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VšĮ Skaitmeninės etikos centrui
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Į

DĖL VAIKŲ SVEIKATAI COVID-19 SUKELIAMŲ PASEKMIŲ, SUSIJUSIŲ SU
TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMU, VALDYMO

Dėkojame Jums už siūlymus, kurie aktualūs Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai (toliau – ŠMSM) tobulinant skaitmeninio ugdymo teisinius aspektus.
Pritariame Jūsų išsakytai minčiai, kad skaitmeninio progreso nauda visuomenei
neabejotina, tačiau kyla ir rizikų, skaitmenines technologijas naudojant ugdymo procese, kurias
būtina valdyti.
Į Jūsų keliamus klausimus atsakome pagal kompetenciją.
Vienas iš svarbiausių tikslų švietime prasidėjus pandemijai buvo užtikrinti saugų
ugdymo procesą COVID-19 pandemijos sąlygomis. Siekiant suvaldyti šalyje epidemiologinę
situaciją ir užtikrinti mokinių ugdymo procesą, buvo priimtas sprendimas ugdymo procesą
organizuoti nuotoliniu mokymo organizavimo būdu. Nuotolinis mokymas – naujas ir neįprastas
mokymo būdas tapo iššūkiu visiems – mokytojams, mokiniams, tėvams.
Pradėjus ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, kartu buvo pradėti spręsti ir nuotolinio
ugdymo kokybės gerinimo klausimai, susiję su mokyklų aprūpinimu kokybiška įranga, mokymo
metodikų kaita, kitokių pamokų tvarkaraščių sudarymu.
Sutinkame su Jumis, kad gana ilgai trunkant nuotoliniam mokymui dalis tyrimų rodo
blogėjančią mokinių sveikatą, kas kelia tėvų, mokyklos administracijos ir atitinkamų nacionalinio
lygmens institucijų susirūpinimą, kita dalis tyrimų rodo gerėjančią mokinių ir mokytojų situaciją
valdant informacines technologijas.
Siekiant tobulinti nuotolinio darbo higieną atlikti pakeitimai 2019–2020 ir 2020–2021
mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“.
Nacionalinė švietimo agentūra parengė Nuotolinio mokymo vadovą, kurio turinyje yra
skyrius „Emocinė gerovė, vykstant nuotoliniam ugdymui(si)“
(https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf).
Nuotolinio mokymo pasekmė – fizinės, emocinės sveikatos blogėjimas, socialinė
izoliacija palietė daug besimokančiųjų.Sied
Mokinių grįžimas į mokyklas išspręstų dalį problemų, susijusių su emocine sveikata. Jis
priklauso nuo epidemiologinės situacijos ir nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
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operacijų vadovo sprendimų. Svarbu, kad mokinių grįžimas į mokyklas vyktų saugiu režimu, kad
grįžimas į mokyklas nesukeltų COVID-19 ligos protrūkių.
Nuo kovo mėnesio į mokyklas pradėjo grįžti mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio
ugdymo programas. Nuo gegužės 3 d. grįžta abiturientai, kuriems konsultacijos buvo pradėtos
vykdyti jau nuo kovo 22 d. Planuojamas ir kitų klasių mokinių grįžimas į mokyklas.
Skaitmeninės higienos įgūdžių formavimo procesas svarbus visiems besimokantiesiems.
Nacionalinė švietimo agentūra yra parengusi vaizdinę medžiagą „Mokytojo TV“, rengia leidinius
mokytojams ir tėvams „Ką daryti, siekiant išvengti vaikų ir paauglių priklausomybės nuo ekranų?“ ir
„Kaip laiku pastebėti ir padėti išvengti paauglių priklausomybės nuo azartinių lošimų internete?“ bei
leidinį abiturientams, besirengiantiems egzaminams.
Sutinkame su Jūsų siūlymu, kad į vykdomas veiklas reikia „pasitelkti į pagalbą NVO ir
savanoriaujančius asmenis įveikiant pandemijos išryškintas technologijų keliamas problemas
švietime“. ŠMSM, rengdama dokumentų projektus, dažnai pasitelkia nevyriausybines organizacijas.
ŠMSM, vykdydama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021
metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos
kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ patvirtintą Mokymosi
praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planą 2021 metams (toliau – Planas), pasitelkė
ir savanorius. Plane yra numatyta priemonė „Pasitelkti nevyriausybinių organizacijų savanorius
teikiant mokymo(si) pagalbą ar užtikrinant priežiūrą švietimo įstaigose“. Savanorių pritraukimas į
mokyklas yra labai gerai vertinamas pačių mokyklų.
Jūsų siūlymas „inicijuoti švietimą ir visuomenės edukaciją nacionaliniu mastu“ iš dalies
įgyvendinamas organizuojant mokymus mokytojams. Nacionalinė švietimo agentūra su partneriais
įgyvendina Saugesnio interneto projektą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės Saugesnio
interneto programą kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT),
asociacija „Langas į ateitį“ (LĮA) ir VšĮ „Vaikų linija“ (VL). Projektu siekiama padaryti internetą
patikima aplinka, įtraukti vaikus ir jaunimą į saugesnės interneto erdvės kūrimą. Saugesnio interneto
centro tikslas – plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant tris svarbiausias
paslaugas visuomenei: 1) informavimo, 2) pagalbos linijos ir 3) karštosios linijos.
Informuojant visuomenę saugesnio interneto problematika pristatoma Saugesnio
interneto savaitės metu, kur organizuojami įvairūs renginiai, susitikimai, hakatonai, televizijos laidos
mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. 2020 m. vyko mokymai mokytojams, norintiems tapti
saugesnio interneto ambasadoriais, kuriuose dalyvavo 331 mokytojas, taip pat vyko jaunimo forumai
ir konferencijos, kuriuose dalyvavo apie 350 mokinių.
Pritariame Jums dėl ilgalaikės perspektyvoje keliamų uždavinių.
Švietimo, mokslo ir sporto viceministras
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