
Pagrindiniai klausimai:

2011, gruodis Nr. 14 (64)
ISSN 1822-4156

PROBLEMOS ANALIZĖ
ŠV

IE
TI

M
O

Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 

ministerija

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ 
VADOVĖLIAI: VERTINIMAS, LEIDYBA IR 
PASIRINKIMO GALIMYBĖS 

Kokia yra bendrojo ugdymo 
dalykų vadovėlių pasiūla Lie-
tuvoje?

Kaip mokyklos bendruomenė 
pasirenka vadovėlius?

Kaip keitėsi vadovėlių turinio 
vertinimo ir aprūpinimo jais 
tvarka?

Keičiantis ugdymo turiniui ir informacinėms technologijoms užimant vis svarbesnę 
vietą ugdymo procese, vadovėlis nepraranda savo kaip mokymo priemonės svar-
bos. Šiuolaikinis vadovėlis mokiniams turi padėti ne tik įgyti žinių, bet ir ugdytis ge-
bėjimus bei kurtis vertybinių nuostatų sistemą. Vadovėlių tyrinėtojai pažymi, kad 
pagrindinė vadovėlio funkcija pasikeitė: anksčiau svarbiausiu dalyku buvo laiko-
ma perteikti mokiniams žinias, o dabar pabrėžiama, kad vadovėlis turėtų stiprinti 
mokinių mokymosi motyvaciją, padėti jiems savarankiškai plėtoti savo žinias, ge-
bėjimus ir vertybines nuostatas, teikti galimybę pagal savo gebėjimus ir poreikius 
rinktis veiklas, užduotis ir padėti įsivertinti savo pasiekimus.

Aktuali problema – vadovėlių kokybės užtikrinimas siekiant juos labiau pritaikyti 
socialiniam kultūriniam šalies kontekstui ir švietimo sistemos poreikiams. Būtina 
sudaryti vienodas galimybes visiems švietimo bendruomenės nariams gauti išsa-
mią objektyvią informaciją apie naujai išleistus vadovėlius, teikti rekomendacijas, 
kaip juos pasirinkti ir naudoti ugdymo procese.

Esminės išvados
Vadovėlių vertinimo sistema Lietuvoje palaipsniui keitėsi nuo griežtai regla- �
mentuoto vertinimo iki liberalesnio vertinimo ir informavimo apie vadovėlių ko-
kybę sistemos sukūrimo. 

Šiandieninė Lietuvos vadovėlių rinka reglamentuojama panašiai kaip kitose  �
Vidurio ir Rytų Europos šalyse: yra nurodomi rekomenduojami įsigyti vadovė-
liai, nustatyti reikalavimai vadovėliams ir jų vertinimo procedūros.

Keičiantis ugdymo turiniui, kito ir vadovėlių vertinimo kriterijai. Dalykiniai, pe- �
dagoginiai ir psichologiniai vadovėlio vertinimo aspektai susieti ir papildyti 
kriterijais, padedančiais įvertinti mokinių kompetencijų ugdymo galimybes.

Dauguma į „Vadovėlių duomenų bazę“ įrašomų vadovėlių yra išleista Lietu- �
vos leidyklų. Užsienio šalių leidyklose yra išleista dauguma vadovėlių užsie-
nio kalbai mokyti. 2010–2011 metais parengtame „Galiojančių bendrojo lavi-
nimo dalykų vadovėlių sąraše“ pusė nurodytų vadovėlių pradinėms klasėms 
yra išleista 2003–2008 m., o beveik pusė 5–10 klasėms skirtų vadovėlių yra 
išleista iki 2003 m.

Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės savarankiškai sprendžia, kokius  �
vadovėlius ir mokymosi priemones įsigyti.

Iki 2011–2012 mokslo metų pradžios kiekvienoje mokykloje, veikiant susifor- �
mavusioms tradicijoms, valstybės ir steigėjo nustatytoms taisyklėms, buvo 
susiklosčiusi savita tvarka, kas ir kaip dalyvauja renkantis bendrojo ugdy-
mo dalykų vadovėlius. Renkantis vadovėlius dažniausiai buvo naudojamasi 
„Galiojančių vadovėlių sąrašu“, o kokį vadovėlį įsigyti, dažniausiai sprendė to 
dalyko mokytojas ir mokyklos metodinių grupių nariai.

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. pradėjo veikti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių  �
duomenų bazė (http://vadoveliai.emokykla.lt).

Nors 2010 m. mokinio krepšelyje, skaičiuojant vienam mokiniui, vadovėliams  �
ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti buvo skirta 70 Lt, bet, ITC duomenimis, 
savivaldybės vidutiniškai vienam mokiniui išleido 148,4 Lt.

Kaip panaudojamos mokinio 
krepšelio lėšos, skirtos va-
dovėliams ir kitoms mokymo 
priemonėms įsigyti?

Kaip vadovėlių rinka regla-
mentuojama Europos valsty-
bėse?



2Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: vertinimas, leidyBa ir pasirinkimo galimyBės 2011 gruodis

KAIP KEItĖSI vAdOvĖLIų tuRINIO vERtINIMO IR APRūPINIMO jAIS tvARKA?

Iki 1990 m. va do vė liai bu vo lei džia mi cen tra li zuo tai. Kiek-
vie nam da ly kui bu vo iš lei džia ma po vie ną va do vė lį, ku rį leis
da vo vie na lei dyk la. Cen tra li zuo tai nu pirk tas vi sas va do vė lio 
ti ra žas bu vo iš da li ja mas mo kyk loms. 1991–1992 m. At vi ros 
Lie tu vos fon das ini ci ja vo pir mų jų po Ne pri klau so my bės at
kū ri mo lie tu viš kų va do vė lių ren gi mą. Šiuos va do vė lius lei do 
pri va čios lei dyk los. 

Sie kiant de cen tra li zuo ti vi są ap rū pi ni mo va do vė liais pro ce
są, 1998 m. pra dė ta keis ti mo kyk lų ap rū pi ni mo va do vė liais 
tvar ka. Su da ry ta ga li my bė pa čioms mo kyk loms nu spręs ti, 
ko kių ir kiek va do vė lių joms rei kės. Mo kyk loms bu vo ski ria
mas lė šų li mi tas vie nam mo ki niui, ir jos rin ko si rei ka lin gus 
va do vė lius iš švie ti mo ir moks lo mi nist ro pa tvir tin to „Galimų
įsigytibendrojolavinimodalykųvadovėliųsąrašo“ (to-
liau – Ga li mų įsi gy ti va do vė lių są ra šas). Mo kyk lų pa si rink tus 
va do vė lius cen tra li zuo tai pir ko Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri
jos Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tras. 

