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Ugdymo plėtotės centro
direktoriaus 2016 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr. VK-24
BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašas (toliau –
aprašas) parengtas įgyvendinant Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių
atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310, nuostatas.
2. Aprašas nustato vadovėlio paskirtį, jo turiniui keliamus reikalavimus, vertinimo
kriterijus ir procedūras, vadovėlių vertintojų atsakomybę, teises, pareigas, mokymus, konsultavimą
ir darbo apmokėjimą.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo
priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše vartojamas sąvokas.
Kitos apraše vartojamos sąvokos:
Teikėjas – autorius, autorių grupė, leidykla ar kitas juridinis asmuo, susijęs su
vadovėlių ir mokymo priemonių rengimu, leidyba ir platinimu.
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojas (toliau – vertintojas) –
specialistas, atliekantis vadovėlių ar vadovėlių komplektų vertinimą.
Vertinimo kriterijai – kriterijai, pagal kuriuos vertinamas vadovėlis ar vadovėlio
komplektas, nustatomas jo tinkamumas naudoti ugdymo procese.
II. VADOVĖLIO PASKIRTIS IR REIKALAVIMAI
4. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio paskirtis – padėti mokiniams ugdyti pasiekimus,
apibrėžtus konkretaus ugdymo turinio koncentro ar klasės, ugdymo srities, integruoto kurso, dalyko
bendrojoje programoje, dalyko modulyje. Padėti stiprinti mokinių motyvaciją mokytis, skatinti
aktyvų ir savarankišką mokymąsi, ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
5. Vadovėlis privalo atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. tekstinė ir vaizdinė medžiaga turi būti pritaikyta siekti dalyko Bendrojoje
programoje įvardintų tikslų ir uždavinių bei ugdyti dalyko Bendrojoje programoje apibrėžtus
mokinių pasiekimus;
5.2. metodinė struktūra turi padėti mokytis, užduotys turi būti pritaikytos skirtingų
poreikių ir pasiekimų lygio mokiniams, skatinti aktyvią mokinių veiklą. Turi būti užduočių, skirtų
aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdytis, įsivertinti pažangą ir pasiekimus;
5.3. Pateikiama medžiaga turi atitikti pagrindines demokratinės visuomenės vertybes,
neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, būti nešališka lyties, amžiaus, negalios,
gebėjimų, socialinės padėties, rasės, tautybės, etninės priklausomybės, kilmės, kalbos, religijos,
tikėjimo, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu, turi būti vengiama stereotipinio
požiūrio į skirtingas lytis.
III. VADOVĖLIO TURINIO VERTINIMAS
6. Vadovėlių ar vadovėlių komplektų (toliau – vadovėlis) turinio vertinimą organizuoja
Ugdymo plėtotės centras (toliau – centras).
7. Vadovėlis vertinamas siekiant nustatyti jo tinkamumą naudoti ugdymo procese.
8. Vadovėlis vertinamas pagal 1 priede nustatytus vadovėlio vertinimo kriterijus.
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9. Vadovėliui vertinti teikėjas pateikia centrui nustatytos formos prašymą ir skaitmeninį
ar spausdintą sumaketuotą vadovėlio tekstą su iliustracijomis ir užduotimis. Spausdintas
sumaketuotas vadovėlio tekstas su iliustracijomis ir užduotimis pateikiamas 3 egzemplioriais.
10. Vadovėlį vertina 3 vertintojai.
11. Vertinimas vyksta ne ilgiau kaip 4 savaites (ne daugiau kaip 28 kalendorines
dienas).
12. Jei vertinimo išvadoje rekomenduojama vadovėlį taisyti, jis grąžinamas teikėjui.
13. Teikėjas, pataisęs vadovėlį, kreipiasi į centrą dėl pakartotinio vertinimo.
14. Pakartotinis vertinimas vyksta 8–12 punktuose nustatyta tvarka.
15. Pakartotinai vadovėlis vertinamas ne daugiau kaip 2 kartus. Jei teikėjas kreipiasi į
centrą dėl papildomų vertinimų, centro patirtas išlaidas apmoka tiekėjas.
16. Visų vertintų vadovėlių vienas egzempliorius teikėjui negrąžinamas ir saugomas
centre.
17. Jei vadovėlio vertinimo išvadoje nustatoma, kad vadovėlis tinkamas naudoti
ugdymo procese, informacija apie jį skelbiama Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo
priemonių duomenų bazėje.
18. Jei tuo pačiu metu yra pateikti keli to paties dalyko vadovėliai, bet trūksta
vertintojų, sudaroma eilė, ir vadovėlis vertinamas atsižvelgiant į pateikimo datą.
19. Jei teikėjas nesutinka su vadovėlio vertinimu ar vertinimo išvada, per 5 darbo
dienas jis gali pateikti centrui pretenziją.
20. Centras, gavęs pretenziją, per 5 darbo dienas organizuoja išplėstinį posėdį, jame
nagrinėja gautos pretenzijos pagrįstumą ir sprendžia, ar organizuoti pakartotinį vadovėlio turinio
vertinimą. Posėdyje dalyvauja teikėjas, vertintojai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos atstovai, centro darbuotojai ir kiti centro pakviesti asmenys. Apie priimtą sprendimą
teikėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas.
21. Jei teikėjas nesutinka su priimtu sprendimu, jis gali kreiptis į Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministeriją.
IV. VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
22. Vertintojų paslaugas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka perka centras.
V. VERTINTOJO PAREIGOS IR TEISĖS
23. Vertintojas privalo:
23.1. vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto; jei kyla tokio konflikto grėsmė,
privalo raštu informuoti centrą ir nusišalinti nuo vadovėlio vertinimo;
23.2. prieš vertindamas vadovėlio turinį pasirašyti nešališkumo deklaraciją (2 priedas)
ir konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas);
23.3. laiku ir kokybiškai atlikti vertinimą;
23.5. gavęs kvietimą, dalyvauti centro organizuojamuose posėdžiuose ir mokymuose.
24. Vertintojas turi teisę:
24.1. atsisakyti vertinti vadovėlį ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pateikti
prašymą, jame nurodydamas argumentuotą atsisakymo priežastį;
24.2. pranešęs centrui, nutraukti pradėtą vertinimą, jeigu patiria spaudimą iš teikėjo ar
kitų asmenų;
24.3. gauti metodinę pagalbą iš centro.
VI. VADOVĖLIO VERTINTOJO DARBO APMOKĖJIMAS
24. Vertintojo darbas apmokamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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VII. MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
25. Centras organizuoja vertintojų mokymus ir konsultuoja teikėjus vykstant vadovėlių
rengimui.

