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PROJEKTO SRITIS ir jos STRATEGINĖ SVARBA 

Europos kultūros paveldo veiksmų planas atspindi bendrą su paveldu susijusios veiklos Europos lygmeniu, 

ES politikos ir programų, struktūrą. Juo siekiama užfiksuoti ir padidinti sėkmingai praėjusius 2018 m. Europos 

kultūros paveldo metus, kuriais išsikeltas tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą 

ir su sustiprinti priklausymo bendrai Europos erdvei jausmą. Programoje siūloma apie 60 veiksmų, kuriuos 

Europos Komisija įgyvendino 2019 ir 2020 m., sutelkiant dėmesį į penkias pagrindines temines sritis:  

(1) Kultūros paveldas integracinei Europai: dalyvavimas ir prieinamumas visiems  

(2) Kultūros paveldas tvariai Europai: protingi sprendimai darniai ir tvariai ateičiai.  
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(3) Kultūros paveldas atspariai Europai: nykstančio paveldo apsauga.  

(4) Kultūros paveldas novatoriškai Europai: žinių ir mokslinių tyrimų sutelkimas.  

(5) Kultūros paveldas stipresnėms pasaulinėms partnerystėms: tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.1 

Erasmus+ projektas “DIGICULT” siūlo novatorišką e. mokymosi kelią, grindžiamą skaitmeninėmis 

priemonėmis ir orientuotą į kultūros paveldą, siekiant ugdyti disciplininius, pagrindinius ir gyvenimo įgūdžius, 

tobulinti besimokančiųjų bendrąsias kompetencijas, kaip apibendrinta Europos Komisijos rekomendacijose.  

Europos Taryba pabrėžia svarbą šių kompetencijų: bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, 

skaitmeninės žinios, socialinės, pilietinės ir aplinkosauginės kompetencijos, iniciatyvumas, verslumas ir 

kultūrinis sąmoningumas. 

„DIGICULT“ projekte siūlomas el. mokymosi būdas gali motyvuoti besimokančiuosius taip pat ir jaunus 

žmones. Mokymo instruktoriai/dėstytojai gali išbandyti mišrų mokymo metodą, kuris integruoja 

skaitmenines kompetencijas, užsienio kalbas ir mokymąsi per praktiką. „DIGICULT“ projektas, siekia prieš tai 

aprašyto mokymosi kelio ir sutelkia dėmesį į naują kultūros paradigmą, atitinkančią kai tvaraus vystymosi 

tikslus, nustatytus Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkėje: 

4 tikslas – užtikrinti įtraukiantį, kokybišką švietimą ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą  visiems; 

5 tikslas – pasiekti lyčių lygybę ir duot galią moteriškai lyčiai; 

8 tikslas – skatinti tvarų, integracinį ekonomikos augimą, visapusišką ir produktyvų užimtumą ir tinkamą darbą 

visiems;  

12 tikslas – užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius; 

17 tikslas –Atgaivinti pasaulinę partnerystę ir stiprinti jos įgyvendinimo priemones siekiant tvaraus vystymosi. 

DIGICULT projektas taip pat sieks šių tikslų skatindamas:  

 
1 European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European framework for action 

on cultural heritage, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/949707 
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- formuojamąjį / kultūrinį pasakojimą, kuriame atsižvelgiama į kultūros paveldo aplinkos kontekstą; - e. 

mokymosi kelią, kuriuo siekiama pagilinti kai kuriuos SDGS – tvaraus vystymosi tikslus, ekologinio ir 

skaitmeninio perėjimo koncepcijas, naują kultūros paveldo dimensiją;  

- mokomąjį žaidimą, skirtą organizuoti ir teikti kokybišką švietimą / paslaugas ir skaitmeninimą / inovacijas 

kultūros institucijose;  

- sąmoningą ir aplinką tausojantį kultūros vartojimo modelį (pvz., kultūriniai renginiai, turintys mažą poveikį 

aplinkai).  

Be to, „DIGICULT“ projektas vyksta kontekste, kuriam būdingas „Naujasis Europos Bauhausas“ (t.y. aplinkos, 

ekonomikos ir kultūros projektas, kuriuo siekiama derinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir 

investicijas, kad būtų lengviau įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslai, kurie skatina Europos Komisija imtis 

veiksmų, siekiant sustiprinti kultūros ir kūrybos pasaulio bei gamybos, mokslo ir technologijų ryšius. 
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„DIGICULT“ PROJEKTO SANTRAUKA 

Partnerystė  
 

„DIGICULT“ projekto partnerystę sudaro iš 6 ES šalių 9 organizacijos, įskaitant profesinio mokymo teikėjus, 

asociacijas, universitetą, fondą ir mokslinių tyrimų institutą, nagrinėjantį skaitmeninio švietimo ir kultūros 

temas. 

CIOFS-FP PIEMONTE CIOFS Italija 

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI 
SAVOIA  

TDS Italija  

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO FAI Italija 

BALLYMUN JOB CENTRE CO-
OPERATIVE SOCIETY LIMITED 

BJC Airija 

INSTITUT ZA TURIZAM IZTZG Kroatija 

VŠĮ "EMUNDUS" eMundus Lietuva 

DIGIPRO EDUCATION LTD DIGIPRO Kipras 

UNIVERSITY OF NICOSIA UNIC Kipras 

THE NORDIC CENTRE OF 

HERITAGE LEARNING AND 

CREATIVITY 

NCK Švedija 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 30 mėn.: 
Nuo 2022 01 01 iki 2024 06 30 

 

Tikslai: 
● Stiprinti besimokančiųjų skaitmeninius ir technologinius įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant kultūros 

paveldui, kad jie geriau suvoktų skaitmeninių technologijų poveikį šioje srityje. 
● Didinti besimokančiųjų atsparumą skatinant ir diegiant skaitmeninės transformacijos kultūros paveldo 

erdvėje ir su juo susijusių procesų kompetencijas.   
● Maksimaliai išnaudoti skaitmenines galimybes, kurios leidžia mokytis ir susipažinti su kultūros paveldu 

fiziškai neįmanomu būdu.  
● Suteikti paramos gavėjams naujų gyvenimo, techninių, pedagoginių ir kūrybinių įgūdžių. 
● Skatinti platų ir sąmoningą Europos kultūros paveldo naudojimą profesiniame mokyme. 

 

Projekte sprendžiami iššūkiai 

COVID 19 pandemija, prasidėjusi 2020 vasario mėn., privertė uždaryti kultūros paveldo objektus ir institucijas, 

todėl žmonės neturėjo galimybės mėgautis patirtimi ir pažinti savo paveldą. 

Po uždarymo šios vietos pamažu atsiveria „nauju įprastu“ būdu ir intensyvina pastangas teikti alternatyvias ar 

papildomas paslaugas per skaitmenines platformas ir įrankius. 
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Kartu kultūros paveldas gali būti atsparumo šaltinis tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis, nes žmonės ir toliau 

semiasi įkvėpimo, džiaugsmo ir solidarumo. 

Be to, atsakingų piliečių ugdymas, šiais laikais laikomas esminiu švietimo ir mokymo tikslu, ruošia žmones tapti 

kūrybiškesniais ir novatoriškesniais visuomenėje, ieškant naujų vertybių, lygybės, socialinės įtraukties ir 

teisingumo siekiant tvaresnio pasaulio, kuriame kultūros paveldo ugdymas gali atlikti pagrindinį vaidmenį (kaip 

pranešama CULT komiteto užsakymu atliktame TYRIME). 

Iššūkis – mokyti atsakingus piliečius (studentus ir instruktorius), siūlant jiems skaitmeninius ryšius ir priemones 

įvairiose geografinėse vietovėse, kad jie susiburtų ir sąveikautų per šį „virtualų“ Europos paveldą. 

“DIGICULT” projektas leis dalintis besikeičiančiais kultūros naudojimo būdais ir tuo pačiu užtikrinti visiems 

prieigą prie turinio. Tiesą sakant, kultūros naudojimo kontekste ši situacija reikalauja naujoviškų praktikų, naujų 

propagavimo, komunikacijos, prieigos ir paveldo perdavimo formų. Tai reiškia, kad reikia naudoti alternatyvius 

mokymosi kanalus, vienodai įtraukius, tačiau galinčius būti lanksčius ir prisitaikančius prie naujojo konteksto. 

Kadangi kultūrinė vieta yra edukacinė vieta, tai turi būti išgyventa ( papasakota) įtraukiančiai ir įsimintinai. 

„DIGICULT“ projekto partneriai siekia pasiūlyti skaitmeninį mokymosi kelią, kurio tikslas – ugdyti tiek 

disciplininius, tiek transversinius įgūdžius (gyvenimo įgūdžius), tobulinti besimokančiųjų bendrąsias 

kompetencijas, kaip apibendrinta Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos rekomendacijose: 

● bendravimas gimtąja kalba,  
● bendravimas užsienio kalbos,  
● skaitmeninės žinios,  
● socialinės ir pilietinės kompetencijos,  
● iniciatyvumas ir verslumas,  
● kultūrinis sąmoningumas.  

