ekono-
minę raidą, kiekvienam žmogui užtikrinant tinkamą darbą ir skatinant ekonominį 
augimą iki 2030 metų. Kaip įmanoma to pasiekti? IKT – tai pagrindinė varomoji 
jėga ne tik gerinant švietimo kokybę, bet ir siekiant daugelio kitų tikslų. IKT kom-
petencijų neturėjimas gali dar labiau padidinti žinių skirtumą ne tik tarp šalių, 
bet ir bendruomenių viduje, tarp kartų, tarp įvairių sektorių ar net to paties sek-
toriaus darbuotojų, įskaitant bendrąją švietimo sistemą ir konkrečiai suaugusiųjų 
švietimą. Todėl IKT kompetencijų stiprinimas yra būtinas patiems suaugusiųjų 
švietėjams dėl jiems keliamų formaliojo ir neformaliojo mokymosi uždavinių 
įvairovės. Tai turi įtakos ne tik jų asmeniniam dalyvavimui visuomenės gyvenime, 
bet ir jų profesinėms galimybėms ir atsakomybei. Kaip jie gali ugdyti savo moki-
nių bendrąsias ir (ar) specialiąsias IKT kompetencijas, jeigu jų pačių (profesinės) 
IKT kompetencijos yra nepakankamos? Kyla klausimas, kokių IKT kompetencijų 
reikia suaugusiųjų švietėjui apskritai bei dirbant konkrečioje srityje su tam tikromis 
tikslinėmis grupėmis.

„Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenys“ (DigComEdu) (angl. 
European Framework for the Digital Competencies of Educators) yra skirti visų 
švietimo lygių pedagogams, įskaitant bendrąjį ir profesinį suaugusiųjų švietimą 
bei neformalųjį švietimą.

DigComEdu Metmenyse pateikiamas „pažangos modelis, padedantis pedagogams 
vertinti ir tobulinti savo skaitmenines kompetencijas“. Aprašomi šeši skirtingi 
etapai, kuriais formuojamos skaitmeninės pedagogų kompetencijos. Pirmuose 
dviejuose etapuose (Naujokas (A1) ir Tyrinėtojas (A2) pedagogai įsisavina naują 
informaciją bei susiformuoja bendras skaitmenines praktikas; kituose dviejuose 
etapuose (Diegėjas (B1) ir Ekspertas (B2) jie šias praktikas pritaiko, plėtoja ir 
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duoda savo žinias, kritiškai vertina esamas praktikas ir kuria naujas. Atkreiptinas 
dėmesys į struktūrinį šios lygių sistemos panašumą su „Bendrųjų Europos kalbų 
mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ (BEKM) (angl. Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) leidinyje pateikta kalbos mokėjimo 
lygių sistema. Ši progresyvinė struktūra (apimanti arba neapimanti vertinimo) gali 
būti naudojama kuriant profesinio (suaugusiųjų) pedagogų rengimo programas.

Šie bendrieji pedagogų IKT kompetencijų metmenys suteikia puikų kontekstą, 
leidžiantį apibrėžti ir suskirstyti įvairias bendrąsias ir specialiąsias pedagogų kom-
petencijas, kurių reikia darbui su suaugusiais konkrečiuose kontekstuose. Jie taip 
pat suteikia įdomų požiūrį į tęstinį profesinį tobulėjimą, paremtą jau įgytų kompe-
tencijų lygio įvertinimu.

Visas vadovo tekstas.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/informacines-komunikacines-technologijos-suaugusiuju-svietejams
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LAIMA LAPINIENĖ     

Skaitmeninio mokymo  
ir mokymosi kokybės vadovas 

„Flexible Education Norway“ – institucija, kuri jau daugiau nei 50 metų rūpinasi 
nuotolinio ir skaitmeninio mokymo kokybe ir siekia, kad visi besimokantieji gautų 
pačią geriausią pagalbą – juk nuotolinis mokymasis teikia ne tik plačiausias gali-
mybes, bet ir paspendžia netikėtų spąstų. 

Šios organizacijos veikloje dalyvauja labai įvairios institucijos – pradedant ma-
žiausiomis skaitmeninėmis mokyklomis ir baigiant universitetais. Visi dalyviai 
žino ir supranta, kad pačių geriausių rezultatų galima pasiekti bendradarbiaujant. 
Būtent įvairių institucijų ir žmonių bendradarbiavimas kuria gerą skandinaviško 
švietimo reputaciją. 

Šios organizacijos išleistas pirmasis „Skaitmeninio mokymo ir mokymosi kokybės 
vadovo” leidimas norvegų kalba buvo toks populiarus, kad neišvengiamai turėjo 
atsirasti ir jo vertimas į anglų kalbą. 

Norvegijos kvalifikacijos sistema labai panaši į europinę, todėl teorinis leidinio 
pagrindas gali būti tarptautinis ir naudingas planuojant ir vykdant skaitmeninį 
mokymą įvairiose šalyse. 

Didžiausiu šio mokymosi privalumu autoriai laiko laisvę – tai, kad besimokančių-
jų nevaržo nei laikas, nei vieta. Dar vienas privalumas – tai erdvė variacijoms. 
Galima taikyti pačias įvairiausias technikas ir išteklius, bendradarbiauti ir kartu 
kurti žinias. Skaitmeniniam mokymuisi vis labiau populiarėjant mokytojams aktu-
aliomis tampa ne tik pedagoginės ir dalykinės žinios, bet ir skaitmeninio mokymo 
didaktikos. Taip pat jiems svarbu perprasti ir išmanyti, kaip veikia įvairios techno-
logijos, kurios ne tik išplečia mokymosi galimybes, bet ir kelia daugybę klausimų.

Pirmasis Mokymosi kokybės vadovo leidimas norvegų 
kalba buvo toks populiarus, tad neišvengiamai turėjo 
atsirasti ir jo vertimas į anglų kalbą.
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Kokių žinių, kompetencijų ir įgūdžių turi turėti skaitmeniniam mokymuisi vado-
vaujantis specialistas ir kaip jis gali padėti besimokančiajam pasiekti geriausių 
rezultatų? Kaip vykdyti mokymąsi skaitmeninėje erdvėje, kad padėtume besi-
mokantiesiems ir juos skatintume? Kokie metodai ir veiklos tam labiausiai tinka, 
kurios skaitmeninės platformos geriausios? 

Į šiuos klausimus atsakoma analizuojant tipišku norvegišku instrumentu 
laikomą didaktinių ryšių modelį, kurį sudaro septyni svarbiausi komponentai:

1. Tikslinė grupė.

2. Turinys.

3. Mokymosi rezultatai.

4. Pedagoginis požiūris.

5. Organizavimas.

6. Mokymo veiklos ir ištekliai.

7. Mokymo ir mokymosi vertinimas.

Pirmoje leidinio dalyje detaliai aprašomos visos šio modelio sudėtinės dalys de-
monstruojant, kaip glaudžiai jos susijusios tarpusavyje ir veikia viena kitą – kei-
čiantis vienai turi būti persvarstomos ir visos kitos. Manoma, kad toks modelis gali 
būti puikia pradžia planuojant skaitmeninį mokymą. 

Antroji leidinio dalis skirta specializuotiems pavyzdžiams: skaitmeninio mokymo 
įrankiams, internetinių seminarų platformoms, vaizdo ir garso medžiagai, moky-
mosi mikrosistemoms, nanomokymuisi, švietimo taksonomijai, vartotojui draugiš-
kam dizainui ir prieinamumui. Leidinio prieduose pateikiami mokymo planavimo 
ir rezultatų analizės dokumentų šablonai. Leidinys skirtas ne tik skaitmeninio 
mokymosi planuotojams ir vykdytojams, bet iš švietimo organizacijų vadovams, 
administratoriams, IT specialistams. 

Visą tekstą rasite čia.

Didžiausiu šio mokymosi privalumu autoriai 
laiko laisvę – tai, kad besimokančiųjų nevaržo 
nei laikas, nei vieta.

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/guide-quality-online-teaching-and-learning
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RASA POCEVIČIENĖ

Kuo reikšminga savivaldaus 
mokymosi kompetencija 
e. mokymosi kontekste

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) plėtra labai sparti tiek pasaulyje, tiek ir Lie-
tuvoje. O dauguma jų jau seniai yra ne siekiamybė, o realybė ne tik darbo vietose, 
bet ir namuose. Deja, technologijų vystymasis ir plėtra daug spartesnė nei kitų 
visuomeninės veiklos sričių, tarp jų ir švietimo. Nors skaitmeninis mokymasis švie-
timo teikėjams gali suteikti lankstumo ir veiksmingesnių besimokančiųjų vertinimo 
ir tikrinimo būdų, o besimokantiesiems suteikti lengvesnę, greitesnę ir pigesnę 
prieigą prie informacijos bei galimybę asmeniniams poreikiams pritaikyti moky-
mosi patirtį, efektyviai ir maksimaliai pasinaudoti šiomis galimybėmis galima tik 
mokant mokytis, mokant valdyti savo mokymosi procesą. 

Reikėtų pripažinti, kad ši kompetencija aktuali ne tik besimokantiesiems, bet ir 
patiems ugdytojams, nes visiškai akivaizdu, kad neįmanoma išugdyti kitiems to, 
ko pats ugdytojas nėra įvaldęs. Tai reiškia, kad skaitmeninėms technologijoms vis 
sparčiau žengiant į mūsų profesinį ir asmeninį gyvenimą, ir besimokantiesiems, ir 
mokytojams trūksta reikalingų kompetencijų e. mokymui(si) organizuoti bei vyk-
dyti. Tuo labiau, kad IRT taikymas mokymo(si) procese keičia ir patį mokymo(si) 
modelį. Jei tradicinio mokymo(si) atveju ugdytojas dažnai vienaip ar kitaip kontro-
liuoja visą mokymo procesą, visą jo eigą, tai e. mokymo(si) metu besimokantysis 
turi ne tik dirbti savarankiškai – jam vis dažniau pačiam tenka numatyti moky-
mosi tikslus, metodus ir veiklas (Baležentis, 2008). Vadinasi, ir besimokantysis, 
ir mokytojas susiduria su būtinybe įgyti naujų kompetencijų. Šiuo požiūriu vienas 
esminių funkcinių gebėjimų, lemiančių mokymo(si) proceso ir jo rezultatų sėkmę, 
yra mokėjimo valdyti savo mokymąsi, arba savivaldaus mokymosi, kompetencija. 

Pasinaudoti šiomis galimybėmis 
galima tik mokant mokytis, 
mokant valdyti savo mokymosi 
procesą.
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kompetencijos gebėjimai (Pocevičienė, 2011, 2014): 

 ● Gebėjimas analizuoti savo žinias ir žinoti, ką jau žinai, moki, gebi ir ko 
dar reikėtų mokytis;

 ● Gebėjimas analizuoti save, kaip besimokantįjį, t. y. žinoti, ką moki ir ko 
nemoki, kas padeda ir kas trukdo mokytis, kas motyvuoja ir t. t. Kitaip 
sakant, koks mokinys tu esi, kokią mokymosi patirtį turi, kaip ją įgyvendini 
ir kaip gali ja pasinaudoti; 

 ● Gebėjimas analizuoti savo mokymosi procesą;

 ● Gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir uždavinius; 

 ● Gebėjimas planuoti mokymosi laiką;  

 ● Gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką mokymosi turinį. Ypač tai 
aktualu mokantis virtualioje erdvėje, nes internetinės informacijos pati-
kimumas ir tikslumas yra labai įvairus, todėl gebėti susirasti ir pasirinkti 
kokybiškus mokymosi išteklius yra labai aktualus; 

 ● Gebėjimas valdyti informaciją; 

 ● Gebėjimas pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas, metodus, priemo-
nes, mokymosi išteklius, aplinką padeda besimokančiajam atlikti užduotis 
ir realizuoti mokymosi tikslus laiku, optimaliomis pastangų sąnaudomis; 

 ● Gebėjimas kryptingai veikti siekiant išsikeltų uždavinių; 

 ● Gebėjimas reflektuoti, t. y. apmąstyti, (į)vertinti savo mokymosi eigą 
ir rezultatus išsikeltų tikslų ar kitų pasirinktų kriterijų aspektu, nustatyti 
sėkmės ir nesėkmės priežastis; 

 ● Gebėjimas numatyti savo mokymosi proceso tobulinimo galimybes ir 
strategijas. 

Mokėjimą valdyti savo mokymosi kompetenciją galima apibrėžti kaip pasirengimą 
ir gebėjimą savarankiškai keltis individualius mokymosi tikslus bendrų mokymosi 
tikslų kontekste; pagal poreikį ir (ar) situaciją juos koreguoti; planuoti ir organizuoti 
savo mokymosi procesą; spręsti jo metu kylančias įvairaus pobūdžio problemas; 
reflektuoti savąją patirtį ir vertinti rezultatus bei patį procesą ir tų refleksijų pa-
grindu valdyti tolimesnę jo eigą (Pocevičienė, 2011, 2014). 
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Nuo to, kiek besimokantieji bus įvaldę šią kompetenciją, labai priklauso, kiek jie 
gebės ir kiek kokybiškai galės pasinaudoti jiems teikiamomis edukacinėmis, ypač 
e. mokymosi paslaugomis. Akivaizdu, kad viena esminių šiandienos ugdytojo 
pareigų – pagal galimybes sukurti kiek įmanoma ugdymui(si) palankią, įgalinan-
čią, skatinančią, motyvuojančią, konstruktyvią edukacinę aplinką. Tačiau kiek 
iš tos aplinkos pasiims kiekvienas besimokantysis, priklausys tik nuo jo paties, 
įsitraukimo, motyvacijos, atitinkamų gebėjimų ir kompetencijų, ypač savivaldžiojo 
mokymosi išmanymo. Kita vertus, e. mokymasis sukuria palankias sąlygas šioms 
kompetencijoms ugdyti. Pvz., e. mokymo(si) aplinka ypač palanki realizuoti šiems 
„Geros mokyklos koncepcijoje“ (2015) įvardijamiems principams, kaip antai: 

 ● Nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, kuriuo teigiama, 
kad mokymas(is) turi būti personalizuotas ir suasmenintas, pripa-
žįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai, siekiai skiriasi, kad vaikai ir 
suaugusieji mokosi nevienodais tempais ir būdais. 

 ● Mokymosi socialėjimas suvokiamas taip: mokomasi poromis, gru-
pėmis, komandomis, įvairiuose socialiniuose ir virtualiuose tinkluose. 