_______________________

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių
turinio vertinimo tvarkos aprašo
1 priedas
VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJAI
I.

BENDRA INFORMACIJA APIE VADOVĖLĮ

Pavadinimas
Autorius (-iai)
Dalykas
Klasė
II.

VADOVĖLIO MEDŽIAGOS1 VERTINIMAS

1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S)2

Vertinimas

Neatitinka

Vertinimo kriterijai

Atitinka

Neigiamo vertinimo pagrindimas

1.1.Tekstinė ir vaizdinė
medžiaga atitinka
pagrindines demokratijos
vertybes ir principus
(asmens ir tautos teises,
laisves, teisingumą, lygybę
prieš įstatymus, solidarumą,
atsakomybę).
1.2. Tekstinė ir vaizdinė
medžiaga padeda ugdytis
moralines, kultūrines ir
pilietines vertybes, būti
atsakingiems už gamtos ir
kultūros paveldo
išsaugojimą ir tęstinumą.

1
2

Kriterijuose vartojama medžiagos sąvoka apima šiuos elementus: tekstinę ir vaizdinę medžiagą, metodinę struktūrą.
Jeigu vadovėlio medžiaga neatitinka 1.1 ar 1.3. kriterijaus, toliau nevertinama.
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1.3. Tekstinėje ir vaizdinėje
medžiagoje
nediskriminuojamos
skirtingos žmonių grupės ar
bendruomenės dėl rasės,
tautybės, kalbos, kultūros,
tikėjimo, socialinio statuso,
lyties, amžiaus, neįgalumo,
etninės kilmės (nėra
įžeidžiančių ar priešiškumą
skatinančių užuominų
skirtingų žmonių grupių ar
bendruomenių atžvilgiu).
1.4. Tekstinėje ir vaizdinėje
medžiagoje nėra neigiamų
lyčių stereotipų, mergaitės
ir berniukai, moterys ir vyrai
vaizduojami nešališkai.
2. MEDŽIAGOS ATITIKTIS BENDRAJAI PROGRAMAI3

Vertinimas

Neatitinka

Vertinimo kriterijai

Atitinka

Neigiamo vertinimo pagrindimas

2.1. Tekstinė ir vaizdinė
medžiaga pritaikyta siekti
dalyko
Bendrojoje
programoje įvardytų tikslų ir
uždavinių.
2.2. Tekstinė ir vaizdinė
medžiaga pateikta
nuosekliai pagal dalyko
Bendrojoje programoje
apibrėžtą turinio apimtį.
2.3. Tekstinė medžiaga
atrinkta pagal Bendrojoje
programoje nurodytą
literatūros sąrašą4.

