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Pranešimo turinys 

1. Mitai apie mokymosi turinį 

2. Iššūkių priežastys 

3. Kokios yra šiuolaikinės mokymosi priemonės ir koks jų 
tikslas? 



 Mitas #1 
 

Mokytojai renkasi iš 20 vadovėlių 
vienam dalykui/klasei   



Faktas #1:  
20 vadovėlių vienam dalykui/klasei išleista per 20 metų  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Įsigalioja Bendrosios 
programos 5-10 kl. 

Įsigalioja Bendrosios 
programos 11-12 kl. 

Įsigalioja Bendrosios 
programos ir išsilavinimo 
standartai 1-12 kl. 

Bendrosios 
programos ir 
išsilavinimo standartai 
1-10 kl. 

ALF veikla 
(per 5 m. 
apie 57 mln. 
$ investuota į 
leidybą, 
pedagogų 
kvalifikaciją) 

Vadovėlius 
pradeda leisti 
naujos 
leidyklos 
(„Kronta“, 
„Versus 
aureus“, 
Elektroninės 
leidybos 
namai“ ir kt.) 

Lieka 6 
vadovėlių 
leidyklos  

Lentelė: istorijos vadovėlių pasiskirstymas pagal metus ir klases. 



Faktas #1 (II): 

•  Mokytojai turi galimybę rinktis iš 4 vadovėlių, atitinkančių 
dabartines galiojančias programas. 

• Originalių mokymo priemonių leidėjų skaičius: apie 6. 

 



Mitas #2  
 

prastėja vadovėlių kokybė 



Faktai #2: 
NĖRA objektyvaus akademinio tyrimo, 

kuriame būtų palyginta, kaip laikui bėgant 
(pa)kito vadovėlių turinio kokybė 

 
Vadovėliai vertinami pagal reikalavimus vadovėlio turiniui*: 
 
1. Tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdyti(s) 
2. Atitiktis bendrajai programai 
3. Dalykinis tikslumas 
4. Tinkamumas amžiaus tarpsniui 
5. Metodinė struktūra 
 
 
Vadovėlių bazėje yra registruoti 1991-2016 m. išleisti vadovėliai, kaip tinkami naudoti,  nors 
2/3 jų yra išleisti iki Bendrųjų programų pasikeitimo ir neatitinka vadovėlių turiniui keliamo  
2-ojo kriterijaus – atitiktis bendrajai programai. 

 
 
 

*Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtinta Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2016 m. vasario 29 
d. įsakymu Nr. VK- 24 



Faktai #2 (II):  
Leidybos procesas orientuotas į kokybę 

Autorių komandos formavimas (akademikai+mokytojai praktikai) 

Turinio pilotavimas mokyklose 

Teikimas UPC ekspertams 

Metodiniai mokymai  

ŠMM institucijų 
tyrimai, ES projektų 

rezultatai  

Poreikis iš mokytojų, 
vadovų, mokinių, 

tėvų 
Užsienio patirtis 

Vadovėlių  koncepcijos 
rengimas (darbo grupė 

sudaroma iš 
akademikų, mokytojų, 

švietimo ekspertų, 
psichologų) 

Investicija į 
turinį ir  
kokybę 

Grįžtamojo ryšio rinkimas iš mokytojų, vaikų 



Faktai #2 (III): 

• Keičiasi kokybės samprata. 

• Keičiasi vaikų kartos ir jų ugdymui skirtos metodikos. 

• PISA tyrimai neatspindi to, ko moko vadovėliai. 

• Lietuvoje išleistus vadovėlis giria užsienyje – geriausių Europos mokymo(si) 
priemonių (EEPG BELMA) apdovanojimuose Lietuva apdovanota už: 

- 2014 m. geriausią Europoje dailės vadovėlį 9-10 klasei; 

- 2015 m. geriausią Europoje priešmokyklinio ugdymo komplektą; 

- 2016 m. geriausią Europoje istorijos vadovėlį 6 kl. 

 

Klausimas: kiek vaikų turi galimybę mokytis iš naujų vadovėlių? 

• LLA duomenimis, 50 proc. moksleivių mokosi iš vadovėlių, kurie nebeatitinka šiuo 
metu galiojančių ugdymo programų. 



Mitas #3 
Mokomosios literatūros leidėjai tarpusavyje 

pasidalina:  
 

2011 m.  14,2 mln. EUR (49 mln. Lt*) 

2012 m. 10,7 mln. EUR (37 mln. Lt*) 

2013 m. 11 mln. EUR (38 mln. Lt*) 

2014 m. 13,6 mln. EUR (46 mln. Lt*) 

2015 m. 12,6 mln. EUR 

 
* Savivaldybių MK lėšų panaudojimo ataskaitos, 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m.  



