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VADOVAS 

ASK4JOB VEIKLŲ PANAUDOJIMAS DARBO PAIEŠKOS VEIKLOSE 

 

1. Įvadas 

 
ASK4JOB yra mokymosi platforma, 
padedanti gerinti ilgalaikių bedarbių 
skaitmeninius gebėjimus ir kognityvinius 
įgūdžius. Ji buvo sukurta įgyvendinant 
projektą ”Erasmus+” KA2 projektas 
„Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam 
persilaužimui“finansuojamą pagal „Erasmus 
+“ programą Italijos agentūros „INDIRE“ 
(2017-1-IT02-KA204-036755) ir 
koordinuojamą mokymo agentūros ERIFO. 
 
ASK4JOB yra atviras švietimo šaltinis, kurį 
gali naudoti visi darbo rinkos dalyviai ir 
suaugusiųjų švietėjai, siekdami įgyvendinti 
specializuotą į įdarbinimo orientuotą veiklą, 
skirtą padėti ieškoti darbo ir tobulėti tiek 
asmeniniu, tiek profesiniu lygmenimis.  
 
 
 
 
 
 
 

Partneriai, kurie įgyvendino 
ASK4JOB  veiklas:  
 
ITALIJA – ERIFO www.erifo.it 
ISPANIJA- KONSULTUOJANTI 
ORGANIZACIJA 
www.fygconsultores.com 
TURKIJA – TURGUTLU SAVIVALDA 
http://www.turgutlu.gov.tr 
GRAIKIJA – GERIAUSIŲ KIBERNETINIŲ 
SPRENDIMŲ PRIVATI ĮMONĖ 
www.bestcybernetics.com 
ŠVEDIJA– FOXPOPULI 
www.foxpopuli.org 
LIETUVA - BITĖS SMC www.gpbite.eu 
LENKIJA- LODZĖS HUMANITARINIŲ IR 
EKONOMIKOS MOKSLŲ AKADEMIJA 
www.ahe.lodz.pl 
LENKIJA – PRIVAČIŲ ĮMONIŲ IR 
DEMOKRATIJOS FONDO 
INSTITUTASwww.iped.pl 
GRAIKIJA VIDURINIO UGDYMO 
DIREKTORATAS. CHANIA 
http://dide.chan.sch.gr 
BULGARIJA – VERSLO ŠVIETIMO 
FONDAS www.fbo.bg 
BELGIJA – SKAITMENINIAI 
SPRENDIMAI http://www.alldigital.org 
 

http://www.erifo.it/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.turgutlu.gov.tr/
http://www.bestcybernetics.com/
http://www.foxpopuli.net/
http://www.gpbite.eu/
http://www.ahe.lodz.pl/
http://www.iped.pl/
http://dide.chan.sch.gr/
http://www.fbo.bg/
http://www.alldigital.org/
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Stiprindami skaitmenines kompetencijas ir kognityvinius gebėjimus, 
tikslinės grupės dalyviai pagerins savo kritinį mąstymą, įgis daugiau žinių 
apie informacinės visuomenės naudojamas technologijas ir geriau supras 
kaip jas panaudoti profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. 
 
ASK4JOB įgyvendina „Digcomp 2.1“ mokymo programą, tai yra bendroji 

Europos skaitmeninių kompetencijų sistema. Kadangi mokymai yra skirti 

įvairaus žinių lygio dalyviams, visi dalyviai gali pasirinkti mokymų lygį 

pagal savo poreikius.  

 
ASK4JOB sudaro trys veiklos rūšys: 

-Pirmoji veikla yra internetinis skaitmeninių kompetencijų 
įsivertinimo testas. Atlikus testą sistema įvertina skaitmeninių 
įgūdžių lygį ir siūlo mokymus, pritaikytus konkretaus vartotojo 
poreikiams. Šį testą galite praleisti, jei jau žinote savo 
komptencijų lygį.   
 
-Antroji veikla yra daugybė atvirų internetinių pamokų 
(Massive Open Online Course), suskirstytų į dvi dalis: pirmojoje 
dalyje daugiausiai dėmesio skiriama skaitmeninėms 
kompetencijoms; antrojoje–kognityviniams gebėjimams. 
Besimokantysis gali pasirinkti lygį pradedantiesiems arba 
pažengusiems vartotojams. 

- Trečioji veikla yra „gebėjimų laboratorijos“, kuriose galima 
dalyvauti tiek susitinkant su dėstytoju gyvai, tiek nuotoliniu 
būdu. Laboratorijos siekia padėti vartotojui geriau įsivertinti 
savo turimas skaitmenines kompetencijas ir suprasti kaip jas 
panaudoti ieškant darbo bei siekiant aukštesnių karjeros 
galimybių. 
 

 
 

Internetinis savo 

įgūdžių 

įsivertinimo testas 

 

Nuotolinės 
pamokos 

Gebėjimų 
laboratorijos 

http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/
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„Gebėjimų laboratorijomis“ gali naudotis tiek vienas vartotojas, tiek 
panašių įgūdžių turinčios vartotojų grupės: laboratorijos turi būti 
organizuojamos  atsižvelgiant į DIGCOMP 2.1 kompetencijos sritis ir turi 
atitikti kiekvieno vartotojo tikslus.  
 
 

 
 
 
 
Skaitydami šį vadovą galite rasti keletą rekomendacijų ir instrukcijų, kaip 

darbo rinkos dalyviams lengviau naudotis ASK4JOB sukurtais įrankiais. 

DIGCOMP - 1 sritis: Informacinis ir duomenų 
raštingumas 

• Naudojimasis internetu ieškant naujų darbo 
galimybių 

DIGCOMP - 2 sritis: Bendravimas ir bendradarbiavimas 

• Savo karjeros tikslo suvokimas  

DIGCOMP - 3 sritis: Skaitmeninio turinio kūrimas 

• Naujų darbo vietų kūrimas 

DIGCOMP - 4 sritis: Saugumas 

• Gerinti supratimą apie duomenų ir informacijos 
saugos svarbą naršant skirtinguose įrenginiuose 

DIGCOMP - 5 sritis: Problemų sprendimas 

• Kaip efektyviau siekti savo karjeros tikslų 
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1. Dalyvių paruošimas 

 

Po dalyvių įvertinimo etapo, per individualius ar grupinius pokalbius (jie 

gali vykti gyvai arba nuotoliniu būdu), ASK4JOB mokymų kelias 

kiekvienam vartotojui turi būti aprašytas atskirai. Visų pirma, būtina 

paaiškinti mokymų tikslus, kaip atlikti testus, kaip naudotis testo 

įvertinimu bei testo rekomendacijomis, pateiktomis MOOC platformoje. 

Visiems dalyviams patariama perskaityti elektronines brošiūras vaizdo ar 

PDF formatu. 

 

 

 

 

 

 

 

       

2. Įsivertinimo testas ir nuotolinis mokymo kursas (MOOC) 
 

Vartotojai, norintys pasitikrinti skaitmeninių kompetencijų įgūdžių lygį, 

gali prisijungti ir atlikti testą, kai užsiregistruoja platformoje (platform) 

Mokymo kursas yra padalintas į dvi sritis: pirmoji yra skirta tobulinti savo 

skaitmenines kompetencijas, o antroji - tobulinti pažintinius gebėjimus.  

