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Europos mokytojo skaitmeninio 
raštingumo kompetencija



Kodėl svarbu įsivertinti skaitmeninę kompetenciją?

Reikalavimai mokytojų kvalifikacijai:

10. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras (IŠ 
REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠUI)

Reikalavimai skaitmeminio raštingumo programoms:

2. Aprašas parengtas remiantis .... Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenimis (DigCompEdu) 
(IŠ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINI RAŠTINGUMO PROGRAMOMS APRAŠO

Žinia mokytojui:
Ar mano kompetencija atitinka reikalavimus mokytojų kvalifikacijai?
Kokias sritis MAN būtų svarbu tobulinti?

Žinia mokyklai:
Kaip reiktų padėti mokytojams?



ES siūlomos skaitmeninių kompetencijų
(DigComp) sistemos (Frameworks)

•DigCompOrg
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/f
ramework

(vertimas - https://www.elaba.lt/elaba-
portal/documents/10156/0/EK_JTC.pdf/d
e7e9b0d-60be-4cf5-8d0d-5889f20dc1cd

• DigComp Edu•DigComp for
Citizen (2.1)

Gyventojams Mokytojams

OrganizacijomsVisuomenei

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://www.elaba.lt/elaba-portal/documents/10156/0/EK_JTC.pdf/de7e9b0d-60be-4cf5-8d0d-5889f20dc1cd
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International 
Frameworks

European 
Frameworks

National 
Frameworks

Self-assessment 
tools

Courses & 
certificates

Research & Expert 
opinion

UNESCO ICT-
CFT

MENTEP EE-HITSA HU-eLEMÉR ECDL
Tondeur et al. 

(2016)
GESCI-H2O 

ICT-CPD
EIfEL

ES-MCCDD AT-DIGIcheck EPICT AT
Almerich et al. 

(2016)

ICTeTSA eTQF NL-KB-ICT FI-Opeka EPICT UK
Johnson & 

Mielke (2013)
ISTE-T uTeacher AT-Digi.kompP SE-LIKA UK-CMALT

EPICT SI-eCom UK-DigiLit
ICT-UKPSF UK-RAPTA

UK-JISC UK-Ed-Assess
NO-PfDK

AU-GTS-ICT

IE-TEL-DNA

eVirtue Kennisnet (NL) UK: JISC-PriDE
Blended Learning 
Essentials (UK)

Muñoz Carril et 
al. (2013

ePortfolios & 
Open Badges 
Maturity Matrix

IE: e-Learning 
Roadmap 

NO: 
Laerermentor

British Council: 
TeachingEnglish 

Bawane & 
Spector (2009)

UNESCO MIL 
OEF: Open 
Educators Factory

IE: All Aboard

Legend

All education sectors
School education
Higher education
Further Education
Not specified

TPACK (2006)

UK: LSE
EdTech (2015)

UK: Information 
literacy lens Jeff Dunn(2014)

China: CETS
T.H.E Journal 
(2014)
Pool (2012) 
Andrade (2012)
Turner (2005)

JRC analizuotos sistemos
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Pedagogo kompetencijos
Profesinės kompetencijos Pedagoginės kompetencijos Mokinių kompetencijos

Konkretaus dalyko kompetencijos Mokymas ir mokymasis Konkretaus dalyko kompetencijos

Skaitmeninė kompetencija Vertinimas Universalios kompetencijos

Profesinis aktyvumas Mokinių įgalinimas Mokinių skaitmeninių
kompetencijų skatinimas

Skaitmeniniai ištekliai



„DigCompEdu“ sistema



„DigCompEdu“ sistema



„DigCompEdu“ sistema



„DigCompEdu“ pažangos modelis



Kur galima rasti visą „DigCompEdu / SELFIE
mokytojams“ sistemos aprašą?

https://www.upc.smm.lt/naujienos/dokument
ai/digcompedu-lt/DigCompEdu-LT.pdf https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

https://www.upc.smm.lt/naujienos/dokumentai/digcompedu-lt/DigCompEdu-LT.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


Savirefleksijos įrankis 

„SELFIE mokytojams“ 
skaitmeninei kompetencijai įsivertinti



Savirefleksijos įrankis „SELFIE mokytojams“ 

Įrankis skirtas padėti bendrojo ugdymo mokytojams 
apmąstyti, kaip jie naudojasi skaitmeninėmis 
technologijomis savo profesinėje praktikoje.