1999 m. Eko no mi nio ben dra dar bia vi mo ir plėt ros or ga ni za
ci jos (EB PO) eks per tai, at li kę Lie tu vo je va do vė lių lei dy bos ir 
ap rū pi ni mo jais ana li zę, pa siū lė ieš ko ti grei tes nio ir ge res nio 
bū do, lai duo jan čio mo ki niams ir mo ky to jams pla tes nį va do
vė lių pa si rin ki mą. Prie nau jos sis te mos kū ri mo (2000–2002 
m.) bu vo per ei na ma laips niš kai – da lis va do vė lių bu vo per
ka ma cen tra li zuo tai, da lis lė šų iš da li ja ma mo kyk loms li mi tų 
for ma. Mo kyk lų ap rū pi ni mo va do vė liais decentralizavimą 
pa spar ti no ir Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės 2001 m. 
pa tvir tin ta ben dro jo la vi ni mo mo kyk lų fi nan sa vi mo re for ma, 
ku ri įtei si no mo ki nio krep še lį. Mo kyk loms bu vo pa ti kė ta pa
čioms spręs ti, kiek ir ko kių va do vė lių tiks lin ga įsi gy ti, ir pri si
im ti at sa ko my bę už lė šų pa nau do ji mą.

Nuo 2003 m. pa tvir tin ta va do vė lių ver ti ni mo ir pa tvir ti ni mo 
žy mos tei ki mo ir re gist ra vi mo tvar ka. Mo kyk los už mo ki nio 
krep še lio lė šas ga lė jo pirk ti tik tuos va do vė lius, ku riems bu
vo su teik ta pa tvir ti ni mo žy ma „Lie tu vos Res pub li kos švie
ti mo ir moks lo mi nis te ri jos re ko men duo ta“. To dėl lei dyk los 
pa reng tus va do vė lius pa teik da vo ver tin ti ekspertųkomisi
joms, ku rios pri im da vo spren di mą dėl pa tvir ti ni mo žy mos 
su tei ki mo. Eks per tų ko mi si jos, ver tin da mos va do vė lių ran
kraš čius, teik da vo pa sta bų ir pa siū ly mų au to riams. Va do vė
lių ran kraš čiai bu vo to bu li na mi ir tei kia mi ki tam svars ty mui. 
Pa tvir ti ni mo žy ma va do vė liams daž niau siai bu vo su tei kia ma 
tik po an tro ar tre čio pa tei ki mo ver tin ti (žr. 1 len te lę). Va do
vė liai, ku riems bu vo su teik ta pa tvir ti ni mo žy ma, bu vo įtrau
kia mi į „Galiojančiųbendrojolavinimodalykųvadovėlių
sąrašą“ (to liau – Ga lio jan čių va do vė lių są ra šas). Į Ga lio jan
čių va do vė lių są ra šą taip pat bu vo įra šo mi eks per tų ko mi si
jų įver tin ti ir re ko men duo ti už sie ny je iš leis ti už sie nio kal bų 
va do vė liai. 

Ga lio jan čių va do vė lių są ra šas kas met bu vo per žiū ri mas ir 
at nau ji na mas, iš brau kiant va do vė lius, ku rių pa tvir ti ni mo žy
mos ga lio ji mo ter mi nas pa si bai gė. Švie ti mo ir moks lo mi nis
te ri ja kiek vie nais me tais taip pat su da ry da vo „Ga li mų įsi gy ti 
va do vė lių są ra šą“, į ku rį bu vo įtrau kia mi lei dyk lų siū lo mi ir 
pa tvir ti ni mo žy mą tu ri nys va do vė liai. Šia me są ra še nu ro dy
tus va do vė lius mo kyk los ga lė jo pirk ti už mo ki nio krep še lio 
lė šas, skir tas va do vė liams.
 
Kas met bu vo ren ka mas ir ap do va no ja mas ge riau sias va do
vė lis.

1 Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas (Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V2310). 

1 lentelė. Naujų vadovėlių rankraščių, apsvarstytų ekspertų komisijose, ir išleistų naujų vadovėlių skaičius 
2005–2009 metais

2005 2006 2007 2008 2009 
I ketvirtis

Naujų vadovėlių rankraščių, apsvarstytų ekspertų komi-
sijose, skaičius 161 153 89 131 71

Išleistų naujų vadovėlių skaičius 60 70 57 76 58

Pra si dė jus dis ku si joms dėl va do vė lių tu ri nio ver ti ni mo sis
te mos skaid ru mo, eks per tų dar bo ko ky bės, au to rių at sa ko
my bės už va do vė lių tu ri nį, 2008 m. pra dė ta keis ti va do vė lių 
tu ri nio ver ti ni mo ir jų įsi gi ji mo tvar ka. Nuo 2009 m. at si sa ky ta 
eks per tų ko mi si jų, pa tvir ti ni mo žy mų, Ga li mų įsi gy ti va do vė
lių są ra šo, ne be li ko va do vė lio tu ri nio ap ro ba vi mo, už sie ny je 
iš leis tų už sie nio kal bų va do vė lių ver ti ni mo. Pa gal šią tvar
ką į Ga lio jan čių va do vė lių są ra šą įra šo mi va do vė liai, tu rin
tys lei dyk los pa si rink to ver tin to jo ir ins ti tu ci jos, at sa kin gos 
už va do vė lio tu ri nio ver ti ni mą, pa skir to ver tin to jo teigiamas
recenzijas. Taip pat su jung tos mo ki nio krep še lio lė šos va
do vė liams ir mo ky mo prie mo nėms.

2011 m. pa tvir ti nus „Bendrojougdymodalykųvadovėlių
irmokymopriemoniųatitiktiesteisėsaktamsįvertinimo
iraprūpinimojaistvarkosaprašą“1, pa ko re guo tas va do
vė lių tu ri nio ver ti ni mas ir at si sa ky ta Ga lio jan čių va do vė lių 
są ra šo. Re cen zuo ti va do vė liai yra įra šo mi į Ben dro jo ug
dy mo da ly kų va do vė lių duo me nų ba zę (to liau – Va do vė lių 
duo me nų ba zė) (žr. http://va do ve liai.emo kyk la.lt). Jo je yra 
skel bia mos lei dyk los pa si rink to ver tin to jo ir ins ti tu ci jos, at
sa kin gos už va do vė lio tu ri nio ver ti ni mą (to liau – Ins ti tu ci jos), 
pa skir to ver tin to jo re cen zi jos.