 ● Mokymosi iš e. šaltinių ir virtualaus pažinimo pripažinimas, tuo pat 
metu suvokiant ir aktyvaus mokymosi, mokymosi iš patirties svarbą. 

Mokymosi socialėjimas suvokiamas taip: 
mokomasi poromis, grupėmis, komandomis, 
įvairiuose socialiniuose ir virtualiuose 
tinkluose.

Kiek iš tos aplinkos pasiims kiekvienas 
besimokantysis, priklausys tik nuo jo 
paties, įsitraukimo, motyvacijos, atitinkamų 
gebėjimų ir kompetencijų, ypač savivaldžiojo 
mokymosi išmanymo.
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gyvenimą koncepcijos, tiek į besimokantįjį orientuoto ugdymo(si) paradigmos, tiek 
„Gerosios mokyklos koncepcijos“ (2015) nuostatoms įgyvendinti. Pvz., pastarojoje 
teigiama, kad ugdymasis (mokymasis) šiandien turi būti dialoginis ir tiriamasis, 
būtent: 

 ● Įdomus ir auginantis (stebinantis, provokuojantis, kuriantis iššū-
kius, pakankamai platus, gilus ir optimaliai sudėtingas); 

 ● Atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavi-
mu ir kūryba, teise klysti, gebėjimu įžvelgti savo klaidas, jas taisyti); 

 ● Personalizuotas ir savivaldusis (suasmenintas; pagrįstas asme-
niniais poreikiais ir klausimais, mokymosi uždavinių, tempo, būdų, 
šaltinių ir partnerių pasirinkimu, savistaba ir įsivertinimu); 

 ● Interaktyvus (pagrįstas sąveikomis ir partnerystėmis, dialoginis, 
bendruomeninis, tinklinis, peržengiantis mokyklos sienas, t. y. globa-
lus); 

 ● Kontekstualus, aktualus (ugdantis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui 
būtinas kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi, rengiantis 
spręsti realias pasaulio problemas ir naudotis šaltinių bei IRT įvairo-
ve);

 ● Persikeliantis už mokyklos, virstantis gyvenimo būdu (tęsiasi 
namuose, draugų būryje, neformaliojo švietimo įstaigose, taip pat 
dalyvaujant socialiniuose tinkluose ir naudojantis kt. šiuolaikinių 
technologijų teikiamomis galimybėmis, įgalinančiomis mokytis spręs-
ti gyvenimo problemas). 

Mokymosi visą gyvenimą, į besimokantįjį orientuoto ugdymo(si) paradigmoje 
kitaip turi būti organizuojamas ir mokymo procesas. Turi būti mokomasi tyrinėjant, 
eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant, o ne pasyviai 
klausantis mokytojo ar atliekant tik jo pateiktas užduotis pagal nurodytą 
technologiją ar pavyzdį. Tai ypač aktualu suaugusiųjų mokymui(si), tuo labiau, kad 
pastarieji savo žiniomis ir patirtimi gali labai paįvairinti ir mokymo(si) turinį, ir patį 
procesą.
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Ugdymas (mokymas) turi būti paremiantis ugdymąsi (mokymąsi), t. y. tikslin-
gas, įvairus, lankstus, partnerinis. Tai pagal individualius poreikius ir pasirin-
kimus, grįstus asmenine patirtimi, siekiais, prasmės suvokimu organizuotas 
mokymas(is). Daug dėmesio turėtų būti skiriama mokymui(si) mokytis – rasti, 
atsirinkti, įprasminti žinojimą. Šie gebėjimai tiesiogiai koreliuoja su 2016 m. 
Pasaulio ekonomikos forume įvardytais 10-čia gebėjimų (angl., The 10 skills 
you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution, 2016), reikėsiančių dar-
bo rinkai jau 2020 m. sėkmingai ir konstruktyviai veiklai ketvirtosios pramo-
nės revoliucijos sąlygomis organizuoti: 

Mokėjimas mokytis apima ne tik teigiamas 
mokymo(si) nuostatas, teigiamą mokymosi 
motyvaciją, bet ir savęs, kaip besimokančiojo, 
pažinimą ir gebėjimą organizuoti savo mokymosi 
procesą pagal mokytojo iškeltus tikslus ir uždavinius 
numatytiems mokymosi rezultatams pasiekti.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

10.

Kompleksinis problemų sprendimas. 

Bendradarbiavimas

Kūrybiškumas

Nuomonės turėjimas ir sprendimo priėmimas

Derybų įgūdžiai

Kritinis mąstymas

Emocinis intelektas

Darbo įgūdžiai su žmonėmis

Paslaugumas arba savanorystė

Pažintinis arba kognityvinis lankstumas
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valdyti savo mokymąsi apibrėžiamas kaip viena svarbiausių metakognityvinių 
kompetencijų, aktualių šiandieninėje žinių ir kūrybos visuomenėje. Tikėtina, kad, 
mokydamasis mokytis, žmogus suvoks kaitą kaip natūralų nuolatinį procesą, bus 
jai atviras, gebės pasitikėti savo jėgomis, kelti sau prasmingus tobulėjimo tikslus 
bei kryptingai jų siekti (Pocevičienė, 2011, 2014; Knowles, 1983, Sahlberg, 2005; 
Stanišauskienė, 2005 ir kt.). 

Mokėjimas mokytis apima ne tik teigiamas mokymo(si) nuostatas, teigiamą 
mokymosi motyvaciją, bet ir savęs, kaip besimokančiojo pažinimą, ir gebėjimą 
organizuoti savo mokymosi procesą pagal mokytojo iškeltus tikslus ir uždavinius 
numatytiems mokymosi rezultatams pasiekti. Tai ypač aktualu, kai mokytojo nėra 
šalia, ir tokių e. mokymosi situacijų būna daug. Todėl, nemokėdamas mokytis ir 
valdyti savo mokymosi, besimokantysis negali pasiekti rezultatų, net ir mokytojo 
vadovaujamas, jau nekalbant apie savarankiško mokymosi galimybes. 

Mokėjimo mokytis kompetencijų įvaldymo svarbą puikiai pagrindžia ir viena iš 
švietimo kokybės sampratų – švietimo kokybės samprata UNESCO požiūriu (Šalti-
nis: Pigozzi, 2006 (pagal Švietimo problemos analizę, 2013, lapkritis, Nr. 10 (96), 
kurioje pagrindine švietimo kokybės ašimi laikomas mokymasis. 

Taigi, norėdamas patirti mokymosi sėkmę ir malonumą, mokytis kokybiškai ir 
konstruktyviai, ypač e. mokymosi aplinkose ir savarankiškai, kiekvienas besimo-
kantysis turi suprasti, kaip vyksta jo mokymasis ir kaip jį galima tobulinti. Todėl 
svarbu turėti tokius bendruosius, gyvenimiškus gebėjimus, kaip antai: gebėjimą 
analizuoti savo mokymąsi, vertinti, reflektuoti ir t. t. Kitaip sakant, gebėti mokytis 
ir valdyti savo mokymąsi, laisvai, bet kartu atsakingai rinktis mokymosi veiklas ir 
aktyviai jose dalyvauti. 
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AUŠRINĖ ČESNULIENĖ

Internete (n)esu saugus

Šiandien žmonės vis daugiau laiko praleidžia virtualioje erdvėje. Be išmaniųjų 
įrenginių, pavyzdžiui, be išmaniojo telefono ir interneto sunkiai įsivaizduojame 
savo kasdienybę. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kiekvieną dieną 
internetu naudojasi 68 procentai 16–74 metų amžiaus gyventojų. Kasdien inter-
netą naudojame ryšiams, informacijos paieškai ir laisvalaikiui, todėl labai svarbu, 
kad interneto aplinka būtų saugi.

Saugesnio interneto diena

Ar žinote, kad 2019 m. vasario 5 d. daugelyje pasaulio šalių (daugiau nei 120 ša-
lių) jau 16-ą kartą buvo minima Saugesnio interneto diena? Jos tikslas – atkreipti 
dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį (ypač vaikų ir jaunuo-
lių) naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis.

Lietuvoje vyko akcija „Saugesnio interneto savaitė“, visą savaitę vyko įvairios 
šviečiamosios saugesnio interneto veiklos. Šių metų akcijos šūkis – „Kurkime ge-
resnį internetą kartu!“

Kad interneto aplinka būtų geresnė ir saugesnė, būtinas kiekvieno mūsų indėlis. 
Jei internete susidūrėte su vaikų seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis, 
pornografija, narkotinių medžiagų platinimu, rasinės ir tautinės nesantaikos kurs-
tymu ar pan., praneškite interneto karštąja linija. 

Anoniminė anketa čia: www.svarusinternetas.lt 

Kiekvieną dieną internetu naudojasi 68 
procentai 16–74 metų amžiaus gyventojų. 
Kad interneto aplinka būtų geresnė ir 
saugesnė, būtinas kiekvieno mūsų indėlis.

http://www.svarusinternetas.lt 
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Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto Informacinių technologijų fakultetą 
lankantys senjorai mokosi kompiuterinio raštingumo pradmenų. Nors mokymo 
programa dar tik įpusėjusi, tačiau senjorai yra susikūrę „Google“ paskyras, naudo-
jasi elektroniniu paštu, moka ne tik gūglinti, bet ir naudotis vaizdo įrašų dalinimosi 
kanalu „Youtube“.

Paskaitoje apsilankiusi banko darbuotoja studentus senjorus supažindino su 
internetine bankininkyste, paaiškino, kaip naudotis kodų generatoriumi. Senjorus, 
turinčius išmaniuosius telefonus, pamokė, kaip saugiai ir patogiai prisijungti prie 
elektroninės bankininkystės paskyros naudojant „Smart-ID“. 

Dar viena viešnia, senjorams suteikusi daug reikalingos informacijos, buvo ben-
druomenės pareigūnė. Bendruomenės pareigūnai vykdo prevencinį darbą, kurio 
vienas pagrindinių tikslų skatinti vietos bendruomenę prisidėti prie saugios aplin-
kos formavimo. Kadangi virtualioje aplinkoje praleidžiame daug laiko, labai svarbu 
pasirūpinti saugesne interneto aplinka. Bendruomenės pareigūnė paaiškino, kaip 
elgtis interneto platybėse, kad sumažėtų tikimybė būti apgautiems, kad nenuken-
tėtų asmens duomenys ir kaip atpažinti, ar lankoma svetainė yra saugi.

Ką daryti, kad internete būčiau saugus?

Dažnas apie elektroninį saugumą nesusimąsto, kol tai nepaliečia jo  
asmeniškai. Ką daryti, kad internete būčiau saugus? Minėdami Saugesnio 
interneto dieną dalinamės keletu rekomendacijų, kurių laikydamiesi galėsite 
išvengti elektroninio saugumo pažeidimo nemalonumų.

 ● Neskelbkite internete jokių asmens duomenų, kad piktadariai jų 
nepanaudotų nedoriems tikslams.

 ● Susikurkite gerą slaptažodį. Geras slaptažodis turi būti sunkiai atspė-
jamas įvairių raidžių, skaičių, skyrybos ir kitų ženklų derinys. Kuo ilgesnis 
slaptažodis, tuo geriau. Geriausia, jei skirtingoms svetainėms sugalvosite 
ir skirtingus slaptažodžius.

 ● Kontroliuokite viešinamą informaciją – viešindami arba skelbdami 
asmeninę informaciją socialiniame tinkle turite suprasti, jog informacija, 
įkelta į socialinį tinklą, tampa prieinama praktiškai visiems. Susireguliuoki-
te socialinio tinklo nustatymus – kiekvienas socialinis tinklas siūlo įvairius 
profilio nustatymus, apibrėžiančius, kas ir kokia apimtimi gali matyti jūsų 
viešinamą informaciją.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
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77 ● Naudokite antivirusinę programą. Antivirusinė programa yra būtina 
norint apsaugoti tiek mobilųjį telefoną, tiek kompiuterį nuo kenkimo pro-
gramų, kurios skirtos įrenginio sistemoms arba jų darbo stabilumui naikinti 
arba pažeisti.

 ● Pasinaudoję internetu viešuosiuose kompiuteriuose, baigę darbą 
atsijunkite nuo visų naudotų interneto svetainių ir, išvalę naršyklės istoriją 
bei įrašytus slaptažodžius, ją uždarykite.

 ● Saugokite prisijungimo prie internetinės bankininkystės  
duomenis – neatskleiskite pašaliniams asmenims savo naudotojo ID 
numerio, slaptažodžio ar slaptažodžių kortelės duomenų.

 ● Diekite programėles tik iš oficialių programėlių parduotuvių. Prieš par-
sisiųsdami programėlę į įrenginį, pasidomėkite ja ir jos leidėjais. Būkite 
atsargūs su nuorodomis, kurias gaunate el. paštu ar trumposiomis teksto 
žinutėmis. Jos gali apgaule priversti jus įdiegti trečiosios šalies ar nežino-
mų šaltinių programėles.

Kaip atpažinti, ar svetainė saugi?

Siekiant apsaugoti tinklu perduodamus duomenis yra naudojamas HTTPS 
protokolas, kuris naudojamas saugiam ryšiui interneto svetainėse užtikrinti, 
ypač ten, kur vyksta elektroninė prekyba ar asmens duomenų mainai. HTTPS 
padeda apsaugoti duomenis nuo „trečiųjų asmenų akių“, ypatingai naudojantis 
nepatikimais ryšio kanalais, tokiais kaip viešas belaidis internetas ir kt.

Vienas iš požymių, nurodantis, kad naudojamas saugus ryšys, yra svetainės 
adresas, prasidedantis https:// vietoje įprastinio http://. Tai parodo, jog 
naudojamas HTTPS ryšys. Tačiau tai dar ne viskas, paslauga, naudojanti HTTPS 
ryšį, turi turėti galiojantį sertifikatą, priklausantį organizacijai, teikiančiai paslaugą 
ir išduotą patikimo sertifikatų centro (Certificate authority).

Vienas iš požymių, nurodantis, kad 
naudojamas saugus ryšys, yra svetainės 
adresas, prasidedantis https:// vietoje 
įprastinio http://.

https://www.cert.lt/img/mobilemw/Infographic%20-%20Apps.pdf 
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Kadangi dažnai naudojamės „Epale“ platforma, pasitikrinkime, ar šioje interneto 
svetainėje yra užtikrintas ryšio saugumas.

Įvedus svetainės adresą atsiverčia /lt puslapis, kaip matome, jis naudoja HTTPS 
ryšį („Internet Explorer 9“ naršyklė). Tai parodo, kad naudojamas ryšys yra saugus, 
ir Jūsų duomenys yra apsaugoti nuo „trečiųjų šalių akių“.