Tokiomis kompetencijomis grindžiamas ugdymo kelias, pagrįstas skaitmeninėmis priemonėmis ir orientuotas į 

kultūros paveldą, gali motyvuoti mokinius – taip pat ir studentus, kuriems gresia mokyklos nebaigimas – nes 

jis paverčia jų žinias ir aistrą skaitmeninėms priemonėms (pvz., vaizdo žaidimams ar socialinei žiniasklaidai) 

įgūdžiais, naudingais jų profesinei ateičiai. Mokytojai gali taikyti naują mišrų mokymo metodą, kuris integruoja 

užsienio kalbas ir mokymąsi per praktiką. Be to, bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis leis gavėjams įgyti 

papildomų įgūdžių, keistis nuomonėmis, praturtindamas galutinį produktą.  

 

 

Projekto tikslinė grupė: 

Projektas orientuotas į 2 tikslinių grupių atstovus, tai:  

I. Asmenys besimokantys profesinio mokymo institucijose – jaunuoliai (14-30 m.) 
II. Profesinio mokymo dėstytojai. 
 

 
Projekto veiklų įgyvendinimo ir rezultatų siekimo struktūra: 
Projekto metodiką sudaro 3 projekto rezultatai, prižiūrimi atliekant nuolatinę vertinimo veiklą. Kiekvienas 
rezultatas bus suskirstytas į atskiras kategorijas, kurių tikslas – atlikti konkrečias užduotis. 
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Projekto rezultatai Id 1 M1-M8 
 
SKAITMENINIS KULTŪROS PAVELDAS: INOVATYVI MOKYMO PROGRAMA 
 
Veiklą koordinuojantis partneris:: UNIC.  

Veiklą įgyvendino visi projekto partneriai: UNIC, CIOFS, TDS, FAI, eMundus, RSM, IZTZG ir BJC.  

 

1.1 veikla: tolesnio bandomojo kurso mokymo metodikos apibrėžimas, geriausios praktikos pavyzdžiai ir 

naujoviškos mokymo programos nustatymas, siekiant valdyti skaitmeniniu būdu įgalintos švietimo sistemos 

iššūkius.  

Užduočių vadovas: UNIC.  

1.2 veikla: strategijos, kaip priimti kultūrinių poreikių turinčius besimokančiuosius skaitmeniniame kontekste, 

kūrimas. Užduočių vadovas: TDS. 

 
Rezultatas: galutinis strategijos dokumentas. 
 
Projekto rezultatai Id 2 M8-M21 
 
"DIGICULT" E. MOKYMOSI PROGRAMOS VYSTYMAS IR TINKAMUMO NUMATYTIEMS REZULTATAMS 
PATVIRTINIMAS  
 
Veiklą koordinuojantis partneris: CIOFS. 
Veiklą įgyvendino visi projekto partneriai: UNIC, CIOFS, TDS, FAI, eMundus, RSM, IZTZG ir BJC  
 
2.1 veikla: mokymo modulių ir laboratorijų turinio kūrimas inovatyviausiose srityse, kurias partneriai įvardijo 
kaip svarbias ugdant naujas skaitmenines, metodines/santykines kompetencijas bei specifines žinias ir 
įgūdžius.  
Užduotis pateikianti institucija: BJC.  
 
2.2 veikla: įvairių formatų moduliams ir laboratorijoms skirtų skaitmeninių edukacinių išteklių kūrimas (pvz.: 
internetiniai seminarai, vaizdo įrašai, atvejų analizė, skaidrės, el. knygos, straipsniai, darbo projektai ir 
vaidmenų žaidimai), tinkamų „DIGICULT“ bandomojo kurso testavimui.  
Užduotis pateikianti institucija: UNIC. 
 
2.3 veikla: e. mokymo PROGRAMOS  TESTAVIMAS ir modulių užbaigimas + MOKYAI, SKIRTI PARTNERIŲ 
INSTITUCIJŲ DARBUOTOJAMS.  
Užduotis pateikianti institucija: CIOFS. 
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2.4 veikla: Patvirtinimas: atliekamas kokybiniu stebėjimu ir grįžtamuoju ryšiu kurso metu, taip pat specifiniu 
vertinimu. Bus paskelbta ataskaita, kurioje bus dokumentuojamos tobulinimo sritys ir kurso turinio bei el. 
mokymosi platformos stipriosios pusės.  
Užduotis pateikianti institucija: eMundus 
  
Rezultatai: 1 el. mokymosi PROGRAMA + PROGRAMOS VALIDAVIMO ataskaita  
 
Kursuose dalyvaus 30 besimokančiųjų iš kiekvienos šalies / 40 Italijoje, šalyje, kurioje bus organizuojami 
mokymai ir MOKYMŲ PROGRAMOS bendra trukmė  180 valandų, JĄ SUDARO 4 dalys:  
 
A. El. mokymosi bandomasis kursas BENDRIEJI MODULIAI (2 tikslinėms grupėms) - 40 val.   
B. E-mokymosi bandomųjų kursų SPECIALIEJI MODULIAI, SKIRTI MOKANTIEMS VET – JAUNIEMS – 20 val.  
C. E-mokymosi bandomasis kursas SPECIALIEJI MODULIAI VET MOKYTOJAMS-TRENERIAMS-20 val.  
D. LTTA – Mokymai, skirti projekto tikslinei grupei:  
 
C1 Mišrus profesinio mokymo besimokančiųjų – jaunuolių mobilumas, trunkantis 5 dienas/40 val.  
C2 Mišrus profesinio mokymo besimokančiųjų mobilumas dėstytojams, trunkantis 5 dienas/40 val. 
 

Projekto rezultatai Id 3 M21-M30 
 
 DIGICULT UGDOMASIS ŽAIDIMAS 
 
Vadovas: DIGIPRO, palaikomas FAI, TDS, NCK, eMundus, CIOFS, BJC, IZTZG.  
 
3.1 veikla: mokomojo žaidimo „Digicult“ kūrimas. Žaidimų technikos bus pritaikytos kultūros paveldui: ne tik 
leis sukurti kažką įdomaus, bet ir įkvėps kūrybai, įsitraukimui ir netgi socialiniams pokyčiams. Atrinkta 
profesinio mokymo besimokančiųjų grupė bus pakviesta prisidėti kuriant DIGICULT edukacinį žaidimą, kurio 
pagrindinis dėmesys bus skiriamas turinio ir kompetencijų, įgytų per DIGICULT projektą, plėtojimą.  
Užduotis pateikianti institucija: DIGIPRO (palaikoma FAI, TDS, NCK ir eMundus) 
 
3.2 veikla – DIGICULT žaidimo realizavimas. Pradėdamas nuo pradinės idėjos, „Digipro“ sukurs žaidimų veiklos 
turinį ir dizainą. Jis bus atmestas kaip mokomasis žaidimas, pvz.: viktorinos formatas, kuriame pateikiami 
klausimai, į kuriuos reikia atsakyti, siekiant patikrinti vartotojus. Jame taip pat bus juos motyvuojanti rezultatų 
suvestinė. Klausimai bus rodomi tekste, paveikslėliuose, vaizdo įrašuose ir keliuose prieduose. Žaidimas bus 
išleistas netiesine forma, kad vartotojai galėtų šokinėti iš vienos scenos į kitą.  
Užduotis pateikianti institucija: DIGIPRO (palaikoma FAI, TDS, NCK ir eMundus). 
 
Rezultatas: 1 DIGICULT edukacinis žaidimas. 
 
 
Daugumos renginiai 
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1-asis daugialypės terpės renginys DIGICULT – Kultūros paveldas: atsparumo ir mokymosi per skaitmeninį 
švietimą šaltinis 
 
 
VšĮ "eMundus" (E10165777 - Lietuva) 
 
M23 
 
 
2-asis daugialypės terpės renginys (baigiamasis renginys) DIGICULT – Kultūros paveldas: atsparumo ir 
mokymosi per skaitmeninį švietimą šaltinis 
 
 
CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE CIOFS – FP 
PIEMONTE (E10160418 – Italija) 
 

Pirminio Tyrimo Ataskaita 
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INTERNETINIS KLAUSIMYNAS 

ĮVADAS Į METODIKĄ 

Metodika pasiūlyta siekiant išsiaiškinti kiekvieno partnerio statistiką, kad tyrimas būtų statistiškai pagrįstas. 

Kriterijai: 

1. Tikslinė auditorija: 

⮚ universiteto studentai, kolegijos studentai;  

⮚  Vidurinio ugdymo mokiniai; 

⮚  Profesinio mokymo studentai; 

⮚ iškritę iš mokyklų. 

2.    Reprezentatyvus pavyzdys:  

UNIC pateikė nuorodą ir parametrus į internetinį skaičiuotuvą, kuris gali suteikti partneriams tikslų 

anketų, kurias reikia užpildyti, skaičių, kad būtų galima surinkti statistiškai pagrįstą ir tinkamą rezultatą 

https://www.checkmarket.com/sample-size- skaičiuoklė 

Kadangi, pasidalijus metodikos pasirinkimais su partneriais, iškilo poreikis pateikti alternatyvų 

klausimynų pasirinkimą, UNIC nusprendė naudoti tokią darbo formulę: 

●  Internetinės anketos pavyzdys atspindės partnerio regiono vietos jaunimą (prieigos diapazoną) su 

kas 100 000 besimokančiųjų 14–30 metų amžiaus turi atsakyti į 100 galiojančių klausimynų, o ne 

mažiau kaip 250 galiojančių anketų . Kiekvienas partneris turėjo galimybę išversti klausimyną į 

savo valstybinę kalbą, jei to reikėjo ir (arba) (jei imties dydis neatitinka, mažiausiai 250 arba 3 

tikslinės grupės, tuomet klausimynų ir tikslinių grupių derinys turi būti įgyvendintas 

3 “Fokus” Grupės (diskusijų vadovas, ty klausimai, kurie turi sutapti su klausimynu) 

10-12 asmenų, kurie yra JAUNESNIEJI MOKINIAI 

10-12 asmenų, kurie yra NEBAIGĘ MOKYKLŲ 

10-12  asmenų, besimokančiųjų profesiniame mokyme 

https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator
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Tada UNIC pateikė anketą, pirmą kartą pasidalintą su partneriais, Google formoje su nuostata, 

kad kiekviena šalis gali pritaikyti 2 klausimus pagal savo sistemą. 

