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1. Task 3.1 Esamos situacijos apžvalga 

 

DDskills projekto tikslas - sukurti Aljansą, kuris suteiktų naujų žinių, įgūdžių ir kompetencijų specialistams, 

dirbantiems su neįgaliais asmenimis. 

Sparti pastarųjų dešimtmečių technologinė pažanga paskatino naudotis technologijomis pagalbiniams ir mokymo 

tikslams. Siekdamas sustiprinti sveikatos ir socialinio darbo priežiūros specialistų mokymo programas, „DDSkills“ 

projektas išplės jau egzistuojančią „Care V.E.T“ mokymo programa taip, kad ji apimtų skaitmeninius įgūdžius.  

Pagrindiniai „DDskills“ mokymo programos, 3 darbo paketo (WP3) tikslai yra nustatyti ir įvertinti esamą skaitmeninių 

įgūdžių kursų praktiką sveikatos ir socialinės priežiūros srityje. 

3.1 užduotis (situacijos apžvalga) apima šiuos tikslus: 

1. Nustatyti kokie šiuo metu yra skaitmeninių įgūdžių kursai sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriuje (2 

sesija). 

Norėdami pasiekti šį tikslą, WP3 dalyvaujantys partneriai atliko internetinį tyrimą, kuriame ištyrė kiekvienos 

šalies skaitmeninių įgūdžių kursų prieinamumą ir ypatybes. 2 sesijoje pateikiami šio tyrimo rezultatai. 

2. Išanalizuoti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais ir psichinės sveikatos problemomis, 

skaitmeninių įgūdžių poreikius. 

Siekdami šio tikslo, WP3 dalyvaujantys partneriai atliko tikslinės grupės apklausą, įtraukdami sveikatos ir socialinės 

globos specialistus, dirbančius su neįgaliais asmenimis, siekdami išsiaiškinti kompleksinį žinių, apie skaitmeninius 

įgūdžius, vaizdą ir nustatyti jų poreikius (atsižvelgiant į mokymo kursų ypatumus). 3 sesijoje pateikiami šio tyrimo 

rezultatai. 

1) Nustatyti tarptautines MOOC ir vietos e-mokymosi institucijas, teikiančias skaitmeninių įgūdžių mokymo kursus ir 

sertifikatus sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriui. 

Norėdami pasiekti šį tikslą, projekto partneriai atliko bendradarbiavimą internete. Rezultatai pateikiami 3 sesijoje. 
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1. Skaitmeninių įgūdžių kursai sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriaus specialistams 

 

a. Metodai 

 

Ištirti sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriaus skaitmeninių įgūdžių kursų prieinamumą ir ypatumus kiekvienai iš 

šešių WP3, FSL (Italija), ERGASTIRI (Graikija), MMC (Kipras), Frankfurt UAS (Vokietija), NUIG ( Airija) ir JDC 

(Lietuva) atliko internetinį tyrimą, kad nustatytų jų šalyse galimus skaitmeninių įgūdžių kursus. 

Visi partneriai bendradarbiaudami nustatė raktinius žodžius, kurie bus naudojami paieškai atlikti: i) skaitmeniniai 

įgūdžiai, dėstomi pasirinktuose kursuose, ii) profesionalai (įtraukti į multifunkcinę komandą), kuriems skirtas kursas, ir 

iii) populiacija pagal terminus neįgalumo tipų, su kuriais dirbs kursus lankantys specialistai (1 lentelė). 

 

Įtraukimo kriterijai: kursai turėjo būti sertifikuoti ir rengti per pastaruosius 3 metus (2017–2020 m.). 

 

 

Skaitmeniniai įgūdžiai 

Profesionalai 

(Multifunkcinė komanda) 

Tikslinė grupė  

(asmens poreikiai) 

Robotika Užimtumo terapeutai/specialistai Intelekto negalia 

Virtuali Realybė (VR) / Augmentinė 

Realybė (AR) 

Psichologai Pažintinė negalia 

Išmanūs namai Socialiniai darbuotojai Psichinė sveikata 

Individualiai (ambientinė) pritaikyta aplinka 

(AAL) 

Spec. pedagogai Gebėjimų praradimas 

e-Sveikata Slaugytojai Senyvas amžius 

Pagalbinės pritaikytos technologijos/ įranga 

(AT) 

Gerontologai Fizinė negalia 

Augnmentinė ir alternatyvioji 

komunikacija (AAC) 

Logopedai  
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Smegenų ir kompiuterio sąsaja (BCI) Kineziterapeutai  

Telemedicina Sveikatos pedagogai  

Sensoriai Socialiniai pedagogai  

 Dietistai  

 Technikai  

 Psicoterapeutai  

 Socialiniai darbuotojai  

 Gydytojai  

 

1 lentelė. Žiniatinkliui naudojami raktiniai  žodžiai  

 

b. Duomenų analizė 

 

Atlikome aprašomąją analizę su surinktais kiekvienos šalies duomenimis. Buvo apskaičiuota kursų trukmės ir kainos 

vidurkis, standartinis nuokrypis, didžiausia ir mažiausia vertės. Apskaičiavome mokymosi būdus (internete, akis į akį ir 

mišrų) dažnumą ir kursų kalbą (pvz., Italų, vokiečių, graikų ir pan.). Be to, mes išnagrinėjome kiekvieno mokomo 

skaitmeninio įgūdžio dažnumą, galutinio vartotojo profesiją (daugiafunkcinė komanda) ir negalios tipą, remdamiesi iš 

anksto nustatytų raktinių žodžių sąrašu. 

 

Be to, šešių grupių surinkti duomenys buvo analizuojami kartu atliekant tą pačią visų jų analizę, kad gautų bendrą rezultatų 

vaizdą.
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c. Resultatai 

 

i. Skaitmeninių įgūdžių kursai Italijoje  

Mokymo kursai Italijoje skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti. Buvo surasta 18 kursų, visi vyko italų kalba. Dvylikoje iš 

jų galima buvo mokytis „veidas į veidą“ metodu, penkiuose - internetu, o vienuose – mišriu mokymosi būdu. Vidutinė 

kursų trukmė buvo 78 valandos (± 126,3 valandos), daugiausia 500 valandų (t. y. Vienerių metų magistro studijų 

programa) ir mažiausiai 5 valandos, nurodant vieno modulio kursą (vieną dieną). Trylika iš 18 kursų turėjo tęstinio 

medicinos mokymo (CME) akreditaciją, vienas suteikė Europos kvalifikacijų sąrangos (EQF4) kvalifikaciją, o trims 

kursams kvalifikacija nebuvo nurodyta. 

Privatūs universitetai organizavo tris kursus, o viešasis - vieną. Kitus kursus vedė viešosios įstaigos, pagalbinių 

technologijų (AT) centrai, AT asociacijos ir ne pelno institucijos. Kursų kaina vidutiniškai siekė 774 eurus (± 690 eurų; 

min. 80 eurų, daugiausiai 220 eurų), nors apie šešių kursų kainas rasta informacijos. 

1 diagrama (pagal dažnumą) pateikiamos kursų aprašyme nurodytos temos: visos jos buvo susijusios su AT (100%), 

viena - smegenų ir kompiuterio sąsaja (BCI) (5,6%), 3 - Augmentacinė ir Alternatyvi komunikacija (AAC) (16,67%), 5 

individualiai pritaikyta aplinka (AAL) (27,8%), 5 išmanusis namas (27,8%) ir 1 robotika (5,6%). Neradome kursų, 

susijusių su el. Sveikata, virtualia realybe (VR), telemedicina ir jutikliais (aplinkos ir vartotojų stebėjimu). 
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Diagrama 1. Skaitmeniniai įgūdžiai, dėstomi kursuose Italijoje 
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Diagrama 2. Profesionalai, kuriems kursas skirtas (Italija). 
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Diagrama 3. Neįgalumo tipai, su kuriais dirbs kursus lankantys specialistai (Italija) 

 

2 diagramoje parodyta profesionalų, kuriems skirtas kursas, procentinė dalis, atskleidžiant, kad visuose kursuose 

buvo daugiau nei 1 skaičius (Min = 6; max = 12). Septyniolika kursų buvo skirti ergoterapeutams (94,4 proc.), 

Šešiolika kursų - psichologams (88,9 proc.), Keturiolika - socialiniams darbuotojams (77,8 proc.), Keturiolika 

specialiojo ugdymo mokytojams (77,78 proc.), Trylika slaugytojams (72,22 proc.), Du gerontologams (11,11%), 

šešiolika - logopedams ir kalbos terapeutams (88,9%), šešiolika - kineziterapeutams (88,89%), dvylika - sveikatos 

pedagogams (55,6%), vienuolika - socialiniams pedagogams (61,11%) ir šešiolika gydytojams ( 88,89%). Šešiuose 

kursuose taip pat dalyvavo žmonių su negalia tėvai (N = 2), ortopedijos technikai (N = 2) ir kiti technikai, dirbantys 

protezų ir pagalbinių priemonių srityje (N = 2), biomedicinos inžinierius (N = 1) ir bibliotekos darbuotojai. su AT (N = 

1). Neradome jokių kursų, kuriuose dietologai būtų laikomi profesija. 

Rezultatai, susiję su negalių tipais, su kuriais buvo susijusios kursų temos (3 diagrama.), Parodė, kad visi kursai (N = 

18) mokė skaitmeninių įgūdžių dirbti su žmonėmis, turinčiais proto negalią (100%), iš jų penkiolikoje buvo žmonių, 

turinčių kognityvinių gebėjimų neįgaliųjų (83,3 proc.), šešiolika žmonių taip pat išvardijo motorinę negalią (88,89 

proc.), o trys įtraukė psichinės sveikatos problemas (16,7 proc.). Šešiolika kursų buvo skirti žmonėms, turintiems 

funkcinių sutrikimų (judrumas, bendravimas, savipagalba), o dešimt - seniems žmonėms (40 proc.). Dveji kursai 

priskirti prie „kitą“ negalią (11,1 proc.): Vienas skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir disleksijai, kitas - 
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autizmui. 

 

ii. Skaitmeninių įgūdžių kursai Vokietijoje  

Vokietijoje surasta 25 skaitmeninių įgūdžių kursai, visi vyko vokiečių kalba. Šešiolika kursų buvo vedami „akis į akį“, 

šeši - internetiniai mokymo kursai (vienas buvo lankomas abiem būdais), o trys - mišraus mokymosi būdu. Vieną 

kursą sudarė ir penki kiti moduliai, pvz., Savarankiškos studijos ir baigiamieji egzaminai. Kursai truko vidutiniškai 40 

valandų (± 91,4 valandos), daugiausia 300 valandų ir mažiausiai 2. Šeši kursai vyko valstybiniuose universitetuose, 

dešimt - privačiuose institutuose, du - Vokietijos išplėstinės ir alternatyvios komunikacijos asociacijoje. , keturi - 

neįgaliųjų asociacijoje, vieneri - mokslinių tyrimų tinkle, dveji - leidykloje ir vieneri - medicinos rūmuose. Vidutinė 

kursų kaina siekė 750 eurų (± 1206,96 euro; min. 50. euro, maks. 4500. eurų). Nebuvo nurodyta tik vienerių kursų 

kaina. 

4 diagramoje parodytas kursų aprašymo temų dažnis. Šešiolika kursų buvo apibūdinti kaip susiję su AT (64%), 

vienas su BCI (4%), dešimt su AAC (40%), keturi su AAL (16%), trys su išmaniuoju namu (12%), aštuoni kursai buvo 

susiję elektroninei sveikatai (32%), aštuoni su - telemedicina (32%) ir du (8%) kito pobūdžio [pvz. išmanusis 

prietaisas, dirbtinis intelektas, informacinių technologijų (IT) sistemos, duomenų bazės]. Jokie kursai nebuvo susiję su 

VR (virtualia realybe) ar robotika. 

Kursai išduoda įvairių rūšių pažymėjimus, tokius kaip universiteto pažymėjimai (penki kursai), Europos kreditų 

perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) (keturi kursai) ir FP („Fortbildungspunkte = tęstinio mokymo taškai“) 

pažymėjimai (devyni kursai). Trys kursai išdavė pažangiųjų studijų pažymėjimus. Trijuose kursuose nebuvo 

paminėtas joks pažymėjimas, o keturiuose jų nebuvo nurodyta. 

Profesionalai, išvardyti kaip galutiniai kursų vartotojai, pateikti 5 diagramoje. Dvylika kursų buvo skirti 

ergoterapeutams (48,8 proc.), Du kursai skirti psichologams (8 proc.), Vienas socialiniams darbuotojams (4 proc.), 

Keturi specialiojo ugdymo mokytojams. (16 proc.), Vienuolika slaugytojų (44 proc.), Trys gerontologams (12 proc.), 

Dešimt logopedams ir kalbos terapeutams (40 proc.), Devyni kineziterapeutams (88,89 proc.), Keturi sveikatos 

pedagogams (16 proc.), penki skirti socialiniams pedagogams (20 proc.), vienas dietologams, devyni - gydytojams 

(36 proc.). Šešiuose kursuose buvo nurodytos kitos nenurodytos profesijos (24%), o trylikoje jų buvo „kitos“ 

profesijos, tokios kaip administracijos darbuotojai (N = 4), techninis personalas, žurnalistai, medicinos konsultantai, 

sveikatos draudimas (N = 2), žmonių su negalia artimieji (N = 3), biomedicinos inžinierius (N = 1), bibliotekos 

darbuotojai, dirbantys su AT (N = 1), ir kiekviena sveikatos priežiūros profesija, besidomintys IT (N = 1). 

Duomenys apie gyventojus (pvz., senyvo amžiaus žmonių, žmonių su judėjimo negalia, kognityvine negalia ir pan.), 

kuriems buvo skirtos kursų temos, analizė (6 diagrama.) parodė, kad vienuolika kursų mokė skaitmeninių įgūdžių 

dirbti su žmonėmis, turinčiais proto negalią. (44 proc.). Vienuolika jų pristatė skaitmenines priemones darbui su 

kognityvinę negalią turinčiais žmonėmis (44 proc.), Penkiolika taip pat išvardijo žmones su judėjimo negalia (60 
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proc.). Trys kursai buvo skirti žmonėms, turintiems funkcinių sutrikimų (t. Y. Mobilumas, bendravimas, savi rūpinimas; 

12 proc.), O dešimt - senyvo amžiaus žmonėms (40 proc.). Dešimt kursų (40 proc.) neįgalumo tipas nebuvo 

nurodytas. Nė vienuose kursuose nebuvo apibrėžta psichinės sveikatos problema. 

 

 

 

 

Diagrama 4. Skaitmeniniai įgūdžiai, dėstomi kursuose Vokietijoje. 
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Diagrama 5. Profesionalai, kuriems skirti kursai (Vokietija). 
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Diagrama  6. Neįgalumo tipai, su kuriais dirbtų kursus lankantys specialistai (Vokietija). 

 

 

 

iii. Skaitmeninių įgūdžių kursai Graikijoje  

Ieškant skaitmeninių įgūdžių kursų Graikijoje, buvo surasti devyni kursai. Septyni vyko graikų kalba, o trys - anglų 

kalba. Vidutinė kursų trukmė buvo 58,87 valandos (± 61,02 valandos), daugiausiai 150 valandų. Kursai suteikiantys 

pažymėjimą pagal Telemedicinos ir sveikatos priežiūros tarnybos programas, ir kursai studentams, turintiems 

specialiųjų poreikių, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui.  Ir trumpi kursai mažiausiai 5 valandos pagal programą 

„Naujosios technologijos ir specialioji programinė įranga specialiajame ugdyme“. Tris kursus skaitė valstybiniai 

universitetai, kitus - privačios įstaigos. 

Du kursai išdavė universiteto pažymėjimą, o vienas kursas ECTS, nes tai dalis magistro laipsnio. Vidutinė kursų 

kaina siekė 1,880 euro (± 3017 eurų; min 45 eurų, daugiausiai 9000 eurų). 

7 diagramoje parodyti skaitmeniniai įgūdžiai, kurių buvo galima mokytis: trys kursai buvo susiję su AT (33,33%), 2 su 

VR / papildyta realybe (22,22%), vienas su BCI (11,11%), vienas su AAC (11,11%), vienas į AAL (11,11%), o vieni - 

telemedicinos (11,11%). Nei vienas kursas nebuvo susijęs su e. sveikata. 
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Specialistai, kuriems kursai buvo skirti: Septyni kursai buvo skirti nenurodytai profesijai (77,78%), o 2 (22,22%) kursai 

buvo vadinami „kitomis“ profesijomis, pavyzdžiui, kūrėjai programuotojai (N = 1) ir kūrėjai inžinieriai (N = 1). 8 

diagramoje pavaizduotas negalios tipas, su kuriuo buvo susijusios kursų temos. Vienuose kursuose buvo mokoma 

skaitmeninių įgūdžių, skirtų žmonėms, turintiems funkcinių sutrikimų (judrumas, bendravimas, savirūpyba; 11,11%), 

aštuoni (88,89%) - žmonėms, sergantiems „kita“ liga (pvz., Neurobiologiniais sutrikimais). 

. 

 

 

 

Diagrama 7. Skaitmeniniai įgūdžiai, dėstomi kursuose Graikijoje. 
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Diagrama 8. Neįgalumo tipai, su kuriais dirbtų kursus lankantys specialistai (Graikija). 

 

iv. Skaitmeninių įgūdžių kursai Airijoje  

Airijoje surengtų skaitmeninių įgūdžių kursų paieškos rezultatas - 20 kursų, kurie visi vyko anglų kalba. Trys kursai 

buvo vedami „akis į akį“, 13 buvo internetiniai mokymo kursai, o keturi - mišraus mokymosi būdu. Vidutinė kursų 

trukmė buvo 22 valandos (± 36,09 valandos), daugiausiai 100 valandų (pagrindai pagalbinių technologijų kursuose) ir 

mažiausiai 1 valanda VR ir programų terapijos kursai. 

Dešimt iš 20 kursų organizavo privatūs institutai, tris - valstybiniai universitetai, tris - viešieji institutai. Vienus kursus 

organizavo Airijos nacionalinė regėjimo agentūra, du organizavo neįgaliųjų organizacijos / asociacijos, o vieną - 

žiniasklaidos leidybos įmonė. Vidutinė kursų kaina siekė 379 eurus (± 580,73 eurus; min 0 eurų, daugiausiai 1900 

eurų). 

9 diagramoje parodytas skaitmeninių įgūdžių kursų skaičius. Aštuoni kursai buvo susiję su AT (40%), penki su VR / 

papildyta realybe (25%), vienas su išmaniuoju namu (5%), vienas su e. Sveikata (5%), vienas su BCI (5%), du su 

AAC (10.00%), o du - į Telemediciną (10.00%). Jokie kursai nebuvo susiję su AAL ir jutikliais (aplinkos ir galutinių 

vartotojų stebėjimui). 
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Du kursai išdavė universiteto atestatą, du tęstinio profesinio tobulinimosi (CPD), vienas APA CPD sertifikatas ir du 

Nacionalinė kvalifikacijų sąranga (NFQ) (6 ir 7 lygiai). Trys suteikė tęstinio mokymo kreditų (CEU) sertifikatą, o 3 - 

atestuotą sveikatos priežiūros specialistą (CHEP). Kitiems likusiems kursams išduotų pažymėjimų rūšis nebuvo 

nurodyta. 

10 diagramoje matomi specialistai, kuriems skirti kursai. Trys kursai buvo pritaikyti psichologams (15 proc.), Vienas 

socialiniams darbuotojams (5 proc.), Keturi specialiojo ugdymo mokytojams (20 proc.), Vienas slaugytojams (5 proc.), 

Vienas logopedams ir kalbos terapeutams (5 proc.) ), du - kineziterapeutams (10 proc.), du - gydytojams (10 proc.). 

Septyniuose kursuose nebuvo nurodyta profesijos rūšis (35 proc.), O kursuose (20,00 proc.) Buvo nurodytos „kitos“ 

profesijos: „Sveikatos priežiūros administracija, švietimas, turizmas, sveikata, reklama, gamyba, telekomunikacijos, 

nekilnojamasis turtas, žmogaus - sąveika su mašinomis ir robotika, švietimo terapeutai, besimokantys specialistai, 

paliatyviosios pagalbos klinikų gydytojai, vidutinio ir aukštesnio lygio vadovai, programų vadovai, vyriausi medicinos 

gydytojai “ 

Rezultatai, susiję su neįgalumo tipu, su kuriuo buvo susijusios kursų temos (11 diagrama), Parodė, kad dviejuose 

kursuose mokoma skaitmeninių įgūdžių, pritaikytų žmonėms su proto negalia (10 proc.), Dviejuose skiriama 

kognityvinę negalią turintiems žmonėms (10 proc.), Dveji kursai žmonėms su judėjimo negalia (10 proc.), trys su 

psichinės sveikatos problemomis (15 proc.) ir vieneri kursai senyvo amžiaus žmonėmis (5 proc.). Trylika kursų (65 

proc.) mokė skaitmeninio įgūdžio dirbti su žmonėmis, turinčiais kitokią negalią, pvz., Su mokiniais, turinčiais 

mokymosi ir raštingumo sunkumų (N = 3), regos negalią turinčiais asmenimis (N = 1), mažais vaikais, turinčiais 

sudėtingų bendravimo poreikių (N = 1), pacientais, turinčiais kompleksinę sveikatos ir skausmo kontrolę (N = 1), 

nenurodyti (N = 6). 
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Diagrama 9. Skaitmeniniai įgūdžiai, dėstomi kursuose Airijoje. 
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Diagrama 10 Profesionalai, kuriems kursai skirti (Airija). 
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Diagrama 11. Negalios rūšys, su kuriomis dirbtų kursus lankantys specialistai (Airija). 

