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NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTO „SKAITMENINĖ ŠVIETIMO 

TRANSFORMACIJA („EDTECH“)“ ŠVIETIMO INOVATORIŲ TINKLO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija 

(„Edtech“)“ Švietimo inovatorių tinklo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja švietimo 

inovatorių tinklo sampratą, švietimo inovatoriams keliamus reikalavimus, švietimo inovatorių 

sąrašo sudarymą, švietimo inovatorių mokymus, stažuotes ir veiklą konsultuojant švietimo įstaigas 

dėl naujai sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo bei skaitmeninių mokymo 

priemonių kūrėjus dėl skaitmeninių mokymo priemonių tobulinimo. 

 

II SKYRIUS 

ŠVIETIMO INOVATORIŲ TINKLAS 

 

2. Švietimo inovatorių tinklo paskirtis – sukurti švietimo inovatorių tarpusavio ryšius, sujungti 

švietimo inovatorių patirtį, kad švietimo inovatoriai galėtų patirtimi dalintis vieni su kitais bei 

konsultuoti kitus savo bendruomenės švietime narius (kitus savo švietimo įstaigos mokytojus ar 

kitos švietimo įstaigos toje pačioje ar kitoje savivaldybėje mokytojus) ir taip stiprinti mokytojų 

skaitmenines kompetencijas bei sudaryti galimybę mokytojams įsitraukti į skaitmeninių mokymo 

priemonių kūrimą, testavimą ir tobulinimą.  

3. Švietimo inovatorių tinklą sudaro švietimo inovatoriai, kurie yra edukacinių technologijų 

(EdTech) entuziastai, naudojantys šias technologijas savo pedagoginėje veikloje, skatinantys ir 

populiarinantys jų naudojimą savo bendruomenėje švietime, padedantys formuoti inovacijų kultūrą 

švietime ir vystyti gerųjų patirčių sklaidos praktiką. 

4. Švietimo inovatorių tinklas – tai neformalus švietimo inovatorių sąrašas, kurį sudaro ir 

administruoja Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra). Į švietimo inovatorių tinklą 
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įtraukiami visi švietimo inovatoriai, dalyvaujantys Agentūros administruojamose švietimo 

inovatorių veiklose. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI ŠVIETIMO INOVATORIAMS IR ŠVIETIMO INOVATORIŲ SĄRAŠO 

SUDARYMAS  

 

5. Mokytojas, atitinkantis nors vieną iš šių bendrųjų reikalavimų švietimo inovatoriams, gali 

būti įtraukiamas į švietimo inovatorių sąrašą: 

5.1. gebėjimas taikyti skaitmenines mokymo priemones mokymo procese; 

5.2. gebėjimas kurti, keisti ir adaptuoti skaitmeninius išteklius mokymo procese; 

5.3. iniciatyvumas, žingeidumas išbandant naujas skaitmenines mokymo priemones mokymo 

procese; 

5.4. dalyvavimas kituose Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėse vykdytuose 

projektuose, kuriuose buvo tobulinamos skaitmeninės mokytojų kompetencijos mokymo procese. 

6. Švietimo inovatorių sąrašui sudaryti Agentūra skelbia kvietimą, kurį išplatina Agentūros 

interneto svetainėje ir per savivaldybių administracijų švietimo skyrius, švietimo centrus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠVIETIMO INOVATORIŲ MOKYMAI, VEIKLA IR STAŽUOTĖS 

 

7. Agentūra, sudariusi švietimo inovatorių sąrašą, organizuoja bendruosius švietimo 

inovatorių mokymus, skirtus išbandyti skaitmenines mokymo priemones, pritaikytas bendrosioms 

programoms, bendrosioms kompetencijoms ir psichologijos žinioms. Švietimo inovatorių mokymų 

metu švietimo inovatoriai dalyvauja aktyviai – užduodami klausimus skaitmeninių mokymo 

priemonių kūrėjams, teikdami pastabas, jei pastebi, kad skaitmeninės mokymo priemonės turinys 

ar funkcionalumas turi trūkumų, stengdamiesi išbandyti kiek įmanoma daugiau skaitmeninės 

mokymo priemonės suteikiamų galimybių ir esant poreikiui skaitmeninės mokymo priemonės 

kūrėjams teikti siūlymus dėl sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės patobulinimo. 