Todėl draugiškas požiūris į metodiką buvo pritaikytas. Tai leido visiems partneriams rasti 

pakeitimų tinkamą būdą rinkti duomenis ir užtikrinti, kad bus galima atlikti statistiškai pagrįstą 

darbą. 

KIEKVIENOS ŠALIES DEMOGRAFIJA: 

besimokantys profesinio mokymo – jaunuoliai (14-30 m.), lankantys mokymo kursus 
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REZULTATŲ PALYGINIMAS 
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1. LYTIS 
 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 
LIETUVA 

   
 

REZULTATAI: imtis beveik vienodai pasiskirsto tarp lyčių, šiek tiek vyrauja moterų skaičius 
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2. GYVENAMOJI ŠALIS 

 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 
LIETUVA 

   
   

 

IŠVADOS: Dauguma apklaustų žmonių gyvena savo kilmės šalyje, nežymūs procentai priskiriami kitai kilmei. 
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3. AMŽIUS 

 

 
KIPRAS  

 
ITALIJA 

 
LIETUVA 

 

   
 

REZULTATAI: Didžiausias procentas respondentų priklauso 14-16 metų amžiaus grupei, po to seka 17-19 metų amžiaus grupė. Mažesni 

procentai yra 20–25 ir 26–30 metų amžiaus grupėse. 
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4. KOKI AUKŠČIAUSIĄ  IŠSILAVYMO LYGĮ TURITE? 

 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 
LIETUVA 

 

 

 
 

 

 

REZULTATAI: Iš daugumos apklaustų žmonių - išsilavinimo lygis atitinka pradinį ir vidurinį išsilavinimą 

16

2,4

7,3

87,8
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5. Iš 13 kompetencijų sąrašo nurodykite, kurią (-es) kompetenciją (-as) vertinate kaip svarbiausią (-as) 
 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

 
LIETUVA 

  
 

REZULTATAI: daugiausiai balsų surinko šios kompetencijos: 

- svetima kalba,  
- rašyba bei komunikacija žodžiu 
- kūrybingumas/vaizduotė 
- kritinis mąstymas 
- problemų sprendimas 

- galimybė dirbti komandoje. 
 Mažiausiai balsų surinkusios kompetencijos:  

-  pilietinis raštingumas ir pilietiškumas 
- lyderystė 
-  informacinis raštingumas

57,9
31,6

39,5
50

31,6
34,2

31,6
52,6

57,9
44,7

63,2
65,8

78,9
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6. Prašome pasirinkti, kuriuos iš jų laikote pagrindiniais asmeniniais įgūdžiais ir elgesiais, kurių reikia kasdieniame asmeniniame ir 

darbiniame gyvenime 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

 
LIETUVA 

 

  

 

REZULTATAI:  

Dažniausiai pasirenkami asmeniniai įgūdžiai ir elgesys yra: 

- Efektyvus bendravimas žodžiu 
- Išsaugokite asmeninę sveikatą, higieną ir figurą 

 
Mažiausiai pasirenkami asmeniniai įgūdžiai ir elgesys yra: 

- Skaičiavimo įgūdžiai 
- Pagrindinis raštingumas

 

55,3

50

42,1

57,9

34,2

50

63,2

60,5
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7. Kokius skaitmeninius įrenginius naudojate kasdieniame gyvenime? 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

 
LIETUVA 

 

  

 

 

REZULTATAI:  

Dažniausiai naudojami įrenginiai yra: 

- Mobilusis telefonas 
- Kompiuteris/ Nešiojamas kompiuteris 

 

 

5,3

28,9

60,5

84,2

89,5
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8. Kokias programas (Apps) ir socialines platformas naudojate savo kasdieniame gyvenime? 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

 
LIETUVA 

 

  

 

 

REZULTATAI:  

Dažniausiai naudojamos programos ir socialinės platformos yra šios: 

- Socialinės medijos 
- Žaidimų programėlės 

 

 

2,6

57,9

65,8

86,8
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9. Kiek laiko kasdien praleidžiate prie skaitmeninių įrenginių ir socialinių platformų? 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

 
LIETUVA 

 

   
 

REZULTATAI:  

Dauguma respondentų prie skaitmeninių įrenginių ir socialinių platformų praleidžia 2–4 valandas per dieną 
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10. Kurią iš šių skaitmeninių priemonių naudojate bendrais mokymosi ir informacijos tikslais? 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

 
LIETUVA 

 

  

 
 

 

 

REZULTATAI: 

Skaitmeniškiausios mokymosi ir informavimo priemonės yra šios: 

- You tube“ vaizdo įrašai 
- Tinklalapiai 

- Vaizdo įrašai 
 
 

7,9

39,5

34,2

28,9

47,4

63,2

65,8
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 Rečiausiai naudojamos priemonės yra:

 

 

- Elektronikos žurnalai 
- El. knygos 

 

 

11. Kurią iš šių skaitmeninių priemonių jums patogiau naudoti mokymosi ir mokymo tikslais? 

 
KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

 
LIETUVA 
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REZULTATAI: Skaitmeniškiausios mokymosi ir mokymosi tikslais 

naudojamos priemonės: 

- You tube“ vaizdo įrašai 
- Tinklalapiai 
- Vaizdo įrašai 

 
Rečiausiai naudojamos priemonės yra: 

- Elektronikos žurnalai 
- El. knygos 
- Power Point“ pristatymai

 

12. Nurodykite šiuos pavyzdžius, susijusius su kultūros paveldu – 1 mažiausiai aktualus – 5 labiausiai aktualus 

KIPRAS 

 

ITALIJA 
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LIETUVA 

 

                     

 
 

 

 

REZULTATAI: 

Populiariausios kultūros paveldo sritys yra: 

- muzika 

- maistas 

- kultūriniai renginiai 
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13. Kuris iš šių kultūros paveldo programų jums labiausiai pažįstamas?1 mažiausiai pažįstamas 5 labiausiai pažįstamas 

 

KIPRAS 

 

 
ITALIJA 

 

LIETUVA 
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Dauguma respondentų teigė, kad jie nėra susipažinęs su kultūrinėmis programėlėmis. 

 

 

REZULTATAI: 

Kultūros paveldo programos nėra patrauklios apklaustų žmonių imčiai  

 

14. Įveskite vieną patirtį, kai naudojote skaitmeninę programą kultūrinei veiklai (pvz., įkeldami asmenukes su draugais festivalyje) 

 

Šio klausimo rezultatai yra iš: a) klausimyno ir b) Fokuso grupių. Dažniausiai 14-30 metų besimokančių jaunuolių patirtis yra 

nuotraukų naudojimas socialiniuose tinkluose. Nors tyrimo tikslas buvo atskleisti skaitmeninių programų panaudojimą kultūrinei 

veiklai, pridedant šį klausimą, siekiant surinkti daugiau informacijos, atsakymas nebuvo toks gausus, kaip tikėtasi. Atsakymai 

patvirtino 13 ketvirčio rezultatus, naudojant įvairias skaitmenines programas, įskaitant QR kodus, virtualią realybę, papildytą 

realybę, pokalbių robotus, interaktyvius žemėlapius, kurie nebuvo paminėti tokiu lygiu, kuris atskleistų, kad Europos jaunimas 

naudojasi esamomis skaitmeninio kultūros paveldo programomis. 
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15. Kuris iš šių skaitmeninių įrankių leidžia jums mokytis daugiausiai? 

 
KIPRAS 

 

 

ITALIJA 

 
 
 
 
 

LIETUVA 
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REZULTATAI:  

Dauguma respondentų domisi vaizdo įrašais ir svetainėmis. 

Kiti rezultatai įvairiose šalyse labai skiriasi. 
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INTERVIU 

PARTNERIAI  INTERVIU    PAGRINDINIAI REZULTATAI-ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS – KULTŪRINIS PAVELDAS  

BJCUNIC 6 

 

1.Techninė mokykla - VET 

● Kūrybiškumas  

● Puikios jos žinios, kompiuterinis raštingumas  

● Fotografijos ir kūrybinio meno  

● Rašymas žudo – turinio kūrėjas 

● Kultūrinė  

● Bendravimas 

● empatija  

● įgūdžiai   

2. Vizualiųjų menų ir tyrimų centras - Vykdomasis direktorius 

● įgūdžiai kūrybiškumas  

● laiko valdymo  

● žinios - skaitmeniniai įgūdžiai  

● projektavimo įgūdžiai  

● tyrimo įgūdžiai  

● turinio kūrimas - platformos  

● animacija - katalogai  

● skaitmeninė kalba 

3. Kelionių užsakymo internetu paslauga - Užsakymai 

 

● turi būti geri viešuosiuose santykiuose  

● būti reprezentatyvūs, simpatiški ir patrauklūs  

● paprasti pristatymai, kad visa auditorija galėtų sekti pristatymą 

● geri bendravimo įgūdžiai, entuziastingi ir energingi  

● turintys skaitmeninį ir medijų raštingumą bei naujausią informaciją 

apie geras skaitmenines technologijas. 

