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DĖL VADOVĖLIŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO
Gavome Jūsų raštą, kuriame aptariami su vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybe
susiję klausimai.
Informuojame, kad yra numatyta atnaujinti nuo 2011 m. lapkričio 30 d. galiojantį
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir
aprūpinimo jais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Atnaujintame apraše turėtų būti akcentuotas
vadovėlių įsigijimo kontrolės mechanizmas, atskaitomybė ir viešumas. Vadovėlių, mokymo
priemonių pirkimai privalės būti suderinti su mokyklos taryba. Informacija, kiek ir kokių vadovėlių
ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus, bus skelbiama mokyklos interneto
tinklalapyje. Taip siekiama užtikrinti didesnį mokytojų ir tėvų įsitraukimą, skaidrumą įsigyjant
vadovėlius.
Mokyklos įsigydamos vadovėlius, pirmiausia, turėtų atsižvelgti, ar jie yra įvertinti
ekspertų. Ateityje numatyta vertinti ne tik naujai leidžiamus, bet ir pataisytus vadovėlius. Pasikeitus
ugdymo programoms anksčiau išleisti vadovėliai bus vertinami jų tinkamumo naudoti ugdymo
procese požiūriu. Šis pakeitimas yra svarbi sąlyga sprendžiant problemas, kylančias dėl Jūsų rašte
minimų programas neatitinkančių ar formaliai atnaujinamų vadovėlių.
Vadovėlių vertinimą organizuoja Ugdymo plėtotės centras, kuris nustato vadovėliui
keliamus reikalavimus, vertinimo procedūras ir kriterijus. Dėl vadovėlių vertinimo tvarkos aprašo ir
jo priedų atnaujinimo bus tariamasi su leidėjais, vertintojais, kitomis interesų grupėmis.
Vertinami tik vadovėliai, nes pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70
straipsnio 3 dalį mokiniai vadovėliais naudojasi nemokamai, t. y. jiems įsigyti skiriamos valstybės
lėšos. Pratybų sąsiuviniai nėra vertinami, už jų turinį atsakingi pratybų sąsiuvinių autoriai ir leidyklos.
Pratybų sąsiuviniai gali ir turėtų būti vertinami (kaip jūs ir siūlote) leidėjo lėšomis jo pasirinktų
specialistų, ekspertų.
Bendrųjų programų atnaujinimo procesas yra tik prasidėjęs, tačiau nėra priimta
sprendimų dėl Jūsų rašte minimų turinio ar struktūros pokyčių. Programų atnaujinimo procesas bus
viešas. Visi partneriai, mokyklos, leidėjai, mokytojai asociacijos, kitos interesų grupės bus kviečiami
dalyvauti diskusijose.
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