 

Skaitmeninių įgūdžių sritis yra mokymo turinys, padalintas į poskyrius, 

atsižvelgiant į du įgūdžių lygius: pagrindinį (1 ir 2 lygiai) ir pažengusiųjų (3 

VAIZDO 

FORMATAS 

 ELEKTRONĖ 

BROŠIŪRA  

http://ask4job.bcyber.gr/
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ir 4 lygiai). Vartotojas galės naudoti abu lygius arba tuos, kuriuos sistema 

jiems pasiūlys atlikus įsivertinimo testą. 

Antroji dalis, skirta kognityvinių gebėjimų lavinimui, yra privaloma 

visiems, nes tai yra paruošiamoji dalis prieš praktinius seminarus (arba 

gebėjimų laboratorijas). 

Jei veikla bus vykdoma grupėse, rekomenduojama sukurti „Whatsapp“ 

grupę, kuri padėtų mokytis bendradarbiaujant ir leistų vartotojams 

sulaukti greitų atsiliepimų iš savo mokytojų. 

 

 

3. Gebėjimų laboratorijos 

 
Gebėjimų laboratorijos (arba praktiniai seminarai) gali būti organizuojami 
kiekvienam dalyviui atskirai arba dalyvių grupei (tiems dalyviams, kurių 
skaitmeniniai įgūdžiai yra gana panašūs). Be to, praktiniai seminarai gali 
būti organizuojami ir nuotoliniu būdu, jei tai vyksta sinchroniniu režimu, 
tokiu būdu užtikrinant nuolatinę sąveiką su vartotoju (pavyzdžiui, 
naudojantis „Skype“ ar kitokia panašia programa). 
Kiekvienai DIGCOMP 2.1 teminei sričiai yra skirta viena laboratorija. 
Kiekvienos laboratorijos trukmė skiriasi, atsižvelgiant į dalyvaujančių 
vartotojų skaičių. 
 
Siūloma vidutinė vienos teminės srities trukmė yra maždaug 4 valandos, 
bendra trukmė yra maždaug 20 valandų. 
 
Laboratorijų tikslas yra paskatinti vartotoją susimąstyti apie informaciją, 
kurią jis sužinojo dalyvaudamas MOOC, ir apie tai, kaip panaudoti įgytas 
žinias savo profesinėje veikloje. Laboratorijos yra reflektyvus kelias, 
padedantis vartotojui kurti asmeninio ir profesinio tobulėjimo planą, 
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atitinkantį jo įgūdžius bei sugebėjimus. Pagrindinis laboratorijų tikslas yra 
padėti vartotojui suprasti kokius skaitmeninius įgūdžius jis turi ir kaip juos 
geriau panaudoti ieškant darbo. 
Mes rekomenduojame organizuoti praktinius seminarus atliekant 
konkrečias užduotis ir taip įvertinti dalyvių gebėjimus. Atsižvelgiant į tikslo 
specifiškumą, patartina organizuoti praktinius seminarus, kurių pagrindinė 
tematika būtų darbo paieška ar karjeros galimybių kūrimas. 
 
Dėstytojas/moderatorius turėtų pristatyti veiklas, iliustruojančias 
„Digcomp 2.1“ temines sritis, kuriai skirta laboratorija, svarbą ir paaiškinti, 
kodėl ji yra svarbi ieškant darbo ar įgyvendinant karjeros planus. 
 
Antrame priede rasite pateiktas išsamias „Digcomp 2.1“ instrukcijas, 
atsižvelgiant į pirmuosius keturis ASK4JOB išnagrinėtus kompetencijos 
lygius; yra apžvelgiami ir aprašyti konkretūs veiklų ir kompetencijų 
aprašai, remiantis teorine medžiaga ir projekto metu įgyta patirtimi.  
Be to, rasite pateiktus kelis veiklos (pratybų) pavyzdžius, kuriuos galima 
pritaikyti praktinių seminarų metu. Turėkite omenyje, kad šiuos 
pavyzdžius galima pritaikyti tik atsižvelgiant į konkrečių vartotojų 
poreikius. Nebūtinai kiekvienoje laboratorijoje turės būti atliktos visos 
šiame vadove aprašytos užduotys, galite sukurti ir savo užduotis bei 
pritaikyti jas prie vartotojų poreikių. Šiame vadove pateikti praktiniai 
pratimai yra tik veiklų, kurias reikia atlikti dirbtuvių metu, pavyzdžiai. 
 
 
Nors užduotis galima pritaikyti vartotojo ar darbo grupės poreikiams, 
labai svarbu, kad kiekviena laboratorija turėtų aiškų mokymo ir (arba) 
karjeros orientavimo tikslą. 
 
 
Mes siūlome tokį veiklų planą: 
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1. Laboratorija. Informacinis ir duomenų raštingumas. Veiklos 

pavyzdžiai: 

 • Suraskite mažiausiai 5 laisvas darbo vietas jus 

dominančiame darbo sektoriuje ir išsaugokite 

nuorodas; 

 • Suraskite mažiausiai 3 internetinių kursų platformas, 

kurios, jūsų manymu, yra patikimiausios ir išsaugokite 

nuorodas; 

 • Suraskite mažiausiai 2 nemokamas platformas, 

kuriose galite paskelbti savo CV ir išsaugokite rastas 

nuorodas. 

Tikslas: skatinti naršyti internete ieškant darbo. 

Objective: To  
 
 
 

 

2. Laboratorija. Skaitmeninio turinio kūrimo sritis. Veiklos 

pavyzdžiai: 

•Parašykite savo gyvenimo aprašymą „Europass“ platformoje 

arba naudodamiesi kitais internetiniais puslapiais, kurie yra 

tinkami jūsų ieškomam darbui (pavyzdžiui, „Canva“); 

• Sukurkite vaizdų koliažą naudodamiesi jūsų pasirinktomis 

programomis; 

• Išanalizuokite savo skaitmeninę reputaciją ir pagalvokite kas ją 
gali gadinti. 
Tikslas: padėti geriau suprasti skaitmeninio turinio kūrimo sritį. 

 

3. Laboratorija. Bendravimo ir bendradarbiavimo sritis. Veiklos 
pavyzdžiai: 
•Dalinkitės savo CV vienoje ar keliose nemokamose platformose, 
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skirtose ieškoti darbo; 
• Sukurkite kalendorių ir įrašykite susitikimus, sinchronizuotus 
jūsų kompiuteryje ir išmaniajame telephone; 
• Susikurkite paskyrą „Linkedin“ ir paskelbkite joje savo gyvenimo 
aprašymą. 
Tikslas: geriau suvokti savo karjetos tikslus. 
 