Atkreipkite dėmesį, jog puslapio adresas prasideda https://, apsilankius šiame 
puslapyje naršyklė nerodo jokių perspėjimų, taip pat yra atvaizduojamas spynelės 
simbolis, kurią nuspaudus pasirodo trumpas sertifikato aprašymas:

Tai reiškia, kad „GlobalSign Root CA“ 

(sertifikatus išduodanti įstaiga) identifikuoja 

šią svetainę kaip „ec.europa.eu“. Nuspaudus 

„View certificate“ nuorodą, galima pasitikrinti 

sertifikato galiojimo laiką bei papildomą 

informaciją apie jį:

https://epale.ec.europa.eu/lt
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79Šis sertifikatas įrodo, kad „Epale“ platforma iki 2020 metų rugsėjo mėn. turi 
galiojantį sertifikatą, jį išdavė patikimas sertifikatų centras „GlobalSign Root CA“.

Būkite saugūs ir budrūs ne tik Saugesnio interneto dieną. Suvaldyti grėsmes 
internete gali būti labai sunku, bet yra daugybė šaltinių, kurie gali Jums padėti. 
Prisiminkite: kad interneto aplinka būtų geresnė ir saugesnė, būtinas kiekvieno 
mūsų indėlis. Kurkime geresnį internetą kartu!

Naudinga informacija apie  
elektroninį saugumą čia:

Visas tekstas.

esaugumas.lt 

nksc.ltdraugiskasinternetas.lt

svarusinternetas.lt

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/internete-nesu-saugus
http://www.esaugumas.lt
http://www.nksc.lt
http://www.draugiskasinternetas.lt
http://www.svarusinternetas.lt
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DR. ELENA TREPULĖ

Zoom’o nuovargis

Vaizdo konferencijų įrankiai daugeliui profesijų ir švietimo sistemai leido išlaikyti 
pakankamai veiklų darbo ir mokymosi režimą COVID-19 pandemijos karantino 
metu. Vis dėlto bandymas išlaikyti tokią pačią pamokų, paskaitų, susitikimų ar po-
sėdžių trukmę, kaip ir dirbant įprastai, parodė, kad nuotolinių virtualių konferenci-
nių susitikimų ar paskaitų, pamokų metu pavargstame kur kas labiau nei dirbdami 
gyvai. „Google“ paieškos sistemos pradėjo fiksuoti paieškas apie tai, kodėl Zoom’o 
susitikimai taip vargina, ir pasaulio dienraščiai netruko įvardinti naują daugelį 
palietųsį reiškinį – Zoom’o nuovargis (angl. zoom fatigue), taip apibendrindami ne 
tik Zoom’o, bet ir kitų videokonferencinių įrankių keliamą nuovargį. Pabandykime 
panagrinėti, kas gi vaizdo konferencijų metu taip vargina.

Varginantys faktoriai 

Įvairių varginančių faktorių yra ne vienas: ir sustingstantis ekranas, ir aidas, eterio 
triukšmas, daugybė į jus ir jūsų namus žvelgiančių žmonių, kartais ir menkai 
pažįstamų. Prie nuovargio prisideda ir tai, kad dirbdami patys, dar turite padėti 
prisijungti ir savo vaikams, kuriems taip pat reikia žongliruoti tarp krūvos skirtingų 
platformų ir įrankių. Be to, pasibaigus darbo ir pamokų laikui, tie patys ar panašūs 
įrankiai naudojami ir socialiniams bei šeimos ryšiams palaikyti. Karantinas privertė 
mus naudotis vaizdo įrankiais daugiau nei bet kada anksčiau, ir tai mus vargina. 
Pabandykime pasiaiškinti, kas konkrečiau mus vargina – juk, regis, sėdime savo 
patogiuose krėsluose su patogiais drabužiais ir gurkšnojame kavą… 

Realybėje žmonėms videokonferenciniai 
susijungimai atima daug daugiau jėgų, nei 
galėtume pagalvoti įsivaizduodami dailius 
kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių ekranus. 
Realybėje viskas kur kas sudėtingiau.
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Kiberpsichologų tyrimai (Sklar, 2020) rodo, jog realybėje žmonėms vaizdo kon-
ferenciniai susijungimai atima daug daugiau jėgų, nei galėtume pagalvoti įsi-
vaizduodami dailius kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių ekranus. Realybėje viskas 
kur kas sudėtingiau. Žmonės komunikuoja ir tylėdami, todėl gyvo pokalbio metu 
žmogaus smegenys tik iš dalies fokusuojasi į sakomus žodžius, nes likusią infor-
maciją renka iš daugybės neverbalinės komunikacijos šaltinių, tokių kaip atsipa-
laidavimas, nuobodulį ar laisvumą reiškiantys judesiai arba pasirengimas įsiterpti 
greitai įkvepiant.

Pasirodo (Jiang, 2020), vaizdo komunikacijai reikia kur kas daugiau koncentracijos 
nei gyvam bendravimui. Mat žmogus nesąmoningai ir natūraliai apdoroja daug 
neverbalinės komunikacijos ženklų, kurie apribojami iki minimumo vaizdo pokalbio 
metu, nes matome tik žmogaus veidą ekrane ir turime skirti labai daug energijos, 
kad išsiaiškintume trūkstamą informaciją iš balso tembro (kuris taip pat kartais 
būna iškraipomas dėl ryšio bei turimos technikos apribojimų) ir veido išraiškos, tad 
negalime atsipalaiduoti ir laisvai plaukti komunikacijos upe. Nors esame „viename 
kambaryje”, suvokiame, kad taip nėra. Tenka koncentruotis tik į žodžius, o tai yra 
labai sunki, daug energijos reikalaujanti veikla. 

Be to (Sklar, 2020), prisideda ir akių kontakto įtampa, kas natūraliomis sąlygomis 
yra pati intensyviausia komunikacija, o vaizdo pokalbio metu ji gali trukti itin ilgai. 
Įtampą bei nuovargį didina daug per nuotolį prisijungusių dalyvių, nes centrinė 
regėjimo sistema apkraunama stengdamasi greitai atkoduoti daug veidų. 

Bandymas išlaikyti tokią pačią pamokų, 
paskaitų, susitikimų ar posėdžių trukmę, 
kaip ir dirbant įprastai, parodė, kad 
videokonferencinių susitikimų ar paskaitų, 
pamokų metu pavargstame kur kas labiau 
nei dirbdami gyvai.

Be to, pasibaigus darbo ir pamokų laikui, 
tie patys ar panašūs įrankiai naudojami 
ir socialiniams bei šeimos ryšiams 
palaikyti. Karantinas privertė mus naudotis 
videoįrankiais daugiau nei bet kada anksčiau, 
ir tai mus vargina.
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Visai kitaip vaizdo pokalbių metu yra su tyla (Jiang, 2020). Viena vertus, tyla 
yra natūrali komunikacijos pauzių dalis, leidžianti pašnekovams apdoroti išgirstą 
informaciją arba mandagiai pereiti nuo vieno klausimo prie kito. Tuo tarpu vaizdo 
pokalbio metu visiems nutilus, kam nors ima atrodyti, kad išsijungė jo garsas ir 
jis negirdi, tad pradeda rašyti pokalbio langelyje, kad nieko negirdi, nors tuo metu 
tiesiog niekas nekalba. Antra vertus, norint įsiterpti, tą padaryti labai sunku, nes 
garsui vėluojant nors ir 1 ar 2 sekundes žmonių balsai sumyšta – vienam dar 
bekalbant kitas pradeda kalbėti, tada dėl tokio nesusipratimo puola atsiprašinė-
ti, pasijunta nejaukiai. Be to, tyrimai rodo, kad vaizdo ar garso vėlavimas vaizdo 
konferencijų metu verčia pašnekovus vertinti neigiamai, kaip nelabai draugiškus ar 
per mažai susikoncentravusius į nagrinėjamą klausimą. 

Bendradarbiavimą apsunkina ir tai, kad vienu metu gali kalbėti tik vienas dalyvis, 
o paralelinės diskusijos nėra galimos, tai verčia kitus dalyvius būti mažiau akty-
vius. Prarandamas kontaklas su kitais, nes vykstant gyvam pokalbiui, kai vienas 
dalyvis kalba, kiti gali persimesti vienu kitu žodžiu tarpusavyje, ir visada periferiš-
kai galime stebėti, kiek kiti dalyviai yra įsitraukę. 

Tad smegenys, stengdamosi surinkti informaciją iš minimalių segmentų, naudoja 
labai daug energijos, bandoma savotiškai daryti kelis darbus – imtis daugiavei-
kos, o tai išvargina bei savotiškai nuvilia, kad neatlikome nieko naudingo. Galbūt 
dėl šios priežasties pokalbis telefonu vargina mažiau, nes iš jo nieko daugiau nei 
balso nesitikime, kalbėdami susikoncentruojame ir greitai baigiame. 

Tyrimai rodo, kad vaizdo ar garso 
vėlavimas vaizdo konferencijų metu 
verčia pašnekovus vertinti neigiamai, 
kaip nelabai draugiškus ar per mažai 
susikoncentravusius į nagrinėjamą 
klausimą.

Tad smegenys, stengdamosi surinkti 
informaciją iš minimalių segmentų, naudoja 
labai daug energijos, bandoma savotiškai 
daryti kelis darbus – imtis daugiaveikos, 
o tai išvargina bei savotiškai nuvilia, kad 
neatlikome nieko naudingo.
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nukreiptą kamerą, – nejučia įsitempiame, imame stengtis atrodyti geriau, elgia-
mės nenatūraliai ir suvaržytai. Būdami prieš kamerą sunkiai susilaikome nežiūrėję, 
kaip atrodome, kaip matomi vieni ar kiti mūsų trūkumai, lyginame save su kitais. 
Jausmas, jog esi scenoje, varžo ir verčia naudoti daugiau energijos. Tai vargina.
 
Neigiamų emocijų, ypač pirmosiomis karantino savaitėmis, pridėjo ir bendra įtam-
pa: nežinomybė, baimė, nerimas dėl sveikatos, saugumo ir paslaugų prieinamumo 
– juk visi suvokė, jog jeigu turima įranga neatlaikys, galimybė tikėtis pagalbos 
yra labai ribota, kaip ir riboti ištekliai visiems kalbant apie prasidėjusią ekonomi-
nę krizę. Be to, slegia ir bendras suvokimas, jog esame išmušti iš visiems įprasto 
gyvenimo ritmo bei komunikacijos. 

Darbas vien virtualioje aplinkoje maksimaliai išnaudoja ir turimos kompiuterinės 
bei programinės technikos ir ryšio ribas. Vaizdo konferencinio ryšio platformos dėl 
neįprastų apkrovų užlūžta po kelis kartus per dieną, nepakanka interneto ryšio 
stiprumo, tenka pirkti papildomą įrangą, naujus kompiuterius šeimos nariams, 
paaiškėjus, jog reikės visiems dirbti vienu metu. Trumpai tariant, menkiausi tech-
niniai nesklandumai gali kelti stresą, atimti daugiau laiko, nei buvo suplanuota 
vaizdo susitikimui. 

Pasiruošimas susitikimams 

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad virtualiems susitikimams pasiruošti reikia ma-
žiau laiko, nes nereikia gaišti kelionėje, renkantis aprangą, formuojant šukuoseną 
ar darant makiažą. Tačiau labai greitai ypač moterys pamatė, kad susivėlusios ir 
bet kaip apsirengusios ar be makiažo, jei buvo prie jo įpratusios, atrodo ne taip 
patraukliai, ypač turint galvoje, kad turi valandą ar kelias spoksoti į savo atvaizdą 
ekrane, ir kas dar blogiau – į jas stambiu planu žiūri dar keli ar keliolika žmonių. O 
jei dar susitikimas yra įrašomas, tai jau kelia visai pagrįstą scenos baimę. 

Tačiau labai greitai ypač moterys pamatė, 
kad susivėlusios ir bet kaip apsirengusios 
ar be makiažo, jei buvo prie jo įpratusios, 
atrodo ne taip patraukliai, ypač turint 
galvoje, kad turi valandą ar kelias spoksoti
į savo atvaizdą ekrane.
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visai šeimai esant namuose tenka žongliruoti tarp profesionalaus įvaizdžio, vaikų 
priežiūros ir valgio gaminimo bei darbų, kuriuos reikia atlikti tarp minėtų vaizdo 
konferencijų. Nereikėtų pamiršti ir to, jog prisijungęs videokonferencijos metu nie-
kas nenori demonstruoti netvarkos namuose ar nebaigto remonto, tad tenka dar ir 
susitvarkyti prieš kiekvieną prisijungimą. Be to, jaučiamės prarandantys dalį savo 
privatumo, priversti į savo namus ir virtuvę įsileisti menkai pažįstamus žmones, 
įskaitant tuos, kurių galbūt niekada į svečius nekviestume. 

Kaip mažinti poveikį 

Ekspertai pataria (Jiang, 2020) maksimaliai mažinti videosusijungimų skaičių ir 
laiką, nes tikrai negalima perkelti tuo pačiu santykiu laiko, skirto paskaitoms, pa-
mokoms ar posėdžiams, kaip ir gyvai. Tikėtina, jog Zoom‘o nuovargio efektą, kaip 
ir daug kitų iki šiol nepatirtų reiškinių, tirs įvairūs mokslininkai ateityje, tačiau jau 
dabar švietimo įstaigų vadovai turėtų rekomenduoti mažinti mokytojams ir dės-
tytojams savo pamokų ar paskaitų laiką, jokiu būdu nevedant vaizdo konferenci-
jos būdu tos pačios trukmės paskaitos ar pamokos kaip ir gyvai. Tiems patiems 
tikslams pasiekti galimos kitos mokymosi organizavimo veiklos. 

Organizacijoms reikėtų pagalvoti apie darbą su bendrais dokumentais vaizdo 
konferencinius pokalbius paliekant tik glaustiems aptarimams. Be to, kai susiti-
kimuose dalyvauja daug dalyvių, o jūs neatliekate pagrindinio vaidmens, galbūt 
nebūtina jungti kameros. Kiekvieno susitikimo pradžioje patariama kelias minutes 
neformaliai pasiteirauti, kaip sekasi, kaip laikosi kolegos. Per susitikimų pertraukas 
būtinai pajudėkite, atsigaivinkite, užkąskite ar prasiblaškykite. Na, o prieš skirdami 
dar vieną vaizdo susitikimą, paklauskite savęs, ar šio reikalo nepavyktų sutvarkyti 
elektroniniu paštu (Robert, 2020). 