 

v. Skaitmeninių įgūdžių kursai Lietuvoje  

Lietuvoje galimus buvo surasti 32 skaitmeninių įgūdžių kursai, kurie visi vyko lietuvių kalba ir vyko „akis į akį“. 

Dauguma kursų buvo skirti socialiniams darbuotojams (33,3%), o kituose nebuvo nurodytos profesijos. Vienuolikoje 

kursų (33,3 proc.) buvo skirti žmonėms, turintiems proto negalią, kognityvinę negalią, motorinę negalią, psichinės 

sveikatos problemas, funkcinius praradimus (judrumą, bendravimą ir savisaugą) ir senyvo amžiaus žmonėms. 

Nepaisant to, dešimties kursų tikslinė grupė nebuvo nurodyta (27,3%). 

Kalbant apie skaitmeninių įgūdžių sąrašą, nė vienas iš rastų kursų neatitiko šių temų: Robotika, Virtuali Realybė (VR) 

/ Augmentinė Realybė (AR), Išmanūs namai, Individualiai (ambientinis) pritaikyta aplinka (AAL), e-Sveikata, 

Pagalbinės pritaikytos technologijos/ įranga (AT), Augnmentinė ir alternatyvioji komunikacija (AAC), Smegenų ir 

kompiuterio sąsaja (BCI),  Telemedicina, Sensoriai. Visos programos buvo orientuotos į bendro IT raštingumo 

didinimą, bet ne išmaniųjų technologijų naudojimąsi socialiniame darbe. 
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Diagrama 12. Skaitmeniniai įgūdžiai, dėstomi kursuose Lietuvoje. 

 

Diagrama  13. Profesionalai, kuriems kursas skirtas Lietuvoje. 

 

 

  



DDSkills 
612655-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA 

25 

 

 

 

Diagrama 14. Neįgalumo tipai, su kuriais dirbtų kursus lankantys specialistai Lietuvoje. 

 

vi. Skaitmeninių įgūdžių kursai Kipre  

Atlikus paiešką Kipre, gauti šie rezultatai: 19 kursų, iš kurių 16 vyko graikų kalba ir 3 - anglų kalba. Šešiolika kursų 

buvo vedami „akis į akį“ ir šeši internetiniai mokymo kursai. Vidutinė kursų trukmė buvo 58,5 valandos (± 35,2 

valandos), daugiausiai 100 valandų ir mažiausiai 14 valandų. Trylikoje kursų trukmė nebuvo nurodyta valandomis, 

tačiau ji buvo nurodyta kaip semestras oficialioje bakalauro / magistro studijų programoje. Dešimt iš 19 kursų 

organizavo valstybiniai universitetai ir 4 - privatūs, 4 - privatūs institutai, o vieną - privati įmonė ir viešasis 

universitetas. Bakalauro / magistro studijų kursų kainos nebuvo išskaitytos iš visos programos kainos. Vidutinė kitų 

kursų kaina buvo 450 eurų (± 299 eurai; min 1,5 euro, daugiausiai 600 eurų), o septynių kursų kainos nebuvo 

paskelbtos.  

12 diagramoje parodytas kiekvienos kurso aprašyme nurodytos temos dažnis. Trys kursai buvo susiję su AT 

(15,79%), du - su BCI (10,53%), vieni - su AAC (5,26%), keturi - su AAL (10,53%), du su išmaniuoju namu (10,53%), 

15 kursų buvo susiję su E -Sveikata (78,95%), 13 - telemedicina (68,42%), trys - VR / išplėstoji realybė (15,79%) ir 

viena - jutikliams (5,26%). Du kursai (10,53%) buvo susiję su kitais skaitmeniniais įgūdžiais (pvz., „Modeliavimas 

sveikatos priežiūros srityje“), o apie kitus nebuvo informacijos. 

Dauguma kursų (M = 14) pagal Europos kreditų sistemą (ECTS) buvo pripažinti bakalauro laipsnio magistro dalimi; 

trys kursai išdavė žmogiškųjų išteklių plėtros lankomumo pažymėjimus, vieni kursai apie pažymėjimą informacijos 

neteikė. 

13 diagramoje nurodomas kursų galutiniais naudos gavėjas. Du kursai buvo skirti ergoterapeutams (10,53%), keturi 

psichologams (21,05%), trys - socialiniams darbuotojams (15,79%), vieni specialiojo ugdymo mokytojams (5,26%), 

septyni slaugytojams (36,84%), du gerontologams (10,53 proc.), du logopedams ir kalbos terapeutams (10,53 proc.), 
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du kineziterapeutams (10,53 proc.), dietologams (5,26 proc.), gydytojams (5,26 proc.). Trylika kursų buvo skirti 

„kitoms“ profesijoms (68,42%): keturi iš jų skirti sveikatos mokslininkams ir informatikams, vienas - 

neuromokslininkams, biologams ir kognityviniams mokslininkams, vieni - elektros inžinieriams, fizikams, mechanikos 

inžinieriams, biochemikams, vieni - sveikatos priežiūros specialistams (profesijos, susijusios su sveikatos 

administravimu ir sveikatos ekonomika), vieni skirti biologams, vaistininkams, radioterapeutams, fiziniams treneriams 

/ švietimo instruktoriams, keturi - sveikatos specialistams, vieni - sveikatos priežiūros specialistams ir globėjams. 

14 diagramoje parodyta tikslinė grupė (atsižvelgiant į neįgalumo rūšį), su kuria buvo susijusi kursų tema. Viename 

kurse mokyta skaitmeninių įgūdžių dirbti su žmonėmis, turinčiais kognityvinę negalią (5,26%), dviejuose - su senyvo 

amžiaus žmonėmis (10,53%). Dešimt kursų gyventojų nebuvo pranešta. Šešiolikoje kursų (84,21%) buvo paliesta 

skaitmeninių įgūdžių tema, skirta „kitoms“ klinikinėms grupėms, tokioms kaip asmenys, turintys bendravimo sutrikimų 

(N = 1), fizinę, jutimo ir psichinę negalią bei mokymosi sunkumus (N = 1). Aprašant 14 kursų, neįgalumas nebuvo 

nurodytas. 

 

. 

 

 

 

Diagrama 12. Skaitmeniniai įgūdžiai, dėstomi kursuose Kipre. 
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Diagrama  13. Profesionalai, kuriems kursas skirtas (Kipras). 
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Diagrama 14. Neįgalumo tipai, su kuriais dirbtų kursus lankantys specialistai (Kipras). 

 

vii. Apibendrinti rezultatai  

Šešių grupių surinkti duomenys buvo analizuojami kartu, kad susidarytų bendras rezultatų vaizdas. 

Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad iš viso buvo 91 kursas: 32 internetiniai, 52 - „veidas į veidą“ ir 8 - mišraus mokymosi tipo. 

Vidutinė kursų trukmė (jei nurodyta) buvo 50,5 valandos (± 92 valandos), daugiausiai 500 valandų ir mažiausiai 1 

valanda. 2 lentelėje parodytas kiekvienos kurso aprašyme nurodytos temos dažnis, specialistų ir galutinių naudos gavėjų 

(t. y. žmonės su skirtinga negalia), į kuriuos buvo sutelktos kursų temos. 
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Lentelė 2. Rezultatai pagal šalis 
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d. Diskusijos 

 

Sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriaus skaitmeninių įgūdžių kursų charakteristikos įvairiose šalyse, kurias 

atstovauja WP3 partneriai, skiriasi temomis, specialistais, kuriems buvo skirti kursai, ir tiksline populiacija. Lietuvoje 

atliktoje paieškoje nerasta kursų, orientuotų į šią konkrečią sritį (Robotika, Virtuali Realybė (VR) / Augmentinė 

Realybė (AR), Išmanūs namai, Individualiai (ambientinis) pritaikyta aplinka (AAL), eSveikata, Pagalbinės pritaikytos 

technologijos/ įranga (AT), Augnmentinė ir alternatyvioji komunikacija (AAC), Smegenų ir kompiuterio sąsaja (BCI),  

Telemedicina, Sensoriai) 

Remiantis mūsų rezultatais, dauguma šalių siūlo kursus, apimančius daugumą svarstomų skaitmeninių įgūdžių. 

Kipras kiekvienam skaitmeniniam įgūdžiui suteikia bent vieną kursą. Pasirinktuose vokiečių kalbų kursuose apie 

„virtualią ir papildytą realybę“ nerasta. 

Dauguma kursų buvo apibūdinti kaip skirti „AT“ (52 proc.), O tema „e. Sveikata“ ir „Telemedicina“ - 26,6 proc. 

Daugumoje šalių buvo orientuojamasi į įvairias profesijas, kuriose buvo nagrinėjamas multifunkcinis požiūris į temą, o 

Airijoje išskirti kursai konkrečiai profesijų kategorijai. 

Galutinis naudos gavėjas - skirtingos negalios ir žmonės su įvairiais poreikiais. 

Apibendrinant galima teigti, kad šiame tyrime pasirinktuose kursuose temos, įskaitant jutiklius ir naujas technologijas 

(VR, robotiką ir BCI), yra retesnės. 

Rezultatai pabrėžia būtinybę suteikti naujų žinių, įgūdžių ir kompetencijų specialistams, padedantiems žmonėms, kuriems 

reikia pagalbos. Mokymo kursuose būtų mokoma įvairių skaitmeninių įgūdžių ir jie būtų skirti multifunkcinei komandai.
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2. Sveikatos priežiūros specialistų skaitmeninių įgūdžių poreikiai  

a. Metodai 

 

i. Apklausa apie skaitmeninius įgūdžius ir mokymosi poreikį, darbuotojų, dirbančių su asmenimis, 

turinčiais negalią (proto negalią) 

DDskills  projekto partneriai (FSL, FRA-UAS, JDC ir MMC) atliko tyrimą, kurio pagrindinis tikslas buvo nustatyti tiek 

socialinių darbuotojų mokymo kursų poreikius, tiek jų žinias apie technologines pagalbines priemones, kurios didina 

neįgaliųjų ir psichinės sveikatos problemų turinčių paslaugų gavėjų, autonomiją. 

Šiuo tikslu mes atlikome apklausą apie skaitmeninius įgūdžius ir mokymosi poreikį, darbuotojų, dirbančių su 

asmenimis, turinčiais negalią (proto negalią) kurios tikslas buvo suprasti apie dabartinę profesinio mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo praktiką ir įvertinti tolesnį skaitmeninių įgūdžių mokymosi poreikį, siekiant pagerinti paslaugų 

kokybę asmenims su negalia.  

Kiekvienas partneris ištyrė mažiausiai 10 specialistų (t. y. ergoterapeutų, psichologų, slaugytojų, gerontologų, 

logopedų, kineziterapeutų, medicinos gydytojų, specialiojo ugdymo mokytojų, socialinių pedagogų ir gydomųjų 

pedagogų), vyresnių nei 18 metų. 

Apklausa buvo savarankiška ir anoniminė, o dalyvavimas apklausoje buvo savanoriškas. 

Apklausa pateikė socialinę-demografinę informaciją, pvz., amžiaus grupę, profesiją, socialinėje globoje praleisto laiko 

trukmę, klientų grupę (-es), su kuria (-iomis) dirbo socialinis darbuotojas (pvz., Žmonės su proto negalia ir kt.). Ją 

sudarė 22 punktai ir buvo pateikti keli pasirinkimai ir keli atviri klausimai, surinkti visi socialinių darbuotojų komentarai 

ar pasiūlymai, naudingi vertinant jų tolesnio mokymosi pagal naujausias technologijas poreikį. 

Klausimynas buvo padalintas į 2 dalis. Pirmoji dalis (klausimai Nr. 1-15) daugiausia buvo skirta socialinių darbuotojų 

kompetencijai skaitmeninių įgūdžių / technologijų srityje ir jų nuomonei apie šios srities mokymą, o antroji (klausimai 

Nr. 16-22). ištyrė jų požiūrį į tai, kaip turėtų būti organizuojami skaitmeninių įgūdžių ir (arba) techninės pagalbos 

mokymo kursai ir kokios turėtų būti mokymų savybės. 

Trys klausimai (nr.2, nr.18 ir nr.19) buvo pateikti su paaiškinimais, siekiant paaiškinti kai kuriuos apibrėžimus, pvz., 

„Mišrus mokymasis“ ar „apversta klasė“, arba paaiškinti skirtumą tarp „Individualiai (ambientinė) pritaikyta aplinka“ ir 

„domotika“. “. 

Apklausos pabaigoje buvo  paprašyta respondento nurodyti galimus sunkumus ją užpildant. 

 

ii. Tikslinė grupė  

Tikslinės grupės (FG) priklauso labiausiai paplitusiems duomenų rinkimo metodams, naudojamiems atliekant 

kokybinius sveikatos priežiūros tyrimus, ir jie gali būti naudojami tiriant dalyvių nuomonę, patirtį, įsitikinimus ir 
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motyvaciją. Klausimai užduodami „interaktyvios grupės“ aplinkoje, kur dalyviai gali laisvai kalbėtis su kitais grupės 

nariais, o diskusiją veda moderatorius / vadovas, kuris bando sukurti pasitikėjimo ir atvirumo atmosferą ir pateikia 

pagrindines taisykles. 

Du „DDskills“ partneriai (NUIG ir „Ergastiri“) vykdė FG apklausas, siekdami surinkti informaciją apie socialinių 

darbuotojų mokymo kursų poreikius ir jų žinias apie technologinių pagalbinių priemonių naudojimą, siekdami 

išsiaiškinti kaip didinama neįgaliųjų ir psichinės sveikatos problemų turinčių asmenų autonomija. To Ergastiri dirbo su 

vietos FG, t.y. įstaigoje dirbančiais 9 sveikatos priežiūros specialistais, o NUIG surengė 2 internetinius grupės 

posėdžius, vykusius per „Microsoft Teams“, kuriuose dalyvavo 10 dalyvių (po 5 kiekviename susitikime). 

Norėdami gauti palyginamą informaciją, surinktą apklausos metu, buvo rašomas protokolas, po kurio pagrindu 

vadovas uždavė klausimus ir moderavo diskusiją. 

Pradžioje FG, vadovas pasveikino dalyvius, pristatė save ir paaiškino „grupės diskusijos“ tikslą ir pagrindines 

taisykles. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į anonimiškumą ir konfidencialumą. 

FG apklausos struktūra buvo tokia pati kaip ir apklausa, kuri vykdyta 2 sesijos metu (žr. aukščiau 3.a.i. pastraipą). 

Taigi pirmosios sesijos metu buvo užduoti klausimai apie socialinių darbuotojų skaitmeninių įgūdžių patirtį (arba) 

technologijų srityje ir jų nuomonę apie šios srities mokymus, o antrojoje dalyje jų nuomonės apie tai, kaip turėtų būti 

organizuojamas skaitmeninių įgūdžių ir (arba) technologijos mokymo kursas. FG proceso metu moderatorius pateikė 

dalyviams galimus atsakymų variantus ir užrašė jų atsakymus, ragindamas juos pateikti papildomos ir naudingos 

informacijos ar nuomonės. Vienu metu reikėjo atsakyti į vieną klausimą, po atsakymų sekė „tolesnis klausimas“ (pvz., 

„Ar kas nors nori apie tai daugiau kalbėti?“, „Ar kas nors nori ką nors pridėti ar pakomentuoti? “,„ Ar kas nors turi kitų 

pasiūlymų? “Ir kt.) Šie papildomi klausimai buvo užduodami su tikslu, kad būtų lengviau dalytis nuomonėmis ir gauti 

papildomos informacijos. 

Apklausa baigėsi klausimu, ar dalyviai jautėsi patogiai FG metu, ir buvo paprašyta nurodyti galimus sunkumus, 

kylančius suprantant klausimus. 

b. Rezultatai 

 

i. Skaitmeninių įgūdžių poreikis tarp sveikatos priežiūros specialistų Italijoje (FSL) 

Metodinis pagrindimas 

 

Klausimynas asmeniškai buvo pristatytas sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems Neurorehabilitacijos ligoninėje 

„Fondazione Santa Lucia“ Romoje, kurie buvo pasirinkti atsižvelgiant į jų klinikinę patirtį ir darbo sritį. Psichologas visiems 

dalyviams paaiškino DDSkills projektą ir klausimyno tikslą. Devyniolika sveikatos priežiūros specialistų buvo įtraukti į 

apklausą ir užpildė sutikimą. 

Klausimynas buvo vykdomas nuo 2020 m. gegužės 30 d. Iki birželio 10 d. 
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Demografinė charakteristika 

 

Amžius (15 diagrama.). Trys asmenys buvo nuo 20 iki 30 (15,79%), keturi - nuo 30 iki 40 (21,05%), 

septyni tarp 40 ir 50 (36,84%), keturi tarp 50 ir 60 (21,05%) ir vienas vyresni nei 60 metų (5,26%). 

 

 

 

Diagrama 15: Dalyvių amžius 

 

Profesija. Dalyvavo devyni kineziterapeutai, du logopedai, du kognityviniai terapeutai, vienas psichologas, vienas 

medicinos gydytojas (t. y. neurologas), trys ergoterapeutai ir vienas neurologinio vystymosi sutrikimų terapeutas (t. y. 

TNPEE). 

Darbo sritis ir klientų grupės. Neuror reabilitacijos sritis. Visi dalyviai yra profesionalai, dirbantys su neurologiniais 

pacientais, pvz., asmenys, turintys sunkias galvos smegenų traumas, nugaros smegenų pažeidimą, išsėtinę 

sklerozę, taip pat vaikai, turintys neurologinių sutrikimų. 

Apklausos rezultatai  

 

Remiantis dalyvių atsakymais ir komentarais, tikslinės grupės rezultatai yra šie.  

Klausimuose nuo 1 iki 15 buvo nagrinėjama socialinių darbuotojų patirtis skaitmeninių įgūdžių ir (arba) pagalbos 

technologijų srityje ir jų mokymosi poreikiai.   

16–22 klausimai apie asmenų nuomonė apie tai, kaip turėtų būti organizuojami skaitmeninių įgūdžių ir (arba) 

technologijos mokymo kursai, ir kokie turėtų būti jų ypatumai.   
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1. Ar dažniausiai darbe naudojate skaitmenines priemones? 

 

Keturiolika (78%) iš devyniolikos dalyvių į klausimą atsakė „Taip“, o keturi (22%) - „Ne“ (16 pav.). Vienas asmuo neatsakė į 

klausimą.
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Diagrama 16. Skaitmeninių įrankių naudojimas. 

 

2. Jei į ankstesnį klausimą atsakėte TAIP, kokių rūšių skaitmeninius įgūdžius / technologijas šiuo metu 

naudojate savo darbo vietoje (daugiau nei viena galimybė)? 

Šešiolika dalyvių naudojasi skaitmeniniais prietaisais, tokiais kaip planšetiniai kompiuteriai ar kompiuteriai. Keturi 

profesionalai naudoja žemų technologijų pagalbines technologijas, o tik vienas naudoja aukštųjų technologijų 

pagalbines technologijas. Pagalbinių technologijų programinę įrangą naudoja keturi asmenys, o robotiką - aštuoni. 

Vienas profesionalas naudoja domotiką, o kitas - smegenų kompiuterio sąsają (17 diagrama.). Kiti elementai nebuvo 

pasirinkti. Galima buvo pasirinkti kelis atsakymus.   

 

 

Diagrama 17: Skaitmeninių technologijos, naudojamų darbo vietoje, rūšys 
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3. Ar technologines priemones, kurias naudojate savo darbe yra efektyvios ? 

Atsakymą „daug“ pasirinko septyni dalyviai (38,89%), „gana daug“ - vienuolika asmenų (61,11%) ir „nedaug“ - vienas 

asmuo (5,56%). „Ne“ nebuvo pasirinkta (18 pav.). Vienas dalyvis pakomentavo, kad svarbu įvertinti technologinių 

priemonių efektyvumą išskiriant negalios tipą: pavyzdžiui, tarp kognityvinių ir motorinių sutrikimų 

 

 

Diagrama 18: Technologinių priemonių efektyvumas 

 

4. Ar „Covid 19“ prisidėjo prie to, kad darbo užtikrinimui būtų įdiegta daugiau technologijų ir skaitmenizuotas 

darbo procesas? Jei taip, tai kokios technologijos buvo įdiegtos?  