4. Kultūros paveldo centras-Kuratorė 

● Augimo mąstysena 

● Išsamios kultūros paveldo objekto išmanymas. Daug žinių apie 

skaitmenines priemones 
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● Efektyvūs bendravimo įgūdžiai 

● Gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančios darbo aplinkos 

5. Inspektorius Kipro turizmo ministerijos pavaduotojo- atsakingas už 

Gastroturizmą 

● empatijos  

● prisitaikymo 

● kūrybiškumo  

● inovacijų 

● skaitmeninius įgūdžius  

● Turinio kūrimas   

 

6. Nikosijos turizmo tarybos pareigūnas 

● kritinio mąstymo  

● empatija  

● prisitaikymo 

● kūrybiškumo  

● inovacijos 

● skaitmeniniai įgūdžiai  

E-MUNDUS 2 ● 1. Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjas 

●  Skaitmeniniai įgūdžiai – mobiliųjų įrenginių duomenų analizė  

 

● 2. NVO 

● Skaitmeninio ir medijų raštingumo įgūdžiai, nebūtinai reikia būti 

skaitmeninės aplinkos ekspertu, tačiau turėti bent pagrindinį 

supratimą, kodėl ir kaip naudoti skaitmenines technologijas. Turėti 

įgūdžių technologijų srityje, nes šiais laikais – skaitmeninio paveldo 

sektorius plečiasi. 

BJC 5 ● Muziejaus mokymo vadovas – Ekskursijų į objektą koordinatorius 

● turi skatinti jaunimo kultūros paveldo karjeros kelius.  

● kultūros paveldo, kaip profesinės karjeros kelio, propagavimas 

jaunimui parodytų temos svarbą profesiniame mokyme. 
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● Suaugusiųjų mokymo centras – Suaugusiųjų raštingumo 

organizatorius 

● Mokymai apie dalyvavimą mūsų visuomenėje ir bendruomenės 

prieinamume. Kultūrinį tapatumą, skatinantį socialinį įsitraukimą ir 

aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. 

● Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas platformoms ir 

technologijoms, reikalingoms norint pasiekti projekto rezultatą; nėra 

naudinga žmonėms parodyti, kaip naudotis konkrečiu skaitmeniniu 

įrankiu, jei jie nesugebės pritaikyti tų žinių šiame nuolat 

besikeičiančiame technologijų pasaulyje. 

● Menų biuras West Meath miesto taryboje. Meno pareigūno 
padėjėjas nevisai žino 
apie kultūros paveldo įvykius, nes trūksta prieigos prie programos, į 

kurią reikia atsižvelgti bandant pagerinti skaitmeninį įsitraukimą. 

● Švietimo ir mokymo taryba – Tarptautinio biuro vadovas: 
svarbu skatinti skaitmeninių įgūdžių tobulinimą, siekiant skatinti 

atsparumą ir ugdyti naują kultūrinį požiūrį į technologijų naudą.  

● Kultūros paveldas yra visur, įskaitant biologinę įvairovę ir mokslinę 

praktiką, nes daugiausia dėmesio skiriama vietinei gamtinei aplinkai, 

kuri gali būti mūsų kultūros paveldo išraiška.  

● Tarpkultūrinės ir kultūrinio sąmoningumo savaitės, skirtos 

populiarinti visas mokyklos institucijas. 

● Nacionalinis muziejus – projektų vystymo pareigūnas , skatinantis 
etišką keitimąsi informacija ir idėjomis bendruomenės platformoje.  

● skatinti teigiamą jaunų žmonių požiūrį, ugdyti empatiją ir didinti jų 
pasitikėjimą sprendžiant neigiamas nuomones.  

● suteikti studentams galimybę bendrauti su kultūros paveldu, 
bendruomenėmis visame pasaulyje 

  IZTZG 7 1. Muziejaus direktorius 

● Kultūrinis sąmoningumas ir socialinė atsakomybė yra svarbiausia 

 

2. Muziejaus vyresnysis kuratorius 
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● Skaitmeninė rinkodara turėtų būti naudojama siekiant pagerinti 

skaitmeninį įsitraukimą į kultūros paveldą. 

 

3. Muziejus - Vyresnysis kuratorius 

kultūrinis sąmoningumas, socialinė atsakomybė, užsienio kalbos, 

kūrybiškumas, informacinis raštingumas, komandinis darbas. 

 

4. Muziejus -vyresnysis kuratorius ir prof. 

„Padidinti besimokančiųjų atsparumą kultūros sektoriuje galime atviroje 

erdvėje (pvz., muziejuose, archeologiniuose parkuose, gamtos parkuose, 

nacionaliniuose parkuose) rengdami įvairius teminius seminarus. Seminarai 

turės įtakos žinių ir įgūdžių įgijimui ar jų įtvirtinimui, todėl besimokantys bus 

atsparesni“ 

 

5. Turizmo institutas-Kultūrinio turizmo specialistas 

projektų valdymas, viešieji ryšiai, auditorijos įtraukimas ir plėtra, duomenų 

rinkimas ir analizė bei geros žinios skaitmeninių įgūdžių. 

 

6. Universitetas-Profesorius 

Skaitmeniniai įgūdžiai – technologijos  

 

7. Aukštosios mokyklos (kolegijos) Dėstytojas 

 

Pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini. Pageidautina mokėti užsienio 

kalbas (kultūros paveldas susijęs su turizmu, o turistai – taip pat 

užsieniečiai), kultūrinis sąmoningumas taip pat labai svarbus. Taip pat būtų 

galima įvertinti smalsumą, naujovių ir įvairių idėjų troškimą. 

NCK  4 1. Švedijos nacionalinė paveldo valdyba-verslo kūrėjas 

● Paveldo kaip įrankio naudojimas sprendžiant realias problemas – tai 

skaitmeninė lyderystė ir skaitmeniniai įgūdžiai. Galimybė pamatyti 

paveldo sektorių iš šalies ir paklausti, ką piliečiai nori daryti su 

paveldu. Gebėjimas kurti projektavimo procesus, sutelkiant dėmesį į 

vartotojo patirtį. Programavimo įgūdžiai. Suprasti duomenų 
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atvirumą ir autorių teisių problemas. Gebėti užtikrinti duomenų 

sąveikumą tarp platformų. Bendradarbiavimo įgūdžiai, gebėti dirbti 

tarpsektorinėse komandose.  

 

2. Medijų menų, estetikos vyresnysis dėstytojas, magistrantūros studijų 

programos Skaitmeninis pasakojimas: žaidimas ir kultūrinis paveldas 

vadovas 

 

„Stimuliuoti kūrybingą mąstymą, suteikti bendradarbiavimo įgūdžių ir 

gebėjimo dirbti daugialypėje komandoje, skatinti atvirą mąstymą, orientuotą 

į dalijimąsi žiniomis ir patirtimis“.  

 

3. Savivaldybės švietimo platforma su profesiniu mokymu aukštojo mokslo 

lygmeniu, nuotolinėmis ir vietoje vykdomomis universitetinėmis 

programomis -Skyriaus vedėjas 

● Skatinti analitines kompetencijas, rasti ir apdoroti informaciją, 

naudoti sudėtingas problemas kaip išeities tašką, suteikti įrankius, 

padedančius įveikti nerimą dėl neaiškios ateities. 

4. Muziejus– muziejaus patirties ir kolekcijų skyriaus vedėjas. 

„Iššūkis yra tas, kad gyventojų skaitmeninio raštingumo lygis skiriasi. 

Skaitmeniniam įsitraukimui reikia muziejų, dėmesio ir išteklių“. 

TDS 5 1. Kultūros asociacijos Prezidentas 
 

● Komunikacijos įgūdžiai ir gebėjimas tarpininkauti, kurie būdingi 
socialinei žiniasklaidai ir apskritai skaitmeninei žiniasklaidai, ugdyti 
auditoriją, kurie anksčiau nebuvo susipažinę su kultūriniu paveldu. 

2. REGIONO MUZIEJAUS DIREKTORIUS 
● Daugiadalykinis mokymas 
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● Pagarba į humanistines kultūros sritis, o ne tik į IT. Skaitmeninė 
įranga yra priemonė, todėl svarbu sukurti tvirtą kultūros paveldo 
žinių mokymo pagrindą. 

●  Bendravimo įgūdžiai 
 

3. Bankininkystės fondas - Programos pareigūnas 
 
„Skaitmeninis mokymasis, nuotolinis mokymasis bei skirtingų švietimo 
ekosistemos dalyvių aljansų įsitraukimas  - turėtų padėti formuoti mūsų 
naują normalumą“ 
 
4. Universiteto dizaino profesorius Politecnico di Torino 

● kultūros aktyvatorius, 
● humanistinis ekspertas ir 
● techninis ekspertas 
●  skaitmeninis strategas 
● skaitmeninių projektų vadovas 
● duomenų specialistas 
● turinio vadybininkas 
● web dizaineris 
●  Paslaugų dizaineris. 
●  

 
5. Bankininkystės fondas-Programos pareigūnas 
„Galima sakyti, kad skaitmeninis įsitraukimas į kultūros paveldą turi prasidėti 
nuo strategijų priemimo, kurios yra pritaikytos konkrečiam paveldui 
naudojant skaitmenines technologijas, kad būtų suprantamos kaip priemonė 
gerinti arba pritaikyti naujus poreikius paveldo vertinimui“. 
 