Duomenų šaltinis: UPC
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Ver tin to jų pa slau gas ins ti tu ci jos per ka Lie tu vos Res pub li kos 
vie šų jų pir ki mų įsta ty mo nu sta ty ta tvar ka. Ver tin to jai įver ti na 
va do vė lio ma ke to tu ri nį ir pa ren gia viešąjąrecenziją pa gal 
Ins ti tu ci jos pa tvir tin tą re cen zi jos for mą. Nu ma ty ta ga li my bė 
lei dyk los pa gei da vi mu ver tin ti va do vė lio ran kraš tį ir pa reng ti 
tar pi nę re cen zi ją, sie kiant pa ge rin ti va do vė lio ko ky bę. Taip 
pat nu ma ty ta ga li my bė ver tin ti lei dyk los pa teik tą va do vė lio 
kom plek tą.

Nuo 2011 m. rug sė jo 1 d. pra dė ju sio je veik ti Va do vė lių duo
me nų ba zė je pa tei kia ma in for ma ci ja apie re cen zuo tus va do
vė lius. Švie ti mo ben druo me nės na riai šio je ba zė je ga li ras ti 
iš sa mią in for ma ci ją apie nau do ja mus ir nau jai iš lei džia mus 
va do vė lius, su ži no ti dau giau apie jų pri tai ky mo ug dy mo pro
ce se ga li my bes. Mo ky to jams yra nu ma ty ta ga li my bė pa teik ti 
at si lie pi mus ir ko men ta rus apie jiems ug dy mo pro ce se ak
tu a lius va do vė lius ir ga li my bė su da ry ti pa gei dau ja mų va do
vė lių są ra šą.

Va do vė lių au to riams ir lei dė jams va do vė lių ren gi mo me tu 
tei kia mos kon sul ta ci jos. Va do vė lių tu ri nio ver tin to jams nuo
lat or ga ni zuo ja mi mo ky mai.

Šiais per tvar ky mais siek ta aiš kiau api brėž ti Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri jos ir lei dė jų at sa ko my bę už va do vė lių tu ri nį, 
su da ry ti ga li my bes mo ky to jams ir ki tiems su in te re suo tiems 
as me nims gau ti iš sa mes nę in for ma ci ją apie va do vė lius.

Už va do vė lių tu ri nio ver ti ni mą šiuo me tu yra at sa kin gi Ug dy
mo plė to tės cen tras ir Spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho
lo gi jos cen tras, o už va do vė lių duo me nų ba zės tvar ky mą – 
Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tras.

KOKIE REIKALAvIMAI LIEtuvOjE KELIAMI vAdOvĖLIų tuRINIuI?

2 Reikalavimai bendrojo lavinimo dalyko vadovėliui (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandžio 9 d. įsakymas 
Nr. 452).
3 Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. ISAK 2).
4 Vadovėlių recenzijų rengimo tvarkos aprašas (patvirtintas Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1.1850).

Iki 2003 me tų eks per tai ver ti no va do vė lius ne tu rė da mi įtei
sin tos va do vė lio sam pra tos ir vie no dų va do vė lių ver ti ni mo 
kri te ri jų. Po rei kį nu sta ty ti va do vė lių ver ti ni mo kri te ri jus, su
kur ti pri im ti ną va do vė lių ver ti ni mo for mą kė lė ne iš spręs tos 
ver ti ni mo pro ce so skaid ru mo pro ble mos. 

2003 m. bu vo pa tvir tin ti „Reikalavimai bendrojo lavi
nimo dalyko vadovėliui“, tiks liau sa kant, rei ka la vi mai 
ben dro jo ug dy mo da ly ko va do vė lio tu ri nio ko ky bei2. Šio 
do ku men to pir ma ja me prie de pa teik ti va do vė lio (va do
vė lio ran kraš čio) ver ti ni mo kri te ri jai bu vo su skirs ty ti į tris 
gru pes. Pir mą ją gru pę su da rė „da ly ki niai“ kri te ri jai, pa vyz
džiui, va do vė ly je pa tei kia mų są vo kų, te ori jų, in ter pre ta ci jų 
šiuo lai kiš ku mas, pa tei kia mos me džia gos at ran kos pa grįs
tu mas, me džia gos to le ran tiš ku mas ly čių, am žiaus gru pių, 
ma žu mų at žvil giu ir pan. Ant ro jo je gru pė je bu vo pa teik ti 
„pe da go gi niai“ kri te ri jai: va do vė lio der mė su Ben dro sio
mis pro gra mo mis, ati tik tis am žiaus ypa tu mams, me to di
nės sis te mos tin ka mu mas įvai riems mo ky mo si sti liams, 
vaiz di nės me džia gos įvai ro vė ir pan. Tre či ą ją gru pę su
da rė „psi cho lo gi niai“ kri te ri jai: me džia gos orien ta vi mas į 
mo ki nio gy ve ni mo pa tir tį ir kon teks tą, der mė su ki tais tos 
sri ties, kla sės, am žiaus gru pės va do vė liais ir pan. Ant ra ja
me prie de bu vo pa teik ta ver ti ni mo an ke ta, ku ria re mian tis 
bu vo ver ti na mas va do vė lis. 

2005 me tais bu vo pa tvir tin tas „Mo kyk lų ap rū pi ni mo ben dro
jo la vi ni mo da ly kų va do vė liais ir mo ky mo prie mo nė mis tvar
kos ap ra šas“3, ku rio pir ma ja me prie de pa teik ti „Vadovėlio
(vadovėlio rankraščio) vertinimo kriterijai ir vertinimo
anketa“. Ver ti ni mo an ke to je bu vo at si sa ky ta kri te ri jų skirs ty
mo į tam tik ras ka te go ri jas kaip 2003 me tais, ta čiau kri te ri jai 
iš li ko pa na šūs. 