 

4. Laboratorija. Problemų sprendimo sritis. Veiklos pavyzdžiai:  

 • Remdamiesi pasirinktomis laisvomis darbo vietomis, 
nustatykite kokias kompetencijas turinčių žmonių ieško 
šios įmonės; pagalvokite kokių kompetencijų jums trūksta, 
arba kurias norite patobulinti; 

 • Nurodykite bent 3 mokymus, kurie galėtų užpildyti 
atotrūkį tarp darbdavio reikalaujamų kompetencijų ir jūsų 
jau turimų kompetencijų; 

 • Remdamiesi jūsų rastais mokymais, pasirinkite mokymų 
teikėją, kuris, remiantis objektyviais kriterijais, yra 
patikimas. Mokymų kokybę lemia šie pagrindiniai 
faktoriai: a)mokytojų kompetencija, b)kurso pabaigoje 
išduoto sertifikato tipas, c)stažuotės galimybės ar ryšiai su 
darbo pasauliu. Šie kriterijai yra tik pavyzdiniai. Atlikdami 
šią užduotį galite laisvai pasirinkti rodiklius, kurie yra 
tinkamiausi jūsų atveju. 
Tikslas: mokytis apibrėžti savo karjeros tikslus. 

 
 
 
 
 

 5. Laboratorija. Saugumas. Veiklos pavyzdžiai: 

 • Paaiškinkite, kokias priemones naudojate, kad 
elektroniniai laiškai, SMS, žinutės, pokalbiai nepažeistų 
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jūsų prietaisų ar jūsų asmeninių duomenų; 

 • Paaiškinkite kaip apsaugote savo kompiuterį; 

 • Paaiškinkite kaip apsaugote savo išmanųjį telefoną. 
Tikslas: suprasti koks svarbus yra saugumas dirbant su 
išmaniaisiais įrenginiais. 

 Tikslas: didinti supratimą apie prevencinių veiksmų svarbą 
siekiant užtikrinti navigacijai naudojamų prietaisų saugą 

 
Kiekvienos laboratorijos pabaigoje kiekvienam vartotojui turi būti 
padedama aprašyti, ko jis išmoko dalyvaudamas ASK4JOB 
mokymuose, dalyvis turi užpildyti įgytų kompetencijų identifikavimo 
formą (A PRIEDAS), padedamas mokytojo, kuris vadovavo 
laboratorijai. 
 
Pateikta forma yra svarbi, nes šiame etape vartotojui bus siūloma 
Įsivardinti kokią prasmę bei naudą jis gavo dalyvaudamas 
mokymuose. Dalybis turės tai trumpai aprašyti; ši refleksija yra labai 
svarbi įsivardinant konkrečią prasmę bei naudą siekiant asmeninių ir 
profesinių tikslų.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugebėjimas apibūdinti mokymosi tikslus ir gautą naudą padeda:  
- sukurti mokymosi kontekstą, apmąstyti įgytą patirtį ir dalintis ja su 
kitais; 
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- įsivertinti vartotojo įgytas skersines kompetencijas, atkreipiant 
dėmesį į jų pritaikomumą realiame gyvnime;  
- gerinti refleksiją ir įvertinti pasiektus mokymosi rezultatus. 
 
 
Taigi, 1 priede galite rasti užpildytą A formą, kuri padės tiek 
mokytojui, tiek besimokančiajame geriau įvertinti mokinio pasiektus 
tikslus.  
 
 

  



 
 

 

11 
 

 

5. Įgytų žinių bei įgūdžių įvertinimas bei pripažinimas 

naudojant atviro ženklelio pažymėjimą 

Proceso pabaigoje organizacija gali nuspręsti kiekvienam vartotojui 

išduoti pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis įgijo kvalifikaciją, susijusią su 

„Digcomp 2.1“ kompetencijomis. 

Šis įvertinimas yra dokumentas, kurį įteikia mokytojas, vadovavęs 

laboratorijai. 

Naudojantis pateikta nuoroda galima atsisiųsti dokumento šabloną. Jį turi 

užpildyti ir pasirašyti mokytojas, kuris vadovavo laboratorijai. Turi būti 

atsižvelgiama į:  

- skaitmeninių žinių patikrinimo rezultatus; 

- mokymosi rezultatus MOOC testuose; 

- „gebėjimų laboratorijų“ įvertinimus. 

 

ASK4JOB yra mokymosi kelias, nukreiptas į savirefleksijos, susijusios su 

skaitmeninėmis kompetencijomis, kurios yra aktualios kiekvienam 

vartotojui, kūrimą ir kaip jas pritaikyti ieškant darbo. Dokumente turėtų 

būti pateikta informacija, kuri potencialiems darbdaviams galėtų padėti 

įvertinti vartotojo profilį.  

2 priede yra pateikiami būtini kiekvienos teminės srities gebėjimai ir 

nurodoma kaip plėtoti šiuos gebėjimus toliau. Šie nurodymai gali būti 

naudinga priemonė, padedanti analizuoti kiekvieno vartotojo 

kvalifikacijos lygį. 
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2 DALIS 

1 PRIEDAS  – UŽPILDYTOS C FORMOS PAVYZDYS 

ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMO DOKUMENTAS 

 

Vardas ir pavardė………………………….…………………. 

Gimimo vieta ………………………..…………………………. 

Tautybė.……………………………………………………………. 

Mokytojas.………………………………………………………… 

Mokymo įstaiga……..………………………………………… 
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 AŠ IŠMOKAU  

Trumpai apibūdinkite tai, ko 

išmokote eidami ASK4JOB keliu, 

palyginkite su tuo, ką jau 

žinojote kiekvienoje teminėje 

srityje. 

MAN BUVO NAUDINGA… 

Apibūdinkite, kokiose situacijose 

(darbas, šeima, laisvalaikis) 

išmoktos sąvokos / informacija 

yra labiausiai tinkami naudoti i 

Informacinis ir duomenų 
raštingumas 
 
1.1 Duomenų naršymas, 
paieška ir filtravimas, 
informacinis ir skaitmeninis 
turinys 
1.2 Duomenų, informacijos ir 
skaitmeninio tutinio 
įvertinimas 
1.3 Duomenų valdymas, 
informacinis ir skaitmeninis 
turinys 

Išmokau galvoti apie raktinius 

žodžius, kuriuos reikia naudoti 

ieškant informacijos. Aš 

supratau, kad buvau per daug 

paviršutiniškas vertindamas 

informacijos patikimumą. 

Tai, ką išmokau, yra naudinga 

ieškant darbo, norint suprasti, 

kurie darbo pasiūlymai man 

netinka, o kurie galėtų būti 

naudingi. 

Bendravimas ir 
bendradarbiavimas 
 
2.1 Bendravimas naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis 
2.2 Dalinimasis naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis 
2.3 Aktyvaus pilietiškumo 
skatinimas naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis 
2.4 Bendradarbiavimas 
naudojantis skaitmeninėmis 
technologijomis 
2.5 Tinklo etiketas 
6 Skaitmeninės tapatybės 
tvarkymas 
 
 
 

Aš sužinojau naujos informacijos 

ir sąvokų, tokių kaip „tinklo 

etiketas“, taip pat sužinojau 

keletą skaitmeninių šaltinių, 

dabar galiu keistis ir kurti 

informaciją būdais, kurie man iki 

šiol buvo nežinomi. 