Nors šiame straipsnelyje aptariami neigiami vaizdo konferencijų aspektai, aps-
kritai kalbant, vaizdo pokalbiai suteikia puikių galimybių išlaikyti žmonių komu-
nikaciją tada, kai kitokiais būdais ji nėra įmanoma. Vaizdo konferenciniai įrankiai 

Ekspertai pataria maksimaliai mažinti 
vaizdo susijungimų skaičių ir laiką, nes tikrai 
negalima perkelti tuo pačiu santykiu laiko, 
skirto paskaitoms, pamokoms ar posėdžiams, 
kaip ir gyvai.
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kiti tūkstančiai darbuotojų galėjo saugiai dirbti iš namų išlaikydami darbo vietas ir 
pajamas bei toliau užtikrindami paslaugų teikimą, valdymą ir t. t. Nors nuovargis 
padidėjo, būtent dėl šių įrankių galėjome išlaikyti tam tikrą bendrystę bei tęsti 
veiklas net ir visuotinės pandemijos ir izoliacijos sąlygomis. Visai tikėtina (Sklar, 
2020), kad žmonės išmoks minimalizuoti Zoom’o nuovargio poveikį, o tobulėjan-
čios technologijos padės natūraliau komunikuoti garso ir vaizdo būdu.

Literatūra 

1. Jiang, M. (2020) The reason Zoom calls drain your energy 
Interneto prieiga.

2. Robert, Y. (2020) Here’s Why You’re Feeling Zoom Fatigue 
Interneto prieiga.

3. Sklar. J. (2020) Zoom Fatigue is taxing brain. Here‘s why that happens 
Interneto prieiga.
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https://www.nationalgeographic.com/science/article/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens
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 JAANA KETTUNEN

Didėjantis socialinės žinia- 
sklaidos vaidmuo profesinio 
orientavimo kontekste

Daugeliui socialinė žiniasklaida yra tiesiog rinkinys interneto įrankių, kurie leidžia 
bendruomenėms dalintis informacija, dalykiškai ir asmeniškai bendrauti. Plačiąja 
prasme socialinė žiniasklaida apibrėžiama kaip procesas, kuriuo vadovaudamie-
si atskiri asmenys arba grupės stiprina tarpusavio supratimą ir kuria prasmingą 
informaciją, pasitelkdami turinį, bendruomenes ir „Web 2.0“ technologiją. Socialinė 
žiniasklaida ne tik suteikia naujų galimybių karjeros specialistams, bet ir formuoja 
naujų įgūdžių paklausą.

Nuo informacijos perdavimo
iki bendro profesinio orientavimo

Karjeros specialistų patirties tyrimai, įskaitant mokyklose dirbančius karjeros 
specialistus, suteikia galimybę žvilgterėti į tai, kokiais būdais socialinė žiniasklaida 
šiuo metu pasitelkiama profesiniam orientavimui.

Įprasčiausias (ir ribočiausias) socialinės žiniasklaidos panaudojimo teikiant pro-
fesinio orientavimo paslaugas tikslas yra teikti informaciją. Socialinė žinias-
klaida – tai veiksminga priemonė, leidžianti greitai perduoti ir skleisti informaciją, 
taigi karjeros specialistai gali vienu metu pasiekti daug žmonių. Tačiau tai, kad 
socialinė žiniasklaida naudojama kaip informacijos šaltinis profesiniais tikslais, 
įskaitant ir mokyklinį ugdymą, kai kam kelia nerimą. Specialistai pabrėžia, kad, 
norint aktyviai ir saugiai dalyvauti socialiniuose tinkluose, reikia turėti atitinka-

Kalbant apie ugdymą karjerai, būtina skirti 
daugiau dėmesio jaunimo mokymui naudotis 
informacija, įvertinti su karjera susijusios 
informacijos patikimumą ir pagrįstumą bei 
įvairius jos šaltinius.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46809
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turinį. Kalbant apie ugdymą karjerai tai reiškia, jog būtina skirti daugiau dėmesio 
jaunimo mokymui naudotis informacija, įvertinti su karjera susijusios informacijos 
patikimumą ir pagrįstumą bei įvairius jos šaltinius, atsižvelgiant į karjeros valdy-
mo visą gyvenimą įgūdžius.

Antrasis (ir platesnis) tikslas yra naudoti socialinę žiniasklaidą asmeniniam 
bendravimui. Sugebėjimas tikruoju laiku dalytis tekstais, vaizdo ir garso įrašais 
sukuria daug naujų galimybių bendrauti ir drauge dirbti tenkinant jaunų žmonių 
poreikius. Šiuo atžvilgiu socialinė žiniasklaida laikoma funkcionalia ir lengvai priei-
nama asmeninio profesinio orientavimo paslauga, be to, ji leidžia jauniems žmo-
nėms anonimiškai dalytis mintimis ir klausimais. Kadangi socialiniuose tinkluose 
daugiausia bendraujama raštu, taip pat pabrėžiama galimybė rašyti internete.

Trečiasis (ir dar platesnis) socialinės žiniasklaidos panaudojimo tikslas yra padary-
ti ją saveikiąja darbo zona. Šiuo atveju socialinė žiniasklaida daugiau nebe-
laikoma alternatyvia priemone, tačiau, priešingai – darbo zona, kuri yra neatsie-
jama profesinio orientavimo paslaugų dalis. Bendraujant ir dalijantis informacija 
bei rezultatais su kitais, svarbiausiu dalyku tampa gebėjimas aptarti klausimus 
internetu.

Ketvirtasis (ir pats plačiausias) socialinės žiniasklaidos naudojimo tikslas yra jos 
naudojimas bendruomeniniam profesiniam orientavimui, kai bendruo-
menės nariai gali dalytis patirtimi ir veiksmingais karjeros klausimų sprendimo 
būdais. Norint sukurti patikimą ir tikrą savo įvaizdį bendruomenėse, kuriose klausi-
mai svarstomi bendrai, būtina sugebėti prasmingai ir tinkamai valdyti bei stebėti 
buvimą internete.

Socialinė žiniasklaida daugiau nebelaikoma 
alternatyvia priemone, tačiau, priešingai – 
darbo zona, kuri yra neatsiejama profesinio 
orientavimo paslaugų dalis.
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Įgūdžiai, reikalingi norint panaudoti  
socialinę žiniasklaidą profesiniam orientavimui

Įgūdžiai ir gebėjimai šioje srityje dažnai laikomi nepagrindiniu dalyku, todėl moky-
muose jiems skiriama nedaug dėmesio. Todėl būtina skubiai atnaujinti mokymus 
prieš įsidarbinant ir dirbant, kad jie padėtų karjeros specialistams geriau suprasti 
įvairias socialinės žiniasklaidos priemones ir naujoviškus būdus, kaip šias priemo-
nes galima įtraukti į esamą praktiką. Taip pat svarbu, kad būtų stiprinami skai-
tmeniniai gebėjimai, kurių jauniems žmonėms reikia norint pasiekti bei naudotis 
šiomis paslaugomis ir gauti iš jų naudos.

Socialinė žiniasklaida meta iššūkį tradiciniam profesinio orientavimo specialistų ir 
jaunų žmonių bendravimui bei santykiams. Kontrolė iš „specialisto“ perduodama 
specialisto ir socialiai sudarytų žinių deriniui. Tokiu būdu socialinei žiniasklaidai 
gali tekti svarbus vaidmuo reformuojant profesinio orientavimo praktiką taip, kad 
būtų galima geriau pasiekti jaunus žmones, kuriems reikia pagalbos nagrinėjant 
karjeros galimybes ir priimant sprendimus. Šios profesijos uždavinys – nuspręsti, 
kaip geriausiai panaudoti šias technologijas.

Informacijos 
teikimas

Profesinio 
orientavimo 
paslaugų  
teikimas

Karjeros galimybių
nagrinėjimas
bendradarbiaujant Bendruomeninis 

profesinis 
orientavimas

Socialinės žiniasklaidos naudojimas profesiniam orientavimui

Socialinė žiniasklaida meta iššūkį tradiciniam 
profesinio orientavimo specialistų ir jaunų 
žmonių bendravimui bei santykiams.
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Danijoje „eGuidance“ telefonu, paštu, internetinių seminarų metu ir tiesioginių 
pokalbių svetainėse siūlo jauniems žmonėms pagalbą renkantis studijų kryptį. 
Konsultacijos yra anoniminės ir teikiamos 68 valandas per savaitę. „eGuidance“ 
„Facebooko“ puslapyje jaunuoliai gali su kitais pasidalyti su savo pasirinkimu susi-
jusiais apmąstymais ir patirtimi.

Suomijoje naudojimasis IRT įtrauktas į pagrindinę mokymo programą ir yra 
privalomas ugdymo karjerai elementas. Kiekvienas vidurinę mokyklą baigiantis 
mokinys turi būti supažindintas su informacija apie karjeros galimybes šalyje ir 
profesinio orientavimo paslaugas. Taip siekiama mokyklą baigusiems jaunuoliams 
padėti naudotis šiomis paslaugomis žvelgiant iš visą gyvenimą trunkančio moky-
mosi perspektyvos. 

Visas tekstas.

https://www.ug.dk/evejledning
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/rise-social-media-career-guidance
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LAIMA LAPINIENĖ

E. valdžiai –  
skaitmeninių įgūdžių turintys  
piliečiai

Nyderlandų valdžia siekė, kad nuo 2017 m. visi piliečiai ir kompanijos gebėtų 
atlikti sandorius skaitmeniniu būdu. Tai kai kuriems olandams nelengva užduotis, 
nes jie tebėra kompiuteriškai neraštingi ar stokoja būtinų skaitmeninių įgūdžių. 
Kad piliečiai taptų skaitmeniškai savarankiški, jiems reikalinga parama. Savival-
dybės su bibliotekomis gali užtikrinti, kad visi piliečiai gautų reikiamą pagalbą. 
Biblioteka, būdama vietos švietimo centru, yra puiki vieta siekiantiems pagerinti 
savo skaitmeninius įgūdžius. 

Skaitmeninė valdžia 2017

Valstybės programa „Skaitmeninė valdžia 2017“ (Digitale Overheid 2017) skatina 
žmones būti kiek įmanoma aktyvesnius virtualioje erdvėje – pradedant mašinų 
parkavimo prašymais, pranešimais apie pasikeitusius adresus ir ID kortelių atnau-
jinimu ir baigiant skaitmeniniu naujo verslo užregistravimu prekybos rūmuose ar 
mokesčių grąžinimo prašymu. Taip pat tai apima ir gebėjimą naudotis darbuotojų 
draudimo agentūros (UWV) skaitmeniniu darbų katalogu. 

Nyderlanduose 95 proc. žmonių 
kartais naudojasi internetu, 
tačiau ne kiekvienas geba 
naudotis skaitmeninėmis valdžios 
paslaugomis.
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Nyderlanduose 95 proc. žmonių kartais naudojasi internetu, 
tačiau ne kiekvienas geba naudotis skaitmeninėmis valdžios paslaugomis. 
Dialogic’o (2013) atliktas tyrimas rodo, kad: 

 ● Maždaug 5 proc. žmonių nėra skaitmeniškai savarankiški; 

 ● Apie 15 proc. žmonių tokie gali būti tik kieno nors padedami. 

Yra daug priežasčių, kodėl žmonėms trūksta skaitmeninių įgūdžių. Gali 
būti, kad jie nežino, kokias konkrečiai skaitmenines paslaugas valdžia 
teikia, nes tuo nesidomi arba nuogąstauja dėl savo privatumo išsaugoji-
mo. Taip gali būti ir dėl elementaraus nemokėjimo, nes trūksta būtiniausių 
įgūdžių naudotis skaitmeninėmis valdžios paslaugomis. 

Penkios būtiniausių skaitmeninių įgūdžių  
stokojančių žmonių grupės: 

1.  Vyresnio amžiaus žmonės, 65+ (35 proc.); 

2.  Vyresnės menką išsilavinimą turinčios moterys (32 proc.); 

3.  Gerai uždirbantys vidutinio amžiaus darbingi vyrai (14 proc.); 

4.  Palyginti jauni dar besimokantys ar dirbantys vyrai (11 proc.); 

5.  Ilgalaikiai bedarbiai (8 proc.). 

P. S. Fizinių ar dvasinių sutrikimų turintys, žemo raštingumo žmonės apskritai nėra 
linkę siekti skaitmeninio savarankiškumo. 

Žemo bendrojo ir skaitmeninio raštingumo ryšys

Žemesnio raštingumo žmonės yra tris kartus labiau linkę stokoti skaitmeninių įgū-
džių (ECBO 2015). Menkai išsilavinusiems žmonėms trūksta kalbos įgūdžių, reika-
lingų integruotis visuomenėje, o gebėjimas skaityti, suprasti ir naudoti informaciją 
yra būtina sąlyga skaitmeniniams įgūdžiams stiprinti. 

Žemesnio raštingumo žmonės yra tris 
kartus labiau linkę stokoti skaitmeninių 
įgūdžių.
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skaitmeninėmis paslaugomis? 

57 proc. Nyderlandų interneto vartotojų teigia, kad kartais naudojantis internetu 
jiems prireikia pagalbos. Dažniausiai kreipiamasi į savo šeimos narius ar draugus, 
kolegas, specialistus, pagalbos tarnybas ir bibliotekas. Vis didesnėje dalyje vieto-
vių bibliotekos praktiškai dirba kartu su savivaldybėmis ir aprėpia daug žmonių, 
nes yra lengvai pasiekiamos. Dėl savo funkcijų jos tampa puikia vieta, kur pade-
dama skaitmeninių įgūdžių neturintiems žmonėms. Tyrimai rodo, kad reikia dar 
daugiau personalo skaitmeniškai savarankiškiems žmonėms ugdyti, taip pat ir 
daugiau komunikacijos šiuo klausimu. 

Kartu su savivaldybėmis ir kitomis organizacijomis bibliotekos gali padėti 
žmonėms mokantis įvairių įgūdžių ir tampant skaitmeniškai savarankiškais. 

Pavyzdžiui: 

 ● Raštingumo įgūdžiai: 
Mokėjimas skaityti, suprasti ir naudoti informaciją yra būtina sąlyga skai-
tmeniniams įgūdžiams stiprinti. Asmenims, kuriems to reikia, bibliotekoje 
gali būti teikiama pirmenybė lavinti skaitmeninius įgūdžius. 

