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SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ IR VADOVĖLIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

ATASKAITA 

 

 

1. METODOLOGIJA 

 

Metodologija 

 

Šio darbo tikslas yra parengti vertinimo kriterijus, kad rengiamos ar adaptuojamos skaitmeninės mokymo 

priemonės (SMP) atitiktų atnaujintas Bendrąsias programas, švietimo dokumentuose keliamus didaktinius ir 

kitus reikalavimus, o mokyklos atsižvelgdamos į poreikius bei veiksmingai panaudodamos turimas lėšas 

galėtų išbandyti naujas SMP ir įsigyti vadovėlius, taip pat sukurti internetinę SMP/vadovėlių kokybės 

vertinimo priemonę, skirtą ekspertiniam vertinimui.  

Kitais žodžiais, darbo tikslas yra parengti SMP/vadovėlių vertinimo kriterijus, skirtus ekspertiniam kokybės 

vertinimui. Ekspertinis kokybės vertinimas (angl. Expert evaluation) yra suprantamas kaip SMP/vadovėlio 

daugiakriterinis kokybės vertinimas, kurio tikslas yra atrinkti geriausią alternatyvą (t.y., SMP/vadovėlį) 

remiantis ekspertų vertinimo skaičiais rezultatais (Kurilovas ir kt., 2011; Kurilovas, Dagienė, 2010). 

Kokybės vertinimas yra suprantamas kaip sisteminis vertinimas (tarptautinis standartas ISO/IEC 14598–

1:1999), todėl kokybės vertinimo kriterijai turi sudaryti sistemą. Tai reiškia, kad kriterijai neturi būti 

pasirenkami bet kaip. Pirma, turime nagrinėti ne tik pačius kriterijus, bet ir jų tarpusavio sąryšius 

(sistemiškumo principas), t.y., sudaryti kriterijų sistemą (t.y., modelį). Antra, kokybės kriterijų sistemos 

sudarymui turime naudoti tam tikrus principus, pagrįstus daugiakriterinių sprendimų analizės (angl. MCDA – 

Multiple Criteria Decision Analysis) teorija. 

SMP/vadovėliai gali būti kokybiški pagal vieną ar kelis kokybės kriterijus, ir visiškai nekokybiški – pagal 

kitus kokybės kriterijus. Tuomet tampa visiškai neaišku, kuri SMP/vadovėlių alternatyva yra kokybiškesnė 

lyginant su kita. Todėl SMP/vadovėlių kokybės vertinimas yra tipiškas atvejis, kai turime naudoti MCDA. 

Tam, kad sudaryti objektyvią SMP/vadovėlių alternatyvų eilę pagal jų kokybę bei įvertinti kiek kiekviena 

alternatyva yra kokybiška lyginant su „idealia“ kokybe, šiame darbe yra naudojama autorių sukurta 

metodologija (Kurilovas ir kt., 2011; Kurilovas, Dagienė, 2010). Metodologiją sudaro kokybės modelio (t.y., 

kokybės kriterijų sistemos) kūrimo principai bei ekspertinis kokybės vertinimo metodas, pagrįstas ekspertų 

naudingumo funkcija ir neraiškiųjų skaičių teorija.  

SMP/vadovėlių ekspertiniam kokybės vertinimui naudosim šiuos lingvistinius bei skaitinius įverčius: 

„Puikiai“   =  1,000 

„Gerai“   =  0,800 

„Patenkinamai“  =  0,500 

„Prastai“   =  0,200 

„Blogai“   =  0,000 
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Kokybės ekspertinio vertinimo įverčiai rodo SMP/vadovėlių kokybės atitikimo kriterijaus lygius. 

Pavyzdžiui, jei ekspertas–vertintojas mano, kad vertinama(-s) SMP/vadovėlis atitinka tik 0–19 proc. kokybės 

lygį (lyginant su „idealią“ SMP/vadovėlio kokybę) pagal konkretų vertinimo kriterijų, tai jis turės naudoti 

įvertį „blogai“, jei 20–39 proc. – „prastai“, jei 40–59 proc. – „patenkinamai“, jei 60–80 proc. – „gerai“, ir jei 

81–100 proc. – „puikiai“.  

Metodologija detaliai pateikiama bei taikoma tolesniuose skyriuose. 
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2. KOKYBĖS MODELIS 

 

Kokybės modelio sudarymo principai 

 

Kaip minėjome anksčiau, šiame darbe į SMP/vadovėlių kokybės kriterijus turime žiūrėti ne kaip į paprastą 

bet kurių kriterijų aibę, bet kaip į kriterijų sistemą, t.y., svarbūs yra ne tik patys kriterijai, bet ir jų tarpusavio 

sąryšiai bei modelio sudarymo principai. Šiame darbe kokybės kriterijų sistema yra vadinama kokybės 

modeliu. 

Kaip ir kiekviena daugiakriterinė kokybės sistema, SMP/vadovėlių kokybės modelis turi būti kuriamas 

naudojant daugiakriterinių sprendimų analizės (MCDA) metodus. SMP/vadovėlių kokybės vertinimo 

modelio kūrimas turi būti grįstas šiais bendrais MCDA principais (Belton, Stewart, 2003):  

 Sąvokų siejimas su tikslu: ekspertai–vertintojai turi aiškiai sieti pagrindines atitinkamos srities 

ekspertinio vertinimo sąvokas su vertinimo tikslu.  

 Vienodas suprantamumas: visi vertintojai turi turėti vienodą supratimą apie vertinimo kriterijus. 

 Matuojamumas: kriterijai turi būti realiai matuojami praktikoje, jie turi būti paaiškinti subkriterijais. 

 Nepertekliškumas: negali būti taip, kad viena ir ta pati savybė yra aprašyta keliais skirtingais 

kriterijais. 

 Vertinimo nepriklausomumas: vertintojai turi vertinti alternatyvas atskirai pagal kiekvieną kriterijų, 

bet turėti omeny, kad egzistuoja sąryšiai tarp kriterijų, t.y. kriterijai sudaro sistemą. 

 Išsamumo ir glaustumo balansas: kriterijų neturi būti nei per daug, nei per mažai, kriterijai neturi 

būti nei per daug stambūs, nei smulkūs – jie turi aprašyti visas pagrindines alternatyvos savybes per 

daug nesileidžiant į detales, t.y. modelis neturi versti vertintojus vertinti alternatyvų kokybę aklai 

pagal formalius subkriterijus – vertintojas turi suprasti kriterijaus reikalavimus kaip visumą ir 

vertinti atitinkamai. 

 Operacionalumas: modelis turi būti taikytinas praktikoje ir neturi užimti nepagrįstai daug laiko. 

 Paprastumo ir sudėtingumo balansas: nežiūrint į tai, kad kokybės vertinimo problema yra labai 

sudėtinga, modelio kūrėjai turi pateikti vertintojams paprastą ir aiškią kriterijų sistemą. 

 

Be to, darbo autoriai laikosi nuomonės, kad kuriamas SMP/vadovėlių kokybės modelis turi būti 

subalansuotas visų interesų grupių (t.y., leidėjų ir kitų SMP/vadovėlių kūrėjų, mokslininkų, švietimo politikų 

ir kitų sprendimų priėmėjų, taip pat galutinių SMP/vadovėlių naudotojų – mokytojų ir mokinių) atžvilgiu. 

 

Akivaizdu, kad SMP/vadovėlių kokybės modelį turi sudaryti trys kriterijų grupės – technologiniai, 

pedagoginiai ir intelektinių teisių kriterijai.  

 

Atsižvelgiant į plačiai žinomą technologinių kokybės kriterijų klasifikavimo principą (pagrįstą tarptautiniu 

kokybės standartu ISO/IEC 9126–1:2001(E), technologinius SMP/vadovėlių kokybės kriterijus galime 

skirstyti į „vidinės kokybės“ ir „naudojimo kokybės“ kriterijus. „Vidinė kokybė“ – tai savybė, kuri aprašo 
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SMP/vadovėlių (kaip programinės įrangos) kokybę nepriklausomai nuo jų naudojimo konkrečiu atveju, o 

„naudojimo kokybė“, priešingai, aprašo SMP/vadovėlių kokybę konkretaus naudojimo atveju.  

 

SMP/vadovėlių kokybės vertinimo modelis (kriterijų sistema) turėtų suteikti ekspertams (sprendimų 

priėmėjams) aiškų žinojimą, kurie ekspertai turi analizuoti kuriuos SMP/vadovėlių kokybės kriterijus, 

parenkant geriausias SMP/vadovėlius, atitinkančius jų poreikius. Technologijų mokslų ekspertai turėtų 

analizuoti „vidaus kokybės“ kriterijus, pagrįstus informatikos inžinerijos mokslo žiniomis, o informatikai 

(programuotojai) ir profesionalūs naudotojai (mūsų atveju patyrę SMP/vadovėlių naudotojai – mokytojai) 

galėtų analizuoti „naudojimo kokybės“ kriterijus, vadovaujantis naudotojų atsiliepimais (Kurilovas ir kt., 

2011).  