Aš supratau, kas yra skaitmeninė 

tapatybė. Supratau, kad jai gali 

turėti įtakos kiekvienas mano 

sutiktas pašnekovas tiek darbe, 

tiek asmeniniame gyvenime, 

dabar žinau kaip svarbu 

apsaugoti savo skaitmeninę 

reputaciją. 
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Skaitmeninio turinio kūrimas 
 
3.1 Skaitmeninio turinio 
sukūrimas 
3.2 Skaitmeninio turinio 
koregavimas ir integravimas 
3.3 Autorių teisės ir 
licencijos 
3.4 Programavimas 

Visos temos praturtino mane 

naujomis žiniomis, bet, visų 

pirma, pamoka apie autorių 

teises ir licencijas. Ši pamoka 

padėjo man suprasti apie 

pažeidimus, kuriuos aš padariau 

to nežinodamas ir 

nesuprasdamas.  

Didesnės skaitmeninės galimybės 

palyginus su praeitimi, galimybės 

pakartotinai naudoti duomenis, 

informaciją ir vaizdus, kuriuos 

randu internete. Manau, kad tai 

yra labai vertingos man žinios, 

kuriuos tikrai pravers mano 

būsimame darbe.   

Saugumas 
 
4.1 Prietaisų apsauga 
4.2 Asmeninių duomenų ir 
privatumo apsauga 
4.3 Sveikatos apsauga ir 
gerovė 
4.4 Aplinkos apsauga 

Šioje teminėje srityje man 

įdomiausia pasirodė sveikatos ir 

gerovės tema. Ši tema mane 

privertė susimąstyti, kaip 

technologijos gali kelti pavojų 

žmonių psichologinei ir fizinei 

gerovei. Mokydamasis aš taip pat 

sužinojau naudingos 

informacijos, kaip galėčiau 

apsaugoti savo kompiuterį ir 

išmanųjį telefoną nuo 

potencialiai žalingų elektroninių 

laiškų ir žinučių. 

Manau, kad šiose pamokose 

esanti informacija yra labai 

naudinga mano profesiniam 

augimui. Galimybė apsaugoti 

kompiuterį nuo dažniausiai 

pasitaikančių grėsmių gali padėti 

apsaugoti ir mano įmonės 

įrenginius. 

Problemų sprendimas 
 
5.1 Techninių problemų 
sprendimas 
5.2 Poreikių ir technologinio 
atsako identifikavimas 
5.3 Kūrybiškas skaitmeninkų 
technologijų panaudojimas 
5.4 Skaitmeninių 
kompetencijų spragų 
identifikavimas 

Aš supratau visa medžiagą, bet 

svarbiausia ko turiu išmokti, tai 

pagerinti savo profesinį profilį, 

kad galėčiau geriau išreikšti savo 

kūrybiškumą. 

Aš išmokau metodų, kaip 

kritiškai išanalizuoti, ką aš galiu ir 

ką turėčiau padaryti ne tik 

naudodamas įvairias 

skaitmenines galimybes, bet ir 

atsižvelgdamas į 

besikeičiančiančias darbo 

pasaulio kompetencijų sritis. 
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2 PRIEDAS – DIGCOMP 2.1 TAIKYMAS ASK4JOB  

Tikslinė ASK4JOB mokymų grupė yra ilgalaikiai bedarbiai, turintys žemus arba 

vidutiniškai žemus darbo įgūdžius. Atsižvelgiant į tai, kad šiuose mokymuose yra 

siekiama skatinti vartotoją analizuoti bei panaudoti ieškant darbo savo skaitmenines 

kompetencijas, organizacijos išduotame pažymėjime turėtų būti pateikta 

informacija, kuri yra naudinga potencialiems darbdaviams, kad būtų galima geriau 

įvertinti vartotojo profilį. Atkreipkite dėmesį, kad pagrindinis ASK4JOB tikslas yra 

pasiūlyti silpnesnius skaitmeninius įgūdžius ir prastesnes kognityvines kompetencijas 

turintiems žmonėms būdus šioms kompetencijoms ir gebėjimams gerinti; taip pat 

siekiama, kad šie žmonės patobulintų savo darbo paieškos galimybes ir išsikeltų 

pasiekiamus karjeros tikslus. 

Siekiant palengvinti mokytojo vertinimo darbą, jūs galite kiekvienam DIGCOMP 2.1 

kompetencijų srities apibūdinimui rasti kvalifikacijos lygį, kurį vartotojas turėtų 

turėti. Lygio aprašymas gali būti naudojamas pakoreguojant jį pagal poreikį ir 

išduodant vartotojui įvertinimo dokumentą. Šie dokumentai ir mokymo metodai 

buvo sukurti ERIFO mokytojų, remiantis jų ilgamete teorine ir praktine patirtimi 

dirbant su įvairiais vartotojais.  

Reikėtų prisiminti, kad „Digcomp 2.1“ yra suskirstytas į aštuonis kompetencijos 

mokėjimo lygius, įkvėpimo semiantis iš EKS (Europos kvalifikacijų sąrangos) 

struktūros ir žodyno. ASK4JOB mokymuose yra siekiama, kad vartotojas, mokymų 

pradžioje turintis pagrindinį kvalifikacijos lygį, mokymų pabaigoje pereitų į vidutinį 

lygį. Todėl ASK4JOB vartotojui yra priskiriamas 1 arba 2 „DigComp 2.1“ pradinis lygis, 

kuris yra įprastas tarp ilgalaikių bedarbių suaugusiųjų. 
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MACRO- 
LYGIAI 

Lygiai DigComp 2.1 
Užduoties 
sudėtingumas 

Autonomiškumas Pažintinės sritys 

Pradedančiųjų 
vartotojų lygis 

1 Paprastos užduotys Su kito nurodymais 
Prisiminimas, 
gebėjimas susikaupti, 
tikslumas 

2 Paprastos užduotys 
Autonomija 
padedant kai reikia 

Prisiminimas, 
supratimas, 
patikimumas 

Pažengusiųjų 
vartotojų lygis 

3 

Gerai apibrėžtos ir 
įprastos užduotys, 
reikalaujančios 
tiesioginių problemų 
sprendimo  

Atlieka užduotis 
pats 

Supratimas, pažinimas, 
pragmatizmas, 
organizuotumas 

4 
Gerai apibrėžtos ir 
neįprastos užduotys 
bei problemos 

Atlieka reikalingas 
užduotis 
nepriklausimai  

Supratimas, problemų 
sprendimas, 
multitaskingas, 
įgyvendinimas, 
informacija 

 

Šiuos DIGCOMP 2.1 lygius galima aprašyti taip:  

1 lygis - Vartotojas gali atlikti paprastas skaitmenines užduotis, kai kažkas jam 

padeda. 

2 lygis Vartotojas gali savarankiškai atlikti paprastas skaitmenines užduotis, tačiau 

prižiūrimas labiau išmanančio asmens. 

3 lygis Vartotojas gali atlikti kasdienes užduotis savarankiškai. 

4 lygis Vartotojas gali atlikti įvairaus sunkumo kasdienes užduotis savarankiškai. 