 ● Skaitmeniniai įgūdžiai: 

1. Veiklos įgūdžiai: žinios, kaip valdyti technologijas, naudotis paieškos 
priemonėmis, rasti informaciją, išsiųsti el. laišką su priedu ir įdėti tekstą 
bei fotografijas į tokias platformas kaip Facebook ’as ar Twitter’is. 

2. Informaciniai įgūdžiai: gebėjimas ieškoti, rasti ir panaudoti informaciją.

 
Abu šie skaitmeniniai įgūdžiai yra būtina sąlyga lavinant gebėjimą naudotis e. 
valdžios paslaugomis. 

Identifikavimas ir siuntimas 

Valdžiai (ir e. valdžiai) labai svarbu, kad piliečiai būtų skaitmeniškai raštingi. 
Darnus bibliotekos ir savivaldybės bendradarbiavimas gali padidinti skaitmeniškai 
savarankiškų piliečių skaičių užtikrinant, kad kiekvienas žmogus Nyderlanduose 
bus įtrauktas į sąrašą. Tam pirmiausia svarbu identifikuoti tikslines skaitmeniškai 
nesavarankiškų žmonių grupes ir supažindinti jas su egzistuojančiomis 
galimybėmis tuos įgūdžius tobulinti. Savivaldybės ir viešų paslaugų tarnybos 
turi atlikti svarbiausią vaidmenį nustatant ir siunčiant skaitmeniškai neraštingus 
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šių įgūdžių jiems trūksta, arba nežino, kur galėtų juos įgyti. Savivaldybei patarus, 
bibliotekos kartu su kitais švietimo teikėjais gali imtis mokyti piliečius ir jiems 
padėti.

Savivaldybių ir bibliotekų bendradarbiavimo pavyzdžiai 

Zoetermeerio viešoji biblioteka bendradarbiauja su daugiau nei trisdešimčia 
organizacijų Zoetermeeryje. Vienas iš šio bendradarbiavimo tikslų – suaugusiųjų 
skaitmeninių įgūdžių lavinimas. Gausus partnerių būrys iš Bredos, Roosendaalio, 
Bergeno ir Zundert’o pasirašė 2014–2017 metų susitarimą, siekdami spręsti 
žemo bendrojo raštingumo ir skaitmeninio raštingumo problemas West Brabanto 
regione: tai UWV (Darbuotojų draudimo agentūra), WVSgroep Roosendaal, Atea-
groep Breda, Kellebeeko mokymo centras, Lions klubas, Cubiss, Skaitymo ir 
rašymo fondas bei Bredos, Markiezaato ir VANnU viešosios bibliotekos. 

Kaip biblioteka gali padėti? Biblioteka yra visiems lengvai prieinamas švietimo 
centras, kur žmonės gali tobulinti savo kalbos, informacijos ir skaitmeninius 
gebėjimus. Bibliotekos taip pat gali siųsti žmones į kitus kursus kituose mokymo 
centruose ar socialinėse organizacijose. Kai kurios bibliotekos pačios vykdo veiklas 
skaitmeniniams gebėjimams tobulinti. 

Pavyzdžiui: 

 ● „Klik&Tik“ – tai daugelio bibliotekų siūloma programa baziniams skai-
tmeniniams įgūdžiams tobulinti; 

 ● „Digisterker“ – programa, į kurią įsitraukia vis daugiau su savivaldybė-
mis bendradarbiaujančių bibliotekų. Ji skirta padėti norintiems naudotis 
e. valdžios paslaugomis. Vienas iš dalykų, kurių išmokstama, – naudotis 
Digi-D. Tai pokalbis su Katwijko viešosios bibliotekos „Digisterker“ koordi-
natoriumi. Ši veikla demonstruoja, kokį vaidmenį biblioteka atlieka tobuli-
nant skaitmeninius gebėjimus; 

 ● Komandos formavimas; 

Problema yra ta, kad žmonės ne visada 
suvokia, jog šių įgūdžių jiems trūksta, 
arba nežino, kur galėtų juos įgyti.
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 ● Skaitmeninių įgūdžių tobulinimo kursų rengimas bendradarbiaujant su 
kitomis organizacijomis, tokiomis kaip SeniorWeb (senjorams ir stokojan-
tiems skaitmeninių įgūdžių), regioniniai mokymo centrai, UWV (darbuotojų 
draudimo agentūra) ir socialinės organizacijos; 

 ● Digitaal Hulpplein, kur bibliotekos ir jų partneriai skelbia apie gausią 
skaitmeninių įgūdžių kursų pasiūlą regione; 

 ● IPad kavinės – vietos, kur žmonės gali dalintis žiniomis ir patirtimi su 
kitais. Bibliotekų siūlomų paslaugų pavyzdžiai;

 ● Hagos viešoji biblioteka siūlo Werken met de E-overheid 
(darbas su e. valdžia) kursus; 

 ● Deventerio viešoji biblioteka turi Taal-Digipunt (kalbos skaitmeninį 
tašką) visiems, kas nori patobulinti olandų kalbą arba išmokti naudotis 
kompiuteriu ir internetu. Tai vieta, kur žmonės gali ateiti ir gauti atsaky-
mus į su skaitmenine veikla susijusius klausimus arba dalyvauti e. val-
džios kursuose. 

Kokie rezultatai? 

Tyrimas rodo, kad tokių metodų kaip „Digisterker“, „Klik&Tik“ naudojimas ir vietos 
skaitmeniniai kursai yra sėkmingi. Taip yra todėl, kad veikla yra nacionalinio 
masto ir kartu ji lokaliai pagrįsta. Klasėse besimokančiųjų nedaug, todėl galima 
skirti daugiau dėmesio kiekvienam asmeniškai (Dialogic, 2013). 

KB, Nyderlandų nacionalinė biblioteka, atliko „Klik&Tik“ paslaugos vertinimo 
apklausą. Ji parodė, kad programos dalyvių įgūdžiai reikšmingai išauga. 
Dalyvaujantys žmonės yra padrąsinami imtis veiklos ir tampa drąsesniais 
interneto vartotojais. 

Dalyvaujantys žmonės yra 
padrąsinami imtis veiklos ir tampa 
drąsesniais interneto vartotojais.
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ANDREW MCCOSHANAS

Skaitmeninis mokymasis  
darbo vietoje – įkvepiantys  
Europos pavyzdžiai 

Skaitmeninės technologijos turi didžiulį potencialą skatinti suaugusiųjų 
mokymąsi darbo vietoje. EPALE teminis koordinatorius Andrew McCoshanas 
bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis ET 2020 profesinio švietimo ir 
mokymo darbo grupėje – tiria su tuo susijusias galimybes ir iššūkius. Šiame 
tinklaraščio įraše apžvelgiamos galimybės, o kitas straipsnis skirtas kilusiems 
iššūkiams nušviesti.

Skaitmeninės mokymosi technologijos vis plačiau naudojamos darbo vietose. 
Naujausia „LinkedIn Learning“ ataskaita rodo, kad beveik du trečdaliai žmonių, 
dalyvaujančių įmonių talentų ugdymo programose, išleidžia vis didesnę savo 
biudžeto dalį nuotoliniam mokymuisi, palyginti su 2017 m., ir net daugiau nei 
trečdalis respondentų išleidžia mažesnę sumą tiesioginiams mokymams. Nenuos-
tabu: skaitmeninis mokymasis, palyginti su tradiciniais mokymosi būdais, leidžia 
mėgautis naujomis galimybėmis ir pranašumais. Taigi kokios yra galimybės ir kaip 
skaitmeninės technologijos laimi prieš kitus metodus?

Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu kartu analizuoja šiuos klausimus 
2020 m. profesinio švietimo ir mokymo darbo grupėje, kurią remia Europos Komi-
sija. Ji pateiks ataskaitas ateinančiais metais, tačiau jau dabar leidžia žvilgtelėti 
į mokymosi patirties, įgyjamos darbo vietose, rūšis, kurios leidžia patenkinti naujų 
įgūdžių ugdymo poreikį.

Veikti kitaip

Gerai žinoma, kad skaitmeninės technologijos reiškia, kad galime mokyti ir mo-
kytis kitaip nei anksčiau, suteikdami darbuotojams ir darbdaviams prieigą prie 
mokymosi platformų jų pasirinktu metu ir vietoje.

https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-solutions/images/workplace-learning-report-2019/pdf/workplace-learning-report-2019.pdf
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-solutions/images/workplace-learning-report-2019/pdf/workplace-learning-report-2019.pdf
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
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98Be to, dabartinės švietimo ir mokymo naujovės yra tokios svarbios, kad jos pri-
lygsta ankstyviesiems mokymosi revoliucijos etapams. Švietimas ir mokymas 
pradeda išgyventi trikdantį ir radikalų inovacijų poveikį, ne tik lėtus, pavienius po-
kyčius, susijusius su naujosiomis technologijomis ar poreikiu kurti naujus įgūdžius 
dėl darbo rinkos skaitmeninimo.

Kaip aprašyta toliau pateiktuose pavyzdžiuose, skaitmenines technologijas ypač 
pravartu pasitelkti, taikant tokius pedagogikos metodus kaip patirtinis, mišrusis ir 
žaidybinis mokymasis. 

KAIP SKAITMENINIS 
MOKYMASIS GALI PADĖTI?

Patirtinis mokymasis

 ●  Neseniai paskelbta Europos mokymo fondo ataskaita rodo, kad vaizdo 
įrašų kūrimas yra labai efektyvus, kai jis derinamas su patirtinio mokymo-
si metodu, kuris inicijuoja, išplečia ir skatina refleksijos procesus. Vaizdo 
įrašai padeda užfiksuoti besimokančiųjų patirtis: įraše jie gali užfiksuoti 
savo patirtį, o paskui įvairiais būdais aktyviai mokytis jį pasitelkdami. 
Pavyzdžiui, mokytojai gali įrašyti savo darbo dieną ir tada įsivertinti savo 
praktiką arba pasidalyti ja su vaizdo įrašų tyrimo grupe arba ten, kur kiti 
gali įvertinti bendrą praktiką.

Mišrusis mokymasis

 ● „Omnia“ Suomijoje – trims savivaldybėms priklausanti Espo regio-
no jungtinė švietimo tarnyba, nuotolinio profesinio švietimo ir mokymo 
pradininkė. Tai regioninis švietimo plėtros centras su penkiais universiteto 
miesteliais ir 860 darbuotojų, kurie aptarnauja apie 40 tūkst. besimo-
kančiųjų, įskaitant 10 tūkst. profesinio mokymo studentų. Tarp naujoviškų 
paslaugų – „Edutech Bootcamp“ perteikianti intensyvaus mišraus moky-
mosi patirtį, kuomet profesinio mokymo studentai raginami užduoti klau-
simus, išbandyti naujus dalykus ir mokytis derindami bendradarbiavimą, 
praktinį ir nuotolinį mokymąsi. Profesinio mokymo dėstytojai bendradar-
biauja naudodami socialinę žiniasklaidą, debesų kompiuterijos paslaugas, 
kad padėtų mokytis bei galėtų kurti ir dalytis turiniu. 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/81824/Skills+and+Smart+Specialisation+The+role+of+Vocational+Education+and+Training+in+Smart+Specialisation+Strategies/3bf420ed-c7f6-4507-aabe-a9a2a60901d6
https://techblog.constantcontact.com/software-development/types-of-innovation/
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/video-pedagogy-vocational-education-overview-video-based
https://www.omnia.fi/internationalomnia/about-omnia
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124177/Vainio_Oksanen-Ylikoski_Ylikoski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 ● ŽGM – tai dvejų metų „Erasmus +“ projektas, kurio tikslas – sukurti žai-
dybinį mokymąsi (arba „žaidimizaciją“) naujai į darbą su migrantų kilmės 
vaikais įsitraukiantiems specialistams. Pagrindinis projekto siekis – sti-
printi jų gebėjimus vaikų apsaugos srityje. Bus kaupiamos visų septynių 
projekto organizacijų partnerių žinios, patirtis ir kompetencija, daugiausia 
dėmesio skiriant žaidimų elementų integracijai į turinį, susijusį su migraci-
ja, vaikais ir tarpkultūriniu ugdymu, kad būtų užtikrintos mokymo galimy-
bės naudojantis technologinėmis priemonėmis.

Interneto išteklių ir programų naudojimas

Pastaraisiais metais nuolatos kaupiama informacija apie nuotolinio mokymosi 
galimybes. Mokytojai, dėstytojai ir besimokantieji gali laisvai kopijuoti, naudoti ir 
pritaikyti atvirus mokymo šaltinius ir viešai prieinamą mokomąją švietimo 
programinę įrangą. Kalbant apie aukštąjį mokslą daug dėmesio sulaukė atviri 
masiniai nuotoliniai kursai (MOOCs), tačiau profesinio rengimo srityje iki šiol jie 
buvo mažiau pastebimi. Be to, veikia kitos komercinės platformos, kurios gali 
palaikyti nuotolinį mokymąsi, pavyzdžiui, „YouTube“, „Google+“ bendruomenės, 
dalijimosi failais platformos, tokios kaip „Dropbox“. Įdomu ir tai, kad įvairių 
bendrovių besimokantys darbuotojai dažniausiai naudojasi ne vien atvirai 
prieinamu skaitmeniniu turiniu, bet derina jį su savo bendrovės sukurtu turiniu.

Ispanijoje Nacionalinis naujųjų technologijų ir mokytojų rengimo institutas 
(INTEF) siūlo išsamų naujoviškų nuotolinių mokymosi galimybių paketą 
mokytojams ir dėstytojams, kad jie galėtų tobulinti savo įgūdžius. Jį sudaro:

 ● Atviri masiniai nuotoliniai kursai (MOOC)   
Kiekvienas turi savo grupės socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“ 
saitažodį, leidžiantį prisijungti ir padėti vieni kitiems;

 ● Atviri NANO nuotoliniai kursai (NOOC)   
Siūlo nuo 1 iki 20 valandų trukmės mokymosi galimybes, 
orientuotas į tam tikras kompetencijas;

 ● „EduPills“ 
Programa, siūlanti galimybę įgyti ir (arba) tobulinti  
skaitmeninius įgūdžius dalyvaujant 3–8 minučių moduliuose;

 ● „Insignias INTEF“ atvirojo ženklelio kuprinė  
Kaupiami, importuojami, atsisiunčiami ir per socialinius tinklus  
pasidalijami skaitmeniniai ženkleliai, susiję su kompetencijų pripažinimu.

http://www.diversitygroup.lt/files/projects/gvets/GVETS_Newsletter_1_2018.pdf
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-solutions/images/workplace-learning-report-2019/pdf/workplace-learning-report-2019.pdf
https://enlinea.intef.es/
https://enlinea.intef.es/
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100Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai drastiškai išplėtė mobiliojo 
mokymosi galimybes. Šie prietaisai didina švietimo paslaugų prieinamumą, ypač 
už tradicinių mokyklų ribų, ir leidžia sujungti mokymosi vietas su darbo vietomis. 
ES finansuojamo REACH projekto metu sukurti daugialypių terpių bazinių įgūdžių 
ir klientų aptarnavimo mokymo moduliai, siekiant padidinti Italijos, Norvegijos, 
Ispanijos ir Turkijos besimokančių jaunų žmonių dalyvavimą ir motyvaciją mokytis 
darbo vietose pasitelkiant mobiliuosius prietaisus. Projektas buvo skirtas daugumai 
sektorių, įskaitant turizmo, sveikatos priežiūros, statybos ir maisto gamybos.