Kuo „SELFIE mokytojams“ skiriasi nuo „SELFIE“?



„SELFIE mokytojams“ sritys

32 elementai, išreiškiantys 22 „DigCompEdu“ sistemos įgūdžius.



Savirefleksijos įrankio bandymas 
Lietuvoje



„SELFIE mokytojams“ išbandymas

• Europos Komisija keturiose valstybėse narėse (Estijoje, Italijoje, Lietuvoje ir 
Portugalijoje) 2020 metų gruodžio mėn. pradėjo savirefleksijos įrankio 
„SELFIE mokytojams“ išbandymą. 

• Tikslas - apklausti 2000 pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų iš 4 valstybių.

• Lietuvoje bandomajame etape, kuris vyks 2021 m. balandžio 7–30 d., 
kviečiamos dalyvauti visų lygių bendrojo ugdymo mokyklos.





Bandymo eiga

Įsivertinti naudojant „SELFIE mokytojams“ įrankį 

Užpildyti klausimyną apie įrankį 

Pareikšti norą toliau dalyvauti interviu (tik keletas atrinktų mokytojų)

Kokybinis tyrimas – interviu su atrinktais mokytojais

Baigus įsivertinimą išsaugoti nuorodą į klausimyną



Veiksmažodžiai, nusakantys vieno elemento (horizontaliai) ir visų 
elementų (vertikaliai) mokėjimo lygį

A1 A2 B1 B2 C1 C2

1 elementas
Aš žinau

2 elementas
Aš išbandžiau

3 elementas
Aš naudoju

4 elementas

Aš analizuoju
ir pasirenku

5 elementas

Aš palaikau ir patariu/
Aš apmąstau

n elementas

Aš prisidedu/ Aš siūlau/
Aš inicijuoju ir skatinu

• Bloom‘o taksonomija
• Nuo individualumo iki bedradarbiavimo
• Nuo specifiškumo iki strategiškumo



Pavyzdys (5.4. elemento pirmas lygis)

Aš žinau, kad skaitmeninės technologijos gali būti 
naudojamos derinant kontaktinį ir nuotolinį, 
sinchroninį ir asinchroninį mokymąsi (pvz., 
skaitmeninių išteklių prieinamumas, internetiniai 
susitikimai, grupės socialiniuose tinkluose).

situacijos, kai mokinys ir mokytojas (ar 
informacijos šaltinis) fiziškai nėra 
tradicinėje klasėje

Pavyzdžiai

Veiksmažodis

Kontekstinis žodynėlis

Pagrindinis tekstas



Mokyklos vykdoma veikla

• Paskirti mokyklos mokytojų kontaktinį asmenį kiekvienam mokyklos lygiui 
(pradiniam, 1–4 kl., pagrindiniam, 5–10 kl., ir viduriniam, 11–12 kl.). 

• Informuoti ir aptarti bandymą su visais mokytojais, dirbančiais mokykloje. 

• Padėti mokytojams, dalyvaujantiems priemonės „SELFIE mokytojams“
bandymuose:
Informuoti mokytojus apie galimybę įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją 

naudojant „SELFIE mokytojams“ priemonę. (Pastaba: patartina informuoti apie 
vykdomą bandymą mokyklos taryboje arba pasirinkti kitus būdus, kaip oficialiai 
informuoti visą pedagogų personalą, kad būtų užtikrintas kuo didesnis 
dalyvaujančių mokytojų skaičius).