 

SMP/vadovėlių kokybės modelis 

 

Taikant MCDA kokybės modelio sudarymo principus, autorių nuomone, SMP/vadovėlių kokybės modelį 

turi sudaryti šie 9 technologiniai, pedagoginiai ir intelektinių teisių kriterijai: 

 

1 lentelė. SMP / vadovėlių kokybės modelis 

 

 

Kokybės kriterijai 

 

 

Subkriterijai 

 

Technologiniai kokybės kriterijai 

 

 

„Vidinės kokybės“ kriterijai 

 

 

1. Sąveikumas 

 

 

1.1. SMP/vadovėlis turi veikti populiariose operacinėse sistemose (pvz., Microsoft, 

Linux, Android, pan.), virtualiosiose mokymosi aplinkose (pvz., Moodle, 

ATutor, Blackboard, pan.) ir įrenginiuose (pvz., nešiojamuose, planšetiniuose, 

mobiliuosiuose, pan.) bei taikant įvairias interneto naršykles (pvz., Microsoft 

Explorer, Mozilla, pan.) 

 

1.2. SMP/vadovėlio metaduomenų (kaip neatsiejamos SMP/vadovėlio dalies) kokybė 

saugyklose ir/ar švietimo portale (remiantis Švietimo informacinių technologijų 

centro direktoriaus 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V1-129 „SMP aprašų 

saugyklos modulio tvarkos aprašas“ 

http://lom.emokykla.lt/public/conditions.php) 

 

1.3. Laikymasis pagrindinių tarptautinių SMP/vadovėlių saugojimo ir tvarkymo 

standartų (pvz., SCORM, IMS CC, pan.) 

 

 

 

2. Architektūra 

 

 

2.1. SMP/vadovėlio architektūra (ar SMP/vadovėlis yra sudarytas iš atskirų modulių, 

ar yra vienalytis?) 

 

2.2. Galimybė technologiškai modifikuoti SMP/vadovėlį (pvz., lokalizuoti, pridėti ar 

panaikinti atskirus modulius, pan.) 

 

2.3. SMP/vadovėlio architektūros lankstumas (pvz. „sluoksniuota“ architektūra – 

http://lom.emokykla.lt/public/conditions.php
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tekstas yra atskirtas nuo daugialypės terpės turinio ir pan.) 

 

2.4. Galimybė personalizuoti (individualizuoti) SMP/vadovėlį, t.y., prisitaikyti prie 

besimokančiojo išankstinių žinių, intelekto rodiklių, mąstymo būdo bei 

mokymosi stiliaus (pvz., programinių agentų pagalba) 

 

 

3. Interaktyvumas ir 

intuityvumas 

 

 

3.1. SMP/vadovėlio interaktyvumo tipas (pagal LOM standartą 

http://lom.emokykla.lt/public/specification.php): aukštesnio interaktyvumo tipo 

SMP/vadovėliai laikomi kokybiškesniais 

 

3.2. SMP/vadovėlio interaktyvumo lygis (pagal LOM standartą 

http://lom.emokykla.lt/public/specification.php): aukštesnio interaktyvumo lygio 

SMP/vadovėliai laikomi kokybiškesniais  

 

3.3. Naršymo intuityvumas: naudotojas turi intuityviai jausti kaip naudotis 

SMP/vadovėliu neskaitant jokių naudojimo instrukcijų 

 

 

„Išorės kokybės“ kriterijus 

 

 

4. Dizainas ir naudotojo 

sąsaja 

 

 

4.1. Estetika: SMP/vadovėlio dizainas turi būti harmoningas grožio ir meno prasme, 

turi būti laikomasi grožio kriterijų 

 

4.2. Navigacija: turi būti paprasta ir aiški net nekvalifikuotam naudotojui 

 

4.3. Naudotojui draugiška sąsaja: turi padėti naudotojui lengvai orientuotis 

SMP/vadovėlio struktūroje, perėjimai ir išėjimas turėtų būti aiškūs ir 

nedviprasmiški 

 

4.4. Struktūrizuota medžiaga: SMP/vadovėlio medžiagos struktūra turi būti aiški, 

logiška ir nedviprasmiška 

 

4.5. Dizaino ir sąsajos technologinio personalizavimo galimybės: turi būti galimybių 

juos pritaikyti įvairių grupių poreikiams (pvz., specialiojo ugdymo poreikiams) 

 

4.6. Tekstinės ir vaizdinės medžiagos dermė: teksto ir vaizdo apimtys turi atitikti 

mokymosi tikslą, paisoma suderinamumo ir nepertekliškumo principų 

 

 

Pedagoginiai kokybės kriterijai 

 

 

SMP/vadovėlio medžiagos tinkamumas esminėms dalykinėms kompetencijoms ugdyti 

 

 

5. SMP/vadovėlio 

tekstinė ir vaizdinė 

medžiaga pritaikyta 

žinioms įgyti, ugdyti(-

s) supratimą, 

gebėjimus ir 

vertybines nuostatas, 

kurios apibrėžtos 

Bendrosiose 

programose 

 

 

5.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga kiekiu ir sudėtingumu atitinka dalyko turinio 

apimtį 

 

5.2. Tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje išskirti informaciniai elementai, padedantys 

įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse 

 

5.3. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga sudaro galimybes ugdyti(-s) gebėjimus, 

apibrėžtus dalyko veiklos srityse 

 

5.4. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga yra nešališka lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, 

gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir 

įsitikinimų atžvilgiu; skatina tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, 

kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus grupių, specialiųjų poreikių 

žmones 

 

  

http://lom.emokykla.lt/public/specification.php
http://lom.emokykla.lt/public/specification.php
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6. SMP/vadovėlio 

užduotys pritaikytos 

žinioms įgyti, ugdyti(-

s) supratimą, 

gebėjimus ir 

vertybines nuostatas, 

kurios apibrėžtos 

Bendrosiose 

programose 

 

6.1. Užduotys padeda įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos 

srityse 

 

6.2. Užduotys skatina ugdyti(-s) gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse 

 

6.3. Užduotys yra nešališkos lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, gebėjimų, socialinės 

padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; skatina 

tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, 

religijų, lyties, amžiaus grupių, specialiųjų poreikių žmones 

 

 

7. SMP/vadovėlio 

metodinė struktūra 

pritaikyta žinioms 

įgyti, ugdyti(-s) 

supratimą ir 

gebėjimus, kurie 

apibrėžti Bendrosiose 

programose 

 

 

7.1. SMP/vadovėlio informacijos paieškos sistema pritaikyta mokyti ir mokytis tam 

tikro amžiaus tarpsnio, skirtingų poreikių bei pasiekimų mokiniams 

 

7.2. SMP/vadovėlis turi galimybių personalizuoti (individualizuoti) mokymą(-si) 

 

 

SMP/vadovėlio medžiagos tinkamumas bendrosioms kompetencijoms ugdyti 

 

 

8. SMP/vadovėlio 

tekstinės ir vaizdinės 

medžiagos, užduočių ir 

metodinės struktūros 

tinkamumas 

bendrosioms 

kompetencijoms 

ugdyti 

 

 

8.1. SMP/vadovėlio medžiaga pritaikyta mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti(-s) 

 

8.2. SMP/ vadovėlio medžiaga pritaikyta komunikavimo kompetencijai ugdyti(-s) 

 

8.3. SMP/ vadovėlio medžiaga pritaikyta pažinimo kompetencijai ugdyti(-s) 

 

8.4. SMP/ vadovėlio medžiaga pritaikyta socialinei kompetencijai ugdyti(-s) 

 

8.5. SMP/ vadovėlio medžiaga pritaikyta iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijai ugdyti(-s) 

 

8.6. SMP/ vadovėlio medžiaga pritaikyta asmeninei kompetencijai ugdyti(-s) 

 

 

 

Intelektinių teisių kriterijus 

 

 

9. Licencija 

 

9.1. Licencija suteikia galimybę laisvai parsisiųsti SMP/vadovėlį ar naudotis 

SMP/vadovėliu internete 

 

9.2. Licencija suteikia galimybę susipažinti su leidėjo informaciją apie 

SMP/vadovėlio įsigijimo sąlygas 

 

9.3. Leidėjo licencijos informaciją apie SMP/vadovėlio įsigijimo sąlygas yra aiški ir 

nedviprasmiška, atitinkanti tarptautinių standartų reikalavimus (pvz., Creative 

Commons: http://creativecommons.org/licenses/) 

 

 

8 kriterijaus (SMP/vadovėlio tekstinės ir vaizdinės medžiagos, užduočių ir metodinės struktūros 

tinkamumas bendrosioms kompetencijoms ugdyti) detalizavimas (subkriterijai ir požymiai) 

Subkriterijus 8.1. SMP/vadovėlis pritaikytas mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti(-s) 
 

8.1.1. Sudaromos galimybės mokymosi motyvacijai skatinti: 

 pateikiama tekstinė ir vaizdinė medžiaga įdomi, aktuali, siejama su anksčiau įgytomis mokinių 

žiniomis ir gebėjimais, patirtimi; 

 užduotys įtraukiančios, tiriamojo pobūdžio, skatinančios ieškoti atsakymo tekste bei papildomuose 

šaltiniuose; 

http://creativecommons.org/licenses/
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 metodinė struktūra pritaikyta skirtingų poreikių ir pasiekimų mokiniams mokytis individualiai ir 

grupėje. 