FAI 1 Universitetas– Šiuolaikinio meno istorijos tyrinėtojas, 

● padėti ugdyti kritinę dvasią, kalbos savybes, gebėjimą rašyti ir raiškai 

– tai yra prioritetas. 

„Kultūros paveldas nėra „pareiga”, tai įrankis, kuris tinkamose rankose gali 

duoti gerų rezultatų“ 
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FOKUSINĖS GRUPĖS 

 

PARTNERIAI   FOKUSINĖS 
GRUPĖS  

PAGRINDINIAI REZULTATAI-KOMPETENCIJOS  

BJCBJC     2 

 

FG1 -Kūrybiškumas/vaizduotė, komandinis darbas/ Bendradarbiavimas ir 

iniciatyvos jausmas 

FG2 – problemų sprendimas, kūrybiškumas ir vaizduotė. Po to sekė Užsienio 

kalbos/žodinė ir rašytinė komunikacija 

E-E-Mundus  1 o Užsienio kalbos mokėjimas  

o Kūrybiškumas  

o Kritinis mąstymas  

o Komandinis darbas  

o Problemų sprendimas  

o Informacinis raštingumas  

o Prisitaikymas  

o Lyderystė  

 

IZK IZTZG 3 FG1 – kalba / bendravimas žodžiu ir raštu, kūrybiškumas / vaizduotė, kritinis 

mąstymas, komandinis darbas / bendradarbiavimas, problemų sprendimas, 

socialinė atsakomybė ir etika. 

FG2- Informacinis raštingumas, gebėjimas prisitaikyti, darbas komandoje, 

užsienio kalba ir kūrybiškumas 

FG3 - problemų sprendimas yra vienas iš svarbiausių, kartu su gebėjimu 

prisitaikyti, Informacinis raštingumas, komandinis darbas, užsienio kalba ir 

kūrybiškumas 
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NCK 2 FG1 - problemų sprendimas, bendradarbiavimas ir būti mokėti skaityti ir 

rašyti užsienio kalbomis 

FG2- Pilietinis raštingumas ir pilietiškumas, Užsienio kalba/Žodinis ir rašytinis 

bendravimas ir Kūrybiškumas/Vaizduotė 

 

PARTNERIAI   FOKUSINĖS 
GRUPĖS  

PAGRINDINIAI REZULTATAI- SKAITMENINIAI ĮRANKIAI  
Vidutinis naudojimasis internetu 2-4 val. – Išmanusis mobilusis  

BJCBJC     2 

 

FG1 – Mobilus telefonas ir YouTube  

FG2- YouTube ir Instagram 

E-E-Mundus  1  Socialinės žiniasklaidos platformos , TikTok 

IZK IZTZG 3 FG1 – YTube – vaizdo įrašai  

FG2 – mobilusis kompiuteris / nešiojamas kompiuteris, planšetinis 

kompiuteris, išmanieji įrenginiai, socialinė medija, žaidimų programos ir el. 

prekybos programos. 

 

FG3 – „YouTube“, svetainės, nuotraukos, „Facebook“ puslapiai, socialinės 

žiniasklaidos naujienos, elektroninės knygos, „Instagram“, „PowerPoint“ 

pristatymai, elektroniniai žurnalai 

NCK 2 FG1 – mobilieji telefonai, kompiuteriai/nešiojamieji kompiuteriai ir 

planšetiniai kompiuteriai – „TikTok“, „Snapchat“, „Instagram“ ir „YouTube“. 

FG2 – naudoja išmaniuosius telefonus ir asmeninius/nešiojamuosius 

kompiuterius – „YouTube“ vaizdo įrašus , antroji pagal svarbą yra svetainės, 

el. knygos ir elektroniniai žurnalai 
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PARTNERIAI   FOKUS GRUPĖS  FOKUSĖS  
Pastaba: Kultūros paveldą buvo sunku apibrėžti visoms FG ypač nematerialųjį 
kultūros paveldą! 
  

BJCBJC     2 

 

FG1 – daugumai dalyvių atrodė, kad „YouTube“ vaizdo įrašai yra lengviausia 

mokymosi ir mokymosi platforma. 

FG2 – skelbė savo nuotraukas Šv. Patriko dienos parade, o kitas paminėjo, 

kaip keliaudami naudojo „Google“ žemėlapius. 

E-E-Mundus    Išmaniųjų telefonų NAUDOJIMAS įvairių kultūrinių renginių metu, 

pavyzdžiui, lankantis mieste, koncertuojant, vykstant festivaliams, išvykoms 

ir lankantis muziejuose. 

  

 

IZK IZTZG 3 FG1 – Skaitmeniniai įrankiai, leidžiantys respondentams išmokti daugiausiai, 

yra šie: pasakojimai, vaizdo įrašai, svetainės, užrašai 

FG2 – skaitmeniniai įrankiai leidžia respondentams daugiausia sužinoti apie: 

istoriją, vaizdo įrašus, svetaines, el. knygas, pristatymus, užrašus. Būtų 

smagu jei juos mokytų žaidybiniu būdu arba su virtualios realybės pagalba, 

tačiau tokiam mokymo būdui trūksta galimybių. 

FG3- Nė vienas iš respondentų nėra susipažinęs su jokia kultūros paveldo 

programa.  

 

Ši respondentų grupė taip pat teigė, kad būtų smagu, jei jie galėtų mokytis 

per žaidybinę ar virtualią realybę, tačiau jie neturi daug galimybių tokiam 

mokymosi būdui. Respondentai sutiko, kad programėlės negali pakeisti 

tiesioginių mokytojų. 
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NCK 2 FG1- Google yra jų „pagrindinė platforma“ – „ten galima rasti bet ką“. 

Paklausti, kaip jie vertina šaltinius, kuriuos randa per „Google“ paieškas, jie 

nelabai suprato šio klausimo. 

FG2 – visą laiką klausosi podcast'ų, kai atlieka kasdienius darbus, pvz., 

gamina maistą ar valo, „labai efektyvus ir įdomus mokymosi būdas“. 
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Antrinio tyrimo ataskaita 

 

Šioje strategijos ataskaitos dalyje pateikiama antrinių tyrimų duomenys, kurie atlikti vykdant PR1.1 reikalavimus, 

kurie apibrėžia mokymo metodiką skaitmeninio kultūrinio ugdymo bandomojo kurso kūrimui.. Tam, kad būtų 

galima suprasti poreikius ir ištirti esamas spragas, taikomas antrinis tyrimo metodas, tiriantis kiekvienos šalies 

partnerių (regiono) statusą, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

1. Vietinė profesinio mokymo sistema, susijusi su EKS 

2. Statistika apie nebaigusius mokyklos, kuriems yra 14–30 m. 

3. Informacija kultūros paveldo temomis, įtrauktomis į pradinio, vidurinio ar aukštojo mokslo programas 

4. Išsiaiškinti, ar 14–30 metų žmonės yra skaitmeniniai vietiniai gyventojai (studijos, straipsniai, statistika) 

5. Nustatyti įgūdžių ir kompetencijų reikalavimus, susijusius su skaitmeninėmis technologijomis profesiniame 

mokyme 

6. Inovatyvi kultūros paveldo mokymo programa; priemonės, režimai ir metodai/praktika 

 

Visa šioje ataskaitoje pateikta informacija yra iš antrinių tyrimų ataskaitų, parengtų projekto DIGICULT reikmėms. 

 

1. Vietinė profesinio mokymo sistema, susijusi su EKS 

 

Airija: Profesinis švietimas ir mokymas Airijos kontekste, kaip nurodyta Solas leidinyje „Further Education and 

Training Strategy“ (2014–2019 m.), yra švietimo sistemos sektorius, teikiantis švietimą, mokymą ir paramą 

vyresniems nei 16 metų asmenims, kurie yra; Ieškantys darbo, „antro šanso“ besimokantys, atsiriboję nuo švietimo 

sistemos, ir tie, kurie nori grįžti į darbo jėgą arba tobulinti savo įgūdžius. Airijos švietimo sistemoje yra teisinis 

reikalavimas į mokslą įtraukti vaikus nuo 6 iki 16 metų arba užtikrinti, kad jie būtų baigę 3 metų vidurinį išsilavinimą 

(Citizens’ Information, 2022). 
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Daugiau informacijos:  https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019 

Lietuva: CEDEFOP (2018) duomenimis, Lietuvoje profesinis mokymas siūlomas nuo žemesniojo vidurinio iki 

aukštesniojo išsilavinimo (ISCED 2-4 lygiai, LTQF ir EKS 2-5 lygiai). Aukštojo mokslo kolegijos siūlo į profesinį 

mokymą orientuotas programas, kurių metu įgyjamas profesinio bakalauro laipsnis pagal EKS 6. 