Aštuoni (44, 44%) iš devyniolikos dalyvių dirbo nuotoliniu būdu, o devyni (50%) dalyviai dalyvavo nuotolinio mokymo 

iniciatyvose. Trys (16,67%) teigė, kad nuotolinė sveikata buvo naudojama tarp specialistų ir pacientų. Robotiką 

vertino tik vienas asmuo (5,56%). Penki specialistai pakomentavo, kad telerebilitacija šiuo labai svarbiu pandemijos 

laikotarpiu buvo labai svarbi. Galima buvo pasirinkti kelis atsakymus.   

5. Ar jaučiatės kompetentingas ir kvalifikuotas naudoti pagalbines technologijas, su kuriomis dirbate? 

Trylika iš devyniolikos dalyvių (68%) teigė, kad jaučiasi kvalifikuoti dirbti su technologinėmis pagalbinėmis 

priemonėmis, su kuriomis dirba, šeši atsakė „ne“. 

6. Skalėje nuo 0 iki 10 įvertinkite, savo kompetenciją naudotis pagalbinėmis technologinėmis priemonėmis. 

Dalyviai balsavo vidutiniškai „6“ pagal pasitikėjimo skaitmeninėmis įgūdžiais / technologinėmis priemonėmis skalę 

nuo 0 iki 10 (0 = visai ne, 10 = visiškai). Diapazonas buvo nuo 1 iki 10 (1x1, 1x2, 2x3, 1x4, 1x6, 5x7, 5x8, 2x9, 1x10). 
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7. Jūsų nuomone, kokios yra pagrindinės kliūtys skaitmeninėms technologijoms naudoti Jūsų darbe? 

Į klausimą atsakė aštuoni asmenys (44,44%) dėl ekonominių priežasčių ir dešimt (55,56%), neturintys tinkamo 

informacinių technologijų (IT) išsilavinimo. Tik vienas asmuo neatsakė į klausimą, tačiau pakomentavo, kad ligos 

tipas ir amžius gali būti kitos galimos kliūtys naudojant skaitmenines technologijas (19 diagrama) 

 

 

Diagrama 19: Pagrindinės skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtys 

 

 

 

 

 

 

8. Kiek skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymų/kursų lankote vidutiniškai per 

vienerius metus ? 

 

Devyni iš devyniolikos dalyvių (47%) nelanko jokių mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / pagalbines technologijas (0) 

per metus aštuoni asmenys (42%) sakė 1-2, o tik du dalyviai (11%) nurodė 3-4 kursus per metus (20 diagrama). 
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Diagrama 20: Per metus lankomi kursai. 

 

9. Jei Jūsų atsakymas “0”, prašome pasirinkti tinkamą paaiškinimą: 

Kalbant apie priežastis, kodėl nebuvo lankoma kursuose, keturi dalyviai (22,22%) nurodė laiko trūkumą, trys (16,67%) 

nurodė, kad trūksta įdomių siūlomų kursų, o vienas dalyvis (5,56%) paminėjo, kad registracija mokesčiai yra per brangūs. 

Vienas asmuo (5,56%) teigė, kad nėra pakankamai informuotas apie šioje srityje siūlomus mokymo kursus (21 

diagrama). 

 

 

Diagrama 21. Priežastys nelankyti kursų. 
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10. Ar manote, kad socialiniams darbuotojams reikia daugiau mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / 

pagalbines technologijas? 

 

Visi dalyviai (n = 19) atsakė į klausimą „TAIP“, nenurodydami, kad socialiniams / sveikatos priežiūros darbuotojams 

reikia daugiau mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / technologijas. 

11. Ar būtina skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokytis darbo vietoje? 

 

Visi dalyviai (n = 19) atsakė į klausimą „TAIP“, sutikdami, kad būtina mokyti skaitmeninių įgūdžių darbo vietoje. Darbo 

sritys, kaip minėta aukščiau: neurorehabilitacija. 

12. Kaip skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymai galėtų padėti Jūsų gebėjimui 

atlikti savo darbą?  

 

Visi dalyviai (n = 19) matė teigiamą mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / technologijas poveikį jų gebėjimui atlikti 

savo darbą (22 diagrama). Keturi teigė, kad tai supaprastins ar pagreitins kasdienę veiklą (21%), penkiolika (79%) ) 

atsakė, kad tai suteiks jiems papildomų ir geresnių galimybių pasirinkti savo darbą. Kiti elementai nebuvo pasirinkti 

(galimi keli atsakymai). Du dalyviai (10,5%) taip pat pakomentavo, kad viskas, ko jie išmoksta per gyvenimą, gali 

pagerinti jų įgūdžius ir darbo veiklą. Galima buvo pasirinkti kelis atsakymus.   

 

 

 

Diagrama22: Mokymo poveikis skaitmeniniams įgūdžiams / pagalbinėms technologijoms 
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13. Kokie skaitmeniniai įgūdžiai, galėtų būti veiksmingiausi Jūsų darbe ar kurių įgūdžių norėtumėte išmokti / 

patobulinti? 

 

Daugelis dalyvių (44 proc.) laikė „virtualią realybę“ efektyviausiu mokymosi įgūdžiu, po to sekė „smegenų kompiuterio 

sąsaja“ (33 proc.), „Žemų technologijų pagalbinių technologijų prietaisai“, tokie kaip jungikliai, VOCA, vairasvirtė, ir t.t. 

(33%) ir „aukštųjų technologijų pagalbinių technologijų prietaisai“ (pvz., akių stebėjimo prietaisai) (33%). „Pagalbinių 

technologijų programinę įrangą“ (pvz., Mobilios programos, AAC programinė įranga ir kt.) Ir „skaitmeninius 

įrenginius“, pvz., Planšetinius kompiuterius ar kompiuterius, nurodė penki asmenys (28 proc.), O keturi profesionalai 

(22 proc.) Pasirinko „robotiką“ . (23 diagrama). Galima buvo pasirinkti kelis atsakymus.   

 

 

Diagrama 23: Skaitmeniniai įgūdžiai pasirinkti efektyviausiais mokytis. 

 

 

 

14. Ar dalyvautumėte mokymo kursuose, skirtuose skaitmeniniams įgūdžiams / pagalbinėms technologijoms? 

 

Visi dalyviai (n = 19) atsakė teigiamai ir paminėjo, kad jie norėtų lankyti mokymo seminarus, skirtus skaitmeniniams 

įgūdžiams / technologijoms. 
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15. Ar norėtumėte sužinoti apie mokymo seminarų naujienas ir renginius? 

Visi dalyviai (n = 19) patvirtino, kad norėtų būti informuoti ir informuoti apie mokymo seminarų naujienas ir renginius. 

16. Kurie skaitmeninių įgūdžių mokymų aspektai būtų Jums aktualūs?  

Iš dalyviams pateiktų variantų penkiolika iš jų (83 proc.) kaip svarbiausią pasirinkimo veiksnį nurodė bendrojo kurso 

programą, paskui kainą (72 proc.), kursų temą (66 proc.) ir prieinamumą darbo vietoje (39%). Šeši dalyviai (33%) 

pasirinko kursų trukmę, o penki (28%) iš devyniolikos pasisakė už akivaizdžią dėstytojų kompetenciją (24 diagrama). 

Galima buvo pasirinkti kelis atsakymus.   

 

Diagrama 24: Priežastys prisijungti prie mokymų kurso 

 

17. Koks  turėtų būti mokymų/kursų intensyvumas?  

 

Dauguma dalyvių (47%) nurodė „tik keletą dienų per mėnesį kelis mėnesius“, o šeši iš jų (32%) pageidavo „viena 

diena per savaitę kelias savaites“. Du dalyviai (11 proc.) balsavo už „kelis savaitgalius per tuos pačius mėnesius“, kiti 

du (10 proc.) - už „intensyvią savaitę“ (25 diagrama). 
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Diagrama 25: Mokymo kursų organizavimas 

 

18. Kokią mokymosi formą rinktumėtės? 

Keturiolika dalyvių (78 proc.) Pageidautų mišraus pobūdžio mokymosi, šeši asmenys (33 proc.) rinktųsi mokymąsi 

akis į akį, o kiti šeši asmenys (33 proc.) - internetinius mokymo kursus (26 diagrama). Galima buvo pasirinkti kelis 

atsakymus.   

 

Diagrama 26: Pageidaujamos mokymosi sąlygos 

 

19. Kokią i mokymosi internetu formą pasirinktumėte? 

Internetinio mokymo kurso metu vienuolika asmenų (61 proc.) pirmenybę teikė „mobiliam mokymuisi“, devyni (50 

proc.) pasirinko „atvirkštinės klasės“ metodą, o penki (28 proc.) - „mikro mokymąsi (27 diagrama). Galima buvo 

pasirinkti kelis atsakymus.   
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Diagrama 27: Pageidaujamos mokymosi internetu sąlygos. 

 

20. Koks tutėtų būtų idealus besimokančiųjų grupės dydis, mokant tiesiogiai? 

 

Trylika iš devyniolikos dalyvių (72%) nurodė idealų 10-20 asmenų dydį, po to šeši iš jų (33%) paminėjo mažą grupę 

su 5-10. Niekas nepasirinko galimybės, susijusios su „grupe su 20–30“. 

 

21. Aukštosios technologijos ir poreikis mokytis jomis naudotis. 

Dalyvių buvo paprašyta išreitinguoti, kurias temas, jie norėtų įtraukti įtraukti į mokymų programą.  

Rezultatai, išvardyti pirmenybės tvarka, yra šie: 

1. Reabilitacijos technologinės priemonės 

2. Technologinės komunikacijos priemonės 

3. Aukštosios technologijos: virtuali realybė 

4. Technologinės domotkos priemonės * 

5. Aukštosios technologijos: smegenų kompiuterio sąsaja * 

6. Aukštosios technologijos: robotas 

* Šios dvi besiformuojančios technologijos yra vertinamos vienodai (t. y. Jos abi buvo ketvirtos) 

 

22. Kokius mokymosi rezultatus, jūsų manymu, svarbiausia pasiekti ? 

Mokymosi rezultatus, kurie laikomi svarbiais, dalyviai (n = 19) suskirstė pagal pirmenybę taip: 

7. Praktiniai įgūdžiai 

8. Bendros žinios apie esamas skaitmenines priemones 

9. Teorinės sąvokos 
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ii. Skaitmeninių įgūdžių poreikis tarp sveikatos priežiūros / socialinės globos specialistų Vokietijoje 

(Frankfurt-UAS) 

 

Metodinis pagrindimas 

Buvo atlikta internetinė apklausa naudojant domeną umfrageonline.com. Nuoroda buvo išsiųsta asmenims, 

dirbantiems sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriuje, tiesiogiai su klientais, turinčiais specialiųjų poreikių. 

Internetinė apklausa vyko nuo 2020 m. gegužės 30 d. Iki birželio 9 d. Norint pasiekti reikiamą 10 asmenų skaičių, 

su galimais kandidatais buvo susisiekta el. paštu, telefonu ar pasiuntinių tarnyba. 

Apklausą užpildė dvylika dalyvių. Pradėjo trylika asmenų, tačiau vienas pasitraukė patvirtinęs duomenų apsaugos 

gaires. Vienas asmuo atsakė tik į 20 iš 22 klausimų. Šie atsakymai buvo įtraukti į duomenų analizę. Apklausos 

analizė buvo atlikta naudojant internetinę umfrageonline.com programą. 

 

Demografinė charakteristika 

Amžius (28 diagrama.): Trys asmenys buvo nuo 20 iki 29 (25%), penki nuo 30 iki 39 (42%), vienas - 

nuo 40 iki 49 (8%), du nuo 50 iki 59 (17%) ir vienas per 60 metų (8%). 

 

 

 

Diagrama 28: dalyvių amžius 

 

Profesija: dalyvių tarpe buvo trys logopedai ir kalbos terapeutai, du socialiniai darbuotojai, duspecializuoti neįgaliųjų 

slaugytojai (Heilerziehungspflege), vienas geriatrijos slaugytojas, vienas ergoterapeutas, vienas specialiojo ugdymo 

mokytojas, vienas konsultantas ir vienas studentas. 

Darbo sritys: penki asmenys dirbo švietimo srityje, keturi - žmonių su negalia priežiūros srityje, trys - slaugos, du - 

reabilitacijos, vienas - geriatrinės reabilitacijos ir vienas - ūminės neurologijos srityje. Galima buvo pasirinkti kelis 
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atsakymus.   

Pagrindinės pareigos: Dalyviai kaip pagrindines pareigas apibūdino tiesioginę ir netiesioginę slaugą ir priežiūrą, 

vystymosi diagnostiką ir terapiją, kalbos ir kalbos diagnostiką ir terapiją, alternatyvų ir išplėstinį bendravimą, 

disfcagijos valdymą, individualias ir grupines intervencijas, mokymą, mokymo pagalbą, laisvalaikio veiklos 

organizavimą, konsultavimo centro valdymą, konsultavimą, taip pat atvejų ir biudžeto įvykdymo valdymą. 

Klientų grupės: apklausą atlikę asmenys dirbo su pagyvenusiais žmonėmis, vaikais ir paaugliais, turinčiais negalią 

(motorinę ir kognityvinę), klientais, kuriems reikalinga slauga, pacientais, kuriems buvo rimta neurologinė žala; 

geriatrijos, neurologinės ir pneumologinės reabilitacijos metu ir su neįgaliųjų artimaisiais. 

Darbo patirtis: Penki dalyviai 1-5 metus dirbo pagal savo profesiją, keturi asmenys 6-10 metų ir trys asmenys daugiau 

nei 10 metų. Socialinėje globoje trys asmenys dirbo 1–5 metus, trys - 5–10 metų ir 5 asmenys - daugiau nei 10 metų 

(1 asmuo atsakė, kad nežino). 

 

Apklausos rezultatai  

Toliau rezultatai aprašomi anketos tvarka. Klausimuose nuo 1 iki 15 buvo nagrinėjama socialinių darbuotojų 

patirtis skaitmeninių įgūdžių ir (arba) pagalbos technologijų srityje ir jų mokymo poreikiai, o 16–22 asmenų 

nuomonė apie tai, kaip turėtų būti organizuojamas skaitmeninių įgūdžių ir (arba) technologijų mokymo kursai, ir 

jo ypatybės turėtum turėti. 

 

1. Ar dažnai darbe naudojate skaitmenines priemones? 

Visi dalyviai į klausimą „Ar dažniausiai darbe naudojate skaitmeninius įrankius?“ atsakė „taip“. 

2. Jei į ankstesnį klausimą atsakėte TAIP, kokių rūšių skaitmeninius įgūdžius / technologijas šiuo metu 

naudojate savo darbo vietoje (daugiau nei viena galimybė)? 

 

Visi naudoja skaitmeninius prietaisus, pvz., planšetinius kompiuterius ar kompiuterius (29 diagrama.). Septyni 

asmenys (58 proc.) naudojasi pagalbinių technologijų prietaisais ir septyni pagalbinių technologijų programine 

įranga. Technologinę pagalbą reabilitacijai naudoja du (17 proc.). Vienas asmuo (8 proc.) naudoja aukštųjų 

technologijų pagalbines technologijas. Kiti elementai nebuvo pasirinkti. Buvo galima pasirinkti kelis atsakymus.    
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Diagrama 29: Skaitmeninių įgūdžių / technologinių priemonių naudojimas 

 

3. Ar technologines priemones, kurias naudojate savo darbe yra efektyvios ? 

 

 

Į klausimą „Ar technologines priemones, kurias naudojate savo darbe yra efektyvios“  du dalyviai atsakė „labai“ 

(17%), 9 žmonės („75%“) ir „ nelabai“ (8%). Atsakymas „Ne“ nebuvo pasirinktas. Vienas dalyvis pakomentavo, 

kad tai priklauso nuo negalios pobūdžio (30diagrama.). 

 

 

Diagrama30: Technologinių priemonių efektyvumo vertinimas 

4. Ar „Covid 19“ prisidėjo prie to, kad darbo užtikrinimui būtų įdiegta daugiau technologijų ir skaitmenizuotas 

darbo procesas? Jei taip, tai kokios technologijos buvo įdiegtos?  

 

Devyni iš dvylikos dalyvių (75 proc.) teigė, kad „Covid 19“ prisidėjo prie to, kad jų darbo procese būtų įdiegta 

daugiau technologijų ir skaitmeniškumo. Jie daugiausia paminėjo vaizdo konferencijas (septyni asmenys), bet 
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taip pat planšetinių kompiuterių naudojimą (du asmenys) ir asmeninio kompiuterio (vienas asmuo) naudojimą bei 

nuotolinį mokymą (du asmenys).Nuotolinę terapiją paminėjo (vienas asmuo). Du iš jų teigė, kad jiems buvo 

pristatytos naujos technologijos. Buvo galima pasirinkti kelis atsakymus.    

5. Ar jaučiatės kompetentingas ir kvalifikuotas naudoti pagalbines technologijas, su kuriomis dirbate? 

 

Devyni iš dvylikos dalyvių (75%) teigė, kad jaučiasi kvalifikuoti dirbti su technologinėmis pagalbinėmis 

priemonėmis, su kuriomis dirba, trys atsakė „ne“. Du asmenys pateikė komentarą, vienas sakė, kad jis / ji gali 

naudotis, bet dar yra kur tobulėti. Kitas asmuo komentavo, kad jam pačiam reikėjo labai daug mokytis. 

Ar jaučiatės kompetentingas ir kvalifikuotas naudoti pagalbines technologijas, su kuriomis dirbate? 

 

Dalyvių balsavimo vidurkis 6 iš 10 (± 2,13). Taip jie įsivertino savo skaitmeninę kompetenciją ir gebėjimą 

naudotis pagalbinėmis technologijomis.  Diapazonas buvo nuo 3 iki 9. (31 lentelė.). 

 

 1 visiškai 

ne 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 pilnai 

∑ - - 2 2 1 1 2 3 1 - 

% - - 16,67 16,67 8,33 8,33 16,67 25 8,33  

Lentelė 31. Skaitmeninių įgūdžių įvertinimas nuo 1 iki 10 

 

 

6. Jūsų nuomone, kokios yra pagrindinės kliūtys skaitmeninėms technologijoms naudoti Jūsų darbe? 

 

Į klausimą „Kokios, jūsų nuomone, yra pagrindinės skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtys?“ atsakė šeši 

asmenys (50 proc.) turi ekonominių priežasčių (nėra galimybės naudotis skaitmeninėmis priemonėmis), aštuoni 

(67 proc.) asmenys, turi geografinių priežasčių (nėra tinkamos informacinių technologijų (IT) infrastruktūros) ir 

šešiems asmenims (50 proc.) trūksta tinkamų IT mokymų. Vienas asmuo teigė, kad pagrindinės kliūtys buvo 

nepakankamas bendradarbiavimas organizacijoje ir laiko trūkumas (galimi keli atsakymai 32 diagrama) 
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Diagrama 32. Pagrindinės skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtys 

 

 

7. Kiek skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymų/kursų lankote vidutiniškai per 

vienerius metus ? 

 

 

Aštuoni iš dvylikos dalyvių (67 proc.) per metus nelankė jokių skaitmeninių įgūdžių / techninių kursų. Trys 

asmenys (25%) lankė 1-2 kursus ir vienas asmuo lankė (8%) 3-4 kursus (33 diagrama). 

 

 

 

Diagrama 33. Kursų lankymas 

 

8. Jei Jūsų atsakymas “0”, prašome pasirinkti tinkamą paaiškinimą: 

 

Nurodytos priežastys, kodėl nedalyvaujama kursuose (34 diagrama.): Du dalyviai įvardijo registracijos 

mokesčius kaip per brangius, du asmenys teigė, kad neturės pakankamai laiko lankyti mokymo kursų, o keturi 

asmenys nerado juos dominančių mokymo kursų. Vienas asmuo pridūrė, kad nereikia dalyvauti kursuose, o 
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kitas asmuo teigė, kad kursus darbdavys siūlė tik laisvalaikiu. 

 

 

Diagrama34: Kursų nelankymo priežastys 

 

9. Ar manote, kad socialiniams darbuotojams reikia daugiau mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / 

pagalbines technologijas? 

 

 

Dešimt iš dvylikos dalyvių (83 proc.) teigė, kad socialiniams / sveikatos priežiūros darbuotojams reikia daugiau 

mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / technologijas, vienas jų nemanė esant reikalingu, vienas sakė, kad jis / ji 

nežino. Vienas asmuo pridūrė, kad mokymosi veiklos turėtų būti vykdomos darbo metu. 