 

Dėl ASK4JOB specifiškumo, turinys buvo sukurtas vartotojams, turintiems žemą ar 
vidutinį skaitmeninių įgūdžių lygį. Mokymai nerekomenduojami aukštesnio 
kvalifikacijos lygio vartotojams, t.y. žmonėms, turintiems skaitmeninių 
kompetencijų, kurias galima susieti su 5, 6,7,8 „Digcomp 2.1“ lygiais. 
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MACRO- 
LYGIAI 

Lygiai 
DigComp 2.1 

Užduočių sudėtingumas Autonomiškumas Pažintinės sritys 

Pažengęs 

5 
Skirtingos užduotys ir 
problemos 

Geba padėti kitiems 

Taikymas, analizė ir 
vertinimas. 
Tikslumas, 
programavimas, 
bendradarbiavima 

6 Įvairios užduotys 
Geba prisitaikyti prie kitų 
sudėtingame kontekste 

Įvertinimas, 
apibendrinimas, 
integracija, planavimas 

Labai 
specializuotas 

7 
Išsprendžia sudėtingas 
problemas turėdamas 
ribotus išteklius 

Integruoja žinias ir 
prisideda prie profesinės 
praktikos bei vadovauja 
kitiems 

Kūryba, sisteminė vizija, 
Proaktyvumas, dizainas 

8 

Išsprendžia sudėtingas 
problemas, turinčias 
daugybę sąveikaujančių 
veiksnių 

Pasiūlo naujas idėjas ir 
procesus konkrečioje 
srityje 

Kūryba, evoliucijos  
galimybės 
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DIGCOMP 2.1 LYGIŲ APRAŠAS 

Lygių nuo 1 iki 4 aprašai  

SKAITMENINIS RAŠTINGUMAS 

Kompetencijos sritis ir 
susiję aprašai 

Kvalifikacijos lygiai ir naudojimo pavyzdžiai 

Pradedanči
ųjų 

vartotojų 
lygis 1 

Pradedanči
ųjų plius 
vartotojų 

lygis 2  

Pažengusiųjų 
vartotojų lygis 3 

Pažengusiųjų plius vartotojų 
lygis 4  

1.1 Duomenų, informacijos 
ir skaitmeninio turinio 
naršymas, paieška ir 
filtravimas. Suformuluoti 
informacijos poreikius, 
ieškoti duomenų, 
informacijos ir turinio 
skaitmeninėje aplinkoje, 
naršyti. Kurti ir atnaujinti 
asmeninės paieškos 
strategijas 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali:  

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali:  

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali:  

Vartotojas pats/pati gali: 

- Identifikuoja savo 
informacijos 
poreikius, 

- Gali rasti 
duomenis, 
informaciją ir 
turinį, 
naudodamasis 
paprasta paieška 
skaitmeninėje 
aplinkoje; 

- Geba rasti 
duomenis, 
informaciją ir 
turinį.  

- Kuria paprastas 
asmeninės 
paieškos 
strategijas. 

- Išsiaiškina 
savo 
informacijos 
poreikius, 

- Moka 
ieškoti 
duomenų, 
informacijos 
ir turinio 
įvairiose 
skaitmėninė
se 
aplinkose, 

- Kuria 
paprastas 
asmeninės 
paieškos 
strategijas. 

- Analizuoja savo 
informacijos 
poreikius, 

- Organizuoja 
duomenų, 
informacijos ir turinio 
paieškas įvairiose 
skaitmeninėse 
aplinkose, 

- Paaiškina skirtingas 
duomenų paieškos 
strategijas 
skaitmeninėse 
aplinkose.  

1.2 Duomenų, informacijos 
ir skaitmeninio turinio 
vertinimas. Išanalizuoti, 
palyginti ir kritiškai įvertinti 
duomenų, informacijos ir 
skaitmeninio turinio šaltinių 
patikimumą. Analizuoti, 
interpretuoti ir kritiškai 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 
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vertinti duomenis, 
informaciją ir skaitmeninį 
turinį 

- Atpažįsta 
pagrindinius 
elementus, kurie 
lemia duomenų ir 
skaitmeninio 
turinio šaltinių 
patikimumą. 

- - Analizuoja, palygina ir įvertina pagrindinių 
skaitmeninių šaltinių patikimumą. 

- -Analizuoja, paaiškina ir vertina duomenis, 
informaciją ir skaitmeninį turinį. 

1.3 Duomenų, informacijos 
ir skaitmeninio turinio 
tvarkymas. Tvarkyti, 
saugoti ir nuskaityti 
duomenis, informaciją ir 
turinį skaitmeninėje 
aplinkoje. Organizuoti ir 
apdoroti duomenis 
struktūrizuotoje aplinkoje. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Pakartoja 
duomenų, 
informacijos ir 
skaitmeninio 
turinio tvarkymo, 
saugojimo ir 
atkūrimo būdus. 

- Atkuria 
skaitmeninių 
duomenų 
organizavimą jau 
žinomoje 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Pasirenka duomenis, informaciją ir turinį 
siekiant konkretaus tikslo. 

- Organizuoja, saugo ir nuskaito duomenis, 
informaciją ir turinį skirtingose 
skaitmeninėse aplinkose. 

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

Kompetencijos sritis ir 
susiję aprašai 

Kvalifikacijos lygiai ir naudojimo pavyzdžiai 

Pradedanči
ųjų 

vartotojų 
lygis 1 

Pradedanči
ųjų plius 
vartotojų 

lygis 2  

Pažengusiųjų 
vartotojų lygis 3 

Pažengusiųjų plius 
vartotojų lygis 4  

2.1 Bendravimas 
naudojantis 
skaitmeninemis 
technologijomis. Bendrauti 
pasitelkiant įvairias 
skaitmenines technologijas 
ir suprasti kurios 
skaitmeninio ryšio 
priemonės yra tinkamos 
konkrečiam kontekstui  

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Naudoja 
paprastas 
skaitmenines 
technologijas 

- Bendrauja 
sistemingai 
naudodamasi
s 

- Bendraujapasitelkda
mas skaitmenines 
technologijas, ir 
pasirenka tas, kurios 
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bendraudamas 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Naudoja 
paprastas 
bendravimo 
priemones 
atsižvelgdmas į 
kontekstą, 
kuriame turi 
veikti. 

skaitmeninė
mis 
technlogijomi
s. 

- Pasirenka 
tinkamiausias 
skaitmeninio 
ryšio 
priemones, 
atsižvelgiant į 
aplinkybes, 
kuriose jis 
turi veikti. 

labiausiai tinka tam 
tikro tipo sąveikai. 

- Pasirenka iš 
daugybės 
skaitmeninių ryšių 
priemonių, 
tinkamiausias 
atsižvelgiant į 
aplinkybes, kuriose 
jis turi veikti. 

2.2 Dalijimasis informacija 
naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis. 
Dalintis duomenimis, 
informacija ir skaitmeniniu 
turiniu su kitais naudojantis 
tinkamomis skaitmeninėmis 
technologijomis. Teisingai 
prskirti reikalingas 
nuorodas.  