  
Prasideda tikroji mokymosi revoliucija?

Nors ką tik aprašytas nuotolinis mokymasis išplėtė galimybes ir padidino 
lankstumą, daug didesnis mokymosi patirties pertvarkymo potencialas glūdi 
išplėstinėje realybėje (AR) ir virtualiojoje realybėje (VR), kurios gali 
naujai pakeisti pedagogų, besimokančiųjų ir įrenginių sąveiką. Tam tikros 
stimuliacijos virtualiojoje realybėje vyko jau kurį laiką, tačiau anksčiau apsiribojo 
sektoriais, kuriuose dideles plėtros išlaidas galėtų kompensuoti nauda. Vienas 
gerųjų pavyzdžių – skrydžių simuliavimas oro linijų pramonėje. Dabar dėl 
technologinės plėtros tai tapo kur kas plačiau prieinama.

Išplėstinė realybė ir virtualioji realybė ne tik leidžia atkartoti realiame pasaulyje 
vykdomą veiklą, bet ir pagerinti mokymosi procesą. Pavyzdžiui, kai kurie dažų 
purškimo virtualiosios realybės imitatoriai, kurie gali būti naudojami automobilių 
pramonėje, gali rinkti duomenis apie dažų dangos gylį ir pasklidimą. Tai leidžia 
išsamiau ir nuosekliau įvertinti besimokančiojo įgūdžius nei anksčiau.

Išplėstinė realybė užtikrina interaktyvią realaus pasaulio patirtį, pavyzdžiui, 
suteikdama galimybę patobulinti 3D modelius kompiuterio kuriama suvokimo 
informacija. Išplėstinės realybės programos tampa vis labiau prieinamos 
mobiliuosiuose įrenginiuose, jos leidžia besimokantiesiems suprasti daug sunkiai 
apibrėžiamų realijų, pavyzdžiui – geometriją trimatėje erdvėje ar sužinoti apie 
augalų gyvenimo ciklus. Be to, yra programinė įranga, kuri leidžia mokytojams 
kurti savo išplėstinės realybės taikomąsias programas.
 

Mes turime žinoti daugiau

Panašu, kad esame tik skaitmeninės mokymosi revoliucijos pradžioje. Atsiranda 
naujų „mikromokymosi“ ir socialinio mokymosi galimybių, kurios leidžia išskaidyti 
mokymosi procesą ir suburti žmones, turinčius bendrų interesų, kad ir kur jie būtų. 
Naujos technologijos užtikrina naujus pedagogikos metodus. Dauguma bendrovių 

http://www.reach-project.eu/
https://www.mimbus.com/en/portfolio/simspray-en/#product-sheet-quote
https://www.mimbus.com/en/portfolio/simspray-en/#product-sheet-quote
https://vrmath.co/
https://www.youtube.com/watch?v=TNQedwQiu8A
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mes turime geriau suprasti skaitmeninių naujovių rūšis, kurias galime taikyti 
mokydamiesi darbo vietoje. Šiame tinklaraštyje buvo pateikti tik keli pavyzdžiai: 
jų suaugusiųjų mokymosi bendruomenei reikia daugiau. Kodėl jomis nepasidalijus 
tolesniuose komentaruose?

Šios „mažosios serijos“ kitame tinklaraščio įraše atidžiau panagrinėsime 
skaitmeninio mokymosi darbo vietoje keliamus iššūkius ir tai, kaip galėtume 
pasirengti juos įveikti.

Andrew McCoshanas daugiau nei 30 metų dirba švietimo ir mokymo srityje 
Europoje kaip mokslo tyrinėtojas ir konsultantas. Šiuo metu jis yra Dublino 
universiteto Švietimo trukdžių centro vyresnysis mokslo darbuotojas. 

Visą tekstą rasite čia.

Mes esame pradžioje revoliucijos, keičiančios tai, kaip suaugusieji įgyja prieigą 
ir naudojasi mokymosi galimybėmis darbo vietoje. Šiame straipsnyje, antrame 
iš dviejų interneto tinklaraščio įrašų apie skaitmeninį mokymąsi darbo vietoje 
EPALE teminis koordinatorius Andrew McCoshanas nagrinėja iššūkius, kylančius 
šio sektoriaus specialistams. 
 
Naujų technologijų teikiamos galimybės mokytis darbo vietoje auga beveik 
kiekvieną dieną. Ankstesniame tinklaraščio įraše apžvelgiau keletą pavyzdžių, 
iliustruojančių, kaip tai vyksta. Tuo pat metu skaitmeninis mokymasis 
specialistams kelia daugybę klausimų.

ANDREW MCCOSHANAS

Mokymasis darbo vietoje: 
šeši pagrindiniai iššūkiai

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-six-key-challenges
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/164378
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-inspiring-examples-europe
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vietoje iššūkiai

1. Kaip iš skaitmeninių technologijų gauti  
didžiausią pedagoginę naudą? 

Skaitmeninės mokymosi technologijos turi didžiulį potencialą, kuris skatina 
pedagogikos pokyčius darbo vietoje. Tačiau, kaip pažymėjo OCED:
„[...] vien tik didesnis technologijų naudojimas savaime nėra inovacija […]. Be to, 
negalima manyti, kad mokymosi proceso skaitmeninimas yra inovacijų sinonimas, 
nes tai gali būti tik tradicinių metodų ir pedagogikos atkūrimas kitokiu formatu.“

Skaitmeniniai mokymosi šaltiniai gali suteikti mokytojams ir dėstytojams prieigą 
prie daugiau išteklių, tuo nebūtinai darydami didelį poveikį mokymosi procesams. 
Kita vertus, tie patys ištekliai gali būti panaudoti naujoms pedagogikos kryptims, 
pavyzdžiui, mišriam mokymuisi ir „apverstoms klasėms“. Kaip galime būti tikri, 
kad šiomis galimybėmis pasinaudojame? Kurių iš jų norime ar kurios reikalingos ir 
kodėl? 

Į tokius klausimus nelengva atsakyti. Vis dėlto mokytojai ir dėstytojai yra visų 
pedagoginių pokyčių priešakyje, todėl turime būti tikri, jog per atitinkamą mokymą 
jie gauna reikiamų žinių, įgūdžių ir kompetencijų. Be to, turime padėti teikėjams 
sukurti strategijas, kurios leistų prisitaikyti prie technologinių pokyčių ir užtikrinti, 
kad galimybės būtų išnaudotos maksimaliai nuosekliai ir suplanuotai. Visgi kaip 
tokie pokyčiai turėtų būti taikomi praktikoje?

Kuo didesnės pedagoginės 
 naudos užtikrinimas

Geriausios kokybės  
užtikrinimas

Tinkamos pusiausvyros tarp 
privačių ir valstybinių teikėjų 

užtikrinimas

Prieigos lygybės  
užtikrinimas

Priemonių kūrimo rinkos  
trūkumų šalinimas

Mokymosi rezultatų  
patvirtinimo užtikrinimas

https://www.oecd.org/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learning-environments-9789264277274-en.htm
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2. Kaip atpažinti aukštos  
kokybės skaitmeninius išteklius? 

Sparti skaitmeninio mokymosi plėtra kelia svarbių kokybės klausimų: interneto 
šaltinių yra tiek daug, tad kaip galima žinoti, kas yra „gerai“, o kas – „blogai“? 
Dažnai šį klausimą užduoda mokytojai ir dėstytojai. Nors jie ir vadovaujasi savo 
profesine patirtimi, pavyzdžiui, rinkdamiesi vadovėlį, tačiau dėl didžiulės pasiūlos 
dažnai pradeda abejoti. Įdomu tai, kad, kaip matėme susijusiame tinklaraščio 
įraše, didžioji dauguma bendrovių išsamiai parengtą turinį derina su savo pačių 
individualiai pritaikytu turiniu. Tai yra vienas iš būdų, padedančių spręsti kokybės ir 
aktualumo klausimus. Be to, skaitmeninis mokymasis labai išplečia savarankiško 
mokymosi galimybes. Kaip šioje aplinkoje besimokantieji gali būti tikri, kad turi 
prieigą prie tinkamų ir aukštos kokybės paslaugų?

Esama interneto reputacijos gerinimo būdų. Pavyzdžiui, apsistokite viešbutyje, ir 
jums pasiūlys parašyti atsiliepimą internete. Arba nusipirkite ką nors internetu ir 
jūsų paprašys įvertinti prekę ar paslaugą. Galbūt tokie „rinkos mechanizmai“ ga-
lėtų būti naudojami ir vertinant internetinį mokymą? Pavyzdžiui, „LearningAdviser“ 
galėtų tapti „TripAdvisor“ atitikmeniu? O gal labiau tiktų kiti mechanizmai?

 
3. Kas turėtų pripažinti internetinį mokymąsi 
ir pagal kokius standartus?
 
Skaitmeninis mokymasis taip pat kelia klausimą, kas pripažįsta mokymosi rezul-
tatus ir pagal kokius standartus. Mokymasis internetu keičia ribas tarp formaliojo 
ir neformaliojo profesinio mokymo ir lavinimo. Atsiranda alternatyvių mokymosi 
rezultatų patvirtinimo būdų, tokių kaip „skaitmeniniai ženkleliai“. Ką jie duoda 
besimokančiajam lyginant su valstybės ar socialinių partnerių patvirtintomis ir 
pripažintomis kvalifikacijomis? 

Įvairiose šalyse atsakymas gali būti skirtingas. Šalyse, kuriose pripažinimo siste-
mos seniai sukurtos ir giliai integruotos socialine ir ekonomine prasme, gali būti 
sunku priimti naujus metodus. Kita vertus, tokios šalys kaip, pavyzdžiui, Suomija, 

Esama interneto reputacijos gerinimo būdų. 
Pavyzdžiui, apsistokite viešbutyje, ir jums pasiūlys 
parašyti atsiliepimą internete. Arba nusipirkite ką nors 
internetu ir jūsų paprašys įvertinti prekę ar paslaugą. 
Galbūt tokie „rinkos mechanizmai“ galėtų būti 
naudojami ir vertinant internetinį mokymą?

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-inspiring-examples-europe
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-inspiring-examples-europe
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kimams pripažinti, gali nesunkiai susidoroti su naujais iššūkiais.

4. Privačios paslaugos plečiasi: ar viešieji  
paslaugų teikėjai turi reaguoti?

Daugumą skaitmeninių produktų ir interneto šaltinių sukuria specialios įmonės 
komerciniais pagrindais. Nors sunku įvertinti privataus sektoriaus dydį, jis įsigali 
vis labiau. Suaugusiųjų mokymąsi darbo vietoje visada palaikė privatus moky-
mo sektorius, nes darbdaviai pirkdavo programas arba nedidelius vienkartinius 
mokymus, kad būtų patenkinti jiems reikalingų įgūdžių poreikiai. Dabar tikriausiai 
formuojasi gana „mišri ekonomika“, kai kuriama vis daugiau nemokamų, atviros 
prieigos mokymosi išteklių, bet kartu ir brangių produktų, pavyzdžiui, mokymosi 
priemonių, kurios pagrįstos virtualiąja ir papildyta realybe. Joms reikia didelių 
išankstinių investicijų, todėl jos įgyjamos tik iš privačių teikėjų.

Ši tendencija ypač pasireikš per artimiausius metus, nes besiplečianti galimybė 
mokytis internetu tampa vis didesniu iššūkiu tradiciškai apibrėžtam profesiniam 
mokymui ir formaliems viešojo sektoriaus teikėjams. Profesinio švietimo ir mo-
kymo teikėjams svarbu prisitaikyti prie naujų sąlygų, ypač rinkoje, kuri siejasi su 
suaugusiųjų mokymusi darbo vietoje. Būtų įdomu išgirsti Europos pavyzdžių, kur 
tai iš tiesų vyksta. Galbūt turite patirties, kuria galėtumėte pasidalyti komentarų 
skiltyje?

5. Kaip galime būti tikri, kad naujos mokymosi priemonės 
yra kuriamos tiek mažoms, tiek didelėms rinkoms?

Visose rinkose yra trikdžių, tad ir mokymosi darbo vietoje rinka nėra išimtis.  
Kai kurie verslo sektoriai yra per maži, kad skaitmeninio mokymosi ir skaitmeninių 
priemonių plėtra būtų komerciškai perspektyvi. Tas pats pasakytina apie kal-
bas, kuriomis kalba palyginti nedaug žmonių. Tarptautiniai prekybos teikėjai, kad 
padidintų pardavimą, vartos dominuojančias kalbas. Ar būtina tam tikra valstybės 
intervencija, kad būtų užtikrinta nauda visiems sektoriams ir šalims? Atvira priei-
ga prie išteklių ir mokytojų bei dėstytojų gebėjimas specialiai juos pritaikyti savo 

Dabar tikriausiai formuojasi gana „mišri ekonomika“, 
kai kuriama vis daugiau nemokamų, atviros prieigos 
mokymosi išteklių, bet kartu ir brangių produktų, 
pavyzdžiui, mokymosi priemonių, kurios pagrįstos 
virtualiąja ir papildyta realybe.

https://www.oecd.org/fr/innovation/innovating-education-and-educating-for-innovation-9789264265097-en.htm
https://www.oecd.org/fr/innovation/innovating-education-and-educating-for-innovation-9789264265097-en.htm
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105poreikiams – tai priemonės, kurios gali padėti visiems sektoriams ir kalbinėms 
grupėms naudotis naujomis mokymosi technologijomis.

6. Ar skaitmeninis mokymasis lemia  
didesnę mokymosi nelygybę?
 
Turime pripažinti, kad skaitmeninis mokymasis gali sukelti nenumatytų padarinių 
– atotrūkio tarp besimokančių suaugusiųjų ir tų, kurie nesimoko, padidėjimą. Čia 
nelemta logika, bet...