 

10. Ar būtina skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokytis darbo vietoje? 

 

Visi dalyviai (n = 12) teigė, kad skaitmeninių įgūdžių / technologijų reikia mokytis darbo vietoje. (Aukščiau 

paminėtos darbo sritys: pagyvenusių žmonių priežiūra, neįgaliųjų priežiūra, reabilitacija, geriatrinė reabilitacija, 

ūminė neurologija, švietimo sritis, slauga) 

11. Kaip skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymai galėtų padėti Jūsų gebėjimui 

atlikti savo darbą?  

 

Dauguma dalyvių manė, kad skaitmeninius įgūdžius / technologijų mokymai (35 diagrama.) gali teigiamai 

paveikti jų gebėjimą atlikti savo darbą: penki teigė, kad tai supaprastins ar pagreitins kasdienę veiklą (42 proc.). 

Devyni - gautų papildomų ir geresnių darbo galimybių (75 proc.), du teigė nežinantys (17 proc.) Buvo galima 

pasirinkti kelis atsakymus.    
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Diagrama 35: Mokymosi poveikis 

 

 

12. Kokie skaitmeniniai įgūdžiai, galėtų būti veiksmingiausi Jūsų darbe ar kurių įgūdžių norėtumėte išmokti / 

patobulinti? 

 

 

Klausimas „Kokie skaitmeniniai įgūdžiai, jūsų manymu, gali būti efektyviausi jūsų darbui ir kokių norėtumėte 

išmokti / tobulėti?“ atsakė aštuoni asmenys (67 proc.) „pagalbinių technologijų programinę įrangą (mobiliosios 

programos, AAC programinė įranga ir kt.)“ įverdijo šeši asmenys (50 proc.) ir skaitmeninius įrenginius (pvz., 

planšetiniai kompiuteriai, asmeniniai kompiuteriai ir kt.)“, taip pat šešis asmenys nurodė robotiką , keturi 

asmenys (33 proc.) - aukštąsias pagalbines technologijas (pvz., Akių stebėtojais) ir domotiką, trys (25 proc.) – 

žemųjų pagalbinių technologijų įtaisus (pvz., Jungikliai, VOCA, vairasvirtė ir kt. “) ir technines reabilitacijos 

priemones.  Du asmenys (17 proc.) įvardijo virtualią realybę, „Smegenų ir kompiuterio sąsają“ ir „Pritaikytą 

gyvenamąją aplinką“. Buvo galima pasirinkti kelis atsakymus.  (36 diagrama.). 
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Diagrama  36: Dalyvių pageidavimai mokymuisi 

 

13. Ar dalyvautumėte mokymo kursuose, skirtuose skaitmeniniams įgūdžiams / pagalbinėms technologijoms? 

 

Visi dalyviai teigė, kad jie lankys mokymo seminarus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama aukščiau 

paminėtiems skaitmeniniams įgūdžiams / technologijoms. 

14. Ar norėtumėte sužinoti apie mokymo seminarų naujienas ir renginius? 

 

Visi dalyviai patvirtino, kad norėtų būti informuoti apie mokymo seminarų ir renginių naujienas. 

15. Kurie skaitmeninių įgūdžių mokymų aspektai būtų Jums aktualūs?  

 

Dauguma dalyvių, vienuolika iš dvylikos (92%), manė, kad norint žinoti, ar reikia mokytis, būtina žinoti kurso 

programą. Aštuoniems asmenims (67 proc.) tema yra lemiama, o aštuoniems žmonėms - galimybė naudotis 

technologijomis jų darbo vietoje. Šeši asmenys (50%) sakė, kad kursų trukmė būtų pagrindinis dalykas; penki 

asmenys (42 proc.) nurodė kainą, o trys asmenys (25 proc.) - dėstytojų patirtis. Vienas dalyvis pridūrė, kad 

mokymai taip pat turėtų būti siūlomi ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, dirbantiems (pusę dienos) 

(37 diagrama). 

 

 

 

 

Diagrama 37: Priežastys įsijungti į mokymus 
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16. Koks  turėtų būti mokymų/kursų intensyvumas?  

 

 

Atsakymai apie kursų organizavimą labai skyrėsi: Keturi dalyviai (33%) balsavo už vieną dieną per savaitę, trys 

(25%) - už dvi dienas per savaitę, du- už intensyvią savaitę (17%) ), taip pat du iki pusės dienos kelias savaites, 

vienas pridėjo „dvi dienas“ . Niekas nebalsavo už savaitgalius. (38 diagrama). 

 

 

 

Diagrama  38. Mokymosi kursų organizavimas 

 

17. Kokią mokymosi formą rinktumėtės? 

 

 

 

Šeši dalyviai (50 proc.) pirmenybę teikė mišriems mokymams, kaip kursų lankymo būdui, keturi asmenys (33 

proc.) norėtų mokytis akis į akį ir 2 asmenys (17 proc.) mokytųsi internetu (39 diagrama). 
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Diagrama 39. Pageidaujamos mokymosi sąlygos 

 

 

18. Kokią i mokymosi internetu formą pasirinktumėte? 

 

 

Dešimt asmenų (83 proc.) pageidautų, kad mokymosi klasė būtų atvira, septyni (58 proc.) mokytųsi mobiliai, 

o keturi asmenys (33 proc.) pasirinktų mikro mokymąsi. (40 diagrama). Buvo galima pasirinkti kelis 

atsakymus.     

 

 

Diagrama 40. Pageidaujamos mokymosi internetu sąlygos 

 

 

19. Koks tutėtų būtų idealus besimokančiųjų grupės dydis, mokant tiesiogiai? 

 

Idealų mokymosi grupės dydį dalyviai pasirinko taip: septyni asmenys (58 proc.) pasirinko 10–20, o penki (42 

proc.) - 5–10 asmenų grupę. 

20. Aukštosios technologijos ir poreikis mokytis jomis naudotis. 

 

Temas, kurios turėtų būti įtrauktos į mokymus, dalyviai (n = 11) išvardijo pagal pirmenybę taip: (vienas 

asmuo nebalsavo; vienas asmuo neįtraukė robotikos ir pridūrė, kad nežinojo): 

 

1. Technologinės komunikacijos priemonės 

2. Technologinės domotikos priemonės 

3. Reabilitacijos technologinės priemonės 

4. Aukštosios technologijos: virtuali realybė 

5. Aukštosios technologijos: robotika 

6. Aukštosios technologijos: komoiterio ir smegenų sąsaja 
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21. Kokius mokymosi rezultatus, jūsų manymu, svarbiausia pasiekti ? 

 

Tarp mokymosi rezultatų dalyviai (n = 11) įvardijo kaip svarbiausius: 

 

1. Praktiniai įgūdžiai 

2. Teorinės sąvokos / Bendros žinios apie esamas skaitmenines priemones 

 

 

iii. Skaitmeninių įgūdžių poreikis tarp sveikatos priežiūros / socialinės 

globos specialistų Graikijoje (Ergastiri) 

 

Metodinis pagrindimas 

 

Mūsų organizacija dėl vietos socialinių sąlygų pasirinko naudoti „tikslinės grupės“ tyrimo metodą. Pagal projekto 

reikalavimus turėjome tikslinę 9 (devynių) specialistų, dirbančių sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriuje, grupę. 

Susitikimas vyko mūsų organizacijos patalpose Ano Liosia, Atėnuose, Graikijoje, 2020 m. Birželio 5 d. Profesionalai 

buvo išrinkti iš „To Ergastiri“ darbuotojų grupės, atsižvelgiant į jų patirtį, darbo sritį ir akademinį pasirengimą. Visiems 

kandidatams buvo išsiųstas el. laiškas, siekiant informuoti juos apie DDSkill ir tikslinės grupės tikslą, tyrimo metodiką, 

laiką ir vietą ir pan. 

Iš trisdešimt dviejų (32) organizacijos darbuotojų gavome dvylikos (12) dalyvavimo patvirtinimų, kurie buvo 

suapvalinti iki dešimties (10). 

Vienas dalyvis negalėjo dalyvauti, pranešdamas apie tai paskutinę minutę, todėl negalėjome pakeisti dalyvio. 

Demografinė charakteristika 

 

Visi dalyviai yra profesionalai, dirbantys suaugusiųjų, turinčių protinę negalią ir gretutinius sutrikimus (autizmo spektro 

sutrikimas, psichikos negalią), srityje. 

Grupę sudarė trys (3) psichologai, du (2) ergoterapeutas, du (2) kūno kultūros mokytojai - logopedas ir IT specialistas. 

Apklausos rezultatai  

 

Remiantis dalyvių atsakymais ir komentarais, tikslinės grupės rezultatai yra šie. Klausimuose nuo 1 iki 15 buvo 

nagrinėjama socialinių darbuotojų patirtis skaitmeninių įgūdžių ir (arba) pagalbos technologijų srityje ir jų mokymo 
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Yes No 

Digital skills/ Technology aids 

Brain Computer Interface 

Domotics 

Robotics 

High tech assistive technology devices 

Digital devices 

2 
3 

5 

1 
8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Digital skills/ Technology aids 

poreikiai, o 16–22 metų asmenų nuomonė apie tai, kaip turėtų būti organizuojamas skaitmeninių įgūdžių ir (arba) 

technologijų mokymosi kursai. 

 

1. Ar dažniai darbe naudojate skaitmenines priemones? 

 

 

Aštuoni iš devynių dalyvių atsakė teigiamai ir paminėjo, kad dažniausiai jie naudoja nešiojamus kompiuterius ir 

planšetinius kompiuterius ir programas, pvz., Vaizdo įrašams ir „PowerPoint“ pristatymams, kad mūsų naudos 

gavėjai galėtų užsiimti įvairia veikla. (41 diagrama) 

 

 

Diagrama  41: Skaitmeninių įrankių naudojimas 

 

2. Jei į ankstesnį klausimą atsakėte TAIP, kokių rūšių skaitmeninius įgūdžius / technologijas šiuo metu 

naudojate savo darbo vietoje (daugiau nei viena galimybė)? 

 

Aštuoni dalyviai kasdieniniame darbe naudoja skaitmeninius prietaisus, tik vienas naudoja žemų pagalbinių technologijų 

prietaisus, penki naudoja pagalbinių technologijų programinę įrangą; du naudoja virtualios realybės programas 

socialiniuose scenarijuose ir trys domotiką.. 
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Effectiveness of technological tools for PIDs, elder people etc 

a lot quite a lot not much not at all 

 

 

Diagrama 42: Skaitmeninių įgūdžių / technologijos, naudojamos darbo vietoje, rūšis 

 

3. Ar technologines priemones, kurias naudojate savo darbe yra efektyvios ? 

Keturi dalyviai atsakė „labai efektyvios“, keturi dalyviai atsakė „efektyvios“, o vienas - „nelabai efektyvios“ (43 

diagrama). 

 

Paprašyti pakomentuoti, dalyviai sutiko, kad tikrasis poveikis priklauso nuo: profesionalų skaitmeninių įgūdžių lygio, 

globėjų ir šeimos požiūrio ir mokymosi metodų. Buvo pateikti pavyzdžiai, kai klientai, galintys naudotis išmaniaisiais 

telefonais, atsisakė naudoti šablonus ar asmeninius kompiuterius. Sutariama, kad globėjų ir šeimų požiūris į 

technologijų naudojimą vaidina didžiulį vaidmenį klientui priimant technologinę pagalbą ar ne. 

 

Diagrama 43:Technologinių priemonių efektyvumo vertinimas. 

 

4. Ar „Covid 19“ prisidėjo prie to, kad darbo užtikrinimui būtų įdiegta daugiau technologijų ir skaitmenizuotas 

darbo procesas? Jei taip, tai kokios technologijos buvo įdiegtos?  

 

Aštuoni iš devynių dalyvių dirbo nuotoliniu būdu („Microsoft Office 365“ programos). 

Visi specialistai sutiko, kad pandemija „Covid 19“ sukėlė poreikį ir būtinybę diegti skaitmenines technologijas. Visi 

devyni dalyviai dalyvavo nuotolinio mokymo iniciatyvose. Karantino metu tarp specialistų ir paslaugų gavėjų dažnai 

vyko telekonferencijos. Šie skambučiai buvo naudojami nuolatos palaikyti mūsų organizacijos klientus. „Skype“, 

„Viber“ ir „Facebook Messenger“ buvo dažniausiai naudojamos platformos. Naudojant šias telekomunikacijų 

priemones, tai buvo tarsi kasdienis buvimas naudos gavėjų gyvenime šiuo lemiamu pandemijos laikotarpiu. Be to, 

specialistai sukūrė mokomuosius vaizdo įrašus naudos gavėjams. 

5. Ar jaučiatės kompetentingas ir kvalifikuotas naudoti pagalbines technologijas, su kuriomis dirbate? 



DDSkills 
612655-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA 

59 

 

 

 

Aštuoni iš devynių specialistų manė, kad yra kvalifikuoti naudoti pagalbines technologija. Diskusijos metu buvo 

sutarta, kad specialistai neturi pakankamai išsilavinimo, kaip naudot naujausias technologijas, kad naudos gavėjams 

galėtų teikti kokybiškas paslaugas. Vienas dalyvis pažymėjo, kad yra ir vyresnio amžiaus specialistų, kuriems reikia 

mokytis ir IT pagrindų ir į tai reikia atsižvelgti. Dauguma dalyvių nurodė, kad neturi pakankamai technologinės 

įrangos. 

6. Ar jaučiatės kompetentingas ir kvalifikuotas naudoti pagalbines technologijas, su kuriomis dirbate? 

 

Apklausos skalėje nuo 1 iki 10 (1 žemas vertinimas, 10 aukštas vertinimas) dalyviai svyravo nuo 9 iki 5 (1X5, 2X6, 

2X8, 4X9) vidurkis 8. 

7. Jūsų nuomone, kokios yra pagrindinės kliūtys skaitmeninėms technologijoms naudoti Jūsų darbe? 

 

Dalyvių teigimu, pagrindinė kliūtis yra IT mokymo trūkumas (8 iš 9), tik vienas dalyvis pasirinko ekonomines 

priežastis. Vykusioje diskusijoje buvo pabrėžta, kad Graikija apskritai turi mažai skaitmeninių technologijų (tiek 2017 

m., Tiek 2018 m. Graikija užima 27 vietą iš 28 ES valstybių narių, o tai rodo menką sudėtingesnių skaitmeninių 

technologijų integraciją į ekonomiką. Skaitmeninių viešųjų paslaugų ir skaitmeninių įgūdžių našumas tebėra žemas - 

tai gali būti kliūtis tolesnei skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės plėtrai. 

(NACIONALINIŲ INICIATYVŲ SAITMENINIŲ PRAMONIŲ PRIEŽIŪRA, Šalies ataskaita - Graikija, 2019 m. 

Liepos mėn. Įvertinta: 12/06/2020 https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-

32/country_report_-_greece_-_final_2019_0D30BA6D-A5FB- 5608-9F34E267E7515DDE_61207.pdf) 

8. Kiek skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymų/kursų lankote vidutiniškai per 

vienerius metus ? 

 

Penki iš devynių dalyvių nelankė jokių mokymo kursų (0), du dalyvavo 1-2 kursuose per metus, o du pažymi, kad jie 

lanko daugiau nei keturis mokymo kursus per metus (44 digrama). 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_greece_-_final_2019_0D30BA6D-A5FB-
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_greece_-_final_2019_0D30BA6D-A5FB-
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_greece_-_final_2019_0D30BA6D-A5FB-5608-9F34E267E7515DDE_61207.pdf
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Courses attended per year 
 
 
 
 
 

0 1-2 3-4 more than 4 

 

 

 

Diagrama 44: Per metus lankytii kursai. 

 

9. Jei Jūsų atsakymas “0”, prašome pasirinkti tinkamą paaiškinimą: 

 

Du dalyviai nurodė laiko trūkumą, o du - faktinę kursų kainą ir vienas - įdomių siūlomų kursų trūkumą. 

 

10. Ar manote, kad socialiniams darbuotojams reikia daugiau mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / 

pagalbines technologijas? 

 

Visi dalyviai atsakė TAIP. Jiems reikia daugiau išsilavinimo technologijų srityje, tačiau jie pabrėžė, kad šis 

išsilavinimas taip pat turėtų būti teikiamas paslaugų gavėjams, kad rezultatai būtų teigiami abiem pusėms. 

11. Ar būtina skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokytis darbo vietoje? 

 

Visi dalyviai sutiko, kad būtina mokyti skaitmeninių įgūdžių darbo vietoje. Dalyviai nurodė, kad IT pramonė mažai 

domisi specialiai tam sektoriui pritaikytais sprendimais (intelektine negalia). 

12. Kaip skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymai galėtų padėti Jūsų gebėjimui 

atlikti savo darbą?  

 

Keturi dalyviai atsakė, kad tai supaprastins / pagreitins kasdienę veiklą darbo vietoje, o aštuoni mano, kad tai suteiks 

jiems papildomų ir geresnių darbo galimybių (45 diagrama). 
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How would the training about digital skills/technology aids impact on your 
ability to do your job? 

 
4. I do not know 

3. It would not impact at all 

2. It would provide me with additional and better… 

1. It would simplify/speed up daily activities 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

How would the training about digital skills/technology aids impact on your ability to do your job? 

 

 

 

Diagrama 45: Mokymosi svarba 

 

13. Kokie skaitmeniniai įgūdžiai, galėtų būti veiksmingiausi Jūsų darbe ar kurių įgūdžių norėtumėte išmokti / 

patobulinti? 

 

Dalyviai siūlomas technologijas skirstė nuo svarbiausių iki mažiausiai svarbių. Pasirinkimai buvo tokie: 

1. Skaitmeniniai įrenginiai (pvz., planšetiniai kompiuteriai, asmeniniai kompiuteriai ir kt.) 

2. Žemųjų technologijų įtaisai (pvz., Jungikliai, VOCA, vairasvirtė ir kt.) 

3. Aukštųjų technologijų įtaisai (pvz., Akių stebėtojai) 

4. Pagalbinių technologijų programinė įranga (mobiliosios programos, AAC programinė įranga ir kt.) 

 5. Robotika 

6. Virtuali tikrovė 

 

Aštuoni iš devynių dalyvių mano, kad skaitmeniniai prietaisai (pvz., Planšetiniai kompiuteriai, asmeniniai 

kompiuteriai ir kt.), pagalbinių technologijų programinė įranga ir robotika būtų efektyviausi. Šeši renkasi 

robotiką. Penki dalyviai įvertino žemų technologijų prietaisus (pvz., Jungiklius, VOCA, vairasvirtę ir kt.) Ir 

aukštųjų technologijų įrenginius (pvz., Akių stebėjimo prietaisus) kaip naudingus jų darbui. Virtualią tikrovę 

pasirinko septyni (46 diagrama). Buvo galima pasirinkti kelis atsakymus.     
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What kind of digital skill do you think might be most effective for your job or you 

would like to learn/improve? 

 

Virtual Reality 

Robotic

s Assistive technology 

software 

High tech assistive technology 

devices Low tech assistive 

technology device 

Digital devices 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Σειρά 1 

 

 

Diagrama 46: Dalyvių pasirinkimai 

 

14. Ar dalyvautumėte mokymo kursuose, skirtuose skaitmeniniams įgūdžiams / pagalbinėms technologijoms? 

 

Visi dalyviai atsakė teigiamai. 

 

15. Ar norėtumėte sužinoti apie mokymo seminarų naujienas ir renginius? 

 

Aštuoni iš devynių dalyvių norėtų gauti pranešimus apie mokymų, seminarų galimybes ir renginius. 

16. Kurie skaitmeninių įgūdžių mokymų aspektai būtų Jums aktualūs?  

 

Iš dalyviams pateiktų pasirinkimų devyni nurodė kurso temą kaip svarbiausią jų pasirinkimo veiksnį, po to - kainą 

(aštuoni), technologijų prieinamumų darbo vietoje ir kursų programą (keturi). Trys dalyviai renkasi aukštą dėstytojų 

kompetenciją, o du iš devynių nurodė kursų trukmę, kaip svarbū veiksnį pasirenkant mokymus (47 diagrama). 
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Which kind of course would you attend? 

1 

1 

7 

Online training course Face to face training Blended learning 

 

 

 

Diagrama 47: Priežastys prisijungti prie mokymosi kursų. 

 

17. Koks  turėtų būti mokymų/kursų intensyvumas?  

 

Dalyviai dažniausiai (penki iš devynių) pirmenybę teikė mokymuisi vieną dieną per savaitę. Kiti rinkosi  mokytis keletą 

savaičių iš eilės. Dalyviai rinkosi ir mokytis savaitgalį. Dvi mokymosi dienas per mėnesį pasirinko du dalyviai. Šioje 

diskusijoje dalyviai savo pasirinkimą pagrindė dideliu kasdieniu darbo krūviu ir darbo bei šeimos pusiausvyra. Be to, 

penki iš devynių dalyvių paminėjo, kad jie taip pat dirba popietę, kas apsunkina lankymąsi mokymuose. 