 

8.1.2. Sudaromos galimybės planuoti, kelti tikslus ir uždavinius:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina planuoti, kelti tikslus ir uždavinius; 

 metodinė struktūra pritaikyta planuoti mokymąsi ir kelti tikslus bei uždavinius. 

 

8.1.3. Sudaromos galimybės pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys pritaikytos skirtingų poreikių ir pasiekimų mokiniams; 

 užduotys leidžia pasirinkti įvairias mokymo(-si) strategijas ir priemones skirtingų poreikių ir 

pasiekimų mokiniams. 

 

8.1.4. Sudaromos galimybės įsivertinti mokymosi pažangą: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys leidžia ir skatina įsivertinti savo žinias, supratimą, 

gebėjimus; 

 metodinė struktūra sudaro galimybę įsivertinti savo mokymosi pažangą. 

 

Subkriterijus 8.2. SMP/vadovėlis pritaikytas komunikavimo kompetencijai ugdyti(-s) 
 

8.2.1. Sudaromos galimybės suprasti sakytinio ir rašytinio teksto tikslą:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina suvokti, kas yra adresatas ir adresantas; 

 užduotys susijusios su įvairių tikslų formulavimu ir jų aptarimu (turinio ir raiškos aspektais). 

 

8.2.2. Sudaromos galimybės suprasti ir perduoti žodinius ir nežodinius pranešimus: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina priimti (išgirsti, išklausyti, skaityti, matyti), suprasti 

(analizuoti, kaupti, lyginti, interpretuoti) bei interiorizuoti (paversti savastimi) žodinius ir nežodinius 

(ženklai, simboliai, gestai, mimika, judesiai, piešiniai, paveikslai, nuotraukos, schemos, lentelės, 

gamtos vaizdai, muzikos garsai ir kt.) pranešimus; 

 užduotys skatina perduoti įvairaus pobūdžio pranešimus individualiai ar grupėje dirbantiems 

mokiniams, išklausyti ir suprasti kitus, gerbti jų ir apginti savo nuomonę. 

 

8.2.3. Sudaromos galimybės rinkti, interpretuoti ir vertinti informaciją: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina tikslingai ieškoti ir rasti reikiamą informaciją; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina analizuoti šaltinius; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys bei informacijos paieškos sistema skatina naudotis 

virtualiomis mokymosi aplinkomis, grafinėmis programomis, tinklaraščiais; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys bei informacijos paieškos sistema skatina atsirinkti tiek 

informacijos, kiek jos reikia, kritiškai vertinti turimą informaciją.  

 

8.2.4. Sudaromos galimybės planuoti ir modeliuoti sakytinius ir rašytinius tekstus:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina planuoti, modeliuoti bei perteikti informaciją 

atsižvelgiant į adresatą, tikslą, situaciją;  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys bei informacijos paieškos sistema skatina naudotis 

šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis;  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina laikytis kalbos normų ir kalbos etiketo. 

 

8.2.5. Sudaromos galimybės įsivertinti komunikavimą: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina informaciją atrinkti, apibendrinti, kritiškai vertinti; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina informaciją perteikti kuo įvairesniais tikslingai 

pasirinktais būdais; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina išsakyti savo nuomonę, diskutuoti, atsižvelgiant į 

tikslą, adresatą, situaciją. 

 

Subkriterijus 8.3. SMP/vadovėlis pritaikytas pažinimo kompetencijai ugdyti(-s) 

 

8.3.1. Sudaromos galimybės pažinti save ir aplinką: 
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 pateikiama tekstinė ir vaizdinė medžiaga skatina domėtis gamtine, socialine ir kultūrine aplinka kaip 

neišsenkančiu pažinimo šaltiniu; 

 užduotys įtraukiančios, tiriamojo pobūdžio, skatinančios ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose. 

 

8.3.2. Sudaromos galimybės kelti tikslus ir uždavinius, sistemingai ir kryptingai veikti, pasirinkti pažinimo 

metodus ir juos taikyti:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina ieškoti informacijos, ją kritiškai įvertinti, panaudoti, 

numatant galimas pasekmes; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys leidžia stebėti įvykius, reiškinius ir procesus, suvokti ir 

suprasti naujus faktus, idėjas bei analizuoti turimą informaciją; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina ieškoti atsakymų, daryti sprendimus, veikti 

planingai, kryptingai, konstruktyviai. 

 

8.3.3. Sudaromos galimybės saugiai tyrinėti, pateikti išvadas ir jas kūrybingai taikyti praktikoje: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys pritaikytos stebėti, tyrinėti aplinkinį pasaulį ir savo 

atradimais dalintis su kitais; 

 yra pakankamai užduočių įgyvendinti pasirinktą pažinimo planą (pvz., atlikti duomenų analizę, 

paprastą bandymą, tyrimą, standartines procedūras (matavimus, skaičiavimus ir kt.)). 

 

8.3.4. Sudaromos galimybės tikslingai naudotis informacijos šaltinius, taikyti informacines ir 

komunikacines technologijas:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga skatina kritiškai ir atsakingai vertinti gaunamą informaciją; 

 užduotys ir metodinė struktūra skatina naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis 

informacijos paieškai bei apdorojimui. 

 

8.3.5. Sudaromos galimybės įsivertinti pažinimą:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys bei metodinė struktūra sudaro galimybę kritiškai įsivertinti 

pažinimo procesą ir gautus rezultatus. 

 

Subkriterijus 8.4. SMP/vadovėlis pritaikytas socialinei kompetencijai ugdyti(-s) 
 

8.4.1. Sudaromos galimybės konstruktyviai bendradarbiauti:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina būti bendruomenės nariai, rūpintis kitais, norėti būti 

reikalingiems, priimti sprendimus, konstruktyviai spręsti ginčus ir konfliktus; 

 tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje, užduotyse pateikta pavyzdžių apie žmonių dalyvavimą 

visuomenės gyvenime, solidarumą, tarpusavio bendradarbiavimą ir pan.; 

 užduotys padeda konstruktyviai spręsti problemas, siekti dialogo, tarpusavio supratimo. 

 

8.4.2. Sudaromos galimybės gerbti kitų žmonių poreikius, jausmus, įsitikinimus, teises ir atsakingai atlikti 

pareigas: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina suprasti kitų žmonių požiūrių, nuomonių, įsitikinimų 

įvairovę;  

 užduotys skatina būti atviriems ir jautriems kitokiai patirčiai. 

 

8.4.3. Sudaromos galimybės inicijuoti ir įgyvendinti įvairias veiklas bendruomenėje: 

 yra užduočių, skatinančių bendradarbiavimą, darbą komandoje, siekiant bendrų tikslų, sprendžiant 

problemas, derinant įvairias nuomones, randant sutarimus ir įvertinant bendradarbiavimo rezultatus. 

 

8.4.4. Sudaryti galimybes pažinti ir saugoti šalies ir pasaulio gamtos bei kultūros paveldą:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys pritaikyta dalyvauti ir aplinkosauginėje veikloje, vadovautis 

darnaus vystymosi principais, prisidėti prie šalies ir pasaulio paveldo saugojimo; 

 

8.4.5. Sudaryti galimybes socialinių reiškinių refleksijai ir kritiniam vertinimui:  

 tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje, užduotyse pateikiama socialinių situacijų, kurios skatintų 

apmąstyti savo ir kitų elgesį; 

 tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje, užduotyse pateikiama socialinių situacijų, kurios leistų vertinti 

veiksmus, numatyti galimas jų pasekmes; 

 užduotys skatina reflektuoti ir prognozuoti, ką kitą kartą būtų galima daryti kitaip. 
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Subkriterijus 8.5. SMP/vadovėlis pritaikytas iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijai ugdyti(-s) 
 

8.5.1. Sudaromos galimybės kelti ir atrasti kūrybines idėjas: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis; 

 užduotys skatina ieškoti skirtingų problemų sprendimo būdų; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina įžvelgti ryšius tarp skirtingų dalykų. 