Klausimas: jei mokymasis internetu žmonėms atveria daugiau ir lengvesnių mo-
kymosi galimybių (ypač mokantis savarankiškai), kas gali iš to turėti didžiausios 
naudos? 

Atsakymas: tie, kurie jau dabar mokosi, t. y. tie, kurie jau yra socialiai ir ekonomiš-
kai pranašesni.

Tai nerimą kelianti mintis, turint omenyje tai, kad Europoje jau yra toks didelis 
visuomenės susiskirstymas. Jau žinome, kad egzistuoja „skaitmeninė atskirtis“: 
nors Europoje jos mastas sumažėjo, ji išlieka. Nepakankama prieiga prie skaitme-
ninių technologijų akivaizdžiausia tarp tų asmenų, kurie turi žemiausią išsilavini-
mą. Prasta prieiga prie skaitmeninio mokymosi galimybių iškyla kaip iššūkis, kurį 
politikos formuotojai turi kuo greičiau suvokti.

 

Turi būti ir kitų iššūkių

Tai tik šeši iššūkiai, kuriuos nustačiau praktikuodamas skaitmeninį mokymąsi 
darbo vietoje. Esu tikras, kad jų yra daugiau. Kodėl nepasidalijus savo mintimis 
komentarų skiltyje?

Andrew McCoshanas daugiau nei 30 metų dirba švietimo ir mokymo srityje 
Europoje kaip mokslo tyrinėtojas ir konsultantas. Šiuo metu jis yra Dublino 
universiteto Švietimo trukdžių centro vyresnysis mokslo darbuotojas. 

Visą tekstą rasite čia.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/164387
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5 skyrius 

Kitų šalių skaitmeninio 

mokymosi patirtis
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107Šiaurės šalių suaugusiųjų  
mokymosi tinklo patirtis: 
„Pagrindiniai skaitmeniniai suaugusiųjų  
įgūdžiai Šiaurės šalyse. Ar iššūkius galime 
paversti galimybėmis?“ 

Šiaurės šalių pasiekimai IKT srityje lietuviams visada kėlė susidomėjimą. 
Prasidėjus COVID-19 pandemijai mums tapo dar svarbiau ne išradinėti dviratį, 
bet pasiremti kitų šalių skaitmeninio mokymosi patirtimi bei rasti įkvepiančių 
pavyzdžių, kaip sėkmingiau įvaldyti technologijas. Todėl platformoje „Epale“ 
pristatytas Šiaurės šalių suaugusiųjų mokymosi tinklo leidinys „Pagrindiniai 
skaitmeniniai suaugusiųjų įgūdžiai Šiaurės šalyse. Ar iššūkius galime paversti 
galimybėmis?“ ne tik suintrigavo, bet ir paskatino Lietuvos andragogams pateikti 
jo apžvalgą. 

Leidinį sudaro penki skyriai: pirmame skyriuje atskleidžiama skaitmeninių 
įgūdžių svarba, antrame – apžvelgiami pagrindiniai Šiaurės šalių suaugusiųjų 
skaitmeniniai įgūdžiai, trečiame – pristatoma detali Šiaurės šalių suaugusiųjų 
skaitmeninių įgūdžių SSGG analizė.

Kokios Šiaurės šalių skaitmeninio pasaulio stiprybės?

 ● Labai skaitmenizuotos šalys, gera skaitmeninė politika ir infrastruktūra.

 ● Didelė gyventojų prieiga prie interneto, nuolatiniai skaitmeninių  
paslaugų vartotojai.

 ● Suaugusiųjų, turinčių pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, kvalifikacijos 
kėlimo galimybės.

Kokias skaitmeninio pasaulio grėsmes 
įžvelgia Šiaurės šalys?

 ● Skaitmeninimo sudėtingumas gali sukurti skaitmeninę atskirtį.

 ● Kibernetinio saugumo grėsmė tampa vis sudėtingesnė ir tikslingesnė.

 ● Skaitmeninė plėtra pranoksta švietimą ir mokymą.

 ● Etinės dilemos, susijusios su naujomis skaitmeninėmis technologijomis, 
gali užginčyti demokratiją ir Šiaurės šalių vertybes.
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108Ar Lietuvai būdingos Šiaurės šalių skaitmeninio pasaulio stiprybės ir grėsmės, 
tegu įvertina profesionalai, o mes peržvelkime SSGG analizėje aptartas galimybes. 

Kokias galimybes numato Šiaurės šalys? 

Naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir paslaugomis bus lengviau, 
jos bus prieinamesnės ir labiau pritaikytos vartotojų poreikiams.  
Leidinio rengėjų nuomone, Šiaurės šalyse internetinės paslaugos ir skaitmeninės 
priemonės turi būti sumaniai pritaikytos vartotojų poreikiams, patogesnės 
vartotojui ir intuityvios, be to, labai svarbu pasiekti tikslines grupes, turinčias 
mažiau skaitmeninių įgūdžių.

Skaitmeninimas kaip demokratijos atgaivinimas arba skatinimas.  
Sunku įvertinti, kokią įtaką demokratijos sustiprinimui Lietuvoje turi 
skaitmeninimas ir technologijos, tačiau Šiaurės šalys jau įsitikino, kad 
skaitmeninės technologijos daro įtaką demokratinių procesų kokybei, o sąvoka 
e. demokratija įvardija naują paradigmą.

Švietimo technologijų plėtra (EdTech) suteikia lankstesnę prieigą nuolat 
atnaujinant individualiai pritaikomus skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas. 
Kalbėdami apie švietimo pokyčius Šiaurės šalių atstovai konstatuoja, kad daugelis 
skaitmeninio turinio kūrėjų teigia, jog ugdymo metu taikant technologijas gerėja 
mokymosi kokybė, deja, atliekama per mažai tyrimų, kurie galėtų tai pagrįsti. Ta 
pati taisyklė galioja ir kalbant apie suaugusiųjų švietimą, kuriam vis dar trūksta 
didaktinių pokyčių analizės bei kokybiškesnio andragogų rengimo. 

Skaitmeninimas akademinių institucijų žinias, tyrimus  
ir mokymą daro prieinamesnį. 
Leidinio rengėjai atskleidžia, kad skaitmeninimas daro poveikį akademinei 
bendruomenei, kuri turi prieigas prie atvirų švietimo šaltinių (OER) ir žvelgdami į 
ateitį numato, kad būtina kurti kokybiškus mokymosi prieinamumą ir mokymosi 
kokybę užtikrinančius išteklius, skirtus andragogams.

Skaitmeninimas ir darbo aplinkos pokyčiai padidino  
susidomėjimą suaugusiųjų švietimu ir mokymu.
Šiaurės šalių atstovai pastebėjo, kad būtina atnaujinti nacionalinę įgūdžių 
politiką, didinti susidomėjimą suaugusiųjų švietimu, o pačius suaugusiuosius 
skatinti susiformuoti XXI amžiuje reikalingus įgūdžius, akcentuodami, kad šalia 
skaitmeninių gebėjimų labai svarbūs socialiniai ir emociniai įgūdžiai.
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109Įžvalgesni skaitytojai, besidomintys skaitmeniniu suaugusiųjų švietimu, manau, 
pastebėjo, kad daugelis Šiaurės šalių įvardytų galimybių yra aktualios ir Lietuvai. 
Jos galėtų tapti išeities tašku tiek suaugusiųjų švietimo politikos formuotojams, 
tiek andragogams, rengiantiems skaitmeninių įgūdžių gilinimo programas.

Suprasdami Šiaurės šalių ir Lietuvos suaugusiųjų skaitmeninių gebėjimų gilinimo 
stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių sąsajas, išsamiai pristatome du leidinio 
„Pagrindiniai skaitmeniniai suaugusiųjų įgūdžiai Šiaurės šalyse. Ar iššūkius galime 
paversti galimybėmis?“ skyrius, kuriuose pateikiamos rekomendacijos ir mokymosi 
pavyzdžiai.
 
Pateikiami 4 ir 5 skyriai. 

Visą leidinį rasite čia.

https://epale.ec.europa.eu/lt/node/147660
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VILMA AUGLYTĖ

Estijos patirtis:  
„Padlet“ – virtuali bendravimo ir 
bendradarbiavimo erdvė

2019 m. grupė lietuvių andragogų vykome į Estiją semtis patirties iš Talino ko-
legų. Tarp dešimties stažuotojų ir aš – Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos 
mokytoja, nežinanti, ko tikėtis ir nepuoselėjanti pernelyg didelių iliuzijų. Vis tik 
mokymai pranoko lūkesčius – buvo itin malonu jausti labai atsakingą estų požiū-
rį į pas juos atvykusius besimokančiuosius: užsiėmimai kruopščiai suplanuoti ir 
apgalvoti, dėstytojai ne tik charizmatiški bei puikiai išmanantys savo dalyką, bet ir 
nuoširdžiai besistengiantys sudominti, atskleisti, kaip prasmingai panaudoti įgytas 
žinias ugdymo proceso metu.

Norėčiau pristatyti Talino universiteto dėstytojos Marin Johnson užsiėmimą „Di-
gital tools to support learning“ (mokymai apie mokytis padedančias informacines 
priemones). Kodėl būtent šie mokymai? Visų pirma, dėmesys besimokančiajam: 
būtent mūsų grupei sukurtas tinklapis, kuris, kaip patikino dėstytoja, gyvuos ir pa-
sibaigus mokymams, taigi kiekvienas galėsime grįžti ir susirasti mums reikalingą 
medžiagą. Antra, sužavėjo užsiėmimo formatas: negaištant laiko ilgoms kalboms, 
dalyką buvo pasiūlyta išbandyti praktiškai. Tai puiku, nes net ir labiausiai įtrau-
kiantis pasakojimas ilgainiui pasimiršta, vienintelis būdas susiformuoti įgūdžius 
– imti ir daryti. Todėl, ir pati negaišdama laiko kalboms, dalinuosi Marin Johnson 
tinklapio adresu: bit.ly/digitaladulted – ir kviečiu panaršyti gautą medžiagą. Ir nors 
mokymuose nedalyvavusiam asmeniui galbūt ne viskas bus aišku, tačiau tikiu, 
kad net ir pašalietis ras naudingos informacijos, kuri nukreips, padės susirasti tai, 
kas aktualu būtent jam.

„Padlet“ – tai ta pati tradicinė lenta, kuri kabo 
beveik kiekvienoje klasėje. Skirtumas tik tas, 
kad virtualioji „Padlet“ – ne pakabinta ant 
sienos, o atveriama kompiuterio, mobiliojo 
telefono ar kito prietaiso ekrane.
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stažuotojai, ketiname išbandyti savo klasėje. Peržvelgusi atsakymus, kuriuos, beje, 
surašėme „padlet“ lentoje – viename iš naujai pristatytų įrankių, dėstytoja paprašė 
pažadėti, kad bent šią vieną priemonę būtinai panaudosime mokymo proceso metu. 
Pažadą ištesėjau ir dabar noriu pasidalyti ne tik įgytomis žiniomis, bet ir konkrečia 
patirtimi.

Kas tai per programa? Iš esmės – tai ta pati tradicinė lenta, kuri kabo beveik 
kiekvienoje klasėje. Skirtumas tik tas, kad virtualioji „Padlet“ – ne pakabinta 
ant sienos, o atveriama kompiuterio, mobiliojo telefono ar kito prietaiso ekrane. 
Kodėl mokytojas turėtų naudoti „Padlet“? Kokie šios programos privalumai, 
kuo ji pranašesnė už įprastą klasės lentą? Visų pirma, naudotis „Padlet“ itin 
paprasta – nereikia jokių ypatingų žinių ar įgūdžių. Mokytojas, norintis naudoti 
šią lentą, turėtų užsiregistruoti, bet tai padaryti paprasta – nebūtina pildyti jokių 
formų, galima registruotis naudojantis jau turima gmail ar facebook paskyra. 
Keli mygtuko spustelėjimai (visiškai tas pats, kas jungtis prie savo elektroninio 
pašto) ir tu jau sveikinamas „Padlet“ aplinkoje. Toliau – dar paprasčiau. 
Tiesiog paspauskite raudonos spalvos mygtuką „Make a padlet“ ir jūsų lenta 
jau paruošta naudoti. Dešiniojoje ekrano pusėje atsivėrusiame ekrane rasite 
įrankius, padedančius modifikuoti lentą pagal savo poreikius ar skonį: susikurti 
jos pavadinimą, aprašyti, ką skelbsite, pasirinkti fono spalvą, šriftą, jo dydį ir t. 
t. Viskas itin paprasta ir, manau, net anglų kalbos nemokantis žmogus puikiai 
gali išbandyti programos galimybes tiesiog bandydamas ar, blogiausiu atveju, 
padedamas „Google“ vertėjo. Taigi kviečiu įsijungti internetą, paieškos laukelyje 
suvesti padlet.com ir išbandyti šią priemonę patiems.

http://padlet.com 
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112Kuo ši lenta patogesnė už lentą, kabančią ant sienos? Žinoma, informacija joje 
atrodo patraukliau: daugiau spalvų, lengva skelbti vaizdus ar videoįrašus. Bet 
didžiausias „Padlet’o“ pranašumas tas, kad susikurta lenta itin paprasta dalytis su 
besimokančiaisiais, kurie, naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais, gali greitai 
kurti įrašus ar juos komentuoti. Tiesiog pasidalykite savo „Padlet’o“ nuoroda 
(adresas rodomas dešiniojoje ekrano pusėje kartu su visais kitais pasirinkimo 
įrankiais) ir viskas – besimokantieji jau gali skelbti savo įrašus jūsų sukurtoje 
lentoje. Taigi tuo pačiu metu šioje erdvėje gali rašyti ir įrašus skaityti, juos 
komentuoti daug žmonių – toks greitas polilogas. Jei „Padlet“ kūrėjas nori, visi 
rašantieji bus anonimai – jų vardai nebus skelbiami. Būtent tai man pasirodė 
privalumas.