18. Kokią mokymosi formą rinktumėtės? 

 

 Dalyviai pageidautų, kad mokymasis būtų mišrus (septyni iš devynių). Du norėtų internetinių mokymo kursų, o 

vienas dalyvis - tik „face to face“ tradicinių klasių mokymo (48 diagrama).  

 

What would you evaluate as necessary to decide to join a training course focused 
on digital skills/technology aids 

 
Availability of the technology within my workplace 

Course duration 
Price 
Topic 

Expertise of the tutors 
General course programme 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

What would you evaluate as necessary to decide to join a training course focused on digital 
skills/technology aids 
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Types of online courses 

1 

2 

6 

Flipped classroom Mobile learning Micro learning 

Diagrana 48: Mokymosi metodo pasirinkimas 

 

 

19. Kokią i mokymosi internetu formą pasirinktumėte? 

 

Jei dalyviai rinktųsi internetinius mokymo kursus, jie norėtų, kad būtų naudojamas „atvirkštinės klasės“ metodas (šeši 

iš devynių). Du dalyviai pirmenybę teikė mobiliajam mokymuisi, o vienas - „Micro“ mokymuisi (49 diagrama.). 

 

Diagrama 49: Pageidaujamos mokymosi internetu sąlygos. 

 

 

20. Koks turtėtų būtų idealus besimokančiųjų grupės dydis, mokant tiesiogiai? 

 

Visi dalyviai pirmenybę teikė nedidelei 5 - 10 žmonių grupei. Tolesnėje diskusijoje vienas dalyvis paminėjo, kad tokia 

maža grupė turi geresnę dinamiką. Keturi dalyviai paminėjo, kad jų patirtis rodo, jog suaugusiųjų mokymosi dinamika 

šioje grupėje reiškia geresnes galimybes keistis darbo patirtimi ir idėjomis. 

21. Aukštosios technologijos ir poreikis mokytis jomis naudotis. 

 

Dalyviams buvo pristatytos naujos technologijos, kurias apims projektas. Dalyvių buvo paprašyta suskirstyti 

mokymosi dalykus iš labiausiai į mažiausiai pageidaujamus. Tokiu būdu gautas reitingas yra toks: 

1. Technologinės komunikacijos priemonės 

2. Technologinės domotikos priemonės 

3. Reabilitacijos technologinės priemonės 

4. Aukštosios technologijos: virtuali realybė 

5. Aukštosios technologijos: robotika 
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6. Aukštosios technologijos: smegenų ir kompiuterio sąsaja 

 

22. Kokius mokymosi rezultatus, jūsų manymu, svarbiausia pasiekti ? 

 

Aštuoni iš devynių dalyvių pareiškė norą pagerinti savo praktinius įgūdžius kasdieniniame darbe. Du renkasi 

teorinius, o keturi dalyviai norėtų įgyti bendrų žinių apie esamas skaitmenines priemones. 

 

 

iv. Skaitmeninių įgūdžių poreikis tarp sveikatos priežiūros / socialinės globos 

specialistų Airijoje  (NUIG) 

 

Metodinis pagrindimas 

„Microsoft Teams“ programos pagalba  įvyko du internetiniai tikslinių grupių posėdžiai, kuriuose dalyvavo 10 dalyvių, 

kiekviename posėdyje - po 5 dalyvius. Susitikimai vyko pagal tikslinės grupės formatą. 

Demografinė charakteristika 

 

+Dalyviai: vienas kineziterapeutas, trys logopedai ir kalbos terapeutai, vienas ergoterapeutas, du elgesio psichologai, 

du elgesio terapeutai ir vienas inovacijų vadovas.  

Dalyvių amžius buvo 20-30 (1), 30-40 (8) ir 40-50 (1). Visi dalyviai dirbo neįgaliųjų tarnybose ir turėjo 4–22 metų 

patirtį. 

Apklausos rezultatai  

 

1. Ar dažniai darbe naudojate skaitmeninius įrankius? 

 

Visi 10 dalyvių nurodė, kad šiuo metu savo darbe naudojasi skaitmeniniais įgūdžiais / technologijomis (50 diagrama). 
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Diagrama 50: Skaitmeninių įrankių naudojimas darbo vietoje 

 

2. Jei į ankstesnį klausimą atsakėte TAIP, kokių rūšių skaitmeninius įgūdžius / technologijas šiuo metu 

naudojate savo darbo vietoje (daugiau nei viena galimybė)? 

 

Šiuo metu naudojamų technologijų spektras apima: skaitmeninius prietaisus (planšetinius kompiuterius, mobiliuosius 

įrenginius, nešiojamus kompiuterius); žemos technologijos pagalbinės technologijos įtaisus (pvz., jungikliai, 

vairasvirtės, motoriniai vežimėliai); aukštųjų technologijų pagalbinių technologijų prietaisus (pvz., akių sekimo 

įrenginiai); pagalbinių technologijų programinė įranga (pvz., AAC programinė įranga ir mobiliosios programos). 

Vienas dalyvis informavo, kad prastai judantiems klientams namų ūkio užduotims atlikti (pvz., atidaryti uždangą ir 

įjungti viryklę) naudojamas gyvenamosios aplinkos skaitmeninis protaikymas (AAL). Vienas dalyvis informavo, 

klientams, sergantiems nerimu ir bijantiems pokyčių, naudoja saugią virtualią erdvę  (VR), kad būtų galima praktikuoti 

įvairias situacijas ir pokyčius (51 diagrama). 
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Diagrama 51. Skaitmeninių technologijų rūšys, naudojamos darbo vietoje 

 

3. Ar technologines priemones, kurias naudojate savo darbe yra efektyvios ? 

 

Paklausti, kaip efektyviai vertina neįgaliesiems skirtas technologines priemones, visi dalyviai nurodė „labai efektyviai“ 

arba „efektyviai“. Tačiau jie nurodė, kad sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių: 

1) prietaisai ar technologijos gali būti nepakankamai naudojami ir priklauso nuo globėjo (personalo ir šeimos) 

įsitraukimo;  

2) Personalo įgūdžių rinkinys - dėl to, kad personalas ir šeimos neturi žinių apie programinę įrangą ir prietaisus, 

todėl padidėja iššūkiai / nustatant, studijuojant prietaiso funkcijas;  

3) darbo krūvis / laikas - įkelti / atnaujinti programinę įrangą be IT palaikymo ir suprasti instrukcijas, kaip naudotis 

įrenginiu;  

4) mokymų stoka - specialistams, kas klientui gali būti geriausia. 

4. Ar jaučiatės kompetentingas ir kvalifikuotas naudoti pagalbines technologijas, su kuriomis dirbate? 

 

Devyni  dalyviai nurodė, kad jie nesijaučia kvalifikuoti dirbti su technologinėmis pagalbinėmis priemonėmis, su kuriomis 

jie dirba, ir vienas pranešė, kad jis jau yra kompetentingas, bet tik su kai kuriais prietaisais. Dalyviai įvertino savo 

pasitikėjimą naudojant technologijas 5 (n = 4), 6 (n = 3), 7 (n = 2), 8 (n = 1).  

5. Jūsų nuomone, kokios yra pagrindinės kliūtys skaitmeninėms technologijoms naudoti Jūsų darbe? 

 

Pagrindinės kliūtys, dėl kurių pranešama apie prieigą prie skaitmeninių technologijų, buvo šios: (1) ekonominės - ypač 

galimybės gauti finansavimą; 2) parama aplinkai mokykloje ir namuose; 3) trūksta IT švietimo ir paramos; 4) nėra 

sistemos, kaip sėkmingai įgyvendinti įsigijus įrenginį; 4) atsakomybė pasirinkti tinkamą prietaisą; ir (6) daugiadalykio 

požiūrio ar tarpžinybinio bendradarbiavimo trūkumas (52 diagrama). 
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Diagrama 52: Skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtys. 

 

6. Kiek skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymų/kursų lankote vidutiniškai per 

vienerius metus ? 

 

Aštuoni iš 10 dalyvių pranešė, kad nelankė jokio oficialaus mokymo. Du dalyviai pranešė lankantys vidutiniškai 1 

kursą per metus, o dar du dalyviai pranešė dalyvavę 4–6 internetiniuose seminaruose apie AAC naudojimą, kuriuos 

paprastai rengia produkto kūrėjas (53 diagrama.). Šeši dalyviai pranešė, kad iš įmonės atstovo gavo neoficialius 

mokymus, apie prietaiso naudojimą. Kai kurie dalyviai nurodė, kad jų vertingiausias šaltinis buvo neformalūs kolegų 

tinklai, kurie domisi technologijomis ar prietaisais, tokiais kaip AAC. 
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Diagrama 53: Per metus lankomų skaitmeninių įgūdžių / technologijų kursų skaičius 

 

 

 

 

Iš tų, kurie pranešė nelankę oficialių mokymų, 8 teigė, kad iki šiol nerado juos dominančių mokymo kursų. Vienas 

teigė, kad nepalankus yra registracijos mokestis, laikas ir negalėjimas rasti jiems įdomių kursų, o vienas dalyvis 

pranešė, kad galimi kursai yra bendresni ir jie ieško informacijos, kaip integruoti technologijas į organizaciją ir 

padaryti jas sistemines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 54: Mokymo kursų nelankymo priežastys 

 

7. Ar manote, kad socialiniams darbuotojams reikia daugiau mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / 

pagalbines technologijas? 

 

Visi 10 dalyvių sutiko, kad socialiniams darbuotojams / sveikatos priežiūros specialistams reikia daugiau mokymų 

apie skaitmeninius įgūdžius / technologijas. Be to, mokytojai ir šeimos turi mokytis.  

8. Ar būtina skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokytis darbo vietoje? 

 

Visi dalyviai sutiko, kad šių įgūdžių būtina mokytis savo darbo vietoje. Keturi dalyviai pabrėžė, kad svarbu mokytis 

praktikuojant ir pamatyti naudojamus prietaisus bei juos išbandyti, o vienas dalyvis teigė, kad konkretaus sektoriaus 

mokymai būtų naudingi. 
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9. Kaip skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymai galėtų padėti Jūsų gebėjimui 

atlikti savo darbą?  

 

Paklausti apie tai, kaip mokymai paveiktų jų gebėjimą atlikti savo darbą, šeši dalyviai nurodė, kad tai suteiks jiems 

papildomų ar geresnių galimybių ar įrenginio pasirinkimo pagrindą, trys teigė, kad tai pagreitintų jų kasdienę veiklą, 

jei darbuotojai ir šeimos turėtų pagrindinių žinių apie skaitmeninius įgūdžius ir technologijas. Vienas dalyvis nebuvo 

tikras ir teigė, kad tai gali priklausyti nuo mokymų (55 diagrama). 

 

 

Diagrama 55: Skaitmeninių įgūdžių / technologijų įtaka specialistų gebėjimui atlikti savo darbą 

 

10. Kokie skaitmeniniai įgūdžiai, galėtų būti veiksmingiausi Jūsų darbe ar kurių įgūdžių norėtumėte išmokti / 

patobulinti? 

 

Paklausti apie tai, kokie skaitmeniniai įgūdžiai, jų manymu, būtų efektyviausi jų darbe labiausiai išvardytiems 

skaitmeniniams įrenginiams, žemų technologijų prietaisams, aukštųjų technologijų prietaisams ir pagalbinių 

technologijų programinei įrangai, nes tai labiau atitinka jų klientų grupės poreikius (56 diagrama). 

 

Diagrama 56. Skaitmeniniai įgūdžiai / technologijos, kurios būtų efektyviausios specialisto darbe 
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Dalyviai manė, kad jiems pirmiausia reikia pasiekti šį lygį prieš pradedant taikyti naujas technologijas. Visi dalyviai 

pranešė, kad turimų duomenų apžvalga būtų naudinga, nes jie manė, kad šiuo metu jie turi kreiptis į kiekvieną įmonę, 

norėdami sužinoti apie kiekvieną įrenginį, tačiau centralizuotai nieko nėra. Jie išsamiau išreiškė susidomėjimą 

prietaisais, kurie svarbūs klientui (jei jie yra finansiškai prieinami). Dalyviai taip pat pareiškė, kad reikia daugiau 

įrodymų bazės apie prietaiso (-ų) efektyvumą, siekiant patikrinti, ar technologija yra geresnė už tradicinę parinktį, ir 

prielaidų, reikalingų jai naudoti, sąrašą. Visų pirma reikalinga įvertinimo sistemą nustatyti, ar įrenginys tinka klientui.  

11. Ar dalyvautumėte mokymo kursuose, skirtuose skaitmeniniams įgūdžiams / pagalbinėms technologijoms? 

 

Visi dalyviai pareiškė, kad jie lankys mokymo seminarus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniams 

įgūdžiams ir technologinėms priemonėms, ir bus atnaujinti mokymų dirbtuvėse ir renginiuose. 

 

12. Koks  turėtų būti mokymų/kursų intensyvumas?  

 

Atsižvelgdami į tai, kaip kursai turėtų būti organizuojami, 5 dalyviai pasirinko intensyvią savaitę, nes jie pranešė, kad 

lengviau blokuoti laisvalaikį nuo darbo ir sutelkti dėmesį į turinį. Tačiau 5 dalyviai nurodė, kad jiems labiau patiko, jei 

mokymai buvo laipsniškesni (pvz., dvi dienas per mėnesį kelis mėnesius arba vieną dieną per savaitę kelias savaites), nes 

jie pranešė, kad tai suteikia jiems galimybę apmąstyti ar išbandyti įrenginį ir paskui gauti tolesnius veiksmus . 

13. Kurie skaitmeninių įgūdžių mokymų aspektai būtų Jums aktualūs?  

 

Potencialiems mokymų dalyviams būtų aktualu: mokymų tema (n = 8), kaina (n = 7), kurso trukmė (2), jų darbo svarba / 

galimybė naudotis technologijomis darbo vietoje (n = 3), kaip ji teikiama (n = 3), dėstytojo (n = 3) patirtis būtų svarbi (57 

diagrama).  
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diagrama 57 Veiksniai, turintys įtakos jūsų apsisprendimui dalyvauti skaitmeninių įgūdžių / technologijos mokymo 

kursuose 

 

14. Kokią mokymosi formą rinktumėtės? 

 

Atsižvelgdami į tai, kaip kursai turėtų būti organizuojami, 5 dalyviai pasirinko intensyvią savaitę, nes jie pranešė, kad 

lengviau blokuoti laisvalaikį nuo darbo ir sutelkti dėmesį į turinį. Tačiau 5 dalyviai nurodė, kad jiems labiau patiko, jei 

mokymai buvo laipsniškesni (pvz., Dvi dienas per mėnesį kelis mėnesius arba vieną dieną per savaitę kelias savaites), nes 

jie pranešė, kad tai suteikia jiems galimybę apmąstyti ar išbandyti įrenginį ir paskui gauti tolesnius veiksmus. 

15. Kokią i mokymosi internetu formą pasirinktumėte? 

 

Iš 10 dalyvių aštuonių nurodė, kad pirmenybę teikia mišriam mokymuisi, o du – mokymuisi akis į akį. Kalbant apie 

internetinius kursus, dalyviai nurodė, kad jie būtų suinteresuoti gauti turinį per „atvirkštinę klasę“ (n = 3), mikro mokymąsi (n 

= 4), mišrų mokymąsi (n = 3) arba kombinuotą atvirkštinio ir mikro derinį (58 diagrama).  

 

Diagrama  58. Dalyvių požiūris į mokymosi turinį 

16. Koks turtėtų būtų idealus besimokančiųjų grupės dydis, mokant tiesiogiai? 

 

Mokymosi akis į akį metu visi dalyviai nurodė, kad 10 dalyvių būtų optimaliausia, o 20–25 būtų viršutinė riba, jei susidarytų 

didelė grupė. 

17. Aukštosios technologijos ir poreikis mokytis jomis naudotis. 

 

Paprašyti nurodyti, kokioms pagalbinėms technologinėms priemonėms jie teikia pirmenybę, kurios, jų manymu, turėtų būti 

įtrauktos į mokymus, šeši dalyviai nurodė, kad komunikacijos technologijos yra jų didžiausias prioritetas, penki dalyviai 

išreiškė susidomėjimą VR ir vienas dalyvis - visomis temomis (t. Y. Domotika, smegenų kompiuterio sąsaja, VR ir robotika). 
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Kalbant apie numatomus mokymosi rezultatus lankant mokymus, penki dalyviai teigė, kad jiems svarbu praktiniai įgūdžiai, 

teorinės sąvokos ir bendros žinios apie esamas skaitmenines priemones. Kitiems praktiniams įgūdžiams (n = 4) ar 

bendroms žinioms apie esamas priemones (n = 2) buvo skiriamas pagrindinis dėmesys. Vienas dalyvis pranešė, kad norėtų 

sužinoti daugiau apie tai, kaip įvertinti technologijų efektyvumą ir kaip padaryti jas tvarias klientams (59 diagrama). 

 

 

Diagrama  59: Dalyvius dominantys mokymosi rezultatai 

 

 

 

 

v. Skaitmeninių įgūdžių poreikis tarp sveikatos priežiūros / socialinės globos 

specialistų Lietuvoje (JDC) 

 

Metodinis pagrindimas 

 

Buvo atlikta internetinė apklausa. Su galimais kandidatais buvo susisiekta „Facebook“, el. paštu, telefonu. 

Nuoroda buvo išsiųsta asmenims, dirbantiems socialinės rūpybos sektoriuje tiesiogiai su proto negalią turinčiais paslaugų 

gavėjais. Internetinė apklausa vyko nuo 2020 m. gegužės 30 d. iki birželio 9 d. 

Apklausą užpildė 26 respondentai. 

 

 

Demografinė charakteristika 

Amžius (60 diagrama): 
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• dešimt respondentų  nuo  0 iki 30 (38,5%), 

• penki respondentai nuo 30 iki 40 (19,2%), 

• aštuoni respondentai nuo 40 iki 50 (30,8%), 

• vienas respondentas nuo 50 iki 60 (3,8%) 

• du respondentai nuo 60 metų (7,7%). 

 

Diagrama 60: Respondentų amžius 

 

Profesija: socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, specialiųjų poreikių mokytojai. 

 

Darbo sritis: sutrikusio intelekto žmonių dienos centrai, vietos savivaldybės socialinės pagalbos skyrius, respublikinės 

ligoninės socialinės pagalbos skyrius. 

Pagrindinės pareigos: tiesioginis darbas su neįgaliaisiais; politikos formavimas žmonėms su negalia; socialinių darbuotojų 

darbo koordinavimas. 

Klientų grupės: sutrikusio intelekto žmonės. 

 

Respondentų darbo patirtis (61 diagrama): 

• 1 metų patirtis 4 respondentai (15,38%), 

• 2 metų patirtis 4 respondentai (15,38%), 

• 3 metų patirtis 3 respondentai (11,54%), 

• 4 metų patirtis 1 respondentas (3,85%), 

• 5 metų patirtis 2 respondentai (7,69%), 

• 7 metų patirtis - 2 respondentai (7,69%), 
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• 10 metų patirtis: 1 respondentas (3,85%), 

• 11 metų patirtis - 2 respondentai (7,69%), 

• 12 metų patirtis: 1 respondentas (3,85%), 

• 18 metų patirtis - 2 respondentai (7,69%), 

• 20 metų patirtis - 2 respondentai (7,69%), 

• 22 metų patirtis - 2 respondentai (7,69%). 

 

 

 

 

Figure 61: Work experience of respondents. 

 

Apklausos rezultatai  

 

Toliau rezultatai aprašomi anketos tvarka. Klausimuose nuo 1 iki 15 buvo nagrinėjama socialinių darbuotojų patirtis 

skaitmeninių įgūdžių ir (arba) pagalbos technologijų srityje ir jų mokymosi poreikiai, o 16–22 klausimuose asmenų 

nuomonė apie tai, kaip turėtų būti organizuojamas skaitmeninių įgūdžių ir (arba) technologijų mokymosi kursai, ir jų 

organizavimo ypatumai.  

 

1. Ar dažniai darbe naudojate skaitmeninius įrankius? 

 

Dvidešimt penki iš 26 respondentų darbe dažnai naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis (62 diagrama). 
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Diagrama 62: Skaitmeninių įrankių naudojimas darbe 

 

2. Jei į ankstesnį klausimą atsakėte TAIP, kokių rūšių skaitmeninius įgūdžius / technologijas šiuo metu 

naudojate savo darbo vietoje (daugiau nei viena galimybė)? 