Kei čian tis va do vė lių ver ti ni mo sis te mai 2010 me tais bu vo 
pa tvir tin tas „Va do vė lių re cen zi jų ren gi mo tvar kos ap ra šas“4.
Re cen zi jų ren gi mo tvar kos ap ra šo prie de bu vo pa teik ta „Va
do vė lio / va do vė lio kom plek to ran kraš čio tu ri nio re cen zi jos 
for ma“. Ver tin to jui bu vo re ko men duo ja ma įver tin ti va do vė
lio me džia gos tin ka mu mą mo ky ti ir mo ky tis, taip pat bu vo 
pri va lo ma pa teik ti iš va dą dėl va do vė lio ati tik ties „Mo kyk lų 
ap rū pi ni mo ben dro jo la vi ni mo da ly kų va do vė liais ir mo ky mo 
prie mo nė mis tvar kos ap ra še“ nu sta ty tiems pa grin di niams 
va do vė lio tu ri niui ke lia miems rei ka la vi mams. 

2011 m. „Vadovėlio/vadovėliokomplektorankraščiotu
rinio recenzijos forma“ bu vo at nau jin ta. Nau do da mie si ja 
ver tin to jai re cen zi jo je tu ri pa teik ti in for ma ci ją apie va do vė lio 
me džia gos tin ka mu mą kom pe ten ci joms ug dy tis, įver tin ti, ar 
va do vė lis teikia ga li my bę in di vi du a li zuo ti ug dy mą, ar jo me
džia ga su dė tin gu mu ir ap im ti mi pri tai ky ta įvai rių mo ky mo(si) 
sti lių ir tam tik ro am žiaus mo ki niams, ar va do vė ly je pa teik ta 
me džia ga ati tin ka pa grin di nes de mo kra tinės vi suo me nės ir 
Lie tu vos vals ty bės ver ty bes. Svar biau sias re cen zi jos tiks las – 
įver tin ti va do vė lio pa nau do ji mo ug dy mo pro ce se ga li my bes. 
Taip ver ti ni mo kri te ri jai evo liu cio na vo nuo at ski rų da ly ki nių ir 
pe da go gi nių kri te ri jų iki kri te ri jų ver tin ti va do vė lio tin ka mu mą 
kom pe ten ci joms ug dy ti.

Vi si Lie tu vo je iš leis ti ben dro jo ug dy mo mo kyk los da ly
kų va do vė liai pri va lo ati tik ti Lie tu vos hi gie nos nor mas (HN 
22:2003 „Mo kyk li niai va do vė liai“), t. y. rei ka la vi mus va do vė
lio spaus di ni mui nau do ja miems da žams, po pie riui, šrif tui, 
teks to iš dės ty mui, for ma tui, įri ši mui ir svo riui. Taip pat lei dyk
los, lei džian čios va do vė lius, at sa ko ir už kal bos tai syk lin gu
mą, to dėl pri va lo gau ti Vals ty bi nės lie tu vių kal bos ko mi si jos 
pa žy mą.
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KAIP vAdOvĖLIų RINKA REgLAMENtuOjAMA EuROPOS vALStyBĖSE? 

Vadovėlių rinkai valstybė dažniausiai daro įtaką nustaty-
dama vadovėlių vertinimo procedūras, reikalavimus vado-
vėliams ir sudarydama rekomenduojamų įsigyti vadovėlių 
sąrašus.

Šiuolaikinė Lietuvos vadovėlių rinka reglamentuojama pana-
šiai kaip kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Verta atkreipti 
dėmesį į tai, kad kiekviena šalis reguliuoja savo bendrojo 
ugdymo dalykų vadovėlių rinką pagal tam tikras nusistovė-
jusias tradicijas ir vidinius poreikius. 

2 lentelė. valstybės įtaka bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių rinkai Lietuvoje ir kitose šalyse 2008–2010 m.

valstybės poveikio bendrojo ugdymo dalykų 
vadovėlių rinkai būdas valstybės

Yra rengiamas rekomenduojamų įsigyti vadovėlių 
sąrašas ar kitaip nurodomi valstybės rekomenduo-
jami vadovėliai

Čekija, Estija, Graikija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Prancūzija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija, Turkija

Yra nustatytos vadovėlių vertinimo procedūros Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Kipras, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija, Vokie-
tija, Turkija

Yra keliami reikalavimai vadovėliams Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Lenkija, Lietuva, Prancūzija, Ru-
munija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija, Turkija

KOKIA yRA BENdROjO ugdyMO dALyKų vAdOvĖLIų PASIūLA LIEtuvOjE? 

Šaltinis: Eurydice

Informacija apie Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose nau-
dojamus vadovėlius nuo 2011 m. rugsėjo mėn. yra pateikia-
ma Bendrojougdymodalykųvadovėliųduomenųbazė
je (toliau – Vadovėlių duomenų bazė). Dauguma Lietuvos 
bendrojo ugdymo mokyklose naudojamų vadovėlių (išsky-
rus vadovėlius užsienio kalbai mokyti) yra išleisti Lietuvos 
leidyklų.

Vadovėlių vertinimo tvarka nuo nepriklausomybės atkūrimo 
keitėsi, tačiau, vertinant vadovėlių turinį, vienas iš svarbiau-
sių kriterijų buvo ir liko vadovėlio turinio atitiktistuometu
galiojančioms Bendrosioms programoms. Bendrosios 
programos yra periodiškai atnaujinamos.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos at-
naujintos 2003 ir 2008 metais. Ne visada, pakeitus Bendro-
jo ugdymo programas, mokiniai mokosi iš vadovėlių, kurie 
parengti pagal atnaujintas programas. Iš 1 ir 2 pav. pateiktų 
duomenų matyti, kad dauguma Galiojančių bendrojo lavini-
mo dalykų vadovėlių sąraše nurodytų vadovėlių pradinėms 
klasėms yra išleista 2003–2008 m., o beveik pusė 5–10 kla-
sėms skirtų vadovėlių yra išleista iki 2003 m. Vidurinio ug-
dymo programos atnaujintos 2011 metais, taigi leidyklos dar 
neišleido didesnio skaičiaus vadovėlių, atitinkančių naujas 
Vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Duomenų apie tai, kokius konkrečiai vadovėlius mokomųjų 
dalykų mokymui pasirenka mokyklų bendruomenės, iki šiol 
niekada nebuvo rinkta.

1 pav. Pradinių klasių vadovėlių, išleistų 2003–2011 metais, 
dalis (proc.)

2 pav. 5–10 klasių vadovėlių, išleistų 2003–2011 metais, 
dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: ŠAC Duomenų šaltinis: ŠAC

Lietuvosvadovėliųpasiūlą formuoja įvairios Lietuvos lei-
dyklos. Daugiausia bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių yra 
išleidusi „Šviesos“leidykla.  