 

8.5.2. Sudaromos galimybės kurti idėjų įgyvendinimo veiksmų planą:  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina numatyti planuojamos veiklos tikslus;  

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina analizuoti, vertinti savo iškeltas idėjas, argumentuoti 

savo pasirinkimus; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina kurti veiklos planą. 

 

8.5.3. Sudaromos galimybės aktyviai ir kūrybiškai veikti įgyvendinant idėjas: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina kurti tam tikrus modelius, projektuoti, ieškoti idėjų 

išraiškos formų; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina bendradarbiaujant dalintis idėjomis ir spręsti 

problemas. 

 

Subkriterijus 8.6. SMP/vadovėlis pritaikytas asmeninei kompetencijai ugdyti(-s) 

 

8.6.1. Sudaromos galimybės pažinti save, skatina priimti iššūkius: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga bei užduotys skatina save teigiamai vertinti, pasitikėti savo jėgomis; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga bei užduotys skatina mokinius formuotis vertybes, kurios sąlygoja 

prasmingą ir sėkmingą veiklos krypties, tikslų bei būdų pasirinkimą, savęs motyvaciją, kokybišką 

darbo atlikimą.  

 

8.6.2. Sudaromos galimybės didžiuotis savo tapatybe, valdyti emocijas ir jausmus: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina suvokti save kaip laisvą, atsakingą asmenį, 

apmąstantį savo tapatumą;  

 užduotys skatina vadovautis visuotinai priimtomis moralės nuostatomis, numatyti savo veiksmų 

padarinius, įvertinus savo fizines ir emocines savybes, elgtis atsakingai; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina kelti asmeninius tikslus, garbingai, sąžiningai, 

kryptingai ir atkakliai jų siekti, apmąstyti gyvenimo prasmę. 

 

8.6.3. Sudaromos galimybės laikytis sveiko gyvenimo principų, saugiai elgtis: 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga bei užduotys moko branginti gyvybę, rūpintis sveikata, saugiai elgtis, 

vengti žalingų įpročių, saugoti aplinką, atsispirti neigiamai įtakai ir rizikos atveju ieškoti pagalbos; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga bei užduotys skatina teigiamą požiūrį į savo ir kito žmogaus išvaizdą, 

emocijas, moralines savybes, intelektą ir sugebėjimus; 

 tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys skatina kelti problemas ir jas spręsti, polemizuoti, išsakyti 

argumentuotą nuomonę ir daryti išvadas.  

 

Spausdintas vadovėlis (kai jo skaitmeninė versija nėra prieinama) nėra vertinamas pagal 1–3 kokybės 

kriterijus. 
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3. SMP/VADOVĖLIŲ KOKYBĖS VERTINIMO METODAI 

 

SMP/vadovėlių kokybės vertinimui autoriai siūlo paprasčiausią taikytiną optimizavimo metodą – ekspertų 

naudingumo funkciją (angl. Expert utility function). Ši funkcija yra kokybės vertinimo kriterijų įverčių 

padaugintų iš kriterijų svorių suma:     





m

i

ii XfaXf
1

)()(

   

(1) 

    

Tam, kad „normalizuoti“ kokybės kriterijų svorius (t.y. pateikti vertinimo rezultatus procentine išraiška), yra 

naudojamas šis „normalizavimo“ reikalavimas 

1

1




m

i

ia                                                                                (2) 

 

čia X – SMP/vadovėlių alternatyva,  

 

i = {1, …, m} – SMP/vadovėlių kokybės vertinimo kriterijai, 

 

– kriterijaus i įvertis, 

 

 – normalizuoti kriterijų svoriai. 

 

Kuo didesnė funkcijos (1) reikšmė, tuo geresnė (kokybiškesnė) yra alternatyva. 

Daugiakriterinių sprendimų priėmimo teorijose nuolat pabrėžiama, kad ekspertų naudingumo funkcija bei 

kiti taikytini metodai yra patariamojo pobūdžio, t.y. skirti padėti sprendimų priėmėjams (ekspertams) priimti 

tinkamus sprendimus. 

Matome, kad ekspertų naudingumo funkciją (1) galime taikyti tik, kai yra nustatyti visi kokybės kriterijų 

skaitiniai įverčiai ir svoriai. 

 

Kokybės kriterijų įverčiai  

Kokybės kriterijų įverčiai rodo, kiek viena ar kita alternatyva yra kokybiška pagal vertinamą kokybės 

kriterijų.  

Kokybės kriterijų įverčiams išreikšti yra plačiai naudojami vertinimo kriterijų atributai. Jie dažniausiai būna 

kokybiniai ir subjektyvūs. Sprendimai šioje srityje yra dažnai išreiškiami žodžiais, ir vertintojai negali 

priskirti kokybės kriterijams tikslią skaitinę reikšmę. Vertinimas dažnai gali būti atliekamas šiomis 

žodinėmis išraiškomis: „blogai“, „prastai“, „patenkinamai“, „gerai“ ir „puikiai“. Šios išraiškos yra netikslios 

ir neaiškios, paprastai vadinamos neraiškiaisiais (angl. fuzzy) kintamaisiais.  

Kokybės kriterijų įverčiams nustatyti turime naudoti ne lingvistinius kintamuosius (atributus), bet skaičius.  

Todėl autoriai siūlo naudoti neraiškiųjų skaičių teoriją, o tiksliau – trapecijos neraiškiųjų skaičių metodą 

SMP/vadovėlių kokybei vertinti. Neraiškieji skaičiai yra atsitiktinių skaičių aproksimacija.  

Trapecijos neraiškieji skaičiai yra neraiškieji skaičiai, aprašomi keturiais taškais M = (a, b, c, d) tokiu būdu:  

)(Xfi

0ia
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 Trapecijos neraiškieji skaičiai yra parodyti 1 pav.: 

 

 
Pav. 1. Trapecijos neraiškieji skaičiai 

 

Lingvistinių kintamųjų konversija į trapecijos neraiškiuosius skaičius yra pateikta 2 lentelėje: 

 

2 lentelė. Trapecijos neraiškieji skaičiai įverčiams nustatyti 

 

Įverčių lingvistiniai kintamieji Trapecijos neraiškieji skaičiai 

Puikiai 1,000 

Gerai 0,800 

Patenkinamai 0,500 

Prastai 0,200 

Blogai 0,000 

 

 

Kokybės kriterijų svoriai 

Vertinimo kriterijaus svoris atspindi ekspertų nuomonę apie kriterijaus svarbą, lyginant su kitais kriterijais. 

Kadangi SMP/vadovėlių kokybės kriterijai yra trijų grupių, tai ekspertai nustato kiekvienos jų procentinę 

svarbą: ptech, pped ir pint. 

Patiems kriterijų svoriams apibrėžti naudosime taip pat trapecijos neraiškiuosius skaičius. Pavyzdžiui, 

ekspertas nurodo kriterijų grupių svarbą ptech, pped,pint, (suma yra 100 %), po to nurodo kiekvieno i-ojo 

kriterijaus svarbą vienu iš lingvistinių kintamųjų, kuris konvertuojamas į trikampio arba trapecijos 

neraiškiųjų skaičių tikėtiniausią reikšmę i
fm . Jei tyrime t ekspertų, tai paskaičiuojame kiekvieno kriterijaus 

svarbą aritmetiniu ekspertų įverčių vidurkiu:  
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Normuosime kriterijų įverčius: 
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Kokybės kriterijų svoriams nustatyti naudosim tuos pačius trapecijos neraiškiuosius skaičius: 

 

3 lentelė. Trapecijos neraiškieji skaičiai svoriams nustatyti 

 

Svorių lingvistiniai kintamieji Trapecijos neraiškieji skaičiai 

Ypatingai svarbus 1,000 

Labai svarbus 0,800 

Vidutiniškai svarbus 0,500 

Minimaliai svarbus 0,200 

Visiškai nesvarbus arba netaikytinas 0,000 

 

SMP/vadovėlį siūloma pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos mokyklose, jei jo ekspertų naudingumo 

funkcijos (1) reikšmė yra nemažiau 0.500 (t.y. SMP/vadovėlio kokybė vertinama nemažiau kaip 

„patenkinamai“). 
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4. SMP / VADOVĖLIO ĮVERČIŲ IR KOKYBĖS VERTINIMO PAVYZDŽIAI 

(internetinio kokybės vertinimo įrankio pildymo pavyzdžiai) 

 

SMP / vadovėlių įverčių (kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai 

 

1. Sąveikumas (technologinis suderinamumas) 
(apibrėžia SMP/vadovėlio technologinio suderinamumo su įvairiomis operacinėmis sistemomis (OS) ar 

virtualiomis mokymosi aplinkomis (VMA) lygį ir pan.) 