Dažnai suaugusiųjų besimokančiųjų grupės yra itin heterogeniškos – šalia 
jaunuolio, kuris dar pernai mokėsi vidurinėje mokykloje, sėdi keturiasdešimtmetis. 
Kartais tokių grupių nariai, ypač pažinties pradžioje, yra linkę patylėti, nereikšti 
savo nuomonės, iš pradžių pasiklausyti, ką kitas pasakys. O „Padlet“ suteikia 
galimybę savo poziciją išsakyti anonimiškai, nebijant, ką kitas apie tave pagalvos: 
juk jis tiesiog nežinos, kas išsakė vienokią ar kitokią nuomonę. Lentos privalumas 
ir tas, kad sunkiau likti abejingam: pasislėpti už kitų nugarų, praslysti, nutylėti. 
Mokytojas mato, kiek jo klasėje yra žmonių ir kiek įrašų sukurta lentoje. Matant 
visų besimokančiųjų nuomones, pozicijas, atsakymus, tikiu, lengviau išprovokuoti 
diskusiją, įtraukti besimokančiuosius, padėti jiems iš stebėtojų virsti dalyviais.

Aš pati „Padlet“ lentą išbandžiau kaip susipažinimo ir prisistatymo priemonę su 
nauja klase. Pasiūliusi atvirai pasakyti, ko besimokantieji tikisi ir ko baiminasi, 
sulaukiau nedrąsių ir, deja, turbūt ne pačių nuoširdžiausių atsakymų. Vis dėlto 
tai buvo tik pirmasis bandymas; ateityje planuoju naudoti „Padlet“ įvairioms 
diskusijoms, fiziškai klasėje nesančių besimokančiųjų įtraukimui bei refleksijai, 
įsivertinimui ir tikiuosi, kad, pripratę prie šios priemonės, mano besimokantieji 
bus atviresni, padės man geriau juos suprasti, išsiaiškinti, apie ką jie galvoja, kas 
jiems svarbu, sunku ar lengva.

Didžiausias „Padlet“ pranašumas 
tas, kad susikurta lenta itin paprasta 
dalytis su besimokančiaisiais, kurie, 
naudodamiesi savo mobiliaisiais 
telefonais, gali greitai kurti įrašus ar 
juos komentuoti.
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Kokie „Padlet“ trūkumai? Kol kas matau tik vieną – nemokamai vartotojas gali 
susikurti tik tris lentas. Kita vertus, ar jų reikia daugiau? Visada galima ištrinti 
nereikalingus įrašus, pasikeisti lentos spalvas, šriftą ir naudoti ją vėl ir vėl. Taigi 
faktiškai užtektų jos ir vienos. Žinoma, galbūt būtų galima padiskutuoti, ar toks 
bendravimas reikalingas? Galbūt vertėtų tiesiog kalbėtis, mokytis žodžiu išsakyti 
savo mintis ir nesislėpti už anonimo kaukės? Ar būtinai reikia rašyti? Ką daryti, 
jei įrašuose daug gramatinių klaidų? Kaip elgtis, jei anonimas nemandagus ir 
nepagarbus, išdrįstų įžeisti? 

„Padlet“ – tik vienas iš daugelio skaitmeninių įrankių, padedančių mokytojui 
jo darbe. Bet iš stažuotės Estijoje išsivežiau ne tik naujų žinių ar naujų idėjų. 
Grįžau geros nuotaikos, pajutusi, kad aš, suaugusiųjų mokytoja, esu svarbi, 
man skiriamas visas dėmesys, nuoširdus noras padėti sužinoti daugiau, išmokti 
kažko nauja – juk visos įgytos žinios galų gale bus panaudotos padėti žmogui, 
atėjusiam pas mane mokytis. Rugsėjo 2 d. sulaukiau Marin Johnson laiško, 
kuriame ji priminė mums sukurto puslapio adresą, teiravosi, ar nereikia pagalbos, 
ir pasiūlė keletą naujų skaitmeninių mokymo priemonių. Koks malonus mokytojo 
dėmesys besimokančiajam!

Stažuotė vyko įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 
sistemos tarptautiškumo plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-0001).

Šį tekstą rasite čia.

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/estijos-patirtis-padlet-virtuali-bendravimo-ir-bendradarbiavimo-erdve
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114Dirbtinio intelekto kursai – Suomija 
stiprins europiečių skaitmeninius gebėjimus 

Dirbtinio intelekto (DI) tema visuomenėje sukelia nemažai nerimo, matyt, 
fantastinių filmų kūrėjų vaizduotė paveikė žmonių sąmonę ir jie mano, kad 
ateityje ne mes valdysime technologijas, bet jos mus. Nepaneigsime, daugelyje 
sričių DI jau įsitvirtino ir sėkmingai prisideda prie tikslesnės pacientų ligos 
diagnozės, greičiau nei žmogus apdoroja didelius informacijos kiekius ir kt. 
Tačiau tik dalis visuomenės suvokia tikrąją DI galią. Kad būtų išsklaidyta likusią 
visuomenės dalį užvaldžiusi įtampa, būtina stiprinti skaitmenines gyventojų 
kompetencijas ir suteikti dirbtinio intelekto pradmenis.

Susipažįstant su „Epale“ naujienomis mano dėmesį patraukė straipsnis „Suomija 
stiprins europiečių skaitmeninius įgūdžius – ES šalyse bus pradėti dirbtinio 
intelekto kursai“. Sužinojau, kad pasiūlyti visoms ES šalis nemokamus kursus buvo 
nuspręsta Suomijai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, nes skaitmeninės 
ekonomikos ir dirbtinio intelekto panaudojimas bei plėtojimas, investicijos į piliečių 
žinias ir įgūdžius buvo prioritetinės sritys Tvaraus augimo darbotvarkėje. Kaip 
teigiama straipsnyje, kursų tikslas – demistifikuoti dirbtinį intelektą. Internetinio 
kurso „DI elementai“ kūrėjai – Helsinkio universitetas ir Suomijos technologijų 
įmonė „Reaktor“. 

Kursą sudaro šeši skyriai:

 ● Kas yra dirbtinis intelektas?

 ● Dirbtinio intelekto užduočių sprendimas

 ● Dirbtinis intelektas realiame pasaulyje

 ● Mašinų mokymasis

 ● Neuroniniai tinklai

 ● Padariniai

Užsiregistravę į nemokamus kursus  
„DI elementai“ galėsite pasirinkti, kokiu tempu 
norite mokytis, o skaitydami teoriją ir atlikdami 
pratimus sužinosite, kas yra dirbtinis intelektas ir 
kaip pradėti kurti dirbtinio intelekto metodus.
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115Suomijos finansų ministras Mika Lintilä teigia: „Dirbtinis intelektas yra 
vienas pagrindinių sėkmės veiksnių, kuris ateityje įgalins tvarų augimą ir 
konkurencingumą Europos Sąjungoje. Investicijos į skaitmeninimą ypač 
reikalingos, kai kuriame išeitį iš koronaviruso krizės. ES turėtų stengtis tapti 
skaitmeninimo srities pradininke ir šis kursas prisideda prie šių pastangų.“
 
Užsiregistravę į kursus „DI elementai“ jūs galėsite pasirinkti, kokiu tempu norite 
mokytis, o skaitydami teoriją ir atlikdami pratimus sužinosite, kas yra dirbtinis 
intelektas, ką galima (ir ko negalima) padaryti su dirbtiniu intelektu ir kaip pradėti 
kurti dirbtinio intelekto metodus.

Registracija į kursus.

Visas tekstas.

https://www.elementsofai.lt/
https://epale.ec.europa.eu/en/content/finland-enhance-europeans-digital-skills-elements-ai-online-course-be-launched-eu-countries
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ERIKA NOVOTNÁ

Slovakijoje vyko IT įgūdžių  
patikrinimas – „IT tinkamumo 
testas 2020“

Mokymo modernizavimas yra vienas iš ilgalaikių Slovakijos Respublikos švietimo, 
mokslo, mokslinių tyrimų ir sporto ministerijos prioritetų. Gegužės 4 d. oficialiai 
prasidėjo devintieji IT įgūdžių patikrinimo metai. IT įgūdžių testą gali atlikti 
ne tik studentai, mokytojai bet ir plačioji visuomenė. „IT tinkamumo testas“ 
yra didžiausias ir išsamiausias nuodugnus informacinių technologijų įgūdžių 
patikrinimas Slovakijoje, kuris 2020 m. vyko gegužės –
birželio mėnesiais. Tai yra patikrintas ir patikimas skaitmeninio raštingumo 
patikrinimo būdas, kuris pateikia realų vaizdą apie mūsų IT įgūdžių lygį.

Slovakijos skaitmeninių įgūdžių patikrinimo atidaryme dalyvavo Švietimo, mokslo, 
tyrimų ir sporto ministerijos valstybės sekretorė Monika Filipova. Ji ragino aktyviai 
įsitraukti į IT testus pažymėdama, jog „ilgalaikis poreikis modernizuoti mokymo 
turinį ir mokyklas bei ši nepaprasta situacija, kurią išgyvename visoje šalyje, mums 
patvirtino, kad modernizacija yra būtinybė. Ir ne tik turinio, bet ir mokymo požiūriu. 
Štai kodėl šių metų IT testavimą laikome labai svarbiu ir kviečiame mokyklas 
įsitraukti. Į šio testavimo rezultatus taip pat atsižvelgsime nustatydami dalykų, 
susijusių su IT įgūdžiais, mokymą.“

2020 m. teste pateikta daugiau praktinių klausimų, kuriais siekiama išspręsti 
konkrečią problemą. Siekiama patikrinti ne tik teorines IT žinias. Norėdami 
teisingai išspręsti pateiktą užduotį, respondentai turi naudoti tinkamai 
pasirinktą skaitmeninį įrankį, pvz., programą ar paiešką internete. Praėjusiais 
metais testuose dalyvavo daugiau nei 25 000 studentų, studentų, mokytojų ir 

Tai yra patikrintas ir patikimas skaitmeninio 
raštingumo patikrinimo būdas, kuris pateikia 
realų vaizdą apie mūsų IT įgūdžių lygį.
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117suaugusiųjų, norėjusių išbandyti savo skaitmeninius įgūdžius. Galutinę 2019 m. 
testo ataskaitą galite peržiūrėti ČIA.

Pirmoji testo versija parengta pradinių klasių mokiniams, kuri patikrina būtinus IT 
įgūdžius, reikalingus mokytis vidurinėse mokyklose. Antroji versija skirta tikslinei 
grupei, vyresnei nei 15 metų, ir patikrins įgūdžius, orientuotus į pažangesnes 
žinias ir IT raštingumą, o tai yra svarbus konkurencinis pranašumas įsidarbinant.

„IT tinkamumo“ testas pradėtas organizuoti 2009 m. Slovakijoje įgyvendinant 
Europos Komisijos iniciatyvą, vadinamą „eSkills Week“. Per 8 metus testuose 
dalyvavo daugiau nei 200 000 žmonių ir šimtai pradinių bei vidurinių mokyklų 
iš visos Slovakijos. Testavimas yra Europos Komisijos „Skaitmeninių įgūdžių ir 
darbo koalicijos“ kampanijos dalis, kurią Slovakijoje koordinuoja Skaitmeninė 
koalicija – Nacionalinė skaitmeninių įgūdžių ir profesijų koalicija. Testas tapo 
viena sėkmingiausių šios kampanijos veiklų, o IT testavimo idėja nuaidėjo ir kitose 
šalyse, kurios perėmė IT įgūdžių tikrinimo internete koncepciją iš Slovakijos. „IT 
tinkamumo testo“ projektą 2014 m. Europos Komisija apdovanojo už visapusišką 
ir novatorišką požiūrį į Europos jaunimo skaitmeninio raštingumo didinimą. 
„IT Fitness“ testo prekių ženklo savininkas yra Slovakijos IT asociacija. 2020 
m. testavimą organizuoja Skaitmeninė koalicija. „IT tinkamumo“ testą palaikė 
Slovakijos Respublikos švietimo, mokslo, mokslinių tyrimų ir sporto ministerija 
bei „Huawei Technologies“ (Slovakijos), kaip pagrindinė „IT tinkamumo testavimo 
2020“ partnerė. 

Visas tekstas.

https://epale.ec.europa.eu/sk/resource-centre/content/zaverecna-sprava-z-it-fitness-testu-2019
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/slovakijoje-vyko-visuomenes-it-igudziu-patikrinimas-it-fitneso-testas-2020
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6 skyrius 

Papildoma metodinė 

medžiaga

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės
platformos „Epale“ naudojimo vadovas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo  
bibliotekos medijų ir informacinio  
raštingumo ugdymo strateginės kryptys

Radijo laida iš ciklo  
„Nevėlu mokytis geresniam gyvenimui“

Bendravimas „Facebook“ –  
papildoma priemonė mokantis anglų kalbos 

Naudotis platforma „Epale“ 
padės 6 aiškinamieji filmai

Kaip būti saugesniam internete: saugumas 
išmaniuosiuose įrenginiuose, šnipinėjimo 
programos, slaptažodžiai. Vaizdo medžiaga  
iš Mokytojo TV laidų ciklo.

Naudojimosi planšetiniu kompiuteriu senjorams 
mokomoji medžiaga lietuvių kalba

IKT panaudojimas mokymų metu 
(anglų k. vadovas)

Mobiliosios programos „HumansApp“  
pristatymas – dalijimasis žiniomis yra ateitis

Skaityti

Atsiųsti

Klausyti

Atsiųsti

Atsiųsti

Atsiųsti

Atsiųsti

Atsiųsti

Atsiųsti

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/epale-platformos-naudojimo-vadovas
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/lietuvos-nacionalines-martyno-mazvydo-bibliotekos-mediju-ir-informacinio
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/bendravimas-facebook-papildoma-priemone-mokantis-anglu-kalbos
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/bendravimas-facebook-papildoma-priemone-mokantis-anglu-kalbos
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kaip-buti-saugesniam-internete-saugumas-ismaniuosiuose-irenginiuose
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/amzius-ne-kliutis-ismokti-naudotis-ismaniaisiais-irenginiais
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/ict-in-training-room-handbook_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/humansapp-ziniu-dalijimasis-yra-ateitis
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/humansapp-ziniu-dalijimasis-yra-ateitis
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/epale-platformos-naudojimo-vadovas
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/lietuvos-nacionalines-martyno-mazvydo-bibliotekos-mediju-ir-informacinio
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/lietuvos-nacionalines-martyno-mazvydo-bibliotekos-mediju-ir-informacinio
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/bendravimas-facebook-papildoma-priemone-mokantis-anglu-kalbos
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/kaip-naudotis-epale-platforma-pades-6-aiskinamieji-filmukai
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kaip-buti-saugesniam-internete-saugumas-ismaniuosiuose-irenginiuose
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/amzius-ne-kliutis-ismokti-naudotis-ismaniaisiais-irenginiais
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/ict-in-training-room-handbook_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/humansapp-ziniu-dalijimasis-yra-ateitis