Jos išleisti vadovėliai sudaro 76 proc. šiuo metu bendro-
jo ugdymo mokykloje naudojamų 1–4 klasių vadovėlių,  
48 proc. – 5–10 klasių vadovėlių ir 46 proc. – 11–12 klasių 
vadovėlių (žr. 3–5 pav.).
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Duomenų šaltinis: ŠAC Duomenų šaltinis: ŠAC Duomenų šaltinis: ŠAC

3 pav. Pradinių klasių vadovėlių 
pasiūla pagal leidyklas (proc.)

4 pav. Pagrindinio ugdymo klasių 
vadovėlių pasiūla pagal leidyklas 

(proc.)

5 pav. vidurinio ugdymo klasių 
vadovėlių pasiūla pagal leidyklas 

(proc.)

Dauguma užsienio kalbos vadovėlių visoms Lietuvos 
bendrojo ugdymo mokyklų klasėms paprastai yra leidžiama 
užsienio šalyse. Už užsienyje išleisto vadovėlio užsienio kal-
bai mokytis kokybę ir vertinimą atsako teikėjas5. Dauguma 
ispanų, anglų ir prancūzų kalbų vadovėlių taip pat išleista 
užsienio leidyklų (6 pav.). Tuo tarpu visi bendrojo ugdymo 
mokyklose naudojami rusų kaip užsienio kalbai mokytis skir-
ti vadovėliai yra išleisti Lietuvoje.

Daugelį šiuo metu Lietuvoje siūlomų anglų kalbos vadovėlių 
yra išleidusios „Oxford UP“, „Longman“, „Express publis-
hing“ ir „Macmillan“ leidyklos, „Hueber“ leidykla išleido dau-
gumą Lietuvoje siūlomų vokiečių kalbos vadovėlių, „Didier“ 
ir „CLE International“ leidyklos – prancūzų kalbos vadovėlių, 
o „EDELSA grupo Didascalia S. A.“ leidykla – ispanų kal-
bos vadovėlių. Iš lietuviškų leidyklų šiuo metu naudojamus 
užsienio kalbų vadovėlius dažniausiai leidžia „Šviesos“ lei-
dykla. Daug šiuo metu siūlomų rusų ir prancūzų kalbų vado-
vėlių yra išleidusi „Presvikos“ leidykla.

6 pav. užsienio kalbų vadovėlių, išleistų užsienio šalyse ir Lietuvoje, dalis (proc.)
Duomenų šaltinis: ŠAC

KAIP BENdROjO ugdyMO MOKyKLOS BENdRuOMENĖ PASIRENKA vAdOvĖLIuS?
Bendrojougdymodalykųvadovėliai mo kyk lo je pa pras tai 
nau do ja mi ne vie ne rius me tus. Kiek vie nos mo kyk los ben
druo me nė prieš pra dė da ma nau jus moks lo me tus įver ti na 
ben dro jo ug dy mo da ly kų va do vė lių po rei kį ir už sa ko rei ka
lin gus va do vė lius. Va do vė lius mo kyk los pa pras tai įsi gy ja 
už mo ki nio krep še lio lė šas, skir tas va do vė liams ir mo ky mo 
prie mo nėms įsi gy ti. Be mo ki nio krep še lio lė šų, va do vė liams 
ir ki toms mo ky mo prie mo nėms įsi gy ti ga li bū ti ski ria ma lė šų 
ir iš sa vi val dy bės ir vals ty bės biu dže tų. Mo kyk los taip pat 
ga li bū ti ap rū pi na mos va do vė liais ir ki to mis mo ky mo prie mo
nė mis cen tra li zuo tai už vals ty bės biu dže to lė šas tei sės ak tų 
nu sta ty ta tvar ka6.

Iki 2011 m. rug sė jo mė ne sio ben dro jo ug dy mo mo kyk los rei
ka lin gus va do vė lius daž niau siai rink da vo si iš Švie ti mo ap
rū pi ni mo cen tro kas met su da ro mo „Galiojančiųvadovėlių
sąrašo“ ir rem da mo si lei di niu „Informacijaapieužsienyje
išleistus vadovėlius užsienio kalbaimokytis“. Abu šie 
do ku men tai bū da vo skel bia mi Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tro 
in ter ne to sve tai nė je. Anks čiau, no rė da mos iš gau sios pa siū
los iš si rink ti tin ka miau sią va do vė lį, mo kyk lų ben druo me nės 
rem da vo si tri mis pa grin di niais in for ma ci jos apie va do vė lį 
šal ti niais: lei dyk lų re kla ma, va do vė lių re cen zi jo mis ir ar ti
miau sių ko le gų nuo mo ne.

5 „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas“, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V2310.
6 Ten pat.



6Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: vertinimas, leidyBa ir pasirinkimo galimyBės 2011 gruodis

Nuo 2011 m. rug sė jo 1 d. pra dė jo veik ti Vadovėliųduome
nų bazė, ku rio je pa tei kia ma in for ma ci ja apie va do vė lius. 
Taip pat jo je nu ma ty ta re gist ruo tų por ta lo Emo kyk la7 var to
to jų ga li my bė va do vė lius ver tin ti, ra šy ti apie juos at si lie pi
mus. Ma ty ti ver ti ni mus, skai ty ti at si lie pi mus ga li vi si por ta lo 
lan ky to jai, įskai tant mo ki nius ir jų tė vus. Va do vė lių duo me nų 
ba zė je bus kau pia mos ver tin to jų re cen zi jos ir at si lie pi mai iš 
vi sos Lie tu vos mo kyk lų, to dėl mo kyk lų ben druo me nėms bus 
leng viau ap si spręs ti dėl nau jų va do vė lių įsi gi ji mo.