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Naudoja 
paprastas 
technologijas 
dalindamasis 
duomenimis, 
informacija ir 
skaitmeniniu 
turiniu. 

- Naudoja 
pagrindinius 
autorių teisių 
principus. 

- Pasirenka iš 
labiausiai 
paplitusių 
technologijų, 
tinkamiausias 
dalintis 
duomenimis, 
informacija ir 
skaitmeniniu 
turiniu. 

- Išsiaiškina 
autorių teisių 
apribojimus, 
susijusius su 
skaitmenine 
informacija ir 
turiniu. 

- Pasirenka iš kelių 
technologijų 
tinkamiausią dalintis 
duomenimis, 
informacija ir 
skaitmeniniu turiniu. 

- Geba paaiškinti kaip 
dalintis informacija 
ir skaitmeniniu 
turiniu laikantis 
autorių teisių 
taisyklių. 

2.3 Aktyvaus pilietiškumo 
skatinimas naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis. 
Dalyvauti visuomenės 
gyvenime naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis. 
Pasinaudoti 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

The user, 
on his/her 
own, is able 
to:  

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Naudoja 
paprastas 
skaitmenines 
priemones 

- Pasirenka iš  
labiausiai 
paplitusių 
skaitmeninių 

- Identifikuoja 
tinkamiausias 
skaitmenines 
galimybes dalyvauti 
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tinkamiausiomis 
skaitmeninėmis 
technologijomis ieškant 
galimybių savarankiškai 
dalyvauti pilietiniame 
gyvenime. 

dalyvaudamas 
socialiniame 
gyvenime.  

- Naudoja 
paprastas 
skaitmenines 
technologijas 
asmeniniam ir 
profesiniam 
augimui. 

paslaugų, 
tinkamiausias 
dalyvauti 
socialiniame 
gyvenime.  

- Pasirenka iš 
labiausiai 
paplitusių 
skaitmeninių 
technologijų, 
tinkamiausias 
asmeniniam 
ir 
profesiniam 
augimui. 

socialiniame 
gyvenim.  

- Identifikuoja tarp 
galimų skaitmeninių 
technologijų, 
tinkamiausių 
asmeniniam ir 
profesiniam 
augimui. 

2.4 Bendradarbiavimas 
naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis. 
Naudoti skaitmenines 
priemones ir technologijas 
bendradarbiaujant ir kartu 
kuriant išteklius bei žinias. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

Naudoja paprastus 
skaitmeninius įrankius ir 
technologijas norėdamas 
suaktyvinti bendravimo 
procesus.  
 

Geba pasirinkti  iš 
paprastų 
skaitmeninių įrankių 
ir technologijų tuos, 
kuriuos naudojant 
aktyvuojami 
bendradarbiavimo 
procesai. 

Geba gerai pasirinkti iš 
daugybės skaitmeninių 
technologijų įrankių tuos, 
kuriuos naudojant yra 
aktyvuojami 
bendradarbiavimo procesai.  
 

2.5 Tinklo etiketas. Žinoti 
elgesio normas ir praktinę 
patirtį naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis ir 
sąveikaujant skaitmeninėje 
aplinkoje. Pritaikyti 
komunikacijos strategijas 
konkrečiai auditorijai ir 
žinoti kultūrų ir kartų 
įvairovę skaitmeninėje 
aplinkoje. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali:  

Vartotojas pats/pati gali: 

- Geba pakartoti  
paprastas elgesio 
taisykles, 
norėdamas 
bendrauti 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Geba pakartoti 

- Identifikuoja 
tinkamas 
elgesio 
taisykles, 
skirtas 
bendrauti 
skaitmeninėj
e aplinkoje. 

- Gerai žino 
tinkamiausias 
elgesio taisykles 
bendraujant 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Geba paaiškinti 
tinkamiausius 
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paprastus 
komunikacijos 
metodus. 

- Atpažįsta 
kultūrinius ir kartų 
skirtumus, 
egzistuojančius 
skaitmeninėje 
aplinkoje.  

- Identifikuoja 
ir pasirenka 
tinkamiausius 
komunikacijo
s būdus 
konkrečiam 
tikslui 
pasiekti.  

- Identifikuoja 
kultūrinius ir 
kartų 
skirtumus, 
kurie 
pastebimi 
skaitmeninės
e aplinkose.  

komunikacijos 
būdus konkrečiam 
tikslui pasiekti.  

- Geba analizuoti  
skaitmeninių aplinkų 
kultūrinius ir kartų 
skirtumus. 

2.6 Skaitmeninės tapatybės 
tvarkymas. Kurti ir valdyti 
vieną ar kelias skaitmenines 
tapatybes, apsaugant 
duomenis ir jų reputaciją 
skirtingose skaitmeninėse 
aplinkose 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Naudoja 
skaitmeninę 
tapatybę. 

- Geba atkartoti 
paprastus 
veiksmus, 
padedančius 
apsaugoti 
skaitmeninę 
tapatybę.  

- Pakartoja 
naudingą elgesį ir 
taip geba 
apsaugoti savo 
skaitmeninę 
tapatybę.  

- Geba atskirti 
skirtingus 
skaitmeninių 
tapatybių 
tipus. 

- Moka 
paaiškinti 
kaip 
apsaugoti 
savo 
internetinę 
reputaciją. 

- Moka 
paaiškinti 
kaip 
apsaugoti 
savo 
skaitmeninės 
tapatybės 
duomenis. 

 
 
 

- Geba apsaugoti 
skirting tipų 
skaitmenines 
tapatybes.  

- Moka patikrinti 
savo internetinės 
reputacijos 
apsaugos strategijas. 

- Moka patikrinti 
strategijas, kurios 
yra naudojamos 
apsaugant savo 
skaitmeninės 
tapatybės duomenų 
apsaugos strategijas. 
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SKAITMENINIO TURINIO KŪRIMAS 

Kompetencijos sritis ir 
susiję aprašai 

Kvalifikacijos lygiai ir naudojimo pavyzdžiai 

Pradedanči
ųjų 

vartotojų 
lygis 1 

Pradedanči
ųjų plius 
vartotojų 

lygis 2 

Pažengusiųjų 
vartotojų lygis 3 

Pažengusiųjų plius 
vartotojų lygis 4  

3.1 Skaitmeninio turinio 
kūrimas. Kurti ir redaguoti 
skaitmeninį turinį skirtingais 
formatais, išreikšti save 
skaitmeninėmis 
priemonėmis. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Geba pakartoti 
paprastus būdus 
kaip kurti ir 
redaguoti 
skaitmeninį turinį.  

- Naudoja 
paprastas 
skaitmenines 
priemones 
išreikšdmas savo 
kūrybiškumą.  

- Kuria ir 
redaguoja 
skaitmeninį 
turinį 
įprasčiausiais 
formatais. 

- Pasirenka Iš 
labiausiai 
paplitusių 
skaitmeninių 
priemonių 
tas, kurios 
labiausiai 
tinka jo 
kūrybiškumui 
išreikšti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Geba paaiškinti kaip 
kurta ir redaguoti 
dažniausiai 
naudojamą 
skaitmeninį turinį 
įvairiais formatais. 