 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis nėra aprašytas metaduomenimis; veikia tik vienoje ar keliose populiarių OS ir VMA; 

SMP/vadovėlis pateiktas nesilaikant tarptautinių saugojimo ir tvarkymo standartų)  

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis yra aprašytas ne visais privalomais metaduomenimis; veikia dalyje populiarių OS ir VMA; 

SMP/vadovėlis pateiktas, pvz., SCORM formatu, tačiau pateikta pakuotė neveikia daugumoje populiarių VMA) 

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra aprašytas tik visais privalomais metaduomenimis; veikia pagrindinėse populiariose OS ir 

VMA; SMP/vadovėlis pateiktas, pvz., nepilnu ar netvarkingai pritaikytu SCORM formatu, veikiančiu, kai kuriose 

populiarių VMA) 

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra aprašytas ne tik visais privalomais metaduomenimis, bet ir keliais 

neprivalomais/pasirenkamaisiais; veikia daugumoje populiarių OS ir VMA; SMP/vadovėlis pateiktas pvz. pilnu ir 

tvarkingai pritaikytu SCORM formatu, veikiančiu dalyje populiarių VMA) 

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra aprašytas ne tik visais privalomais metaduomenimis, bet ir daugeliu 

neprivalomų/pasirenkamųjų; veikia beveik visose populiariose OS ir VMA; SMP/vadovėlis pateiktas pvz. pilnais ir 

tvarkingai pritaikytais SCORM ir IMS CC formatais, veikiančiais daugumoje populiarių VMA) 

 

 

2. Architektūra 
(apibrėžia SMP/vadovėlio architektūrą ir modifikavimo bei personalizavimo lygį ir pan.) 

 

Įverčių (kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlio architektūra nėra modulinė – SMP/vadovėlis yra vientisas; jo nėra įmanoma modifikuoti ar 

pritaikyti prie besimokančiojo poreikių)  

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis sudarytas iš kelių modulių, tačiau jo architektūra nėra lanksti; SMP/vadovėlio nėra įmanoma 

modifikuoti ar pritaikyti prie besimokančiojo poreikių)  

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis sudarytas iš kelių modulių, SMP/vadovėlį įmanoma lokalizuoti, bet nėra galimybių modifikuoti ar 

pritaikyti prie besimokančiojo poreikių)  

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra logiškai sudarytas iš modulių, SMP/vadovėlį įmanoma lokalizuoti ar kitaip modifikuoti, bet ir 

paveikiai pritaikyti prie besimokančiojo poreikių, pvz., nėra sukurta atitinkamų programinių agentų) 

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra logiškai sudarytas iš modulių, SMP/vadovėlį įmanoma lokalizuoti ar kitaip modifikuoti; yra 

galimybė jį veiksmingai pritaikyti prie besimokančiojo poreikių, pvz., yra sukurta atitinkamų programinių agentų) 
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3. Interaktyvumas ir intuityvumas 
(apibrėžia mokinio santykio su SMP/vadovėlio aktyvumo ir intuityvumo lygį ir pan.) 

 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis yra žemiausio interaktyvumo tipo ir lygio (t.y. nėra interaktyvūs, pvz., susideda tik iš teksto); 

SMP/vadovėlio intuityvumo lygis yra žemas, t.y. jo taikymui reikalingos išsamios instrukcijos)  

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis yra žemo interaktyvumo tipo ir lygio (t.y. dalinai interaktyvūs, pvz., susideda iš teksto, nuotraukų 

ir nuorodų); SMP/vadovėlio intuityvumo lygis yra žemas, t.y. jo taikymui reikalingos pakankamai detalios instrukcijos)  

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra vidutinio interaktyvumo tipo ir lygio (pvz., sudėtingas hiperteksto dokumentas (gali būti 

tinklalapis, elektroninė knyga) su nuorodomis ir peržiūromis); SMP/vadovėlio intuityvumo lygis yra patenkinamas, t.y. 

jo taikymui yra reikalingos trumpos instrukcijos)  

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra pakankamai aukšto interaktyvumo tipo ir lygio (pvz., praktinė užduotis, eksperimentas ir 

pan.); SMP/vadovėlio intuityvumo lygis yra pakankamai aukštas, t.y. jo taikymui nėra reikalingos papildomos 

instrukcijos)  

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra labai aukšto interaktyvumo tipo ir lygio (pvz., procesų ar principų modeliavimo (imitavimo) 

programa); SMP/vadovėlio intuityvumo lygis yra labai aukštas, jokios papildomos instrukcijos nėra reikalingos)  

 

 

4. Dizainas ir naudotojo sąsaja 
(apibrėžia SMP/vadovėlio estetiką, navigaciją, naudotojo sąsają, informacijos struktūrizavimo lygį, 

SMP/vadovėlio personalizavimo (individualizavimo) technologines galimybes, tekstinės ir vaizdinės informacijos 

dermę ir pan.) 

 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis atrodo neestetiškai daugumos naudotojų požiūriu; navigacija yra sudėtinga ir paini; naudotojui 

sunku orientuotis SMP/vadovėlio struktūroje; SMP/vadovėlio medžiaga nėra struktūrizuota; SMP/vadovėlis neturi 

dizaino ir sąsajos personalizavimo galimybių; tekstinė ir vaizdinė medžiaga nedera tarpusavyje)  

o prastai (žemas atitikimo lygis)  

(pvz., SMP/vadovėlis atrodo neestetiškai dalies naudotojų požiūriu; navigacija nėra paini, bet yra sudėtinga; naudotojui 

pakankamai sunku orientuotis SMP/vadovėlio struktūroje; SMP/vadovėlio medžiaga nėra tinkamai struktūrizuota; 

SMP/vadovėlis beveik neturi dizaino ir sąsajos personalizavimo galimybių; tekstinė ir vaizdinė medžiaga prastai dera 

tarpusavyje)  

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis atrodo pakankamai estetiškai daugumos naudotojų požiūriu; navigacija yra aiški paprastam 

naudotojui; daugumai naudotojų SMP/vadovėlio struktūra atrodo iš dalies logiška ir suprantama; SMP/vadovėlio 

medžiaga yra tinkamai struktūrizuota; SMP/vadovėlis turi vidutinių dizaino ir sąsajos personalizavimo galimybių; 

tekstinė ir vaizdinė medžiaga vidutiniškai dera tarpusavyje)  

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis atrodo pakankamai estetiškai naudotojų požiūriu; navigacija yra pakankamai aiški paprastam 

naudotojui; daugumai naudotojų SMP/vadovėlio struktūra yra pakankamai logiška ir suprantama; SMP/vadovėlio 

medžiaga yra gerai struktūrizuota; SMP/vadovėlis turi lanksčias dizaino ir sąsajos personalizavimo galimybes; tekstinė 

ir vaizdinė medžiaga gerai dera tarpusavyje)  

o  puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis atrodo estetiškai naudotojų požiūriu; navigacija yra paprasta ir aiški bet kuriam naudotojui; 

SMP/vadovėlio struktūra yra logiška ir suprantama; SMP/vadovėlio medžiaga yra puikiai struktūrizuota; 
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SMP/vadovėlis turi išskirtines dizaino ir sąsajos personalizavimo galimybes; tekstinė ir vaizdinė informacija labai gerai 

dera tarpusavyje)  

 

 
5. SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

(apibrėžia SMP/vadovėlio tekstinės ir vaizdinės medžiagos tinkamumą esminėms dalykinėms kompetencijoms 

ugdyti) 
 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga kiekiu ir sudėtingumu neatitinka dalyko turinio apimties; tekstinėje 

ir vaizdinėje medžiagoje nėra išskirti informaciniai elementai, padedantys įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, 

apibrėžtą dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga nesudaro galimybių ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko 

veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga yra šališka lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, gebėjimų, socialinės 

padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; neskatina tolerantiškai vertinti ir gerbti 

skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus grupių, specialiųjų poreikių žmones) 

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga kiekiu ir sudėtingumu prastai atitinka dalyko turinio apimtį; 

tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje nėra tinkamai išskirti informaciniai elementai, padedantys įgyti ir įtvirtinti žinias bei 

supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga nesudaro tinkamų galimybių ugdytis 

gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga nėra nešališka lyties, amžiaus grupių, 

neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; neveiksmingai 

skatina tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus 

grupių, specialiųjų poreikių žmones) 

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga kiekiu ir sudėtingumu iš dalies atitinka dalyko turinio apimtį; 

tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje yra išskirti pagrindiniai informaciniai elementai, padedantys įgyti ir įtvirtinti žinias 

bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga sudaro iš dalies pakankamas galimybes 

ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga yra pakankamai nešališka lyties, 

amžiaus grupių, neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų 

atžvilgiu; iš dalies skatina tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, 

amžiaus grupių, specialiųjų poreikių žmones) 

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga kiekiu ir sudėtingumu atitinka dalyko turinio apimtį; tekstinėje ir 

vaizdinėje medžiagoje yra tinkamai išskirti informaciniai elementai, padedantys įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, 

apibrėžtą dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga sudaro tinkamas galimybes ugdytis gebėjimus, apibrėžtus 

dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga yra nešališka lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, gebėjimų, 

socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; skatina tolerantiškai vertinti ir gerbti 

skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus grupių, specialiųjų poreikių žmones) 

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga kiekiu ir sudėtingumu labai gerai atitinka dalyko turinio apimtį; 

tekstinėje ir vaizdinėje medžiagoje yra labai gerai išskirti informaciniai elementai, padedantys įgyti ir įtvirtinti žinias bei 

supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga sudaro veiksmingas galimybes ugdytis 

gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; tekstinė ir vaizdinė medžiaga yra nešališka lyties, amžiaus grupių, 

neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; skatina labai 

tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus grupių, specialiųjų 

poreikių žmones) 

 

 
6. SMP/vadovėlio užduotys pritaikytos žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir vertybines nuostatas, 

kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

(apibrėžia SMP/vadovėlio užduočių tinkamumą esminėms dalykinėms kompetencijoms ugdyti) 
 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 
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(pvz., SMP/vadovėlio užduotys nepadeda įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse; 

neskatina ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; yra šališkos lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, 

gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; neskatina tolerantiškai 

vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus grupių, specialiųjų poreikių 

žmones) 

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlio užduotys prastai padeda įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse; 

prastai skatina ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; nėra visiškai nešališkos lyties, amžiaus grupių, 

neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; nepakankamai 

skatina tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus 

grupių, specialiųjų poreikių žmones) 

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio užduotys patenkinamai padeda įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos 

srityse; priimtinai skatina ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; yra iš esmės nešališkos lyties, amžiaus 

grupių, neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; iš 

dalies skatina tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus 

grupių, specialiųjų poreikių žmones) 

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio užduotys padeda tinkamai įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse; 

dauguma jų skatina tinkamai ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; yra nešališkos lyties, amžiaus grupių, 

neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu; skatina 

tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus grupių, specialiųjų 

poreikių žmones) 

 

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio užduotys puikiai padeda įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą, apibrėžtą dalyko veiklos srityse; 

beveik visos užduotys skatina veiksmingai ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos srityse; yra visiškai nešališkos 

lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų 

atžvilgiu; skatina labai tolerantiškai vertinti ir gerbti skirtingų rasių, kultūrų, etinių grupių, tautų, religijų, lyties, amžiaus 

grupių, specialiųjų poreikių žmones) 

 

 
7. SMP/vadovėlio metodinė struktūra pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą ir gebėjimus, kurie 

apibrėžti Bendrosiose programose 

(apibrėžia SMP/vadovėlio metodinės struktūros tinkamumą esminėms dalykinėms kompetencijoms ugdyti) 
 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlio medžiagos struktūravimas makro ir mikro lygmeniu bei informacijos paieškos sistema nėra 

pritaikyta tam tikro amžiaus tarpsnio, skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, mokymosi stilių) bei 

pasiekimų mokiniams; SMP/vadovėlis neturi personalizavimo (individualizavimo) galimybių; vadovėlio atveju 

metodinė struktūra nėra universali skirtingų besimokančiojo poreikių atžvilgiu; SMP atveju metodinė struktūra 

nesudaro galimybes personalizuoti mokomąjį procesą atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius)  

 

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlio medžiagos struktūravimas makro ir mikro lygmeniu bei informacijos paieškos sistema 

netinkamai pritaikyta tam tikro amžiaus tarpsnio, skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, mokymosi 

stilių) bei pasiekimų mokiniams; SMP/vadovėlis beveik neturi personalizavimo (individualizavimo) galimybių; 

vadovėlio atveju metodinė struktūra netinkama skirtingų besimokančiojo poreikių atžvilgiu; SMP atveju metodinė 

struktūra sudaro prastas galimybes personalizuoti mokomąjį procesą atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius)  

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio medžiagos struktūravimas makro ir mikro lygmeniu bei informacijos paieškos sistema yra 

tinkamai pritaikyta tam tikro amžiaus tarpsnio, skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, mokymosi 

stilių) bei pasiekimų mokiniams; SMP/vadovėlis turi dalį personalizavimo (individualizavimo) galimybių; vadovėlio 

atveju metodinė struktūra yra vidutiniškai universali skirtingų besimokančiojo poreikių atžvilgiu; SMP atveju metodinė 
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struktūra sudaro iš dalies tinkamas galimybes personalizuoti mokomąjį procesą atsižvelgiant į besimokančiojo 

poreikius)  

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio medžiagos struktūravimas makro ir mikro lygmeniu bei informacijos paieškos sistema yra gerai 

pritaikyta tam tikro amžiaus tarpsnio, skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, mokymosi stilių) bei 

pasiekimų mokiniams; SMP/vadovėlis turi tinkamas personalizavimo (individualizavimo) galimybes; vadovėlio atveju 

metodinė struktūra yra universali daugumos skirtingų besimokančiojo poreikių atžvilgiu; SMP atveju metodinė 

struktūra sudaro lanksčias galimybes personalizuoti mokomąjį procesą atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius)  

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlio medžiagos struktūravimas makro ir mikro lygmeniu bei informacijos paieškos sistema yra labai 

gerai pritaikyta tam tikro amžiaus tarpsnio, skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, mokymosi stilių) 

bei pasiekimų mokiniams; SMP/vadovėlis turi veiksmingas personalizavimo (individualizavimo) galimybes; vadovėlio 

atveju metodinė struktūra yra universali beveik visų skirtingų besimokančiojo poreikių atžvilgiu; SMP atveju metodinė 

struktūra sudaro labai paveikias galimybes personalizuoti mokomąjį procesą atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius)  

 

 
8. SMP/vadovėlio tekstinės ir vaizdinės medžiagos, užduočių ir metodinės struktūros tinkamumas bendrosioms 

kompetencijoms ugdyti 

(apibrėžia SMP/vadovėlio tinkamumą bendrosioms kompetencijoms ugdyti) 
 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis nėra pritaikytas nei vienai iš bendrųjų kompetencijų ugdymui(-si), t.y.: SMP/vadovėlio tekstinė ir 

vaizdinė medžiaga neskatina besimokantį dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, gebėti suprasti 

ir būti suprastam, stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį, norėti ir mokėti mokytis, užduotys blogai 

teikia ugdymo galimybes, metodinė struktūra ne teikia galimybių sklandžiai, originaliai  mąstyti ir aktyviai veikti, 

gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu ir su savo aplinka) 

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlis yra prastai pritaikytas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinei, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo bei asmeninei kompetencijoms ugdyti(-s), t.y.: SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga netinkamai 

skatina besimokantį dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, gebėti suprasti ir būti suprastam, 

stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį, norėti ir mokėti mokytis, užduotys prastai teikia ugdymo ir 

ugdymosi galimybes, metodinė struktūra neveiksmingai leidžia sklandžiai, originaliai  mąstyti ir aktyviai veikti, gyventi 

darnoje su savo jausmais ir kūnu ir su savo aplinka) 

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra patenkinamai pritaikytas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinei, 

iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmeninei kompetencijoms ugdyti(-s), t.y.: SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė 

medžiaga vidutiniškai skatina besimokantį dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, gebėti 

suprasti ir būti suprastam, stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį, norėti ir mokėti mokytis, užduotys 

iš dalies teikia tinkamas ugdymo ir ugdymosi galimybes, metodinė struktūra neišskirtinai leidžia sklandžiai, originaliai  

mąstyti ir aktyviai veikti, gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu ir su savo aplinka) 

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra tinkamai pritaikytas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinei, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo bei asmeninei kompetencijoms ugdyti(-s), t.y.: SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga tinkamai 

skatina besimokantį dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, gebėti suprasti ir būti suprastam, 

stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį, norėti ir mokėti mokytis, dauguma užduočių teikia daugumą 

ugdymo ir ugdymosi galimybių, metodinė struktūra leidžia lanksčiai, sklandžiai, originaliai  mąstyti ir aktyviai veikti, 

gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu ir su savo aplinka) 