Mo kyk lų ap si rū pi ni mo va do vė liais tvar ką reg la men tuo ja 
„Ben dro jo ug dy mo da ly kų va do vė lių ir mo ky mo prie mo nių 
ati tik ties tei sės ak tams įver ti ni mo ir ap rū pi ni mo jais tvar kos 
ap ra šas“8. Ly gi nant su anks tes niais me tais, mo kyk lų ap si
rū pi ni mo va do vė liais ir mo ky mo prie mo nė mis tvar ka ta po 
pa pras tes nė. Pa vyz džiui, iki 2011–2012 m. m. mo kyk los 
stei gė jas pra džio je nu sta ty da vo pa val džių mo kyk lų ap rū
pi ni mo va do vė liais ir mo ky mo prie mo nė mis tvar ką. Pas kui 
mo kyk los va do vas, va do vau da ma sis ga lio jan čiu mo kyk lų 
ap rū pi ni mo tvar kos ap ra šu ir stei gė jo nu sta ty ta tvar ka, nu
sta ty da vo va do vė lių ir mo ky mo prie mo nių įsi gi ji mo, pri ėmi
mo, ap skai tos, sau go ji mo ir iš da vi mo mo ki niams tvar ką. 
Pa gal šiuo me tu ga lio jan tį ap ra šą vi sus spren di mus dėl 
va do vė lių ir ki tų mo ky mo prie mo nių įsi gi ji mo pri ima mo
kyk los va do vas, su de ri nęs su mo kyk los ta ry ba. Taip pat 
yra nu ma ty ta, kad mo kyk los, vyk dan čios ben dro jo ug dy
mo pro gra mas, sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan
ti ins ti tu ci ja (da ly vių su si rin ki mas) ar sa vi nin kas pri ima 

spren di mus dėl tu ri mų va do vė lių per skirs ty mo tarp pa val
džių mo kyk lų9.

2008 m. at lik ta mo kyk lų va do vų, mo kyk lų bib lio te ki nin kų ir 
pe da go gų ap klau sa10 pa ro dė, kad ben dro jo ug dy mo mo kyk
lų mo ki niai yra pakankamaiaprūpinamivadovėliais, bet 
kai ka da sto ko ja ma va do vė lius pa pil dan čių mo ky mo prie
mo nių: už da vi ny nų, skai ti nių, že mė la pių, pra ty bų są siu vi nių, 
prieš mo kyk li nio ug dy mo prie mo nių. To pa ties ty ri mo me tu 
nu sta ty ta, kad tėvai už savo lėšas retai perka vaikams
mokykliniusvadovėlius. Tai at si tik da vo daž niau siai ta da, 
kai to kie va do vė liai ne bū da vo įtrauk ti į ga li mų įsi gy ti va do vė
lių są ra šus, taip pat ta da, kai apie nau jo va do vė lio iš lei di mą 
mo kyk lo je bū da vo su ži no ma jau pa skirs čius va do vė liams 
įsi gy ti skir tas lė šas.

2008 m. at lik to mo kyk lų va do vų, mo kyk lų bib lio te ki nin kų ir 
pe da go gų nuo mo nės ty ri mo duo me ni mis, kas met at nau ji
na mas mokyklosvadovėliųfondasdaroištiesųpozity
vųpoveikįugdymoprocesokokybei. Tai ple čia mo ky to jų 
ga li my bes pa si rink ti no ri mą va do vė lį, ska ti na to bu lin ti sa vo 
kom pe ten ci ją, ko ky biš kai vyk dy ti ug dy mo pro gra mas. Ta čiau 
kas met at nau ji na mas mo kyk los va do vė lių fon das yra iš šū kis 
mo ky to jams – jiems rei kia ge bė ti tin ka mai įver tin ti in for ma
ci ją apie nau ją va do vė lį, pa tį va do vė lį ir ge bė ti juo nau do tis. 
Res pon den tų ver ti ni mu, pa kar to ti nai lei džia mi va do vė liai ne 
vi sa da yra at nau jin to tu ri nio, kai ka da juo se stin ga nau jau sių 
moks lo ži nių.

7 http://portalas.emokykla.lt
8 „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas“, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V2310.
9 Ten pat.
10 http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/biblioteku_kokybe_0812.pdf

KAIP PANAudOjAMOS MOKINIO KREPšELIO LĖšOS, SKIRtOS vAdOvĖLIAMS IR 
KItOMS MOKyMO PRIEMONĖMS įSIgytI?

Vadovėlius mokyklos paprastai įsigyja iš mokinio krepše-
lio lėšų. Mokinio krepšelis – tai mokymo lėšos, skiriamos 
vienam sutartiniam mokiniui. Mokinio krepšelio lėšos yra 
panaudojamos mokytojų darbo užmokesčiui; mokyklos ug-
dymo procesui organizuoti ir valdyti; mokyklos bibliotekos 
darbuotojams išlaikyti; psichologinei, specialiajai psichologi-
nei ir socialinei psichologinei pagalbai organizuoti ir kitoms 
reikmėms, taip pat vadovėliams ir kitoms mokymo priemo-
nėms įsigyti.

Mokinio krepšelio dydį kasmet nustato Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, priimdama Valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.

Kasmet, nustatydama mokinio krepšelio dydį, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė nustato ir lėšų, skaičiuojamų vienam 
mokiniui, skiriamų vadovėliams ir kitoms mokymo priemo-
nėms įsigyti, dydį (7 pav.).

7 pav. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, 
skaičiuojant vienam mokiniui, kaita (Lt)

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
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Šiuo metu galiojantis „Bendrojougdymodalykųvadovė
lių irmokymo priemonių atitikties teisės aktams įver
tinimoiraprūpinimojaistvarkosaprašas“ nustato, kad 
už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo 
priemonėms, bendrojo ugdymo mokykla gali įsigyti:

vadovėlių;  •
tarptautinio bakalaureato vadovėlių, skirtų pagal tarp- •
tautinio bakalaureato programą besimokančiam moki-
niui;
priešmokykliniam ugdymui skirtų mokymo priemonių; •
kitų mokymo priemonių. •

Mokinio krepšelio naudojimo praktika rodo, kad vienam mo-
kiniui skirtų ir iš tiesų vadovėliams bei mokymo priemonėms 
įsigyti panaudotų mokinio krepšelio lėšų dydis gali skirtis. 8 ir 
9 pav. palyginimui pateikiami duomenys apie mokinio krep-
šelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, 
panaudojimą Lietuvos savivaldybėse 2007 ir 2010 m. 

2007 m. dauguma šalies savivaldybių vieno mokinio vadovė-
liams įsigyti panaudojo maždaug tiek lėšų, kiek buvo numa-
tyta – vidutiniškai nuo 60 iki 63 Lt (39 savivaldybių mokyklos). 
Mažiausiai lėšų, skaičiuojant vienam mokiniui, vadovėliams 
įsigyti 2007 m. panaudojo Šakių (42 Lt) ir Alytaus (45 Lt) 
rajonų savivaldybių mokyklos, daugiausiai – Raseinių rajono 
(81 Lt) ir Neringos (72 Lt) savivaldybių  mokyklos.

