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►ŠIANDIEN 
► greičiau pasiekiama informacija 

 

► greitesnis bendravimo  tinklas 

 

► lengviau pasiekiamos žinios 
 

► Todėl, raštingumo, kaip gebėjimų skaityti, rašyti ir 

skaičiuoti vienovė tapo neatsiejama nuo skaitmeninio 

raštingumo gebėjimų formavimo 

►  
 http://en.unesco.org/themes/literacy-all/literacy-day 

http://en.unesco.org/themes/literacy-all/literacy-day
http://en.unesco.org/themes/literacy-all/literacy-day
http://en.unesco.org/themes/literacy-all/literacy-day
http://en.unesco.org/themes/literacy-all/literacy-day
http://en.unesco.org/themes/literacy-all/literacy-day


XX amžiuje raštingais buvo laikomi tie asmenys, kurie gebėjo 

skaityti, rašyti ir skaičiuoti.  

Šiandien tikimasi, kad kiekvienas mokyklinio amžiaus jaunuolis 

mokės skaityti kritiškai, rašyti argumentuotai, mąstyti 

logiškai, spręsti sudėtingas matematikos ir gamtos mokslų 

problemas.  

Kuo jaunesnio amžiaus vaikai pradeda naudotis informacinėmis 

technologijomis, tuo sudėtingesnis uždavinys tenka mokykloms: 

manoma, kad būtent jose mokiniai turi įgyti atsakingam ir 

profesionaliam informacinių technologijų vartojimui būtinų žinių ir 

gebėjimų. 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaityk/elektroniniai-leidiniai/informacines-

technologijos-xxi-amziaus-mokykloje/159  
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KAS YRA SKAITMENINIS 

RAŠTINGUMAS? 
 

 
► Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, 

kuris apima sugebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis 
skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant 
ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. 
Daugeliui iš mūsų tai gali atrodyti paprasta, tačiau 2015 m. skaitmeninės 
darbotvarkės rezultatų suvestinė atskleidžia, kad 40 proc. ES gyventojų 
skaitmeninio raštingumo lygis nepakankamas, o 22 proc. gyventojų 
nesinaudoja internetu. 

► https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/tutorials/digital
-competence-the-vital-.htm 

►  
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7 SKILLS STUDENTS NEED FOR 

THEIR FUTURE 

 

GEBĖJIMAI 
 

 

• Kritinis mąstymas ir problemų 

sprendimas; 

• Bendradarbiavimas ir vadovavimas; 

• Veiksmingas bendravimas žodžiu ir 

raštu; 

• Prieiga prie informacijos ir jos 

analizė; 

• Smalsumas ir vaizduotė; 

• Iniciatyvumas ir verslumas; 

• Judrumas ir gebėjimas prisitaikyti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NS2P

qTTxFFc&feature=youtu.be 

  

Tony 

Wagneris 
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TOBULĖJAME 

https://www.youtube.com/watch?v=FqQAjk

ZOBeY&feature=youtu.be 



 

SVARBIAUSIA KRITIŠKAI MĄSTYTI 

 

► https://www.youtube.com/watch

?v=Q0Kf_cn8kTE&feature=youtu.b

e 
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TECHNOLOGIJOS KEIČIA PASAULĮ 

► https://www.youtube.com/watch?v=Cx5aNwnZYDc&feature=youtu.be 
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Kuo daugiau laisvės ir galimybių – tuo didesnė 

atsakomybė 

 

► Elektroninė erdvė jau tapo neatskiriama mūsų 

gyvenimo dalimi. 

► Turime galimybę bendrauti, mokytis, pažinti 

pasaulį.  

► Kiekvienas turėtume atsakingai, pagarbiai, 

kritiškai ir kūrybingai naudoti šiuolaikines 

technologijas. 

 



https://spark.adobe.com/ 

► NEMOKAMAS ĮRANKIS  

► PROJEKTAMS, RENGINIAMS PRISTATYTI 

► KOLIAŽAMS, FILMUKAMS, RENGINIO ŽENKLELIUI 

► TURI ERDVĘ, KURIOJE  SAUGOTE SAVO KŪRYBĄ 

► SPALVOS, TEKSTAI, MUZIKINIS FONAS 

► BIBLIOTEKOJE ESANTĮ ŠABLONĄ VISADA GALIME 

KOREGUOTI 

 





PRISIJUNGIAME 



PASIRENKAME FORMĄ 



https://spark.adobe.com/ 

PAPRASTA NAUDOTI 

GREITAS REZULTATAS 

GALIMYBĖ KURTI IR DALINTIS 

PAPRASTA, BET ATRODO 

PROFESIONALIAI 
 



GOOGLE DISKAS – SAUGYKLA INTERNETE 

► NEREIKIA LAIKMENŲ 

► PASIEKIAMAS TEN KUR YRA INTERNETAS 

► GALIMYBĖ BENDRINTI SU KOLEGOMIS  

► GALIMYBĖ KOREGUOTI SU KOLEGOMIS 



https://www.draugiskasinternetas.lt/ 



http://dev.ecdl.lt/project/online4edu/index

.php?lang=lt 

 

 

► Šis internetinis 

barometras padės Jums 

įvertinti turimas 

bendradarbiavimo 

internete žinias. 
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http://testas.draugiskasinternetas.lt/ 

►  

 



https://sustiprinkimuniteta.lt/ 



http://vartotojai.lt/tapatybe/testas 



NOSTALGIŠKI PRISIMINIMAI... 





AMŽINAS SKAITYMO MALONUMAS... 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 

 

dalia.kukeniene@gmail.com 

DALIA KUKENIENĖ  

BENDARBIAUKIME 
 