Daugiau informacijos:  https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019 

Italija: Italijos švietimo ir mokymo sistema organizuojama remiantis subsidiarumo ir švietimo įstaigų autonomijos 

principais. Valstybė turi išimtinę įstatymų leidžiamąją kompetenciją dėl „bendrųjų švietimo taisyklių“ ir esminių 

paslaugų lygių, kurie turi būti garantuoti visoje šalies teritorijoje, nustatymo. Be to, valstybė apibrėžia pagrindinius 

principus, kurių regionai turi laikytis įgyvendindami savo specifines kompetencijas. Regionai turi lygiagrečią 

įstatymų leidžiamąją galią švietimo srityje ir išskirtinę švietimo ir profesinio mokymo srityje. Valstybinės švietimo 

įstaigos turi didaktinę, organizacinę ir tyrimų, eksperimentavimo ir plėtros autonomiją. 

Daugiau informacijos:  https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019 

Kroatija :  Remiantis Cedefop leidiniu (2019), Kroatijoje profesinis mokymas teikiamas vidurinio, po vidurinio ir 

aukštojo mokslo lygiu. Besimokantieji pradeda mokytis profesiniu lygiu sulaukę 14 ar 15 metų. Vidurinio ugdymo 

lygmenyje apie 70 % besimokančiųjų dalyvauja pirminiame profesiniame mokyme. Maždaug du trečdaliai 

profesinio mokymo besimokančiųjų dalyvauja ketverių metų mokyklose, trečdalis – trejų metų programose. 

Ketverių metų trukmės, daugiausia mokykloje vykdomos profesinio mokymo programos, kurių WBL dalis sudaro 

apie 10%, suteikia CROQF 4.2 lygio / EQF 4 lygio kvalifikacijas ir leidžia pereiti į aukštąjį išsilavinimą po išorinių 

brandos egzaminų, kuriuos administruoja Nacionalinis centras. už išorinį švietimo vertinimą (NCVVO). 

Daugiau informacijos: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/croatia-2019 

Švedija : Švedijoje profesinis švietimas ir mokymas (PET) prasideda po devynerių privalomojo mokslo metų ir apima 

vidurinio, aukštojo ir aukštojo mokslo programas. Norint stoti į aukštesniojo vidurinio profesinio mokymo 

programas, besimokantiesiems reikia turėti pakankamai išlaikytų pažymių pagal privalomą žemesniojo vidurinio 

ugdymo programą. Taip pat yra galimybė mokytis pagal individualizuotas įvadines programas, suteikiančias 

galimybę mokytis aukštesniosiose vidurinėse programose arba patekti į darbo rinką. Aukštesniojo vidurinio 

profesinio mokymo programos yra trejų metų programos, po kurių įgyjamas 4 EKS lygio aukštesniojo vidurinio 

profesinio mokymo diplomas. Programos gali būti vykdomos dviem būdais: mokyklos ir pameistrystės. Abiejuose 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019
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yra privalomas mokymas darbo vietoje; mokyklinėse programose bendra mokymosi darbo vietoje dalis sudaro ne 

mažiau kaip 15 proc., o pameistrystės – 50 proc. 

Daugiau informacijos:  https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019 

Kipras : Profesinis švietimas ir mokymas Kipre daugiausia yra viešasis. Vidurinis profesinis mokymas, įskaitant 

vakarines technikos mokyklas, pameistrystės sistemą ir aukštesnįjį vidurinį profesinį mokymą, yra nemokamas, o 

įvairios suaugusiųjų profesinio mokymo programos siūlomos už ribotą mokestį. Pagrindinė paskata dalyvauti 

suaugusiųjų profesiniame mokyme yra Kipro žmogiškųjų išteklių plėtros tarnyba (HRDA), pusiau vyriausybinė 

organizacija. ŽTSI teikiamas finansavimas paskatino įmones ir jų darbuotojus dalyvauti mokymo ir plėtros veikloje. 

Kipre yra aukštas išsilavinimo lygis. Tarp kipriečių pastebima stipri kultūrinė tendencija, kuri palankiai vertina 

bendrą vidurinį išsilavinimą, o po to – aukštąjį mokslą. 

Daugiau informacijos: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019 

EQF 

EKS yra 8 lygių mokymosi rezultatais pagrįsta visų tipų kvalifikacijų sąranga, kuri naudojama kaip skirtingų 

nacionalinių kvalifikacijų sąrangų vertimo įrankis. Ši sistema padeda pagerinti žmonių kvalifikacijų skaidrumą, 

suderinamumą ir perkeliamumą bei leidžia palyginti skirtingų šalių ir institucijų kvalifikacijas. Visi konsorciumo 

partneriai savo švietimo sistemos 3–4–5 lygmeniu nustato profesinio mokymo sistemą, o 6 lygis reiškia universiteto 

bakalauro laipsnį, kuris gali būti ir akademinis, ir profesinis. 

Daugiau informacijos: https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs  

1. 14–30 m. nebaigusių mokyklos asmenų statistika. 

2021 m. valstybės narės, kurios pranešė apie mažiausią mokslą ir mokymą paliekančių asmenų dalį, buvo 

Kroatija (2 proc.), Airija (visos – 3 proc.) ir Lietuva (5 proc.). 

Priešingai, didžiausia dalis užfiksuota Italijoje (13 %) ir Kipre (10 %). 

ES valstybės narės užsibrėžė tikslą iki 2030 m. sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių iki mažiau nei 

9 % ES lygmeniu. Šešiolika valstybių narių, įskaitant Airiją, Kroatiją ir Lietuvą, jau pasiekė ES lygmens 2030 

m. ir Švedija. (žr. 1 pav.) 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019
https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
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1 pav.  

 

 

 

 

 

3. Informacija kultūros paveldo temomis, įtrauktomis į pradinio, vidurinio ar aukštojo mokslo mokymo 

programas. 
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Konsorciumo šalyse pastebime, kad kultūros paveldas pradiniame ugdyme mokomas tokiuose pamokose 

kaip muzika, menas, geografija ir religija; Viduriniame ugdyme akcentuojamos kalbos, istorija, ekonomika ir 

pilietinis ugdymas. Yra didelis atotrūkis, kaip švietimo sistemos apibrėžia kultūros paveldą. Žodžiai kultūra, 

kultūros paveldas ir švietimas evoliucionavo bėgant laikui ir einant iš vienos šalies ir kalbos į kitą nėra 

suprantami taip pat. Kultūros paveldas – materialus ir nematerialus – susijęs ir su praeitimi, ir su dabartimi. 

Profesinis švietimas ir kultūros paveldas neturėtų būti laikomi vien atsaku į rinka pagrįstą ekonomiką; 

rekomenduojama juos laikyti tvaraus vystymosi įrankiais. Švietimas vis dar yra per daug orientuotas į žinias 

kasdieniame gyvenime, jam trūksta lankstumo. Labai svarbu persvarstyti savo pagrindinius tikslus ir 

metodus, įskaitant skaitmeninio kultūros paveldo klausimus. Skaitmeninio kultūros paveldo švietimo 

naudojimas gali paskatinti įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų atspariam Europos jaunimui, ugdymą. 

Kultūros paveldo švietimas didina žmonių gebėjimą tapti ne tik pilnaverčiais piliečiais, galinčiais gyventi 

visuomenėje, bet ir atsakingais kultūros paveldo apsaugos piliečiais. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf 

 

4. Išsiaiškinti, ar 14–30 metų amžiaus žmonės yra skaitmeniniai vietiniai gyventojai (studijos, straipsniai, 

statistika). 

„Skaitmeninis gimtoji“ yra terminas, vis dažniau vartojamas viešajame diskurse, apibūdinantis jaunų žmonių 

kartas, kurios auga apsuptos skaitmeninių technologijų. Šis terminas rodo, kad jaunuoliai intuityviai žino, 

kaip naudotis technologijomis, todėl jiems nereikia skaitmeninio švietimo ar mokymo. Visos pastarojo 

dešimtmečio ES skaitmeninės strategijos, Europos skaitmeninė darbotvarkė (2010 m.), Europos bendroji 

skaitmeninė rinka (2015 m.) ir skaitmeniniam amžiui tinkama Europa (2020 m.), skirtos kiekvienam Europos 

skaitmeniniam verslui. Tyrimai apie jaunų žmonių naudojimąsi internetu ir technologijomis Europos Tarybos 

valstybėse narėse yra gana riboti, tačiau Eurostato duomenys suteikia tam tikrų įžvalgų apie situaciją 

Europos Sąjungoje. 2021 m. 95 % jaunų 16–29 metų europiečių pranešė, kad naudojasi internetu kiekvieną 

dieną. Tačiau jaunuolių, turinčių pagrindinius ar aukštesnius skaitmeninius įgūdžius, dalis svyruoja nuo 93 

iki 46 %, o ES vidurkis siekia 71 %. Maždaug 76 % visų jaunuolių nurodė, kad atliko pagrindines kompiuterio 

užduotis, pvz., nukopijavo arba perkėlė failą ar aplanką. 