Pranešti mokytojams bandymo pradžios ir pabaigos datas: balandžio 7 d. –
balandžio 30 d.

Paskatinti mokytojus, kad visi ar bent dauguma sudalyvautų bandyme.



Užtikrinti Europos Komisijos reikalaujamą mokytojų 
dalyvavimo skaičių

Prašoma, kad „SELFIE mokytojams“ įrankio bandyme dalyvautų ne 
mažiau kaip 60 procentų Jūsų mokyklos kiekvieno ugdymo lygio 
pedagogų (t. y. nuolat ar iš dalies dirbančių mokytojų, pagalbos mokytojų, 
ugdymo specialistų ir kt.). 

60 procentų mokytojų dalyvavimo lygio pasiekimas yra būtina sąlyga, 
kad mokykla galėtų naudotis Europos Komisijos parengta ataskaita, 
kurioje pateikiami apibendrinti ir anonimiški mokyklos duomenys 
(nurodant tik mokyklos tipą), kuria bus galima naudotis vadovaujant 
mokykloje dirbančių mokytojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklai.



Kontaktinio mokytojo veikla „SELFIE mokytojams“ 
įrankio išbandyme

Apibrėžiami konkretūs kontaktinio mokytojo įsipareigojimai:

• Perteikti informaciją apie bandymą mokytojams, suderinus su direktoriumi.
Kontaktinis mokytojas, naudodamas pateiktą pagalbinę medžiagą, turės 
supažindinti su bandymo tikslais ir pobūdžiu, numatoma veikla, įrankio „SELFIE 
mokytojams“ paskirtimi (akcentuojama savirefleksija, o ne vertinimas!).

• Palengvinti bandymo procesą mokykloje. Skatinti visų mokytojų dalyvavimą 
bandyme, prireikus suteikti jiems informacijos ir paramos bendradarbiaujant 
su labiau patyrusiais mokytojais.

• Palaikyti ryšius su bandymo koordinatoriumi – LIKS. „SELFIE mokytojams“ 
bandymo kontaktiniai mokytojai galės bendrauti su LIKS atstovais ir kitų 
bandomųjų mokyklų kontaktiniais mokytojais naudodamiesi el. pašto adresais, 
kad praneštų apie visas problemas, kylančias išbandant įrankį.



Kontaktinio mokytojo veikla „SELFIE 
mokytojams“ įrankio išbandyme
• Remti Koordinatorių bandymo metu, ypač siekiant laukiamų 

rezultatų (t. y. užtikrinti mokytojų dalyvavimo daugumą). Mokyklų 
kontaktiniams mokytojams LIKS kas savaitę pateiks duomenis apie 
mokyklos mokytojų dalyvavimo skaičių. Kontaktinis mokytojas, 
susitaręs su direktoriumi, turės raginti mokytojus dalyvauti, kad būtų 
pasiektas Europos Komisijos norimas dalyvavimo lygis.

• Dalintis strategijomis ir kritinėmis problemomis, kurios iškilo Jūsų 
mokykloje bandymo metu, užpildydami trumpą internetinę anketą 
(bus pateikta nuoroda).



Mokyklos mokytojo dalyvavimas „SELFIE 
mokytojams“ įrankio išbandyme (1)

Mokytojas, dalyvaudamas savanoriškai, įsipareigoja:

• Vykdyti savo mokyklos „SELFIE mokytojams“ įrankio bandymo kontaktinio mokytojo 
instrukcijas (pvz., užsiregistruoti į Europos Komisijos platformą, atverti nuorodą į 
internetinį įrankį ir kt.).

• Įgalioti Europos Komisiją apdoroti bandymo metu surinktus duomenis tyrimo tikslais 
(laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento – GDPR).

• Užbaigti „SELFIE mokytojams“ įrankio ataskaitos pateikimą per iš anksto nustatytą 
laiką (numatoma kompiliavimo trukmė – nuo 50 min. iki maždaug 1 val.). 