Faktas #3 (I): 
2015 m. vadovėliams išleista 4,1 mln. EUR 

 

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo tarpsniui arba klasei, ugdymo sričiai, integruotam 
kursui, dalykui arba moduliui.  
Mokymo priemonės – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) reikalingos spausdintos ar skaitmeninės priemonės, daiktai, 
medžiagos ir įranga, mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai. ** 
*Leidėjų duomenys (su PVM). Galima paklaida +/- 0,3mln. Eur. 
**Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310  
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Priežastys 





Šaltinis: ŠMM 

1801,9 1712,5 1816,2 1717,7 1738,5 1753,1 

6,7 6,1 
5,8 5,2 

5 4,8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Švietimo finansavimas 2009 - 2014 metais 

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui (mln. Eur) 

BVP dalis švietimui (proc.) 



Šaltinis: Švietimo problemos analizė, ŠMM ir ŠAC leidinys, 2015 rugpjūtis 
* LLA duomenimis 

Kam naudojamos MK lėšos 
93 – 94 proc. MK lėšų paskirsto pačios mokyklos 

6 – 7 proc. paskirsto savivaldybės 
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IKT diegti ir naudoti 

Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų … 

Mokinių pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui ir kt. 

Mokinio krepšelio lėšų paskirstymas, proc. 

0,68 proc.* 



Perteklinė infrastruktūra 

52% 48% 

Mokyklų pasiskirstymas pagal dydį  
(didelė mokykla >200 vaikų) 

85% 

15% 

Mokinių pasiskirstymas pagal mokyklų dydį 
(didelė mokykla >200 vaikų) 

Didelės mokyklos Mažos mokyklos 

Šaltinis: Švietimo problemos analizė, ŠMM ir ŠAC leidinys, 2015 rugpjūtis 





Ko reikia vaikui? 



Kam ruošiame dabar – egzaminui ar gyvenimui? 

2015 m. vertintų pamokų pasiskirstymas 
pagal ugdymo paradigmą (proc.) • Pamokos kokybė vidutiniška, 2,5 balo iš 4. 

• 1/4 aukščiausios kategorijos mokytojų 

pamokų yra žemiau vidutinės ribos; 

• Sėkmingiausiai dirba 21-30 metų 

pedagoginio darbo stažą turintys mokytojai; 

• Prasčiausiai įvertintos daugiau nei 41 

metus dirbančių pedagogų pamokos. 

 

• Tobulintinos sritys – mokinio individuali 

pažanga ir vertinimas. 
 

• Iššūkis – mokytojai neturi laisvės ir laiko 

bendrųjų gebėjimų ugdymui, nes yra didelis 
dalykinės programos krūvis. 
 
 

Mokyklų vertinimo agentūros duomenys. 

Mokymo (tradicinė)     Mokymosi (šiuolaikinė)    
Bandoma dirbti pagal mokymosi paradigmą 



mokytis 
savarankiškai ir 

bendradarbiauja
nt su kitais 

2
1 

planuoti 
būsimas veiklas 

kelti naujus 
klausimus 

mokymo(si) 
motyvaciją 

naudotis 
įvairiais 

šaltiniais ir 
priemonėmis 

mąstyti, 
tyrinėti, 

praktiškai veikti 

įsivertinti 
savo 

pasiekimus, 
pažangą 

prisiimti 
atsakomybę už 
savo mokymąsi 

Šiuolaikinės mokymosi priemonės yra įrankis, padedantis mokytojui: 



Šiuolaikinės mokyklos erdvės ir mokymosi priemonės 

2
2 



Kas sudaro šiuolaikines mokymo priemones? 

VADOVĖLIS 
 
1 DALIS 
2 DALIS 
3 DALIS 

PASITIKRINAMIEJI 
DARBAI 

 

UŽRAŠAI 
 
1 DALIS 
2 DALIS 
3 DALIS 

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI: 

 





Nekintantis švietimo finansavimas susiduria su iššūkiais: 
 
1. Išlaikyti vis brangstančią perteklinę infrastruktūrą. 
2. Didina socialinę atskirtį tarp didelių ir mažų mokyklų, susiduriančių su išlikimo 

problema nepaisant joms skiriamo padidinto MK. 
3. Neskatina gerinti ugdymo kokybės – PISA rezultatai tai iliustruoja. 

 
 

59,4 % mokytojų vis dar dirba tradiciniu frontaliniu metodu, todėl 
šiuolaikiškos mokymo priemonės ypatingai svarbios, nes: 
 
1. Keliam mokytojų kvalifikaciją. 
2. Didina vaikų įsitraukimą, motyvaciją, žinių ir gebėjimų ugdymo derinimą. 
3. Mažina atskirtį. 
4. Gerina ugdymo kokybę (NEC tyrimas). 

Išvados 