3
4

Jeigu vadovėlio medžiaga neatitinka bent vieno šios srities kriterijaus, toliau nevertinama.
Kriterijus galioja vertinant lietuvių kalbos ir literatūros dalyko vadovėlį.
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2.4. Sąvokos, apibrėžimai,
dėsniai, faktai, teorijos,
hipotezės ar kt. atrinkta
pagal dalyko Bendrosios
programos turinio apimtį.
2.5. Tekstinė ir vaizdinė
medžiaga padeda ugdyti(s)
dalyko Bendrojoje
programoje apibrėžtus
pasiekimus (nuostatas,
gebėjimus, žinias ir
supratimą).
3. MEDŽIAGOS DALYKINIS TIKSLUMAS

Vertinimas

Neatitinka

Neigiamo vertinimo pagrindimas

Atitinka

Vertinimo kriterijai

3.1. Pristatoma moksliškai
pagrįstos sąvokos, dėsniai,
faktai, teorijos ar kt.
3.2. Tekstinėje ir vaizdinėje
medžiagoje nėra fakto ir
dalyko klaidų.
4. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS AMŽIAUS TARPSNIUI

Vertinimas

4.1. Tekstų kalbos stilius ir
sudėtingumas tinkamas šio
amžiaus tarpsnio
mokiniams.

Neatitinka

Neigiamo vertinimo pagrindimas

Atitinka

Vertinimo kriterijai
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4.2. Klausimų ir užduočių
formuluotės aiškios šio
amžiaus tarpsnio
mokiniams.
5. METODINĖ STRUKTŪRA

Vertinimas

5.1. Medžiagos struktūra,
suskirstymas į skyrius ir
temas padeda mokytis.
5.2. Medžiaga
struktūruojama taip, kad
atskiros dalys logiškai dera
tarpusavyje.
5.3. Tekstinė ir vaizdinė
medžiaga siejama su
skyriuje ar temoje iškeltais
mokymosi tikslais, padeda
įgyti žinių ir supratimo,
ugdytis gebėjimus.
5.4. Informacijos paieškos
sistema – pavyzdžiui:
turinys, rodyklės, simbolių,
spalvų paaiškinimas,
antraštės, sąvokų žodynai,
literatūros sąrašai, nuorodos
į kitus informacijos šaltinius
ar kt. – padeda rasti reikiamą
informaciją.
5.5. Užduotyse skatinama
taikyti įvairius mokymosi
metodus (aktyvaus
mokymosi, kūrybinius,
mokymosi bendradarbiaujant
ar kt.).

Neatitinka

Neigiamo vertinimo pagrindimas

Atitinka

Vertinimo kriterijai

5
5.6. Skirtingų tipų ir
sudėtingumo užduotys
pritaikytos įvairiems
gebėjimams ugdytis (rasti ar
prisiminti informaciją,
suprasti ir įsisąmoninti,
pritaikyti informaciją
įvairiose situacijose,
analizuoti ir sintetinti,
sukurti ką nors nauja,
įvertinti ir priimti
sprendimus, sieti su patirtimi
ir įvairiais kontekstais).
5.7. Skirtingų tipų užduotys
padeda
įsivertinti,
kaip
pavyko įgyti žinių ir ugdytis
supratimą bei gebėjimus.

III.

IŠVADA DĖL VADOVĖLIO TINKAMUMO NAUDOTI UGDYMO PROCESE5
Vadovėlis tinkamas naudoti ugdymo procese.
Vadovėlį rekomenduojama taisyti.
__________________

5

Išvada gali būti tik viena.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių
turinio vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas
UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO
________________________________________________________________________________
(Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojo vardas ir pavardė, asmens kodas)

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINTOJO
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m._____________d.
Vilnius

Būdamas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintoju:
1. Pasižadu objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų su
vadovėlių ir kitų mokymo priemonių rengimu, leidyba ir platinimu susijusių fizinių ar juridinių
asmenų lygiateisiškumo principu, atlikti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojo
pareigas.
2. Patvirtinu:
2.1. kad per pastaruosius 5 metus neturiu jokių turtinių ir neturtinių interesų, susijusių su
vadovėlių leidyba ir rengimu;
2.2. manęs nesieja santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiai su fiziniais asmenimis,
susijusiais su vadovėlių ir kitų mokymo priemonių rengimu, leidyba ir platinimu;
2.3. manęs nesieja santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiai su juridiniam asmeniui,
susijusiam su vadovėlių ir kitų mokymo priemonių rengimu, leidyba ir platinimu, vadovaujančiais
asmenimis.
3. Jei paaiškėtų, jog deklaracijos 2 punkte nurodyto pobūdžio interesų konfliktas
egzistuoja arba yra galimybė jam atsirasti, pasižadu apie tai informuoti Ugdymo plėtotės centrą ir
nusišalinti nuo bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio turinio vertinimo.
Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra:
sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat
sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

____________________
(Parašas)

______________________________
(Vardas, pavardė)

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių
turinio vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas
UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO
_____________________________________________________________________
(Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojo vardas ir pavardė, asmens kodas)

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINTOJO
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m.________________ d.
__________________
(Vietovės pavadinimas)

Būdamas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintoju pasižadu:
1. Saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka naudoti
konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma vertinant bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio
turinį.
2. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti taip, kad
tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.
Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro visa su bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio turinio
vertinimu susijusi informacija: sumaketuotas vadovėlio tekstas su iliustracijomis ir užduotimis, vadovėlio autorių
pavardės, duomenys apie vadovėlio teikėją, atliekant vertinimą aptariami klausimai, priimti sprendimai ir jų argumentai.

___________________
(Parašas)

______________________________
(Vardas, pavardė)