Pastaba: „SELFIE mokytojams“ internetinis įrankis leidžia užpildyti savirefleksijos anketą 
per kelias sesijas. Tad mokytojas gali prisijungti prie interneto, užpildyti anketos dalį, 
įrašyti informaciją ir vėliau vėl prisijungti, kad užbaigtų savirefleksiją. Kiekvienos 
kompetencijos srities pabaigoje (kaip apibrėžta „DigCompEdu“ sistemoje) mokytojas 
taip pat gali peržiūrėti savo kompetencijos profilį, pasiektą toje srityje, o kurso 
pabaigoje atsisiųsti visą kompetencijos profilį.



Mokyklos mokytojo dalyvavimas „SELFIE 
mokytojams“ įrankio išbandyme (2)
• Pranešti apie kritines problemas ir paprašyti pagalbos pildant „SELFIE 

mokytojams“ įrankio anketą.

• Išreikšti norą vėliau (2021 m. gegužės mėn.) dalyvauti internetinėje 
(apie 1 valandos trukmės) tikslinės grupės apklausoje, kurią surengs 
Koordinatoriai, norėdami surinkti papildomos informacijos „SELFIE 
mokytojams“ įrankiui tobulinti. Išreiškę šį norą mokytojai įsipareigoja 
(prieš susitikimą) išanalizuoti savo skaitmeninės kompetencijos profilį, 
pateiktą „SELFIE mokytojams“ individualioje ataskaitoje, automatiškai 
sukuriamoje sistemos kompiliavimo pabaigoje.



LIKS vaidmuo ir įsipareigojimas „SELFIE 
mokytojams“ išbandymui
• Pateikti informaciją, kurią kontaktiniai mokytojai ir direktoriai gali naudoti 

mokymo personalui informuoti apie bandymą. Medžiaga prieinama 
svetainėje: https://www.liks.lt/aktualijos/digcompedu-selfie-mokytojams/

• Organizuoti ir surengti mokomąjį internetinį seminarą, skirtą bandomųjų 
mokyklų vadovams ir kontaktiniams mokytojams.

• Sukurti el. pašto adresų sąrašą ryšiams su bandomųjų mokyklų vadovais ir 
kontaktiniais mokytojais koordinuoti ir palaikyti.

• Teikti pagalbą mokytojams iškilus kritinėms problemoms (pvz., sprendžiant 
registracijos Europos Komisijos portale problemas).

• Išduoti mokyklos kontaktiniams mokytojams ir tikslinės grupės mokytojams 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (išduos Vilniaus universitetas): 
Kontaktiniams mokytojams įskaityti 10 konsultacinių ir mokymo valandų;
Tikslinės grupės mokytojams įskaityti 5 mokymo valandas. 

https://www.liks.lt/aktualijos/digcompedu-selfie-mokytojams/


•Pasibaigus bandymui tyrime dalyvavusios 
mokyklos bus apdovanotos Europos 
Komisijos specialiu ženkleliu.

•Visi mokytojai, prisidėję tobulinant 
„SELFIE mokytojams“ įrankį (t. y. užpildę 
SELFIE anketą ir po to atsakę į 
klausimyną), gaus Europos Komisijos 
pažymėjimą. 



„EU Login“ registracija



Prisjungimas su „EU Login“ paskyra











Ši nuoroda galioja tik 1 val. 30 min. Per tiek 
laiko turite baigti registraciją!









Klausimai ir atsakymai



• Bandymas vyks 2021 m. balandžio 7–30 d. (tuo laiku 
mokytojai kviečiami atsakyti į anketą ir klausimyną)

• Apie „SELFIE mokytojams“ išbandymą: 

https://www.liks.lt/aktualijos/digcompedu-selfie-mokytojams/

https://www.liks.lt/aktualijos/digcompedu-selfie-mokytojams/
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