Jaunieji Europiečiai ir internetas 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf
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⮚ 95 % internetu naudojasi kasdien 

⮚ Socialiniuose tinkluose dalyvauja 86 proc 

⮚ 71 % turi pagrindinius skaitmeninius įgūdžius 

⮚ 36 % užsiima faktų tikrinimu 

⮚ 35 % lanko internetinius kursus 

⮚ 25 % ieško darbo 

 

Informacijos šaltinis: Eurostat, 2021 

 

5. Nustatyti įgūdžių ir kompetencijų reikalavimus, susijusius su skaitmeninėmis technologijomis 

profesiniame mokyme 

Ne visas skaitmeninimas veda į naujoves ir ne visos naujovės priklauso nuo skaitmeninimo. Tačiau dar prieš 

COVID-19 pradėjome patirti naujoves, kurios buvo radikalios ir žlugdančios, susijusios su naujų įgūdžių 

paklausa, kurią skatina technologiniai pokyčiai ir didėjantis skaitmeninių technologijų naudojimas 

profesiniame mokyme. Mokymasis projektais, mokymasis veikiant, mokymasis, susijęs su realiomis 

problemomis, ir į besimokantįjį orientuotas mokymas – visa tai padeda ugdyti šiuolaikinėje darbo vietoje 

reikalingus įgūdžius ir visa tai yra susiję su skaitmeniniu mokymusi. Remiantis Eurostato 2021 duomenimis, 

54 % visų europiečių turi pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, o tai reiškia, kad jie žino, kaip atlikti bent vieną 

veiklą, susijusią su kiekviena iš šių penkių sričių: informacijos ir duomenų raštingumo įgūdžiai, bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžiai, skaitmeninio turinio kūrimas. įgūdžių, saugos įgūdžių ir problemų sprendimo 

įgūdžių. (žr. 2 pav.) 
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2 pav.. 

 

 

6. Inovatyvi kultūros paveldo mokymo programa; priemonės, režimai ir metodai/praktika 

88 % Europos piliečių sutinka, kad Europos kultūros paveldas turėtų būti mokomas mokyklose, nes jis mums 

pasakoja apie mūsų istoriją ir kultūrą. Tai rodo 2017 m. Eurobarometro apklausa šia tema. Siekdama tai  

paremti, Europos Komisija didina informuotumą apie Europos kultūros paveldą per švietimą ir maksimaliai 

padidina programos „Erasmus+“ poveikį šioje srityje. Konsorciumo šalyse vykdoma daugybė Europos 

finansuojamų projektų, kuriais siekiama ištirti galimybes apibrėžti, išmatuoti ir identifikuoti materialųjį ir 

nematerialųjį kultūros paveldą bei kurti naujas/novatoriškas Europos jaunimo ugdymo metodikas. 

Kultūros paveldo mokymasis AKT Airijoje paprastai siūlo kryptingą mokymąsi / grupinį darbą, įskaitant 

diskusijas ir bendravimą. Čia siūlomi praktiniai seminarai, laboratorijos ir vadovėliai. Jie taiko paskaitas, 
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mokymus apie darbą ir užsiėmimus, kad ugdytų šį platų mokymosi metodų spektrą. Kultūros paveldo 

mokymasis paprastai priskiriamas socialinių mokslų ir žurnalistikos bei informacijos sričiai (QQI, 2022). Tokie 

kursai kaip turizmas paprastai yra lydimi verslo studijų ir gali apimti biuro informacines sistemas. Į verslą 

orientuoti turizmo kursai yra verslo, administravimo ir teisės srityje (QQI, 2022). Kursai taip pat gali būti 

siūlomi internetu, pavyzdžiui, vietinio paveldo kelionių vadovo pažymėjimas. 

2020 m. atliktame tyrime dėl kultūros paveldo skaitmeninimo Švedija atkreipė dėmesį į tai, kad 

suskaitmeninto paveldo naudojimas švietime prisideda prie „netikrų naujienų“ mažinimo, nes suteikia 

daugiau galimybių ieškoti pirminės šaltinio medžiagos ir gauti jos dalį. Taigi suskaitmenintas paveldas 

skatina šaltinių patikimumą (Adenfelt, Larsson & Edholm, 2020). Švedijos kultūros paveldas (paminklai, 

pastatai, nacionalinio intereso paveldo objektai ir saugomos teritorijos, archeologiniai ir istoriniai artefaktai, 

nuotraukos, menas ir kt.) yra tam tikru mastu skaitmeninamas. Yra keletas duomenų bazių, paieškos 

sistemų, žemėlapių sistemų ir išmaniųjų telefonų programėlių, iš kurių galima gauti arba pasisemti 

informacijos apie  tam tikrus paveldo objektus. Dėl pandemijos taip pat buvo atnaujintos paveldo institucijų, 

tokių kaip muziejai ir archyvai, internetinės svetainės. Tačiau muziejų/bibliotekų/archyvų sektorių 

medžiagos yra didžiulės, todėl perkelta informacija į skaitmeninę formą  sudaro nedidelę dalį.    

Italijoje paveldo švietimas, naudodamas daugybę metodikų, praktikų ir kalbų, atsižvelgia į augančius 

kultūrinio dalyvavimo poreikius, nukreipdamas juos į tikslus, suderintus su demokratijos ir tvarumo 

vertybėmis. Taikant laboratorinius metodus, palankius atviriems palyginimams, galima atpažinti kiekvieno 

žmogaus, pasakojimų, kūrybinių kūrinių centrinę ir reprezentacinę erdvę, net ir jam esant giminių 

bendruomenių dalimi. Strateginė sąlyga, tarpininkavimo praktikos, palankios tiesioginiam dalyvavimui, 

naudojimas ir šiuolaikinio kultūros paveldo skaitymo dialektinė konstrukcija. Pagrindinis dalyvaujantiems 

veikėjams yra gebėjimas sudaryti ugdymo dimensijas, pasižyminčias policentriniais santykiais, skatinti 

įsiklausyti ir palaikyti iniciatyvą jau planavimo etape, taip pat stiprinant kūrybinį indėlį. 

Kipro nacionalinė UNESCO komisija, prie Švietimo ir kultūros ministerijos, 2015 m. paskelbė atvirą kvietimą 

teikti paraiškas bendruomenėms ir NVO, siekdama sukurti nacionalinį Kipro nematerialaus kultūros paveldo 

inventorių. Ekspertų komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su bendruomenėmis, nešėjų grupėmis, 

suinteresuotais asmenimis, mokslinių tyrimų institutais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, apdoroja 

atitinkamų bendruomenių pateiktas kiekvieno elemento kandidatūrų bylas. Nacionalinis nematerialaus 

kultūros paveldo inventorius kasmet atnaujinamas, papildant jį naujais elementais. Energetikos, prekybos 
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ir pramonės ministerijos Kipro rankdarbių tarnyba, bendradarbiaudama su Kipro žmogiškųjų išteklių plėtros 

tarnyba (HRDA), parengė mokymo programų seriją bedarbiams, siūlančių trijų tradicinių amatų siuvinėjimo, 

keramikos ir audimo profesinį mokymą. Žinios apie šiuos amatus ir bendravimas su jais niekada nebuvo 

nuoseklios Kipro jaunimo švietimo ir mokymo sistemos dalis. 

Švietimo mokymai kultūros vadybos srityje Kroatijoje yra susiję su Paveldo interpretavimo seminaru ir 

Kūrybiniu kultūros paveldo valdymu. Kultūrinio turizmo švietimas yra susijęs su krikščioniškuoju kultūros 

paveldu. Krikščioniškojo kultūros paveldo kursai yra skirti kaip papildomų žinių apie konkrečius dalykus 

šaltinis, daugiausia licencijuotiems turistų gidams ir kitiems turizmo sektoriaus atstovams. Kadangi idėja yra 

labai išsamiai pristatyti šį dalyką, kursas trunka 2 semestrus ir vyksta savaitgaliais, o tai sudaro apie 180 

valandų reguliarių užsiėmimų, lauko darbų ir išvykų. 

Lietuva, bendradarbiaudama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2018 metais pradėjo moksleivių 

kultūrinio ugdymo priemonę „Kultūros pasas“. Priemonės tikslas – gerinti kultūros ir edukacinių projektų 

bei renginių prieinamumą, ugdyti moksleivių kultūrinį sąmoningumą ir patirtį, teikiant atitinkamas kultūros 

ir meno paslaugas. Kiekvienam mokiniui per mokslo metus suteikiamas 15 Eur vertės „kultūros pasas“, 

kuriuo būtų galima lankytis įvairių kultūros organizacijų siūlomuose spektakliuose, koncertuose ar 

parodose, kuriuos pagal skirtingų amžiaus grupių poreikius ir kitus kriterijus atrinko ekspertų grupės. 

Strategijoje „Lietuvos pažanga 2030“ numatytos bendrojo ugdymo sistemos kūrybiškumo, pilietiškumo ir 

lyderystės gebėjimų ugdymo nuostatos bei kultūros, švietimo, mokslo ir ekonomikos sritims orientuotos 

programos, siekiant stiprinti Lietuvos kūrybines industrijas. 

 

 

 

 

 

Pagrindinės antrinio tyrimo baigiamosios pastabos 
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1. Visos Europos šalys priėmė EKS 8 lygius su profesinio mokymo sistemomis, kurios turi būti 

įtrauktos ir atstovaujamos visuose lygiuose. Visi konsorciumo partneriai savo švietimo sistemos 

3-4-5 lygmenyje identifikuoja profesinio rengimo sistemą, o 6 lygis reiškia universiteto 

bakalauro laipsnį, kuris gali būti ir akademinis, ir profesinis. 

2. Europos šalyse tebėra aukštas mokyklos nebaigusių asmenų skaičius, o iki 2030 m. siekti 9 proc. 

– tai didelis iššūkis, nes dar nėra aiškiai apibrėžtos, kodėl jauni mokiniai nebaigia. 