-  Iš įvairių 
skaitmeninių 
priemonių rinkinio 
geba pasirinkti tas, 
kurios yra 
tinkamiausios jo 
kūrybiškumui 
išreikšti. 

3.2 Skaitmeninio turinio 
integravimas ir 
atnaujinimas. Redaguoti, 
integruoti ir patobulinti 
informaciją (turinį) 
naudojantis turima 
informacija bei žiniomis 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 
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siekiant sukurti originalų ir 
tinkamą turinį.  

gali: 

- Atlieka paprastus 
praktinius 
veiksmus, 
norėdamas 
redaguoti, 
patobulinti ir 
integruoti jau 
žinomą 
skaitmeninį turinį 
kurdamas ką nors 
naujo. 

- Paaiškina 
kaip 
redaguoti, 
patobulinti ir 
integruoti jau 
žinomą 
skaitmeninį 
turinį 
norėdamas 
sukurti ką 
nors naujo.  

- Analizuoja būdus, 
kuriais galima 
redaguoti, pagerinti 
ir integruoti jau 
žinomą skaitmeninį 
turinį norėdamas 
sukurti kažką naujo.  

3.3 Autorių teisės ir 
licencijos. Suprasti, kaip 
autorių teisės ir licencijos 
yra taikomos duomenims, 
informacijai ir 
skaitmeniniam turiniui. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Geba pritaikyti 
paprastas autorių 
teisių taisykles ir 
licencijas, 
susijusias su 
skaitmeniniais 
duomenimis, 
informacija ir 
turiniu. 

- Atpažįsta 
autorių teisių 
taisykles ir 
licencijas, 
susijusias su 
skaitmeniniai
s 
duomenimis, 
informacija ir 
turiniu. 

- Įvertina kurios 
autorių teisių 
taisyklės ir licencijos 
yra tinkamesnės 
norint apsaugoti 
konkrečius 
skaitmeninius 
duomenis, 
informaciją ir turinį. 

3.4 Programavimas. 
Suplanuoti ir sukurti 
suprantamų nurodymų seką 
skaičiavimo sistemai, kad 
būtų galima išspręsti 
nurodytą problemą ar atlikti 
konkrečią užduotį 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Geba atkurti 
pagrindines IT 
sistemos 
atpažįstamas 
instrukcijas, kaip 
išspręsti paprastą 
užduotį ar 
problemą. 

- Identifikuoja 
instrukcijas, 
kurias 
atpažįsta IT 
sistema, šios 
instrukcijos 
yra skirtos 
išspręsti 
paprastas 

- Identifikuoja IT 
sistemos 
atpažįstamas 
instrukcijas, kaip 
išspręsti įvairaus 
sudėtingumo 
užduotis ar 
problemas. 



 
 

 

25 
 

užduotis ar 
problemas. 

SAUGUMAS 

Kompetencijos sritis ir 
susiję aprašai 

Kvalifikacijos lygiai ir naudojimo pavyzdžiai 

Pradedanči
ųjų 

vartotojų 
lygis 1 

Pradedanči
ųjų plius 
vartotojų 

lygis 2 

Pažengusiųjų vartotojų 
lygis 3 

Pažengusiųjų plius 
vartotojų lygis 4 

4.1 Prietaisų apsauga. 
Apsaugoti įrenginius ir 
skaitmeninį turinį bei 
suprasti riziką ir grėsmes 
skaitmeninėje aplinkoje. 
Žinoti apie saugos ir 
saugumo priemones bei 
tinkamai atsižvelgti į 
patikimumą ir privatumą 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Geba pakartoti 
paprastus 
veiksmus, skirtus 
apsaugoti 
įrenginius ir 
skaitmeninį turinį. 

- Atpažįsta 
paprastas rizikas 
ir grėsmes 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Geba pakartoti 
paprastas saugos 
ir apsaugos 
priemones 
duomenims ir 
informacijai 
apsaugoti. 

- Identifikuoja 
teisingus 
veiksmus, kurie 
gali apsaugoti 
prietaisus ir 
skaitmeninį 
turinį.  

- Identifikuoja 
rizikas ir 
grėsmes 
skaitmeninėje 
aplinkoje.  

- Pasirenka 
tinkamiausias 
saugos ir 
saugumo 
priemones 
duomenims ir 
informacijai 
apsaugoti. 

- Organizuoja 
strategijas, kurios 
skirtos apsaugoti 
prietaisus ir 
skaitmeninį 
turinį.  

- Analizuoja rizikas 
ir grėsmes 
skaitmeninėje 
aplinkoje.  

- Geba paaiškinti 
kaip tinkamai 
atsižvelgti į 
duomenų ir 
informacijos 
patikimumą ir 
privatumą. 

4.2 Asmens duomenų ir 
privatumo apsauga. Kaip 
apsaugoti asmeninius 
duomenis ir privatumą 
skaitmeninėje aplinkoje. 
Suprasti, kaip naudoti ir 
dalintis asmenį 
identifikuojančia 
informacija ir kartu 
apsaugoti save ir kitus nuo 
galimos žalos.  

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Geba pakartoti 
paprastus 
veiksmus, skirtus 

- Identifikuoja 
tinkamiausius 
veiksmus 

- Paaiškina 
tinkamiausius 
asmens 
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apsaugoti asmens 
duomenis ir 
privatumą 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Geba pakartoti 
paprastus 
veiksmus, skirtus 
naudoti ir dalintis 
asmenį 
identifikuojančia 
informacija, tuo 
pačiu apsaugant 
save ir kitus nuo 
galimos žalos 

- Atpažįsta 
paprastas 
„Privatumo 
politikos“ sąlygas, 
tikrindamas kaip 
naudojami 
asmens 
duomenys. 
 

asmens 
duomenims ir 
privatumui 
apsaugoti 
skaitmeninėje 
erdvėje. 

- Identifikuoja 
tinkamiausius 
veiksmus, kad 
galėtų naudoti ir 
keistis asmenį 
identifikuojančia 
informacija, 
apsaugant save 
ir kitus nuo 
galimos žalos. 

- Identifikuoja 
standartines 
„Privatumo 
politikos“ 
sąlygas ir geba 
patikrinti kaip 
naudojami 
asmens 
duomenys. 

duomenų ir 
privatumo 
apsaugos 
skaitmeninėje 
aplinkoje 
veiksmus. 

- Paaiškina 
tinkamiausius 
veiksmus, 
siekiant naudoti 
ir dalintis asmenį 
identifikuojančia 
informacija bei 
apsaugant save ir 
kitus nuo galimos 
žalos. 

- Geba išsiaiškinti 
„Privatumo 
politikos“ 
sąlygas, 
patikrindamas 
kaip naudojami 
asmens 
duomenys. 