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlis yra labai gerai pritaikytas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinei, iniciatyvumo 

ir kūrybingumo bei asmeninei kompetencijoms ugdyti(-s), t.y.: SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga labai gerai 

skatina besimokantį dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, gebėti suprasti ir būti suprastam, 

stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį, norėti ir mokėti mokytis, beveik visos užduotys teikia daug 

ugdymo ir ugdymosi galimybių, metodinė struktūra leidžia veiksmingai ir labai lanksčiai, sklandžiai, originaliai  mąstyti 

ir aktyviai veikti, gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu ir su savo aplinka) 
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9. Licencija  
(SMP/vadovėlio licencija suteikia galimybę laisvai parsisiųsti SMP/vadovėlį ar naudotis SMP/vadovėliu 

internete; suteikia galimybę susipažinti su leidėjo informaciją apie SMP/vadovėlio įsigijimo sąlygas; leidėjo 

licencijos informaciją apie SMP/vadovėlio įsigijimo sąlygas yra aiški ir nedviprasmiška, atitinkanti tarptautinių 

standartų reikalavimus (pvz., Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/) 

 

Įverčių (SMP/vadovėlio kokybės atitikimo kriterijaus lygių) pavyzdžiai: 

o blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlį nėra įmanoma laisvai parsisiųsti iš saugyklų, VMA ir pan. ar naudotis internete; licencija nėra 

pateikta elektroninėje erdvėje) 

o prastai (žemas atitikimo lygis) 

(pvz., SMP/vadovėlį nėra įmanoma laisvai parsisiųsti iš saugyklų, VMA ir pan. ar naudotis internete; licencija yra 

pateikta elektroninėje erdvėje, tačiau ji yra paini ir neatitinka tarptautinių standartų reikalavimų) 

o patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlį nėra įmanoma laisvai parsisiųsti iš saugyklų, VMA ir pan. arba laisvai naudotis internete; licencija 

yra pateikta elektroninėje erdvėje, ji yra patenkinamai aiški, tačiau neatitinka tarptautinių standartų – pvz., Creative 

Commons – reikalavimų) 

o gerai (aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlį nėra įmanoma laisvai parsisiųsti iš saugyklų, VMA ir pan. arba laisvai naudotis internete; licencija 

yra pakankamai aiški ir gerai atitinka tarptautinių standartų reikalavimus (pvz., Creative Commons: 

http://creativecommons.org/licenses/)) 

o puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 
(pvz., SMP/vadovėlį yra įmanoma laisvai parsisiųsti iš saugyklų, VMA ir pan. arba laisvai naudotis internete mokymo  

ir mokymosi) tikslams) 

 

 

SMP/vadovėlių kokybės vertinimo pavyzdžiai 

 

Toliau yra pateikiami dviejų lietuviškų SMP ir vieno vadovėlio kokybės vertinimo pavyzdžiai: 

SMP1– Lygiagretainis (http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/357/) 

SMP2 – Matematika 11 (http://mkp.emokykla.lt/matematika11/) 

Vadovėlis – Sičiūnienė V., Jonaitienė D., Ambraškienė A., Bugailiškytė V., ir kiti Matematika. Vadovėlis IX 

klasei. Šviesa, 2009 (spausdintas). 

Šie pavyzdžiai atitinka internetinės SMP/vadovėlių kokybės vertinimo įrankio pildymo pavyzdžius.  

 

SMP1 – Lygiagretainis (http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/357/) 

SMP gimnazijomis. Interaktyvus audiovizualinis mokymo modulių kursas I–IV gimnazijos klasėms. 
 

Vertinimas 

 

1. Sąveikumas (technologinis suderinamumas): 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra laikoma Lietuvos SMP saugykloje http://mkp.emokykla.lt/imo/. Tai SMP kuri veikia su įvairiomis interneto 

naršyklėmis (Internet Explorer, Mozilla, pan.). Yra galimybė atsisiųsti SMP.zip paketu bei SCORM. 

 

http://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/licenses/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/357/
http://mkp.emokykla.lt/matematika11/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/357/
http://mkp.emokykla.lt/imo/
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2. Architektūra: 

√ gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra sudaryta iš pakankamo kiekio atskirų modulių. Yra galimybė pridėti ar panaikinti atskirus modulius (išbrėžti 

įstrižaines, aukštines), keisti keturkampio kraštinių ilgius bei kampų dydžius. Tekstas yra atskirtas nuo paveikslėlio ir 

keičiant keturkampio parametrus jis išlieka nepakeistas. Yra galimybė atskirai išsikviesti papildomą tekstą – savybes.  

SMP gali būti pakankamai tinkamai naudojama pagal besimokančiojo galimybes, jo poreikius. 

 

 

 

3. Interaktyvumas ir intuityvumas: 

√gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra pakankamai intuityvi – paryškinti lygiagretainio du kampai. O tai ir parodo besimokančiajam, kad yra 

galimybė juos valdyti (patempti, pasukti, pastumti, pan.). Dešinėje pusėje nurodyti papildomi mygtukai, kurių pagalba 

galima išgauti kitas SMP funkcijas, kurios vėl intuityviai galima valdyti. Galėtų būti valdoma ir koreguojant aukštinių ir 

įstrižainių ilgius.  

 

 

 

4. Dizainas ir naudotojo sąsaja: 

√gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP sukurtas nepriekaištingai estetiškai. Valdymo navigacija yra labai paprasta ir suprantama besimokančiajam, 

Modulių išdėstymas yra labai logiškas ir suprantamas. Pateikiama tekstinė ir vaizdinė medžiaga puikiai deranti.  

 

 

 

5. SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus 

ir vertybines nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP pateikta vaizdinė ir tekstinė medžiaga sudaro veiksmingas galimybes ugdytis gebėjimus apibrėžtus matematikos 

bendrosiose programose (pvz. 4.1.4. Klasifikuoti keturkampius pagal nurodytą požymį. Žinoti, kokios yra 

lygiagretainio, rombo, kvadrato, lygiašonės trapecijos savybės, trapecijos vidurinės linijos savybė  

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_matematika_veiklos_sritis_4_9_10.aspx). SMP 

vaizdinėje medžiagoje yra labai gerai išskirti informaciniai elementai (kampų dydžiai, kampų dydžių suma, 

lygiagretainių kraštinių, įstrižainių ilgiai, ploto skaičiavimas) padedantys įgyti ir įtvirtinti jau turimas žinias bei 

supratimą. Galima stebėti ir dirbti pasirinktu besimokančiojo tempu. Yra galimybė personalizuoti mokomąjį procesą. 

 

 

 

6. SMP/vadovėlio užduotys pritaikytos žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir vertybines 

nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_matematika_veiklos_sritis_4_9_10.aspx
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√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP pateiktos užduotys labai gerai leidžia įgyti ir įtvirtinti žinias bei supratimą apie lygiagretainio kampų dydžių 

sumos radimą, lygiagretainio ploto skaičiavimą (pvz. 4.1.4. Rasti daugiakampio kampų sumą. Žinoti, kokios yra (ir 

mokėti įrodyti) lygiagretainio savybės  

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_matematika_veiklos_sritis_4_9_10.aspx). Visos 

pateiktos užduotys skatina veiksmingai ugdytis gebėjimus, apibrėžtus matematikos planimetrijos srityje. Galima 

užduotis atlikti besimokančiojo tempu. Yra galimybė personalizuoti praktinį darbą. 

 

 

 

7. SMP/vadovėlio metodinė struktūra pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP medžiagos struktūravimas makro ir mikro lygmeniu bei informacijos paieškos sistema yra labai gerai pritaikyta 

tam tikro amžiaus tarpsnio mokiniams (pvz., lygiagretainio savybės pagrindinio ugdymo I pakopos mokiniams, ploto 

skaičiavimas – II pakopos mokiniams), skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, mokymosi stilių) bei 

pasiekimų mokiniams. pan.). Yra sudarytos labai paveikios galimybes personalizuoti mokomąjį procesą atsižvelgiant į 

besimokančiojo poreikius (skirtingo tipo užduotys, savybių nagrinėjimas, įtvirtinimas). 

 

 

 
8. SMP/vadovėlio tekstinės ir vaizdinės medžiagos, užduočių ir metodinės struktūros tinkamumas 

bendrosioms kompetencijoms ugdyti 

√gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra tinkamai pritaikytas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinei, iniciatyvumo ir kūrybingumo 

bei asmeninei kompetencijoms ugdyti(-s):  SMP tekstinė ir vaizdinė medžiaga labai gerai skatina besimokantį stebėti ir 

tyrinėti geometrinę figūrą, jos savybes, atrasti informaciją ir ją pritaikyti skaičiavimams, teikti išvadas, norėti ir mokėti 

mokytis. SMP metodinė struktūra leidžia pakankamai veiksmingai mąstyti ir veikti. SMP suteikia galimybę mokytis 

praktiškai, atsisakyti teoretizavimo, akademiškumo, jo intuityvumas sieją pasąmoninio pažinimo dermę. 

Besimokantysis skatinamas savarankiškai veikti, ieškoti, reikšti savo mintis, vertinimus. Pirmenybė teikiama kūrybinei, 

o ne atgaminamąjai veiklai.  