 

Skaitmeninės priemonės, kurias respondentas naudoja darbe (63 diagrama): 

• Skaitmeniniai įrenginiai (pvz., planšetiniai kompiuteriai, asmeniniai kompiuteriai ir kt.) - 25 respondentai (100%) 

• Žemųjų technologijų įtaisai (pvz., jungikliai, VOCA, vairasvirtė ir kt.) 2 respondentai (8%) 

• Aukštųjų technologijų prietaisai (pvz., Akių stebėtojai) 0 respondentų (0%) 

• Pagalbinių technologijų programinė įranga (mobiliosios programos, AAC programinė įranga ir kt.) 7 respondentai (28%) 

• Robotika 0 respondentų (0%) 

• Virtuali realybė 0 respondentų (0%) 

• Domotika 0 respondentų 0%) 

• 1 apklaustasis pagalbinis gyvenimas (4%) 

• Smegenų kompiuterio sąsaja 0 respondentų (0%) 
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Diagrama 63: Respondentai naudoja savo darbe skaitmenines priemones 

 

3. Ar technologines priemones, kurias naudojate savo darbe yra efektyvios ? 

 

Technologinių priemonių efektyvumo rodiklis (64 diagrama):  

• Labai efektyvios - 7 respondentai (26,9%) 

• efektyvios - 18 respondentų (69,2 proc.) 

• truputį efektyvios - 0 respondentų (0%) 

• ne efektyvios - 0 respondentų (0%) 

Komentaras: Technologinės priemonės yra veiksmingos, tačiau jų nėra (jų nėra darbo vietoje) 
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Diagrama 64: Neįgaliųjų technologinių priemonių efektyvumo rodiklis 

 

4. Ar „Covid 19“ prisidėjo prie to, kad darbo užtikrinimui būtų įdiegta daugiau technologijų ir skaitmenizuotas 

darbo procesas? Jei taip, tai kokios technologijos buvo įdiegtos?  

 

Covid –19 metu naudoti darbo metodai (65diagrama): 

• Nuotolinis darbas - 24 respondentai (92,3%) 

• Nuotolinis mokymas - 23 respondentai (88,5%) 

• E-sveikata - 5 respondentai (19,2%) 

• Robotika - 0 respondentų (0%) 

 



DDSkills 
612655-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA 

79 

 

 

Diagrama 65: „Covid“ metu naudoti darbo metodai –19. 

5. Ar jaučiatės kompetentingas ir kvalifikuotas naudoti pagalbines technologijas, su kuriomis dirbate? 

 

Respondentų, kurie jaučiasi kvalifikuoti dirbti su technologinėmis priemonėmis, skaičius (66 diagrama). 

19 respondentai jaučiasi kompetentingi (73,1%) 

4 respondentai – nekompetentingi (15,4%) 

Komentarai: 

• įgūdžių trūkumas -1 respondentas (3,8%) 

• ne visada jaučia kompetenciją -1 respondentas (3,8%) 

• technologijos nuolat keičiasi, todėl negaliu pasakyti visiškai taip -1 respondentas (3,8%) 

 

 

Diagrama 66: Respondentų kvalifikacija naudotis technologijas darbe. 

 

6. Jūsų nuomone, kokios yra pagrindinės kliūtys skaitmeninėms technologijoms naudoti Jūsų darbe? 

 

Respondentai taip  įvertino savo kompetenciją naudoti pagalbines technologijas (67 diagrama). 

Respondentų atsakymų vidurkis 7 ir 8 (iš 10) pagal pasitikėjimą skaitmeninėmis įgūdžiais / technologijomis skalę, 

naudodami skalę nuo 0 iki 10, nurodydami, kaip pasitiki skaitmeninėmis įgūdžių / technologijomis. 

Diapazonas buvo toks: 

1 - 0 respondentų (0,00%) 

2 - 0 respondentų (0,0%) 

3 - 1 respondentas (3,8%) 
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4 - 0 respondentų (0,0%) 

5 - 2 respondentai (7,7%) 

6 - 4 respondentai (15,4 % 

7 - 7 respondentų (26,9%) 

8 - 7 respondentai (26,9%) 

9 - 3 respondentai (11,5%) 

10 - 2 respondentai (7,7%) 

 

 

Diagrama 67: pasitikėjimas skaitmeniniais įgūdžiais - įvertinimas nuo 0 iki 10. 

 

 

7. Jūsų nuomone, kokios yra pagrindinės kliūtys skaitmeninėms technologijoms naudoti Jūsų darbe? 

 

Pagrindinės skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtys (68 diagrama). 

• ekonominiai sunkumai - 10 respondentų (38,5%) 

• geografinės kliūtys - 0 respondentų (0,0%) 

• tinkamo išsilavinimo IT trūkumas - 19 respondentų (73,1 proc.) 

Komentarai: nėra kliūčių -1 respondentas (3,8%) 
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Diagrama 68: pagrindines skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtis 

 

8. Kiek skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymų/kursų lankote vidutiniškai 

per vienerius metus ? 

 

Respondentų mokymosi apie skaitmeninius įgūdžius / technologijas dažnis (69 diagrama):\ 

•  0 kursų -11 respondentų (42,3%) 

• 1-2 kursai -14 respondentų (53,8%) 

• 3-4 kursai -1 respondentai (3,8%) 

• daugiau nei 4 kursai - 0 respondentų (0,0%) 
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Diagrama 69: Kursų skaičius per metus. 

 

9. Jei Jūsų atsakymas “0”, prašome pasirinkti tinkamą paaiškinimą: 

 

Kursų nelankymo priežastys (70 diagramoje) 

• Registracijos mokesčiai per skaitmeninių įgūdžių kursus yra per brangūs - 7 respondentai (53,8%) 

• Aš neturiu pakankamai laiko lankyti mokymo kursus - 3 respondentai (23,1%) 

• Iki šiol neradau mane dominančių mokymo kursų - 2 respondentai (15,4 proc.) 

 

Komentarai: visos priežastys, kaina, laikas, šeima.
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Diagrama 70: Mokymosi kursų nelankymo priežastys 

 

10. Ar manote, kad socialiniams darbuotojams reikia daugiau mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / 

pagalbines technologijas? 

Visi respondentai (100%) manė, kad socialiniams / sveikatos priežiūros darbuotojams reikia daugiau mokymų apie 

skaitmeninius įgūdžius / technologijas. 

 

11. Ar būtina skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokytis darbo vietoje? 

 

Visi respondentai (100 proc.) teigė, kad skaitmeninių įgūdžių / technologijų reikia mokytis darbo vietoje. 

 

12. Kaip skaitmeninių įgūdžių / pagalbinių technologijų naudojimo mokymai galėtų padėti Jūsų 

gebėjimui atlikti savo darbą?  

 

Skaitmeniniai įgūdžiai / technologijos kurios gali daryti poveikį darbui (71 diagrama): 

• supaprastintų / pagreitintų kasdienę veiklą - 23 respondentai (88,5%) 

• suteiktų papildomų ir geresnių galimybių pasirinkti darbą - 17 respondentų (65,4%) 

• neturėtų jokios įtakos - 1 respondentas (3,8%) 

• Aš nežinau 0 respondentų (0,0%) 
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Diagrama 71: Poveikis darbui 

 

13. Kokie skaitmeniniai įgūdžiai, galėtų būti veiksmingiausi Jūsų darbe ar kurių įgūdžių norėtumėte 

išmokti / patobulinti? 

 

Respondentai pageidautų išmokti šių skaitmeninių įgūdžių (72 diagrama): 

• Skaitmeniniai prietaisai (pvz., Planšetiniai kompiuteriai, asmeniniai kompiuteriai ir kt.) - 19 respondentų (73,1 

proc.) 

• Žemųjų pagalbinių technologijų prietaisai (pvz., Jungikliai, VOCA, vairasvirtė ir kt.) - 7 respondentai (26,9%) 

• Aukštųjų pagalbinių technologijų prietaisai (pvz., Akių stebėtojai) - 10 respondentų (38,5 proc.) 

• Pagalbinių technologijų programinė įranga (mobiliosios programos, AAC programinė įranga ir kt.) - 13 

respondentų (50, 

• 0%) 

• Robotika - 7 respondentai (26,9%) 

• Virtuali realybė - 8 respondentai (30,8%) 
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Diagrama 72: Skaitmeninių įgūdžių mokymosi pageidavimai 

 

14. Ar dalyvautumėte mokymo kursuose, skirtuose skaitmeniniams įgūdžiams / pagalbinėms 

technologijoms? 

Motyvacija mokytis skaitmeninių įgūdžių / technologijų . Visi respondentai (100 proc.) teigė pageidautų lankyti mokymo 

seminarus, skirtus skaitmeniniams įgūdžiams / technologijoms. 
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15. Ar norėtumėte sužinoti apie mokymo seminarų naujienas ir renginius? 

 

Visi respondentai (100 proc.) teigė, kad pageidautų gauti informaciją apie mokymus, seminarus, skirtus mokytis 

skaitmeninių įgūdžių / technologijų. 

 

 

16. Kurie skaitmeninių įgūdžių mokymų aspektai būtų Jums aktualūs?  

Pagrindinės priežastys prisijungti prie mokymų, skirtų skaitmeniniams įgūdžiams / technologijoms (73 diagrama): 

• Bendrojo kurso programa - 15 respondentų (55,6%) 

• Dėstytojų  patirtis - 7 respondentai (25,9%) 

• Tema (pvz., Siūlomų skaitmeninių įgūdžių rūšis) - 18 respondentų (66,7 proc.) 

• Kaina - 18 respondentų ((66,7%) 

• Kurso trukmė - 15 respondentų (55,6%) 

• Technologijų prieinamumas darbo vietoje - 23 respondentai (85,2%) 
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Diagrama 73: Priežastys prisijungti prie mokymo kursų. 

 

17. Koks  turėtų būti mokymų/kursų intensyvumas?  

Mokymo kursų organizavimas (74 diagrama): 

• Intensyvi savaitė - 3 respondentai (11,1%) 

• Kai kurie savaitgaliai per tą patį mėnesį - 0 respondentų (0,0%) 

• Dvi dienos per mėnesį kelis mėnesius - 3 respondentai (11,1%) 

• Viena diena per kelias savaites -21 respondentas (77,8%) 

 

Diagrama 74: Mokymo kursų organizavimas. 
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18. Kokią mokymosi formą rinktumėtės? 

 

Pageidaujamos mokymosi sąlygos (75 diagrama): 

• Internetinis mokymo kursas - 1 respondentas (3,7%) 

• Mokymai akis į akį - 10 respondentų (37%) 

• Mišrus mokymasis *: internetinio mokymo ir mokymo „akis į akį“ derinys - 16 respondentų 

 

 

Diagrama 75:  Pageidaujamos mokymosi sąlygos 
 

19. Kokią i mokymosi internetu formą pasirinktumėte? 

Pageidaujamos internetinės mokymosi sąlygos (76 diagrama): 

• atvirkštinė klasė - 14 respondentų (51,9%) 

• Mobilus mokymasis - 8 respondentai (29,6%) 

• Mikro mokymasis - 4 respondentai (14,8%) 

Komentarai: Aš norėčiau tradicinio mokymosi. 
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Diagrama 76:  Pageidaujamos mokymosi internetu sąlygos 
 

20. Koks turtėtų būtų idealus besimokančiųjų grupės dydis, mokant tiesiogiai? 

Idealus mokymosi grupės dydis (77 diagrama): 

• 5-10 besimokančiųjų - 25 respondentai (92,6%) 

• 10-20 besimokančiųjų - 2 respondentai (7,4%) 

• 20-30 besimokančiųjų - 0 respondentų (0,0%) 

 

 

Diagrama 77: Idealus grupės dydis. 
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21. Aukštosios technologijos ir poreikis mokytis jomis naudotis. 

Aukštųjų technologijų respondentai yra motyvuoti mokytis (3 lentelė ir 78 diagrama): 

Ne visi respondentai suprato, kaip atsakyti į klausimą Nr. 21.  

Tik 11 respondentų nurodė pirmenybę eilės tvarka. Likusieji pažymėjo tik vieną pageidavimą. 

Pirmenybė tvarka buvo tokia: 

1.  

Technologinė 

pagalba domotika 

2.  

Technologinė

s komunikacijos 

priemonės 

3.  

Technologinė 

pagalba 

reabilitacijai 

4. 

Aukštosios 

technologijos: 

smegenų 

kompiuterio 

sąsaja 

5. 

Aukštosios 

technologijos: 

virtuali 

realybė 

6. 

Aukštosios 

technologijos

: robotika 

Respondent N.1 2 3 6 1 5 4 

Respondent N.2 2 5 3 4 1 6 

Respondent N.3 3 2 4 6 5 1 

Respondent N.4 2 1 3 1 6 5 

Respondent N.5 6 2 3 1 5 4 

Respondent N.6 2 3 1 5 6 4 

Respondent N.7 2 6 3 5 4  

Respondent N.8 2 5 3 1 4 6 

Respondent N.9 5 2 1 - - - 

Respondent 

N.10 

4 1 5 3 2 6 

Respondent 

N.11 

2 6 1 5 3 4 

 No. 1 – 0 No. 1 – 2 No. 1 – 3 No. 1 – 4 No. 1 – 1 No. 1 – 1 

No. 2 – 7 No. 2 – 3 No. 2 – 0 No. 2 – 0 No. 2 – 1 No. 2 – 0 

No. 3 – 1 No. 3 – 2 No. 3 – 5 No. 3 – 1 No. 3 – 1 No. 3 – 0 

No. 4 – 1 No. 4 – 0 No. 4 – 1 No. 4 – 1 No. 4 – 2 No. 4 – 4 

No. 5 – 1 No. 5 – 2 No. 5 – 1 No. 5 – 3 No. 5 – 3 No. 5 – 1 

No. 6 – 1 No. 6 – 2 No. 6 – 1 No. 6 – 1 No. 6 – 2 No. 6 – 3 

 

3 lentelė. Respondentų pateikti atsakymai pagal „pirmenybę teikiančias technologijas“, kurių jie norėtų išmokti. 

Kiti respondentai pasirinko taip: 

• Technologinė pagalba domotika - 10 respondentų (37%)  

• Technologinės komunikacijos priemonės - 12 respondentų (44,4%) 

• Technologinė pagalba reabilitacijai - 8 respondentai (29,6%) 
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• Aukštosios technologijos: smegenų kompiuterio sąsaja - 6 respondentai (22,2%) 

• Aukštosios technologijos: virtuali realybė - 9 respondentai (33,3%) 

• Aukštosios technologijos: robotika - 6 respondentai (22,2%) 

• Diagrama 78: Respondentų poreikis mokytis aukštųjų technologijų  

 

Diagrama 78: Respondentų poreikis mokytis aukštųjų technologijų  

 

22. Kokius mokymosi rezultatus, jūsų manymu, svarbiausia pasiekti ? 

Svarbiausi mokymosi rezultatai (4 lentelė ir 79 diagrama): Ne visi respondentai supranta, kaip  atsakyti į klausimą Nr. 22. 

Tik 10 respondentų nurodė pirmenybę eilės tvarka. Kiti tiesiog pasirinko jiems tinkamą variantą. 

Pirmenybė tvarka pasirinkta taip: 

Praktiniai įgūdžiai Teorinės žinios Bendros žinios apie esamus skaitmeninus įrankius 

3 2 1 

3 1 2 

3 1 2 
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1 2 3 

1 2 3 

3 1 2 

1 2 3 

1 3 2 

1 2 3 

3 2 1 

No. 1 – 5 

 

No. 2 – 0 

 

No. 3 – 5 

No. 1 – 3 

 

No. 2 – 6 

 

No. 3 – 1 

No. 1 – 2 

 

No. 2 – 4 

 

No. 3 – 4 

 

4 lentelė. Respondentų pateikti atsakymai pagal pageidavimus pagal svarbiausius mokymosi rezultatus. 

• Praktiniai įgūdžiai - 16 respondentų (59,3%) 

• Teorinės sąvokos - 11 respondentų (40,7%) 

 

Diagrama 79: Mokymosi rezultatai laikomi svarbiausiais pasiekti. 

 

23. Sunkumai, apie kuriuos pranešė dalyviai pildydami apklausą: 

• Reikia mokymų 

• Norėčiau pagilinti savo skaitmenines žinias. 

• Labai atuali tema, būtų gerai, jei būtų proveržis skaitmenizuojant pagalbą neįgaliesiems 
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• Įdomu. Tik kai kurios IT programos žinomos tik iš TV laidų, tai sunku vertinti jų poreikį 

• Aiški. Neilga apklausa 

• Apklausa padeda suprasti, kiek daug galimybių galime pasiekti darbe, tereikia jų siekti. 

• Manau, tai svarbu ir būtina, kad kuo daugiau socialinis darbuotojas sužinotų apie naująsias technologijas. Todėl, 

kad gyvename technologijų amžiuje ir kuo daugiau sužinosime ir išmoksime, taip galėsime pagerinti/palengvinti 

PG gyvenimo kokybę. 

• Puiki apklausa. 

• Įdomi apklausa. Manau gauti atsakymai leis numatyti konkrečius poreikius . 

• Nesu daug susidūrusi su aukštosiomis technologijomis, todėl į anketą nebuvo lengvą atsakyti. Tiksliai net 

nežinau kas yra svarbiausia ir naudingiausia iš šių technologijų. Pirmiausiai reikėtų bendrinių žinių apie 

aukštąsias technologijas ir skaitmenizavimą. 

• . 

• :) 

• Tikslinga apklausa padedanti pasverti savo skaitmeninių ir išmaniųjų technologijų kompetenciją, apgalvoti jų 

naudojimo galimybes ir tiesioginę naudą paslaugų gavėjams bei jų šeimoms. 

• Apklausa buvo įdomi, sužinojau naujų sąvokų reikšmes. 

• Išsamūs klausimai bei suprantami atsakymų variantai. Apklausos tema tikrai aktuali. 

• Esu pasiruošusi ir laukiu mokymų! 

• Apklausa tinkanti nustatyti poreikius ateities mokymams 

• Įdomi apklausa 

• . 

• Informatyvi apklausa. 

• - 

• Įdomi ir naudinga. Tai tarsi savęs įsivertinimas. Manau, kad turiu dar daug ko išmokti. 

• Vien jau iš apklausos sužinojau naujos informacijos :) 

• Tikrai įdomi ir informatyvi apklausa 

• Naudinga apklausa, svarbi mūsų įstaigai. 

• Būtu smagu, jei po apklausos tikrai būtu mokymai kokia nors tema. 

• Sąvokos - BCI, Virtuali realybė, Robotika, Domotika, turėtų būti paaiškintos apklausos pradžioje. 
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vi. Skaitmeninių įgūdžių poreikis tarp sveikatos priežiūros / socialinės globos specialistų 

Kipre (MMC) 

Metodinis pagrindimas 

Apklausa buvo atlikta internete paverčiant pateiktą klausimyną į „Google“ formą.  

M.M.C. susisiekė su potencialiais sveikatos priežiūros ir socialinės priežiūros specialistais, dirbančiais su 

neįgaliaisiais asmenimis ar psichinės sveikatos klausimais. Su dalyviais susisiekta iš pradžių telefonu, o vėliau 

elektroniniu paštu, išsiųsta jiems atitinkama nuoroda kartu su informacija apie projektą ir konkretaus tyrimo tikslą. 

Internetinė apklausa vyko 2020 m. Birželio 5–18 d., Vienuolika (11) asmenų užpildė internetinę anketą. 

Demografinė charakteristika 

Amžius (80 diagrama):  

Septyni (7) asmenys buvo nuo 30 iki 40 metų (63,6%),  

du (2) asmenys nuo 50 ir 60 metų (18,2%),  

vienas (1) asmuo buvo nuo 20 iki 30 metų (9,1%), 

 o vienas (1) asmuo buvo nuo 40 iki 50 metų (9,1%). 

 

 

 

 

Diagrama 80: dalyvių amžius 

 

Profesija ir pagrindinės pareigos. Tarp dalyvių buvo keturi (4) socialiniai darbuotojai, dirbantys su žmonėmis su 

negalia, vienas (1) klinikinis psichologas, dirbantis su suaugusiaisiais, turinčiais psichologinių sunkumų, pradedant 

lengvu nerimu ir fobijomis, baigiant šizofrenija, vienas (1) vyresnysis ergoterapeutas (dirbęs pastaruosius 25 metus), 

prižiūrintis OT Kipro sveikatos ministerijos psichikos sveikatos departamente, vienas (1) specialiojo ugdymo 

mokytojas, vienas (1) slaugos studentas, šiuo metu dirbantis geriatrijos įstaigose ir besimokantis klinikinėje 

praktikoje. Nikosijos pagrindinė ligoninė, vienas (1) sutrikusio intelekto žmonių dienos centro vadovas, vienas (1) 

dienos priežiūros centro profesinės reabilitacijos programų vadovas, teikiantis profesinį mokymą ir mokymą 
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suaugusiesiems, turintiems proto negalią, ir vienas (1) pardavimų ir pacientų paslaugų vadovas. 