4.3 Sveikatos ir gerovės 
apsauga. Gebėti išvengti 
pavojaus sveikatai ir 
grėsmės fizinei ir 
psichologinei gerovei 
naudojantis skaitmeninėmis 
technologijomis. Gebėti 
apsaugoti save ir kitus nuo 
galimo pavojaus 
skaitmeninėje aplinkoje 
(pvz., nuo elektroninių 
patyčių). Žinoti 
skaitmenines socialinės 
gerovės ir socialinės 
įtraukties technologijas, 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Geba pakartoti 
paprastus 
veiksmus, kad 
naudodamiesi 
skaitmeninėmis 
technologijomis 
išvengtumėte 
pavojaus sveikatai 
ir grėsmės fizinei 
ir psichologinei 
gerovei. 

- Geba atkartoti 
paprastas veiklas 
apsaugant save ir 

- Geba paaiškinti 
pagrindinius 
veiksmus, 
siekiant išvengti 
pavojaus 
sveikatai ir 
grėsmės fizinei ir 
psichologinei 
gerovei 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas. 

- Atskiria tinkamą 
elgesį, siekiant 

- Identifikuoja 
efektyviausius 
veiksmus siekiant 
užkirsti kelią 
pavojui sveikatai 
ir grėsmei fizinei 
ir psichologinei 
gerovei 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas. 

- Identifikuoja 
tinkamą elgesį, 
kad apsaugotų 
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kitus nuo galimo 
pavojaus 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Naudoja 
skaitmenines 
technologijas 
gerindamas 
socialinę gerovę ir 
įtrauktį. 

apsaugoti save ir 
kitus nuo galimo 
pavojaus 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Atskiria kurios 
skaitmeninės 
technologijos 
yra 
tinkamiausios 
gerinti socialinę 
gerovę ir didinti 
socialinę 
įtrauktį. 

save ir kitus nuo 
galimo pavojaus 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Identifikuoja 
tinkamiausias 
skaitmenines 
technologijas 
gerinti socialinei 
gerovei ir didinti 
socialinei 
įtraukčiai. 

4.4 Aplinkos saugojimas. 
Žinoti apie skaitmeninių 
technologijų ir jų naudojimo 
poveikį aplinkai. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Pripažįsta 
skaitmeninių 
technologijų ir jų 
naudojimo 
poveikį aplinkai. 

- Geba paaiškinti  
skaitmeninių 
technologijų ir jų 
naudojimo 
poveikį aplinkai. 

- Identifikuoja 
skaitmeninių 
technologijų ir jų 
naudojimo 
poveikį aplinkai. 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Kompetencijos sritis ir 
susiję aprašai 

Kvalifikacijos lygiai ir naudojimo pavyzdžiai 

Pradedanči
ųjų 

vartotojų 
lygis 1 

Pradedanči
ųjų plius 
vartotojų 

lygis 2 

Pažengusiųjų 
vartotojų lygis 3 

Pažengusiųjų plius 
vartotojų lygis 4 

5.1 Techninių problemų 
sprendimas. Nustatyti 
technines problemas, 
kylančias naudojant įvairius 
įrenginius ir skaitmenines 
aplinkas bei jas išspręsti 
(pradedant gedimų šalinimu 
ir baigiant sudėtingesnių 
problemų sprendimu). 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Atpažįsta 
technines 
problemas, 
susijusias su 
įrenginių valdymu 
ir skaitmeninės 

- Geba 
paaiškinti 
technines 
problemas, 
kylančias 
naudojant 

- Identifikuoja 
technines 
problemas, 
susijusias su 
įrenginių valdymu 
ir skaitmeninės 
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aplinkos 
naudojimu. 

- Geba pakartoti 
paprastus 
veiksmus, kurie 
padeda išspręsti 
šias problemas.  

įrenginius ir 
naudojant 
skaitmeninę 
aplinką. 

- Geba 
pasirinkti 
tinkamus 
sprendimus 
išspręsti šioms 
problemoms.  

 

aplinkos 
naudojimu. 

- Identifikuoja 
tinkamus 
sprendimus 
išspręsti šioms 
problemoms. 

5.2 Poreikių nustatymas ir 
technologinis atsakas. 
Įvertinti savo poreikius ir 
tikslus; pasirinkti bei 
naudoti skaitmenines 
priemones tikslams pasiekti 
ir iškylančioms 
problemomsišspręsti. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Atlieka 
standartinius 
sprendimus 
paprastoms 
technologinėms 
problemoms 
spręsti. 

- Atlieka 
standartines 
procedūras ir 
pritaiko 
skaitmeninę 
aplinką užduočiai 
atlikti.  

- Pasirenka 
paprastus 
sprendimus 
paprastoms 
technologinėm
s problemoms 
išspręsti. 

- Atlieka 
standartines 
skaitmeninių 
aplinkų 
pritaikymo 
procedūras. 

- Geba paaiškinti  
paprastus 
technologinių 
problemų 
sprendimus. 

- Geba paaiškinti 
skaitmeninės 
aplinkos 
pritaikymo 
užduoties 
sprendimui 
procedūras 

5.3 Kūrybiškas 
skaitmeninių technologijų 
naudojimas. Naudoti 
skaitmenines priemones ir 
technologijas žinioms 
įsisavinti ir procesams bei 
diegti. Individualiai ir 
grupėje apmąstyti 
iškylančius uždavinius, 
suprasti ir išspręsti 
konceptualias problemas ir 
problemines situacijas 
skaitmeninėje aplinkoje. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Naudoja 
skaitmeninius 
įrankius ir 
technologijas 
kurdamas 
procesus ir 

- Naudoja 
skaitmeninius 
įrankius ir 
technologijas 
kurdamas 
naujus 

- Identifikuoja 

skaitmeninius 

įrankius bei 

technologijas 

kurdamas 

inovatyvius 
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produktus.  procesus ir 
produktus. -----
--Apmąsto ir 
kūrybiškai 
sprendžia 
konceptualias 
problemas ir 
problemines 
situacijas 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

procesus ir 

produktus 

- Skatina generuoti 
naujas idėjas 
siekiant išspręsti 
kylančias 
problemas 
įvairiose 
skaitmeninėse 
aplinkose. 

5.4 Skaitmeninės 
kompetencijos spragų 
nustatymas. Geba suprasti 
kuriose srityse reikia 
tobulinti ar atnaujinti savo 
skaitmenines 
kompetencijas. Geba padėti 
kitiems ugdant jų 
skaitmenines 
kompetencijas. 

Vartotojas 
padedant 
kitam 
asmeniui 
gali: 

Vartotojas 
pats/pati, 
bet 
vadovauja
mas labiau 
išmanančio 
asmens 
gali: 

Vartotojas pats/pati 
atlikdamas kasdienę 
veiklą gali: 

Vartotojas pats/pati gali: 

- Supranta kurios 
skaitmeninės 
komptencijos turi 
būti pagerintos. 

- Atskiria 
asmeninio ir 
profesinio augimo 
galimybes 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Tobulina savo 
skaitmenines 
kompetencijas. 

- Išsiaiškina 
asmeninio ir 
profesinio 
augimo 
galimybes 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

- Planuoja kurias 
skaitmenines 
kompetencijas 
reikia pagerinti  

- Užtikrina  
asmeninio ir 
profesinio augimo 
galimybes 
skaitmeninėje 
aplinkoje. 

 

 