8. Švietimo inovatoriai, baigę Aprašo 7 punkte nurodytus mokymus, išbandytas skaitmenines 

mokymo priemones pristato švietimo įstaigoje, kurioje dirba, ir pagal poreikį, suformuotą 

savivaldybių administracijų švietimo skyrių (švietimo centrų), – kitose tos pačios ar kitos 

savivaldybės švietimo įstaigose. Esant poreikiui švietimo inovatoriui vykti į kitos savivaldybės 
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švietimo įstaigą, švietimo inovatorių kviečiančioji švietimo įstaiga organizuoja ir apmoka švietimo 

inovatoriaus kelionės išlaidas. 

9. Švietimo inovatorių vykdomas išbandytų skaitmeninių priemonių pristatymas švietimo 

įstaigose vykdomas praktiškai išbandant ir demonstruojant skaitmenines mokymo priemones, 

pateikiant savo požiūrį ir patirtį bei patarimus skaitmeninių mokymo priemonių naudojimui, 

kviečiant kitus mokytojus į savo vedamas pamokas (taip pat ir nuotoliniu būdu), kad kiti mokytojai, 

galėtų įsitikinti naujai sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių efektyvumu, išmaniu jų naudojimu 

ir adaptavimo galimybėmis. 

10. Naujai sukurtoms skaitmeninėms mokymo priemonėms, skirtoms konkretiems mokymo 

dalykams, Agentūra organizuoja dalykinius švietimo inovatorių mokymus, į kuriuos švietimo 

inovatoriai yra kviečiami pagal mokymo dalykus ir kitus papildomus kriterijus (pavyzdžiui, patirtis, 

specialybė). Švietimo inovatoriai, baigę dalykinius mokymus, išbandytas skaitmenines mokymo 

priemones pristato Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka. 

11. Švietimo inovatorių mokymai ir jų išbandytų skaitmeninių mokymo priemonių 

pristatymai suderinus su švietimo įstaigos administracija vykdomi švietimo inovatorių darbo jų 

švietimo įstaigoje metu ir už šią veiklą Agentūra švietimo inovatoriams nemoka.  

12. Švietimo inovatorius, įvykdęs Aprašo 8, 9 ir 10 punkte nustatytus reikalavimus, turi teisę  

pretenduoti į švietimo inovatoriams skirtą stažuotę užsienyje. Švietimo inovatorių paraiškos dėl 

stažuočių teikiamos Projekto Nr. ŠMSM-V-004-0001 „Skaitmeninė švietimo transformacija 

(„EdTech“)“ stažuočių užsienyje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės 

švietimo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VK-578 ,,Dėl projekto Nr. 

ŠMSM-V-004-0001 „Skaitmeninė švietimo transformacija („Edtech“)“ stažuočių užsienyje 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

13. Esant poreikiui Agentūros prašymu švietimo inovatoriai teikia nuomonę dėl švietimo 

technologijų ir inovacijų produktų ir paslaugų, pritaikytų švietimo rinkai, turinio atitikimo Švietimo 

technologijų ir inovacijų sprendimų atrankos ir išbandymo tvarkos apraše, patvirtintame 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. VK-332 „Dėl 

Švietimo technologijų ir inovacijų sprendimų atrankos ir išbandymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nustatytiems reikalavimams. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



4 
 
 

14. Švietimo inovatorių mokymai ir stažuotės finansuojami iš Agentūros vykdomam projektui 

„Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ skirtų lėšų. 

  

_____________________ 

 