Apklausos rezultatai  

 

Rezultatai aprašomi žemiau pateiktos anketos tvarka. Klausimuose nuo 1 iki 15 buvo nagrinėjama socialinių 

darbuotojų patirtis skaitmeninių įgūdžių ir (arba) pagalbos technologijų srityje ir jų mokymo poreikiai, o 16–22 

klausimuose išsakyta apklaustųjų nuomonė apie tai, kaip turėtų būti organizuojamas skaitmeninių įgūdžių ir (arba) 

technologijų mokymo kursai, ir jų ypatybės. 

 

1. Devyni (9) dalyviai atsakė „Taip“ į klausimą „Ar dažniausiai dirbdami naudojate skaitmenines priemones?“ 

(81,8%) ir du (2) dalyviai atsakė „Ne“ (18,2%) (81 diagrama). 

 

 

 

Diagrama 81:  Skaitmeninių įrankių naudojimas darbe. 
 

2. Iš dešimties (10) dalyvių, kurie ankstesniame klausime atsakė „Taip“, aštuoni (8) asmenys šiuo metu 

naudoja „skaitmeninius prietaisus“ savo darbo vietoje (80 proc.), Vienas (1) asmuo naudoja „žemų pagalbinių 

technologijų prietaisus“. “(10 proc.), Du (2) asmenys naudojasi„ aukštųjų pagalbinių technologijų įtaisais “(20 

proc.), Penki (5) asmenys naudoja„ pagalbinių technologijų programinę įrangą “(50 proc.), O vienas (1) asmuo 

atsakė„ aplinkos pagalba gyvenančių “(10 proc.). Sąsajos elementai „Robotika“, „Virtuali realybė“, „Domotika“ ir 

„Smegenų kompiuteris“ nebuvo pasirinkti visiškai. Į šį klausimą buvo galimi keli atsakymai (82 diagrama).                           
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3. Į klausimą „Ar technologines priemones, kurias naudojate savo darbe yra efektyvios ? dalyviai atsakė taip: 

„labai efektyvios“ (du) dalyviai (18,2%), „efektyvios“ - šeši (6) dalyviai (54,5%), „truputį efektyvios“ - du (2) 

dalyviai (18) , 2%) ir vieno (1) dalyvio (9,1%) „Ne efektyvios“ (83 pav.). 

 

Keletas komentarų apie pirmiau pateiktą klausimą: 

a) Technologijos mūsų darbe yra pagrindinė pacientų bendravimo / užimtumo / pramogų priemonė; 

b) Technologinės priemonės gali būti labai veiksmingos tiek pagyvenusiems žmonėms, tiek žmonėms, turintiems 

specialių poreikių, nes technologijos gali padidinti jų savarankiškumą ir bendravimo įgūdžius, išplėsti jų vaizduotę ir 

kūrybiškumą bei netgi padidinti jų motorinius įgūdžius; 

c) Nepaprastai sunku naudotis, ypač pagyvenusiems žmonėms, nes neturi ankstesnės patirties ir dažnai pasipriešina 

įgyti naujų technologinių įgūdžių;  

d) Labai veiksminga terapeutams, tačiau tai priklauso nuo intelektualinių paciento galimybių. 

 

 

Figure 83. Considered 

effectiveness of technological 

tools 

 

 

 

 

4. Dešimt (10) dalyvių iš vienuolikos (11) teigė, kad „Covid-19“ prisidėjo prie to, kad jų darbo procese 

būtų įdiegta daugiau technologijų ir skaitmeninių įrankių. Iš dešimties (10) respondentų šeši (6) paminėjo, 

kad naudojosi „nuotolinio darbo“ (60%) galimybėmis, keturi (4) „nuotolinio mokymosi“ galimybėmis (40 

proc.) Ir du (2) „telekomunikacijų“ klausimais (20 proc.). Į šį klausimą buvo galimi keli atsakymai. (84 

diagrama). 
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Diagrama 84.  „Covid-19“ poveikis technologijoms ir skaitmenizavimui 
 

 

5. Dešimt (10) iš vienuolikos (11) dalyvių (90,9%) teigė, kad jaučiasi kvalifikuoti dirbti su technologinėmis 

priemonėmis, su kuriomis dirba, o vienas (1) atsakė į šį klausimą „Ne“ (9,1%) . (85 diagrama). 

 

 

 

Diagrama 85. Kvalifikacija dirbti su technologinėmis pagalbinėmis priemonėmis 

 

6. Pasitikėjimo skaitmeninėmis įgūdžiais / technologinėmis priemonėmis skalėje nuo 1 iki 10 (1 - žemas, 10 - 

aukštas) visi vienuolika (11) dalyvių balsavimo  vidurkis 8 (iš 10), svyravo nuo 5 iki 10 (1X5, 1X6, 1X7 (po 9,1%), 

4X8 (36,4%), 3x9 (27,3%)) ir 1x10 (9,1%) (86 diagrama). 
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Diagrama 86: Pasitikėjimas skaitmeniniais įgūdžiais / technologijomis 

 

7. Klausimas „Kokios, jūsų nuomone, yra pagrindinės skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtys?“ atsakė 

septyni (7) asmenys, turintys „ekonominių priežasčių (nėra galimybės naudotis skaitmeninėmis 

priemonėmis)“ (63,6%), du (2) asmenys, turintys „geografinių priežasčių (nėra tinkamos informacinių 

technologijų (IT) infrastruktūros)“ (18) , 2%), septyni (7) asmenys, neturintys „tinkamo IT išsilavinimo“ 

(63,6%), ir vienas (1) asmuo su „kitais“ (9,1%), nepateikdami jokių komentarų. Į šį klausimą buvo galimi keli 

atsakymai. (87 diagrama). 

 

 

 

Diagrama 87: Pagrindinės skaitmeninių technologijų naudojimo kliūtys. 

 

8. Šeši (6) iš vienuolikos (11) dalyvių per metus nelanko jokių skaitmeninių įgūdžių / techninės pagalbos kursų 

(54,5%), o trys (3) asmenys per metus lanko 1-2 kursus (27,3 %), o du (2) asmenys per metus lanko 

daugiau nei 4 kursus (18,2%). 3–4 dalykai per metus nepateikė atsakymų. (88 diagrama). 
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Diagrama 88: Kursų lankymas per metus. 

 

9. Iš šešių (6) dalyvių, kurie atsakė, kad per metus nelanko jokių skaitmeninių įgūdžių ir (arba) pagalbinių 

technologijų kursų, vienas (1) asmuo įvardijo pernelyg brangius registracijos mokesčius (16,7%), du (2) 

asmenys laiko stoką (33,3%), du (2) asmenys tai, kad neranda dominančių kursų (33,3%), o du (2) asmenys 

atsakė, kad taip nutinka dėl kitų priežasčių (33,3%), nepateikiant jokių komentarų (89 diagrama). 

 

 

Diagrama 89: Priežastys nelankyti kursų. 

 

10. Visi vienuolika (11) dalyvių atsakė, kad socialiniams / sveikatos priežiūros darbuotojams reikia daugiau 

mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / technologijas. Vienas (1) asmuo pakomentavo, kad tokius mokymus 

reikia atidžiai stebėti, kad jie būtų veiksmingi. 

11. Visi vienuolika (11) dalyvių atsakė, kad skaitmeninių įgūdžių / technologijos turėtų būti mokoma jų darbo 

vietoje. Minimos darbo sritys yra šios: neįgaliųjų priežiūra, psichikos neįgaliųjų priežiūra, senatvės priežiūra, 

reabilitacija, slauga, švietimas, psichologija, sveikatos valdymas. 

12. Visi vienuolika (11) dalyvių matė teigiamą mokymų apie skaitmeninius įgūdžius / technologijas poveikį jų 

gebėjimui atlikti savo darbą. Devyni (9) iš jų teigė, kad tai supaprastins ar pagreitins kasdienę veiklą (81%), 

o dešimt (10), kad tai suteiks jiems papildomų ir geresnių galimybių dirbti (90,9%). Į šį klausimą buvo galimi 
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keli atsakymai (90 diagrama). 

 

 

Diagrama 90: Mokymo poveikis. 

13. Į klausimą „Kokie skaitmeniniai įgūdžiai, galėtų būti veiksmingiausi Jūsų darbe ar kurių įgūdžių norėtumėte 

išmokti / patobulinti?“, devyni (9) asmenys atsakė „skaitmeniniai įrenginiai (pvz., Planšetiniai kompiuteriai, 

kompiuteriai ir kt.) (81,8 proc.), Keturi (4) asmenys atsakė „žemų pagalbinių technologijų įtaisai (pvz., 

Jungikliai, VOCA, vairasvirtė ir kt.“) (36,4 proc.), Trys (3) asmenys atsakė į aukštųjų pagalbinių technologijų 

(pvz., akių stebėtojas) “(27,3%), septyni (7) asmenys atsakė„ pagalbinių technologijų programinė įranga 

(mobiliosios programos, AAC programinė įranga ir kt.) “(63,6%), trys (3) asmenys atsakė „ robotika “(27,3%) 

ir trys (3) asmenys atsakė  „virtuali realybė“ (27,3%). Į šį klausimą buvo galimi keli atsakymai. (91 diagrama). 

 

 

Diagrama 91: Skaitmeniniai įgūdžiai, kurių  dalyviai norėtų mokytis / tobulėti. 

14. Visi vienuolika (11) dalyvių teigė, kad jie lankys mokymo seminarus, skirtus skaitmeniniams įgūdžiams / 

technologijoms. 

15. Dešimt (10) dalyvių teigė, kad norėtų būti informuoti apie mokymo seminarų naujienas ir renginius, o vienas 

(1) dalyvis atsakė į šį klausimą „Ne“. 
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16. Į klausimą „ Kurie skaitmeninių įgūdžių mokymų aspektai būtų Jums aktualūs?“ dalyviai atsakė taip:  

penkiems (5) asmenims svarbi bendrojo kurso programa (45,5%), penkiems (5) - dėstytojų patirtis ( 45,5%), 

septyniems (7) - kurso tema (siūlomų skaitmeninių įgūdžių rūšis) (63,6%), šešiems (6) -  kurso kaina 

(54,5%), penkiems (5) - kursų trukmė (45,5%) ir (6) asmenims - galimybė naudotis technologijomis savo 

darbo vietoje (54,5%). Į šį klausimą buvo galimi keli atsakymai (92 diagrama).  

Vienas (1) dalyvis pakomentavo, kad laiko trūkumas sveikatos priežiūros specialistams, gali trukdyti 

dalyvauti tokiuose kursuose.. 

 

 

 

Diagrama 92: Būtini kursų elementai, skirti dalyviams prisijungti 

 

17. Kurso organizavimui šeši (6) dalyviai atsakė, kad intensyvesnė savaitė būtų tinkamesnė (54,5%), du (2) 

dalyviai, kad jie norėtų savaitgalių per tą patį mėnesį (18,2%) ), du (2) dalyviai balsavo už dvi dienas per 

mėnesį tam tikrus mėnesius (18,2%) ir keturi (4) dalyviai vieną savaitę per keletą savaičių (36,4%). 

 Į šį klausimą buvo galimi keli atsakymai. (93 diagrama).  

Vienas dalyvis pakomentavo, kad intensyvios savaitės pasirinkimas padėtų dalyviams nepamiršti to, ko 

mokomasi iš sesijos į sesiją, tačiau tai priklauso nuo kurso temos.  

Kitas (1) dalyvis paminėjo, kad tarp skirtingų užsiėmimų turėtų būti laiko pritaikyti praktiškai tai, ko mokoma. 
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Diagrama 93: Mokymo kurso organizavimas. 

 

18. Penki (5) dalyviai balsavo už internetinius mokymo kursus kaip pageidaujamą mokymo būdą (45,5%), keturi 

balsavo už (4) „akis į akį“ mokymąsi (36,4%), o septyni (7) dalyviai pirmenybę teikė mišriojo mokymosi metodui, 

derinant internetinį ir „akis į akį“ mokymąsi (63,6%).  

Į šį klausimą buvo galimi keli atsakymai (94 diagrama).  

Vienas dalyvis pakomentavo, kad internetinių ir tiesioginių mokymų derinys gali veikti geriau, o : akis į akį“ 

mokymasis yra naudojamas dėstytojui atsakant į klausimus, kuriems reikalingas praktinis pobūdis. 

 

 

 

 

Diagrama 94: Pageidaujamas mokymosi būdas. 

 

19. Internetinio mokymosi atveju šeši (6) asmenys norėtų lankyti atvirą klasę (54,5 proc.), Septyni (7) asmenys 

mokytųsi mobiliai (58 proc.) Ir penki (5) asmenys mokytųsi labai mažai (45, 5%). 

Į šį klausimą buvo galimi keli atsakymai (95 diagrama). 

 Vienas dalyvis paminėjo, kad apverstos klasės ir mobilaus mokymosi derinys gali veikti geriau ir kad 

apverstą klasę mokytojas galėtų naudoti atsakydamas į klausimus, kuriems taip pat reikia praktinio požiūrio. 

Kitas dalyvis pabrėžė, kad visos sąlygos yra veiksmingos, o sprendimas turėtų būti priimtas atsižvelgiant į 

kurso temą. 
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Diagrama 95: Pageidaujamos mokymosi internetu sąlygos 

 

20. Dešimt (10) iš vienuolikos (11) dalyvių pasirinko 5-10 asmenų grupes kaip idealų dydį grupei, o vienas (1) 

dalyvis balsavo už 20-30 asmenų grupes (9,1%). 10–20 asmenų ar bet kokio kito dydžio grupiės negavo 

pasirinkimų. (96 diagrama). 

 

 

Figure 96: Ideal size of the trained 

group in face to face learning 

 

 

 

 

 

 

 

21. Among the topics that should be included in the training, the participants listed the topics in the following 

order of preference (multiple answers were possible in this question): 

1. Technological Aids for communication; 

 

2. Technological Aids for rehabilitation; 

 

3. Frontier technologies: Brain computer interface; and 

 

4. Technological Aids for domotic, Frontier technologies: Virtual reality, and Frontier technologies: 

Robotics. 

 
22. Tarp temų, kurios turėtų būti įtrauktos į mokymą, dalyviai išvardijo temas tokia pirmenybės tvarka (į šį 

klausimą buvo galima atsakyti kelis kartus): 

1. Technologinės komunikacijos priemonės; 

2. Reabilitacijos technologinės priemonės; 

3. Aukštosios technologijos: smegenų kompiuterio sąsaja;  

4. Aukštosios technologijos: domotika, Aukštosios technologijos:: virtualioji realybė ir Aukštosios technologijos:: 

robotika. 
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23. Kalbant apie svarbiausius mokymosi rezultatus, kuriuos reikia pasiekti, visi vienuolika (11) dalyvių 

pateiktus mokymosi rezultatus suskirstė taip (į šį klausimą buvo galima atsakyti kelis kartus): 

1. Praktiniai įgūdžiai; 

2. Bendros žinios apie esamas skaitmenines priemones; ir 

3. Teorinės sąvokos. 

 

Kalbant apie bet kokius sunkumus užpildant šią apklausą, vienas (1) dalyvis paminėjo, kad komentarų ne visur 

galima buvo pateikti .  

 

Diskusijos ir išvados 

 

Vieni  „DDskills partneriai“ (FSL, FRA-UAS, JDC ir MMC) darė apklausą, kad nustatytų socialinių darbuotojų mokymo 

kursų poreikius, jų žinias apie technologinių priemonių, kurios didina neįgaliųjų ir psichinės sveikatos problemų, 

savarankiškumą, naudojimą. kiti (NUIG ir Ergastiri) vykdė internetinę „tikslinės grupės“ diskusiją. 

Kiekvienas partneris apklausė mažiausiai 10 socialinių darbuotojų (t.y. ergoterapeutų, psichologų, slaugytojų, 

gerontologų, logopedų, kineziterapeutų, medicinos gydytojų, specialiojo ugdymo mokytojų, socialinių pedagogų ir 

gydomųjų pedagogų), vyresnių nei 18 metų, dirbančių skirtingose srityse, pavyzdžiui, slaugos, neuro-reabilitacijos, 

švietimo ir negalios srityse ir pan. 

Iš viso buvo apklausta aštuoniasdešimt šeši socialinės / sveikatos priežiūros specialistai. 

Apklausa buvo padalinta į dvi sesijas: pirmoji rinko informaciją apie skaitmeninių įgūdžių žinias ir socialinių darbuotojų 

mokymo poreikius, o antroji tyrė jų požiūrį į tai, kaip turėtų būti organizuojami mokymo kursai apie skaitmeninius 

įgūdžius / pagalbines technologijas, ir apie savybes. 

Beveik visi dalyviai deklaravo, kad savo darbo vietoje naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis / techninėmis 

priemonėmis, o dažniausiai naudojama daugybė technologijų: skaitmeniniai prietaisai (planšetiniai kompiuteriai, 

mobilieji įrenginiai, nešiojamieji kompiuteriai), žemosios pagalbinės technologijos prietaisai (pvz., Jungikliai, 

vairasvirtės, motorizuoti vežimėliai); ir pagalbinių technologijų programinė įranga (mobiliosios programos, AAC 

programinė įranga ir kt.). Nustatyta, kad VR, robotika, domotika, AAL ir BCI yra mažiausiai naudojamos 

technologijos. Dauguma jų (apie 70 proc.) patvirtino, kad jaučiasi pakankamai kvalifikuoti, kad galėtų dirbti su 

technologinėmis priemonėmis, su kuriomis jie dirba, nors socialinės / sveikatos priežiūros specialistams reikia 

daugiau švietimo ir mokymo šia tema. 

60% visų dalyvių per metus pareiškė nelankantys jokių skaitmeninių įgūdžių ir (arba) pagalbinių technologijų kursų, 
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daugiausia dėl to, kad trūksta įdomių siūlomų kursų, po to trūksta laiko ir brangūs registracijos mokesčiai. 

Visi dalyviai sutiko, kad skaitmeninių įgūdžių / technologijų reikia mokyti jų darbo vietoje, nes jie suteiktų jiems 

papildomų ir geresnių galimybių pasirinkti savo darbą (pasirinko 75,58% dalyvių) ir jie paspartintų savo kasdienę 

veiklą (56 dalyvių%) Galima buvo pasirinkti kelis atsakymo variantus 

Kalbant apie skaitmeninius įgūdžius, kurie laikomi efektyviausiais specialistų darbe, dalyviai išvardijo pagal 

pirmenybę: skaitmeniniai prietaisai, pagalbinių technologijų programinė įranga, VR, robotika, žemųjų pagalbinių 

technologijų prietaisai, aukštųjų pagalbinių technologijų prietaisai ir BCI. 

Visi dalyviai pareiškė, kad norėtų dalyvauti mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniams 

įgūdžiams ir technologijoms, ir jiems būtų pranešta apie šios srities mokymus ir renginius. 

Antroje apklausos dalyje, paklausti sveikatos priežiūros specialistai dėl priežasčių prisijungti prie skaitmeninių įgūdžių 

ir (arba) pagalbinių technologijų mokymo kursų, pirmenybės tvarka nurodė temą, kainą ir bendrojo kurso programą, 

technologijos prieinamumą savo darbo vietoje, kurso dėstytojų patirtį ir kursų trukmę. Jie taip pat nurodė „mišraus 

mokymosi“ metodą (67 proc.) Kaip pageidaujamą mokymosi būdą, nurodė mokymąsi internetu (28 proc.) ir mokymus 

akis į akį (21 proc.) Galima buvo pasirinkti kelis atsakymo variantus. Trisdešimt devyni iš aštuoniasdešimt šešių 

socialinės / sveikatos priežiūros specialistų (45 proc.) atsakė, kad galimybė mokytis vieną diena per savaitę kelias 

savaites gali būti geriausia organizuojant kursus. Respondentai pirmenybę teikia pakopiniams mokymams. . 

Internetinių kursų atveju visi sveikatos priežiūros specialistai nurodė, kad juos domintų atvira klasė (57 proc., po to 

mokymasis mobiliuoju būdu (43 proc.) Ir mikro mokymasis (29 proc.) (Galima buvo pasirinkti kelis atsakymo 

variantus) . 

Tarp „besiformuojančių technologijų“, kurios turėtų būti įtrauktos į mokymus, beveik visi dalyviai, išskyrus tuos, kurie 

dirba neurorehabilitacijos srityje, savo didžiausiu prioritetu nurodė „technologines komunikacijos priemones“. Kiti 

variantai buvo pasirinkti pagal tokią pirmenybės tvarką: technologinės domotinės priemonės, technologinės 

reabilitacijos priemonės, robotika, VR ir BCI. 

Atsižvelgdami į numatomus mokymosi rezultatus lankydamiesi mokymuose, dalyviai patvirtino, kad teorinės sąvokos 

ir bendros žinios apie esamas skaitmenines priemones jiems yra svarbios, tačiau kasdienio darbo praktinių įgūdžių 

tobulinimas yra prioritetas. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys su žmonėmis, turinčiais skirtingą 

negalią, parodė didelį susidomėjimą mokytis ir tobulinti žinias ir įgūdžius apie skaitmenines priemones / technologijas. 