2010 metais, norsvienammokiniuivadovėliamsirmo
kymopriemonėmsįsigytibuvoskirta70Lt,vidutiniškai
šalyjevienammokiniuitamtiksluiišleista148,4Lt. Tik 
7 savivaldybių mokyklos vidutiniškai vienam mokiniui vado-
vėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijo mažiau nei už 70 litų, 
mažiausiai – Elektrėnų (8 Lt) ir Druskininkų (52 Lt) savival-
dybės. 15 savivaldybių mokyklos vidutiniškai vienam moki-
niui vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijo daugiau nei 
už 200 litų, daugiausiai – Vilkaviškio (312 Lt) ir Tauragės 
(283 Lt) rajonų savivaldybės.

8 pav. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams įsigyti, panaudojimas Lietuvos savivaldybėse 2007 metais

Duomenų šaltinis: ITC
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9 pav. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, 
panaudojimas Lietuvos savivaldybėse 2010 metais

Duomenų šaltinis: ITC

KAS BENdROjO ugdyMO MOKyKLOjE PRIIMA SPRENdIMuS dĖL  
vAdOvĖLIų PASIRINKIMO?

Kiekvienoje mokykloje nusistovi sava tvarka, kas ir kaip, at-
sižvelgdamas į susiformavusias mokyklos bendruomenės 
veiklos tradicijas, valstybės ir steigėjo nustatytas taisykles, 
dalyvauja renkantis bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius. 
2011 m. pradžioje atliktas mokytojų tyrimas leido išsiaiškin-
ti mokykloje vykstančio bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 
pasirinkimo detales.

Tyrimo metu klausta, kas respondento mokykloje paprastai 
nusprendžia, kokius vadovėlius pasirinkti (buvo galima nu-
rodyti kelis atsakymus). Paaiškėjo, kad dažniausiai moky-
kloje klausimą, kokius vadovėlius pasirinkti, sprendžia to
dalykomokytojasirmokyklosmetodiniųgrupiųnariai. 
Kitų asmenų (mokyklos vadovo, mokyklos tarybos narių ar 

mokyklos bibliotekininko) įtaka renkantis vadovėlius daug 
mažesnė. Renkantis vadovėlius, mokyklos metodinės gru-
pės narių nuomonė dažniau yra svarbi pradinių mokyklų, 
mokyklųdarželių ir gimnazijų mokytojams, o į dalyko mo-
kytojo nuomonę dažniau atsižvelgiama šalies pagrindinėse 
mokyklose ir gimnazijose.

2008 m. atlikta mokyklų vadovų, mokyklų bibliotekininkų ir 
pedagogų apklausa irgi parodė, kad sprendimus dėl moky-
mo išteklių įsigijimo dažniausiai priima mokytojai,moky
klosmetodinėsgrupėsnariai,mokyklųbibliotekininkai,
mokyklųvadovai. Mokinių tėvai ir patys mokiniai paprastai 
niekaip nelemia mokyklos bendruomenės sprendimų dėl 
mokymo išteklių įsigijimo.
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10 pav. Asmenys, mokykloje priimantys sprendimą, kokius vadovėlius pasirinkti.
Bendras atsakymų pasiskirstymas ir pasiskirstymas pagal mokyklos tipą (proc., 2011 m. tyrimo rezultatai)

Duomenų šaltinis: UPC

11 pav. Asmenys, mokykloje priimantys sprendimą, kokius vadovėlius pasirinkti.
Pasiskirstymas pagal ugdymo sritis (proc., 2011 m. tyrimo rezultatai)

Duomenų šaltinis: UPC

2011 m. pradžioje atliktas tyrimas parodė, kad 5–12 klasių 
gamtamokslinio ugdymo, matematikos, technologijų ir IT, 
socialinio ir dorinio ugdymo mokytojai dažniau patys renkasi 
norimą vadovėlį, 5–12 klasių kalbų ir meninio ugdymo mo-
kytojai dėl vadovėlių dažniau linkę tartis metodinių grupių 

posėdžio metu, o mokyklos vadovo nuomonė renkantis va-
dovėlius dažniau turi įtakos pradinio ugdymo mokytojams ir 
5–12 klasių gamtamokslinio ugdymo, matematikos, techno-
logijų ir IT mokytojams.

2011 m. pradžioje analizuojant, kaipmokyklojerenkamasi
vadovėlį (buvo galima nurodyti kelis atsakymus), paaiškėjo, 
kad maždaug trys penktadaliai respondentų rinkdamiesi va-
dovėlį naudojosi „Galiojančių vadovėlių sąrašu“ (tyrimo 
metu dar neveikė Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duo-
menų bazė), antroje pagal dažnumą vietoje buvo nurodytos 
konsultacijossukitaistopatiesdalykomokytojais (54 
proc.), trečioje – konsultacijossumokyklosadministra
cija(38 proc.), ketvirtoje – buvo įvertinama,arprievado

vėliųyraparengtakitųmokymo(si)priemonių. Pažymė-
tina, kad, renkantis vadovėlį, jo kaina mokytojams nėra labai 
svarbi aplinkybė. Pradinių mokyklų ir mokyklųdarželių mo-
kytojai dažniau rinkosi vadovėlius, prie kurių buvo parengta 
kitų mokymo(si) priemonių, ir skaitė leidyklų bukletus, viduri-
nių mokyklų mokytojai – dažniau rinkosi išleistus tos pačios 
serijos vadovėlius, o gimnazijų mokytojai – dažniau tarėsi 
su kitais to paties dalyko mokytojais ir vadovavosi leidyklų 
rengiamuose pristatymuose gauta informacija.
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12 pav. vadovėlio pasirinkimo motyvai. Bendras atsakymų pasiskirstymas 
ir pasiskirstymas pagal mokyklos tipą (proc., 2011 m. tyrimo rezultatai)

Duomenų šaltinis: UPC

13 pav. vadovėlio pasirinkimo motyvai. Pasiskirstymas pagal ugdymo sritis (proc., 2011 m. tyrimo rezultatai)

Duomenų šaltinis: UPC

Dėl vadovėlių pradinio ugdymo mokytojai dažniau tarė-
si su mokyklos administracija ir rinkosi vadovėlius, prie 
kurių parengta kitų mokymo(si) priemonių, 5–12 klasių 
gamtamokslinio ugdymo, matematikos, technologijų ir IT 
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13

28

20

mokytojai dažniau naudojosi galiojančių vadovėlių sąra-
šu, o 5–12 klasių kalbų ir meninio ugdymo mokytojai daž-
niau konsultavosi su kolegomis ir atsižvelgė į vadovėlio 
kainą.
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KAIP PASIRENKAMI vAdOvĖLIAI EuROPOS MOKyKLOSE?