3. Yra didelis atotrūkis, kaip švietimo sistemos apibrėžia kultūros paveldą. Skaitmeninio kultūros 

paveldo apibrėžimo nebuvimas patvirtina būtinybę kurti šias naujas žinias, kurios gali būti 

naujoviškos mokymo programos ir mokymo metodikos kūrimo etapas. 

4.  95 % jaunų 16–29 metų europiečių nurodė, kad internetu naudojasi kiekvieną dieną, tačiau tik 

35 % lankė internetinius kursus. Iššūkis yra nustatyti, ar skaitmeninių įgūdžių, įgytų prisijungus 

prie interneto, lygis yra pakankamas, kad per naujovišką skaitmeninio kultūros paveldo 

mokymo programą būtų galima perduoti žinias ir ugdyti minkštuosius įgūdžius bei 

kompetencijas, pavyzdžiui, kūrybiškumą ir problemų sprendimą. 

5. Ne visas skaitmeninimas veda prie naujovių ir ne visos naujovės priklauso nuo skaitmeninimo. 

Mokymasis projektais, mokymasis veikiant, mokymasis, susijęs su realiomis problemomis, ir į 

besimokantįjį orientuotas mokymas – visa tai padeda ugdyti šiuolaikinėje darbo vietoje 

reikalingus įgūdžius ir visa tai yra susiję su skaitmeniniu mokymusi. 

6. DIGICULT konsorciumas turi daugybę turimų žinių ir patirties, taip pat kai kurios geriausios 

praktikos, kurios jau yra įgyvendintos, atskleidžiančios Europos kultūros paveldo tapatybės 

svarbą, kuri bus paremta kiekvienos šalies materialiu ir nematerialiu kultūros paveldu ir 

turtingumu. 
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ATEITIES DARNUMO STRATEGIJOS 

 

DIGICULT projektas atitinka kai kuriuos SDGS – tvaraus vystymosi tikslus – nustatytus Jungtinių Tautų 2030 m. 

darbotvarkėje: 

4 tikslas – Užtikrinti įtraukų ir teisingą kokybišką švietimą ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems; 

Nauja inovatyvi Skaitmeninės kultūros paveldo mokymosi aplinka užtikrina 14-30 metų besimokančiųjų įtrauktį, 

atsižvelgiant į įvairias išsilavinimo sąlygas, taip pat motyvuoja juos mokytis visą gyvenimą. Šios naujos e-mokymosi 

erdvės kokybę patvirtina visų suinteresuotųjų šalių patirtis profesinio formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje, taip 

pat skaitmeninių priemonių panaudojimas ir naujo įrankio – žaidimo, kuris pagerins mokymosi patirtį, sukūrimas. 

5 tikslas – pasiekti lyčių lygybę ir duoti šansą  visoms moterims ir mergaitėms; 

DIGICULT projektas sutelktas į priemonių teikimą visiems jaunuoliams, kad jie galėtų įgyti minkštųjų įgūdžių ir 

kompetencijų, kurių jiems reikia sėkmingam asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Suteikdami jaunoms moterims 

ir merginoms prieigą prie naujos mokymosi erdvės ir mokymosi galimybių, kad įgytų reikiamų įgūdžių ir 

kompetencijų, prisidedame prie 5 tikslo. 

8 tikslas – skatinti tvarų, integracinį ir tvarų ekonomikos augimą, visapusišką ir produktyvų užimtumą ir padorų 

darbą visiems; 

DIGICULT projekto rezultatai yra skirti skaitmeninės eros įgūdžių ir kompetencijų gerinimui, panaudojant kultūros 

paveldą. Tiesiogiai patirdami ar analizuodami kultūros paveldą, besimokantieji įgyja žinių, intelektinių įgūdžių ir 

įvairesnių kompetencijų tokiais klausimais kaip kultūros paveldo priežiūra ar visuomenės gerovė. Tokios žinios 

skatina tvaraus ekonomikos augimo veiksmus, įskaitant deramo darbo galimybes. 

12 tikslas – Užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius 

12 tvaraus vystymosi tikslas yra sukurti „Atsakingą vartojimą ir gamybą“, o norint pasiekti šį tikslą, gyvybiškai 

svarbūs dabartiniai ir įžvalgūs šios temos tyrimai. DIGICULT pristatys kai kuriuos novatoriškiausius tyrimus ir 

ekspertų tinklaraščio įrašus, skirtus šiam tikslui pasiekti pasitelkdama atvejų tyrimus ir istorijas, nes tvari praktika, 

tokia kaip ekologiška ir žiedinė ekonomika, yra gyvybiškai svarbios mūsų bendros Europos kultūros dalys. 

17 tikslas – sustiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę partnerystę siekiant tvaraus vystymosi. 

DIGICULT tinklo plėtra leis mums toliau dirbti įgyvendinant darnią plėtrą. E-mokymosi erdvės sukūrimas ir 

besimokančiųjų bei dėstytojų iš 6 ES šalių ryšys sudarė tvirtą pagrindą būsimoms partnerystėms ir 

bendradarbiavimui. Kultūros paveldo naudojimas kaip priemonė bendrauti ir tobulinti įgūdžius bei kompetencijas – 

tai novatoriška priemonė kuriant naują skaitmeninį komunikacijos lygį, kuris yra toks svarbus siekiant tvaraus 

vystymosi.  
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TOLESNI ŽINGSNIAI 

Inovatyvus požiūris – mokymo / mokymo įgūdžių ir kompetencijų per skaitmeninį kultūros paveldą 

metodika 

PR1 veiklos PR1.1 ir PR1.2 atskleidė naują novatorišką mokymo metodą ir metodologiją, kaip gerai 

išlavintus būtinus įgūdžius ir kompetencijas, tokius kaip kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir inovacijos 

mokantis kultūros paveldo (materialaus ir nematerialaus). Žemiau esančiame paveikslėlyje parodytas 

mokymosi ir mokymo metodas, kurį taikytų e. mokymosi Skaitmeninio kultūros paveldo modulis. 
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Palyginkite priedą
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Strategijos ataskaita yra įrankis, leidžiantis konsorciumui pereiti prie PR2 ir sukurti DIGICULT. 

E. MOKYMOSI KELIAS IR PATVIRTINIMAS.   

2.1 veikla: modulių ir laboratorijų turinio kūrimas inovatyviausiose pagrindinėse srityse, kaip ugdyti 

naujas skaitmenines, metodines/santykines kompetencijas bei specifines žinias ir įgūdžius. Užduočių 

vadovas: BJC.   

  Toliau pateikiamos pagrindinės tyrimo išvados, kurios buvo panaudotos 2.1  

  1. Modulių turinyje akcentuojamos kompetencijos -   

⮚ užsienio kalba, 

⮚ bendravimas raštu ir žodžiu 

⮚ kūrybiškumas/vaizduotė 

⮚ kritinis mąstymas 

⮚ problemų sprendimas 

⮚ gebėjimas dirbti komandoje;  

2. Auditorijų įvairovė atskleidė naujoviškos mokymo programos, kuri atsižvelgtų į individualius mokymosi 

poreikius ir sukurtų įtraukimo aplinką, poreikį.  

3. Modulių turinys turi būti sutelktas į rezultatus, o ne turi būti pagrįstas turiniu, todėl reikia kurti interaktyvias 

ir kūrybines laboratorijas, kurios apimtų naujų skaitmeninių technologijų kūrimą, taip pat žinių ir įgūdžių, kurie 

sujungs Europos jaunimą. skaitmeninės kultūrinės aplinkos mokymosi erdvė. 

4. Modulių turinys turi atspindėti EKS kompetencijų lygius su turiniu, kuris atitiks 3 lygį. 4. 5. 6. 

5. Tyrimas atskleidė, kad e. mokymosi būdas nebūtinai yra 100 % skaitmeninis, nes jaunų besimokančiųjų 

skaitmeniniai įgūdžiai įvairiose šalyse skiriasi. Poreikis sukurti mišrų pristatymo būdą buvo pabrėžtas per 

tikslines grupes ir interviu, taip pat dėl to, kad trūksta žinių apie kultūros paveldo taikymą. 
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2.2 veikla: įvairių formatų moduliams ir laboratorijoms skirtų skaitmeninių edukacinių išteklių (pvz., 

internetiniai seminarai, vaizdo įrašai, atvejų analizės, skaidrės, el. knygos, straipsniai, darbo projektai ir 

vaidmenų žaidimas), tinkamų DIGICULT bandomajam kursui išbandyti, kūrimas. Užduočių vadovas: UNIC. 

Pagrindinės tyrimo išvados, kurios buvo panaudotos atliekant 2.2, yra šios:  

1. Yra daugybė esamos skaitmeninės mokomosios medžiagos, kurią galima panaudoti moduliams ir 

laboratorijoms, pvz., Europeana, kuri suteikia kultūros paveldo entuziastams, specialistams, mokytojams ir 

tyrėjams skaitmeninę prieigą prie Europos kultūros paveldo medžiagos ( https://www. 

europeana.eu/en/about-us) 

2. Vaizdo įrašų ir Youtube/Tiktok/ bei svetainių naudojimas per tikslinę auditoriją buvo akcentuojamas kaip 

geriausia skaitmeninė priemonė naujų žinių mokymui. 

3. Skaitmeniniai ištekliai turi būti pasiekiami per mobiliuosius telefonus ir nešiojamuosius kompiuterius, nes 

tyrimas atskleidė, kad jauni besimokantys asmenys, norėdami gauti informaciją, naudoja konkrečius 

įrenginius. 
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