Nauji įgūdžiai  laikomi perspektyva, galinčia padidinti neįgalių ir psichinės sveikatos sutrikimų turinčių asmenų 

autonomiją. Tačiau mūsų rezultatai atskleidė, kad didelė dalis jų pareiškė per metus nelankantys jokių šios srities 

kursų, daugiausia dėl įdomių šios temos kursų trūkumo.  Taigi, norint sustiprinti sveikatos priežiūros specialistų 

mokymo programas, reikia įgyvendinti profesinio mokymo programas, geriau pritaikytas skaitmenines priemones ir 

(arba) pagalbines technologijas. 
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3. MOOC ir e. mokymosi institucijos  

 

Trečiasis 3.1 užduoties tikslas buvo nustatyti tarptautines MOOC ir e. mokymosi institucijas, teikiančias skaitmeninių 

įgūdžių mokymo kursus ir sertifikatus sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriui. 

Norėdami pasiekti šį tikslą, partneriai atliko bendrą internetinę paiešką. Pirma, mes nustatėme pagrindines 

tarptautines e. mokymosi platformas; po to kiekvienas partneris nurodė kursus apie platformų teikiamus tikslinius 

skaitmeninius įgūdžius. Kaip ir ankstesnėje paieškoje, pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai buvo robotika, VR / AR, 

„Išmanieji namai“, AAL, e Sveikata, AT, AAC, BCI, telemedicina, jutikliai. 

Pirmasis pagrindinių el. Mokymosi platformų sąrašas buvo toks: „Adobe Captivate Prime“, „Alison“, „Cognel Class“, 

„Codelabs“, „Coursera“, „Docebo“, „edX“, „Federica“. ES, „FutureLearn“, „Iversity“, „SAP Litmos“, „SkillShare“, „Trio“, 

„Udacity“, „Udemy“, „WizlQ“. Kitos paieškos procese rastos platformos buvo: „UrAbility“, „HomeMentors.com“, 

„Springboardcourses“, „OnlineTherapyInstitute“, AAC institutas. 

Minėtose platformose radome 15 kursų (3 lentelė), kurie visi vyko anglų kalba: tarp jų trys buvo apie VR, vienas - 

apie išmaniuosius namus, vienas - apie e. Sveikatą, vienas - apie AT, vienas - apie AAC, vienas buvo apie BCI, trys 

apie robotą ir vienas apie dirbtinį intelektą. 

Buvo nurodytos šios profesijos, kurioms skirti kursai: psichologai buvo dviejų kursų tikslinė grupė, o specialiojo 

ugdymo mokytojai - vienų. Dešimt kursų nenurodė jokios profesijos. Asmenys, kuriems reikia pagalbos, buvo 

apibūdinti tik 5 kursų aprašyme (3 psichinės sveikatos, 2 senyvo amžiaus). 

 

Kursai Kursų skaičius 

Coursera 2 

edX 3 

FutureLEarn 3 

Udemy 2 

UrAbility 1 

HomeMentors.com 1 

Springboardcourses 1 

OnlineTherapyInstitute 1 

AAC Institute 1 

 

Lentelė 5. Pagrindinės tarptautinės el. Mokymosi platformos. 
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4. Aukštosios technologijos 

 

a. Smegenų ir kompiuterio sąsaja 

Galvos smegenų ir kompiuterio sąsajos matuoja signalus, susijusius su konkrečia smegenų veikla, ir paverčia juos 

išvestimis, kad valdytų išorinius įrenginius įvairioms programoms, tokioms kaip komunikacija, aplinkos kontrolė, 

judesio valdymas ir motorinė reabilitacija (Wolpaw ir Wolpaw, 2012). Šiuo metu BCI nėra AT centrų portfelyje, kad 

juos būtų galima visiškai pritaikyti galutiniams vartotojams, nors BCI technologija galėtų pagerinti AT sprendimų 

įtraukumą. Be to, BCI retai yra reabilitacijos kelio dalis. 

Tikslinei grupei (vartotojams) BCI kontekste reikia apibrėžti integruotą požiūrį. Remdamiesi „į  

vartotoją orientuotų sprendimu“ (UCD) metodu, galime nustatyti tris BCI vartotojų tipus: galutinius vartotojus (arba 

pagrindinius vartotojus), kaip asmenis, kuriems reikia poreikių ir kurie naudojasi produktu; antriniai vartotojai, kurie 

naudoja produktą retkarčiais arba per tarpininką; ir tretinio lygio vartotojai (profesionalūs vartotojai ar kiti 

suinteresuotieji subjektai), kuriuos veikia produkto naudojimas arba kurie priima sprendimus dėl jo pirkimo. 

Klinikiniame kontekste šis apibrėžimas reiškia, kad dalyvauja keli profesionalūs ir neprofesionalūs veikėjai: slaugytojai, 

medicinos gydytojai, terapeutai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, psichologai, inžinieriai, įmonės kartu su galutiniais 

vartotojais, būtent neįgaliaisiais ar pacientais, kuriems atliekama reabilitacija. (Riccio ir kt., 2016). 

Daugelis BCI programų gali būti susijusios su sveikatos priežiūros profesijomis (Wolpaw, 2020): 

• Pakeisti: BCI išvestis gali pakeisti raumenų kontrolę, prarastą dėl traumos ar ligos. Programų pavyzdžiai gali 

būti valdyti motorizuotą, įgalinti nemokantį kalbėti. 

• Pagerinti: BCI išvestis gali pagerinti natūralų centrinės nervų sistemos (CNS) išėjimą, palaikant motorinę 

reabilitaciją. BCI gali išmatuoti aktyvumą pažeistoje žievės srityje bandymo metu ir naudoti kaip grįžtamąjį 

ryšį. Ši strategija gali nukreipti nuo veiklos priklausantį plastiškumą, kuris atkuria normalesnę judesio 

kontrolę. 

• Atkurti: BCI išvestis gali atkurti prarastą raumenų kontrolę, naudojant BCI, kuris implantuotais elektrodais 

stimuliuoja paralyžiuotus raumenis. 

• Pagerinti: BCI išvestis gali padidinti natūralų CNS išėjimą. Tai galėtų sustiprinti įprastus asmens gebėjimus 

nuolat domėtis. 

• Papildymas: BCI išvestis gali papildyti natūralų CNS išėjimą. Asmuo gali įsivaizduoti trečią (robotizuotą) 

ranką su BCI. 

Kipre, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje ir Lietuvoje vykusių kursų, įskaitant BCI temą, tyrimo rezultatai parodė tik 

šešis per pastaruosius 3 metus organizuotų BCI mokymo kursų (2,9% visų skaitmeninių įgūdžių kursų) rezultatus. . 

Kiekvienoje šalyje buvo rastas bent vienas kursas, išskyrus Kiprą, kur galima prisijungti prie dviejų BCI dviejų 

magistro (kognityvinės neurorehabilitacijos ir biomedicinos inžinerijos) kursų. 



DDSkills 
612655-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-SSA 

109 

 

 

Remiantis šiais rezultatais, apklausoje dalyvavusių specialistų veikloje BCI technologijos buvo naudojamos labai 

retai. Nors laboratorijose sukurta ir įvertinta daugybė BCI prototipų, rinkoje yra tik kelios BCI sistemos. 

Galime daryti išvadą, kad labai svarbu informuoti specialistus, dirbančius su negalia, apie BCI prietaisų raidą, geriau 

suprasti jų stipriąsias puses ir apribojimus. 

Tai būtų žingsnis konsoliduojant BCI technologijos prieinamumą. 

 

b. Robotika 

Nors yra daugybė robotizuotų sistemų, socialiniame sektoriuje jų nėra labai daug. Naujausia robotų sistemų analizė 

nustato skirtingus robotų tipus ir įvairias taikymo sritis, tokias kaip ligoninės, reabilitacija, slaugos namai ir privatūs 

namai (Klein et al., 2018). Tikslines robotų sistemų grupes apima skirtingas profesijas (gydytojai, slaugytojai, 

terapeutai, veiklos koordinatoriai, namų darbuotojai ir kt.) Ir skirtingas klientų grupes. 

DDSkills tinkamos robotų sistemos gali būti: 

• Tele robotai leidžia per atstumą bendrauti su artimaisiais, bet ir su gydytojais ar profesionaliais globėjais. 

Čia įvairūs produktai jau yra rinkoje ir už prototipo statuso ribų. 

• Emociniai robotai (pvz., Augintiniai robotai) naudojami aktyvavimui ir terapijai, pvz. sergantiems 

silpnaprotyste, nereaguojantiems ar autizmu sergantiems žmonėms. 

•  Aptarnaujantys robotai (dažniausiai humanoidai) gali kalbėti, suteikti informacijos ir aktyvuoti dainuodami ar 

žaisdami atminties žaidimus ar gimnastiką. Nors rinkoje yra keletas produktų, tokių kaip NAO ar PEPPER, 

jiems reikia skirti daug techninio dėmesio. Iki šiol, jei šie robotai naudojami Europoje, jie nėra aprūpinti 

standartinėmis programomis. Iš tikrųjų reikiama programa turi būti sukurta ir užprogramuota. 

• Robotinės sistemos reabilitacijai ir treniruotėms. Yra įvairių robotizuotų sistemų, kurios palaiko motorinių 

gebėjimų, tokių kaip ėjimas ar rankos, lavinimą. po insulto. 

•  Robotiniai pagalbiniai prietaisai, palaikantys funkcinius sutrikimus turinčius žmones. Pavyzdžiui, Vokietijoje 

įstatymų numatytas sveikatos draudimas suteikia paralyžiuotiems asmenims egzoskeletus, kad jie galėtų 

vaikščioti, arba aprūpina robotinėmis maitinimo sistemomis ar robotinėmis rankomis, kad būtų galima atlikti 

kasdienio gyvenimo poriekius. 

•  Slaugos ir slaugos personalo darbo procesus palaikančios robotinės sistemos yra, pvz. protingi keltuvai, 

skirti transportuoti ir kelti žmones. Pažangus priežiūros krepšelis gali atnešti priežiūros indus gyventojui ar 

pacientui, stebi naudojimą ir palaikyti dokumentus. 

• Logistikos ir transporto sistemos, esančios robotų skalbinių ar patiekalų vežimėliuose, palaiko namų darbus. 

• Valymo ar dezinfekavimo robotų sistemos padeda atlikti valymo užduotis, daugiausia ligoninėse. 

Kipre, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje ir Lietuvoje vykusių socialinių darbuotojų kursų tyrimo rezultatai parodė 

tik vieną robotikos mokymo kursų rezultatą. Kursas buvo rastas Italijoje ir jame buvo nagrinėjama tema, kaip 
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humanoidiniai robotai galėtų būti integruoti į proto negalią turinčių asmenų terapiją. 

Remiantis šiais rezultatais, tik Italijos, tyrimo dalyviai pranešė apie robotų sistemų naudojimą darbe. Priežastys gali 

būti tos, kad tie respondentai dirba neurologinėje reabilitacijoje. 

Rezultatai atspindi esamą robotizuotų sistemų padėtį socialinės globos sistemoje. Rinkoje yra tik keletas robotizuotų 

sistemų, daugelis jų vis dar yra prototipai. Dažniausiai naudojamos robotinės motorinių gebėjimų reabilitacijos 

sistemos. Emocinių robotų srityje į rinką ateina daugiau produktų. Nuo 2005 m. Rinkoje esantis robotizuotas pliušinis 

ruoniukas PARO iki šiol Vokietijoje buvo parduotas beveik 200 kartų. Tokie produktai kaip „JustoCat®“, pliušinis 

robotas katinas ar robotizuoti žaislai yra nebrangesnės alternatyvos. Nėra duomenų apie jų paplitimą. 

„Telepresence“ robotai yra komerciškai prieinami ir naudojami Nepriklausomo gyvenimo centre ir „Innovation Lab 

5.0“ Frankfurto UAS parodoje (Knopf ir kt., 2015; http://www.youtube.com/barrierefreieswohnen). Tačiau sveikatos 

priežiūros sektoriuje šių sistemų vargu ar galima rasti. CoVid krizė gali prisidėti prie platesnės sklaidos, nes galėtų 

padėti atlikti daugelį bendravimo užduočių institucinėse aplinkose, pavyzdžiui, virtualius giminaičių, gydytojų vizitus ir 

pan. 

Kalbant apie socialinius robotus, yra keletas bandomųjų projektų, kuriuos finansuoja ES ir nacionalinės finansavimo 

įstaigos. Šių projektų tikslas buvo sukurti robotą ir įvertinti juos sveikatos priežiūros įstaigose. Šios robotų sistemos 

atitinka technologinio pasirengimo lygį nuo 5 iki 7, todėl nėra komerciškai prieinamos. Humanoidiniai robotai NAO ir 

PEPPER yra komerciniai produktai, daugiausia skirti mokykloms ir universitetams, norint lavinti robotų įgūdžius. Vis 

dėlto sveikatos priežiūros sektoriuje yra daugybė projektų, kuriuose naudojami šie robotai, nors komercinių programų 

vargu ar yra. Jei sveikatos priežiūros įstaigos Europoje nusprendžia naudoti tokį robotą, joms reikia išteklių, kad būtų 

galima užprogramuoti tinkamą sprendimą. 

Robotai, galintys padėti žmonėms su negalia ar globėjams, atsižvelgiant  į individualius prekius ar atliekant 

sudėtingas buitines užduotis, vis dar yra tyrimų ir plėtros srityje (Klein et al., 2018). Todėl nenuostabu, kad sveikatos 

priežiūros ir socialinės priežiūros specialistams buvo surastas tik vienas profesinis mokymas. 

Tačiau dėl spartaus technologijų vystymosi yra svarbu informuoti slaugos ir slaugos darbuotojus bei slaugytojus apie 

šiuos pokyčius, kad jie galėtų suvokti robotinių sistemų galimybes ir apribojimus. Tai gali padėti geriau suprasti, ką 

robotai gali ir ko negali, taigi įveikti nerimą, kad pvz., robotai ateityje pakeis personalą. 

Nepriklausomo gyvenimo centro ir „Innovation Lab 5.0“ Frankfurto UAS patirtis rodo, kad praktikuojanti sąveika su 

robotais palengvina sprendimų priėmimą ir diskusijas etiniais ir socialiniais klausimais. Tai taip pat suteikia žinių apie 

dabartines galimybes šioje srityje. 

 

c. Virtuali realybė (VR) 

Virtuali realybė (VR) reiškia daugybę skaičiavimo technologijų, kurios pateikia dirbtinai sugeneruotą jutiminę 

informaciją tokia forma, kurią žmonės suvokia kaip panašią į realaus pasaulio objektus ar įvykius (Wilson, Foreman ir 

http://www.youtube.com/barrierefreieswohnen
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Stanton, 1997). VR technologijų naudojimas taikomojoje ir empirinėje literatūroje įgijo daug paramos asmenims, 

turintiems specialiųjų poreikių. Unikalus VR faktorius yra tas, kad vartotojas gali tyrinėti ir bendrauti virtualioje 

aplinkoje, kad vartotojas galėtų beveik jaustis esantis stimuliuojamame pasaulyje. Tai leidžia vartotojams patirti kai 

kurias galimybes, kurios nėra įprastos jų pačių tipinėje aplinkoje, arba kurios galbūt yra nepasiekiamos dėl tam tikrų 

priežasčių. Tokios technologijos gali padėti sukurti aplinką, kurioje žmonės galėtų praktikuotis ir išmokti socialiai 

reikšmingų įgūdžių (pvz., Derybinių įgūdžių), taip pat išmokti funkciškai svarbių repertuarų (pvz., Sportuoti). 

Visose dalyvaujančiose šalyse buvo nustatytos ribotos galimybės dalyvauti VR kursuose, o ten, kur yra galimybės 

buvo nustatyta, kad kursai truko per ilgai. Be to, VR nėra dažnai naudojama paslaugose, tik nedaugelis specialistų 

naudoja VR savo dabartiniame darbe. Įdomu tai, kad didelė dalis dalyvių manė, jog svarbu sužinoti apie VR, net jei 

tos technologijos nėra lengvai naudojamos. Tai galėtų atspindėti profesionalus, kurie supranta VR naudingumą, bet 

neturi tiesioginės įrangos ir jos naudojimo galimybių. Tai gali būti svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti 

reklamuojant VR klinikinei praktikai. Profesionalams būtų naudingi VR technologijų kursai (t. y. patirti, kaip tai veikia) 

ir suprasti pritaikymo galimybes, kad jie įvertintų, kaip VR būtų galima naudoti ir pritaikyti, kad atitiktų jų klientų grupės 

poreikius. 

Atsižvelgiant į trūkstamus VR mokymo elementus, svarbu apmąstyti bendrą informaciją, surinktą iš tikslinių grupių, 

nes šiame forume specialistams buvo suteikta galimybė apmąstyti mokymus ir suteikti informacijos apie elementus, 

kurie padidintų poveikį jų klinikiniam. VR mokymai turėtų būti vykdomi visoje sistemoje, teikiant mokymo ir praktikos 

užsiėmimus profesionalams, pagalbiniams darbuotojams ir šeimos nariams, siekiant užtikrinti, kad technologijos būtų 

nuosekliai ir efektyviai naudojamos aplinkoje asmenų, turinčių papildomų poreikių. 

Svarbu, kad į VR technologijų mokymą visada būtų įtraukti užsiėmimai tiesiogiai su įrenginiais (t. y. būtų galimybė 

išbandant prietaisus su kitais). Be to, į mokymo kursus taip pat turėtų būti įtrauktos galimybės išspręsti problemas, 

kurios gali kilti naudojant tokias technologijas. Techniniai prietaisų aspektai gali būti laikomi iššūkiu, todėl labai 

svarbus bet kurio mokymo paketo elementas yra užtikrinti, kad paslaugos gavėjai ir darbuotojai pasitikėtų savimi ir 

jaustųsi kompetentingi naudodamiesi technine įranga. 

Profesionalai apmąstė mokymo svarbą, apimančią įvairias VR technologijų taikymo praktikoje apžvalgas, bet taip pat 

ir tai, kaip VR gali būti naudinga vartotojams, kuriems taikoma diferencinė diagnostika. Pateikdami plačią VR taikymo 

visose populiacijose apžvalgą profesionalai gali apsvarstyti VR pritaikymą jų kasdieniam naudojimui ir galimą būsimą 

naudojimą. Šiuo metu nėra centralizuotos sistemos, kurioje būtų pristatomi įvairūs įrenginiai ir galimas tų technologijų 

pritaikymas. Kiekviena įmonė pateikia savo unikalius pasiūlymus, o specialistams tenka praleisti laiką tyrinėjant ir 

kaupiant informaciją, atsižvelgiant į savo praktiką. VR mokymai turėtų pateikti platų bendrovių, technologijų ir 

taikomųjų programų sąrašą. Be to, būtų naudinga klasifikuoti galimas VR programas pagal profesinę kategoriją ar 

tikslą (pvz., socialinius įgūdžius). Konkrečiau, psichologinės / elgesio perspektyvos metu mokymai būtų 

organizuojami VR sistemos, kurios, pavyzdžiui, palaiko socialinių įgūdžių ugdymą arba sprendžia sistemingą baimės 
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/ fobijų desensibilizaciją (jautrumas). Ergoterapijos ir kineziterapijos srityje galėtų būti pateikta informacija apie VR 

programas, kurios padėtų plėtoti funkcinius gyvenimo įgūdžius arba suteiktų judesių / pratimų, kurie būtų fizinės 

negalios reabilitacijos ar gydymo dalis. 

Kad profesionalai įgytų supratimą apie VR taikymą įvairiuose darbo srityse ir diagnostikoje, svarbu, kad specialistai 

aiškiai suprastų būtinus įgūdžius, kuriuos vartotojai turi turėti prieš naudodami VR. Gebėjimas įvertinti šiuos 

išankstinius įgūdžius padės užtikrinti, kad vartotojai gali pasinaudoti VR. Jei būtų nustatyti išankstiniai trūkumai, 

klinikinės komandos turėtų galimybę apsvarstyti bendrą taikymo planą ir išmokti būtinų įgūdžių prieš diegdamos VR. 

Biudžeto išlaidos yra svarbus aspektas, todėl svarbu numatyti kainodarą. Svarbu padėti specialistams suprasti 

technologijų naudojimo ir naudos santykį, taip pat daugybę įrangos taikymo ypatumų klientams.  Tai gali padėti 

užtikrinti, kad VR technologija taps labiau prieinama paslaugų srityje. 

 

TRUMPINIAI: 

VR - virtuali realybė  

AR - augmentinė Realybė  

AAL - individualiai (ambientinė) pritaikyta aplinka  

AT - pagalbinės pritaikytos technologijos/ įranga  

AAC - augnmentinė ir alternatyvioji komunikacija  

BCI - smegenų ir kompiuterio sąsaja  