Išanalizavus, kaip Europos valstybėse dalykų mokytojai, mo-
kytojų asociacijos ir mokyklų vadovai dalyvauja pasirenkant 
vadovėlius, galima teigti, kad didžiausią įtaką turi dalykų
mokytojai, rečiau mokytojų asociacijos ar mokyklų vadovai.

Iš 3 lentelės matyti, kad Lietuva neišsiskiria iš daugelio kitų 
Europos valstybių, kuriose dalyko mokytojų vaidmuo ren-
kantis, iš kokių vadovėlių bus mokoma, yra didžiausias.

3 lentelė. vadovėlių pasirinkimas Lietuvoje ir Europos valstybių mokyklose 2008–2010 m.

Šaltinis: Eurydice

Atsakingi už vadovėlių pasirinkimą 
mokykloje valstybės

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Ispanija,  
Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Olandija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Suomija, Vengrija

Mokytojų asociacijos Italija, Malta, Vokietija
Mokyklų vadovai Čekija 

KOKIaIs ŠalTInIaIs rEMTasI 
APIBūdINANt BENdROjO ugdyMO dALyKų vAdOvĖLIų vERtINIMO, 

LEIdyBOS KLAuSIMuS IR PASIRINKIMO gALIMyBES?

Naujų vadovėlių rankraščių, apsvarstytų ekspertų komisijo-
se, ir 2005– 2009 metais išleistų naujų vadovėlių skaičius 
skaičiuotas pagal Ugdymo plėtotės centre saugomuose 
ekspertų komisijų protokoluose esančią informaciją.

Duomenys apie valstybės įtaką vadovėlių rinkai Lietuvoje ir 
kitose šalyse 2008–2010 m. bei vadovėlių pasirinkimą Lie-
tuvoje ir Europos valstybių mokyklose 2008–2010 m. imti 
iš http://eacea.ec.europa.eu (National System Overviews; 
National Education System Descriptions; Structure of Edu-
cation and Training Systems).

Duomenys apie 1–10 klasių vadovėlių leidimo metus, pra-
dinių, pagrindinių ir vidurinių klasių vadovėlių pasiūlą pagal 
leidyklas apskaičiuoti pagal Švietimo aprūpinimo centro in-
terneto svetainėje skelbtą „Galiojančių bendrojo lavinimo 
dalykų vadovėlių 2011–2012 mokslo metams sąrašą“. Duo-
menys dar papildyti informacija apie 2011 m. vasarą išleistus 
vadovėlius. Jei leidykla vieneriems mokslo metams parengė 
vadovėlių komplektą, jis skaičiuotas kaip vienas vadovėlis.

Duomenys apie užsienio kalbos vadovėlių, išleistų užsienio 
šalyse ir Lietuvoje, dalį apskaičiuoti pagal Švietimo aprūpi-
nimo centro interneto svetainėje skelbtą „Galiojančių ben-
drojo lavinimo dalykų vadovėlių 2011–2012 mokslo metams 
sąrašą“ ir dokumentą „Informacija apie užsienyje išleistus 
vadovėlius užsienio kalbai mokytis“. Duomenys papildyti in-
formacija apie 2011 m. vasarą išleistus vadovėlius.

Duomenys apie mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams 
įsigyti, panaudojimą Lietuvos savivaldybėse 2007 ir 2010 
metais gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro.

Duomenys apie asmenis, mokykloje priimančius sprendi-
mą, kokius vadovėlius pasirinkti, ir vadovėlių pasirinkimo 
motyvus mokykloje gauti iš kompleksinio tyrimo „Pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo padėties ir perkvalifikavimo poreikių 
priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir neformalaus 
vaikų švietimo įstaigose įvertinimas“. Tyrimas užsakytas 
įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą Europos so-
cialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos to-
bulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. Tyrimą atliko 
tyrimų bendrovė RAIT 2011 m. kovo–balandžio mėnesiais. 
Iš viso apklausta 1 000 respondentų.

Švietimo problemos analizei taip pat panaudoti tyrimo „Ben-
drojo lavinimo mokyklų aprūpinimas vadovėliais, mokymo 
priemonėmis ir ugdymo procesui reikalinga literatūra moky-
mo / mokymosi poreikiams tenkinti“ rezultatai. Tyrimą 2008 m. 
atliko KTU Edukacinės kompetencijos centro ir KTU Eduko-
logijos instituto darbuotojai. Iš viso apklausti 346 mokyklų 
bibliotekininkai, 244 mokyklų vadovai (direktoriai ir jų pava-
duotojai) ir 242 pedagogai.
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ŠVIETIMOPROBLEMOSANALIZĖ– Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių švietimo padalinių 
specialistams ir plačiajai visuomenei, nušviečianti kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Serijoje „Švietimo problemos 
analizė“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali švietimo sistemos funkcionavimo problemų analizė. Leidiniai skelbiami internete adresu  
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm ir portale Emokykla.
Pasiūlymus, pastabas ar komentarus prašome siųsti Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjui Ričardui Ališauskui 
(ricardas.alisauskas@smm.lt).

Autorius, norinčius publikuoti savo parengtas analizes serijoje „Švietimo problemos analizė“, prašome kreiptis į Švietimo ir mokslo minis-
terijos Strateginių programų biuro vyresniąją specialistę Veroniką Šiurkienę (el. p. veronika.siurkiene@smm, tel. (8 5) 219 1121).

Analizę parengė: Natalija Ditkevičiūtė, dr. Linas Jašinauskas, dr. Albinas Kalvaitis, Kornelijus Šleževičius, Ugdymo plėtotės centro Vei-
klos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus darbuotojai.

Konsultavo: Edita Sederevičiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė,  
Rimantas Jokimaitis, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, Nijolė Kala-
sauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro Mokymosi išteklių skyriaus vedėja, Giedrius Vaidelis, Ugdymo 
plėtotės centro direktorius.
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