 

 

 

9. Licencija  

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Suteikiama galimybę laisvai naudoti internete bei parsisiųsti SMP. 

 

 

 

 

SMP2 – Matematika 11 (http://mkp.emokykla.lt/matematika11/) 

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_matematika_veiklos_sritis_4_9_10.aspx
http://mkp.emokykla.lt/matematika11/
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Elektroninės pratybos bendrajam kursui.  

 

Vertinimas 

 

1. Sąveikumas (technologinis suderinamumas) 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra laikoma Lietuvos SMP saugykloje. Tai MO, kuris veikia populiariose operacinėse sistemose (pvz., Microsoft, 

pan.), įrenginiuose (pvz., nešiojamuose, planšetiniuose, mobiliuosiuose, pan.) bei su įvairiomis interneto naršyklėmis 

(pvz., Microsoft Explorer, Mozilla, pan.).  

 

 

 

2. Architektūra 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra sudaryta iš atskirų modulių. Yra galimybė dirbti su vienu ar su kitu moduliu (teorija, užduotys, testas, 

braižyklė ir pan.). Teorija yra atkirta nuo užduočių testų. Yra galimybė atskirai išsikviesti papildomas programėles – 

braižyklė, skaičiuoklis. SMP yra naudojama pagal besimokančiojo galimybes, jo poreikius. Yra galimybė gauti 

naudojimo pagalbą. 

 

 

 

3. Interaktyvumas ir intuityvumas 

√ gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra pakankamai intuityvi – medžiagą galima rasti pagal turinį, kairėje pusėje yra surašytos atitinkamo skyriaus 

praktinės užduotys. Besimokančiajam papildomos informacijos kaip valdyti šią SMP nereikia – jos valdymas iš ties 

labai intuityvus. SMP yra pakankamai didelė (t.y., aukštesnio agregavimo lygio pagal LOM standartą) – septynių skyrių 

teorinė, praktinė ir įsivertinimo medžiaga. SMP pakankamai interaktyvi.   

 

 

 

4. Dizainas ir naudotojo sąsaja 

√puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP pateikta, sukurta nepriekaištingai estetiškai. Valdymo navigacija yra labai paprasta ir suprantama 

besimokančiajam. SMP struktūra labai logiška ir suprantama: teorinės medžiaga, užduotys su sprendimo pavyzdžiais, 

užduotys su galimybe pasitikrinti atsakymus ir įsivertinimo testas. Ir taip visi septyni skyriai. Pateikiama tekstinė ir 

vaizdinė medžiaga puikiai dera tarpusavyje.  
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5. SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus 

ir vertybines nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP pateikta vaizdinė ir tekstinė medžiaga sudaro veiksmingas galimybes ugdytis gebėjimus apibrėžtus vidurinio 

ugdymo matematikos programos bendrojo kurso  

(http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_turini

o_apimtis_ir_vertinimas_bendrasis.aspx). SMP vaizdinėje medžiagoje yra labai gerai išskirti informaciniai elementai 

(teorinė dalis, iliustracijos, grafikai, funkcijų brėžiniai, diagramos ir pan.) padedantys įgyti ir įtvirtinti jau turimas žinias 

bei supratimą. Galima mokytis pasirinktu besimokančiojo tempu. Yra puiki galimybė personalizuoti mokomąjį procesą. 

 

 

 

6. SMP/vadovėlio užduotys pritaikytos žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir vertybines 

nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP pateiktos užduotys bei testai labai gerai leidžia įgyti, įtvirtinti žinias ir gebėjimus, apibrėžtas vidurinio ugdymo 

matematikos programos bendrojo kurso  

(http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_turini

o_apimtis_ir_vertinimas_bendrasis.aspx).  SMP pateiktos užduotys leidžia besimokančiajam patogiu laiku ir tempu 

spręsti pasirinktas mokomąsias užduotis ar testus ir tuoj pat gauti informaciją, ar rezultatas yra teisingas. Jei nepasiseka, 

mokinys turi galimybę bandyti užduotis atlikti iš naujo. Tai visai personalizuota SMP. 

 

 

 

7. SMP/vadovėlio metodinė struktūra pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP medžiagos struktūravimas makro ir mikro lygmeniu bei informacijos paieškos sistema yra labai gerai pritaikyta 

vidurinio ugdymo bendrojo kurso programos mokiniams, skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, 

mokymosi stilių) bei pasiekimų mokiniams. Yra sudarytos labai paveikios galimybes personalizuoti mokomąjį procesą 

atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius (skirtingo tipo užduotys, savikontrolės testai, teorinės dalies kartojimas, 

įtvirtinimas, vaizdumui gauti – grafikų braižymo paketas, skaičiavimams atlikti – skaičiuoklis).  

 

 

 
8. SMP/vadovėlio tekstinės ir vaizdinės medžiagos, užduočių ir metodinės struktūros tinkamumas 

bendrosioms kompetencijoms ugdyti 

√ gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

SMP yra tinkamai pritaikyta mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinei, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei 

asmeninei kompetencijoms ugdyti(-s): SMP tekstinė ir vaizdinė medžiaga labai gerai skatina besimokantį atrasti 

informaciją ir ją pritaikyti skaičiavimams, testams. Šios SMP pagalba ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į 

besimokančiojo ugdymosi poreikius, keliami individualizuoti ugdymo tikslai, sudaryta galimybė pasirinkti atitinkamo 

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_turinio_apimtis_ir_vertinimas_bendrasis.aspx
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_turinio_apimtis_ir_vertinimas_bendrasis.aspx
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_turinio_apimtis_ir_vertinimas_bendrasis.aspx
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_turinio_apimtis_ir_vertinimas_bendrasis.aspx
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sudėtingumo mokomąją medžiagą bei užduotis (didesnio indekso užduotys), sudaromos sąlygos mokytis ir turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių (pirmosios užduotys), mokinių pasiekimų ir daromos pažangos vertinimas grindžiamas 

individualizavimo, individualios pažangos principu (testai). SMP metodinė struktūra leidžia pakankamai veiksmingai 

savarankiškai mąstyti ir veikti. SMP suteikia galimybę mokytis savarankiškai ir praktiškai, atsisakyti akademiškumo. 

Besimokantysis skatinamas savarankiškai veikti, ieškoti, reikšti savo mintis, vertinimus. Visa galimybė personalizuoti 

veiklą. Mažai skatinamas kūrybiškumas, iniciatyvumas. 

 

 

 

9. Licencija  

√ puikiai (labai aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Suteikiama galimybę laisvai naudoti internete bei parsisiųsti SMP. 

 

 

 

Vadovėlis – Sičiūnienė V., Jonaitienė D., Ambraškienė A., Bugailiškytė V., ir kiti Matematika. 

Vadovėlis IX klasei. Šviesa, 2009 (spausdintas, todėl nėra vertinamas pagal 1–3 kriterijus). 

 

Spausdintas vadovėlis (kai jo skaitmeninė versija nėra prieinama) nėra vertinamas pagal 1–3 kokybės 

kriterijus (žr. 3 skyrių). 

 
 

4 Dizainas ir naudotojo sąsaja 

√patenkinamai (vidutinis atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Vadovėlis atrodo pakankamai estetiškai. Besimokančiųjų ir mokančiųjų vadovėlio struktūra pakankamai logiška ir 

suprantama. Vadovėlis suskirstytas į skyrius, kurių struktūra išlaikyta vienoda (įvadinis skyrelis, pagrindinis skyrelis, 

skyrelis su žyme „problemų sprendimas“, savikontrolė, testas). Vadovėlio medžiaga yra pakankamai struktūrizuota. 

Tekstinė ir vaizdinė medžiaga dera tarpusavyje, paveikslėliai papildo tekstinę medžiagą, suteikiant vaizdumo, 

suprantamumo. 

 

 

 

5 SMP/vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus 

ir vertybines nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

√gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga sudaro veiksmingas galimybes ugdytis gebėjimus, apibrėžtus dalyko veiklos 

srityse, bendrosiose programose 

(http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_9_1

0.aspx). Teorinė dalis yra dėstoma labai paprastais teiginiais, pakankamai aiškiais suprantamais sakiniais. Medžiaga 

pakankamai paveiki, atitinkanti besimokančiojo išankstines žinias, mąstymo būdus bei mokymosi stilius. Sudaro 

pakankamai palankias galimybes individualizuoti mokomąjį procesą.  

 

 

 

6 SMP/vadovėlio užduotys pritaikytos žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir vertybines 

nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_9_10.aspx
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_matematika_mokiniu_pasiekimai_ugdymo_gaires_9_10.aspx
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√gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Vadovėlio užduotys yra keturių tipų: pratimai, matematika matematikoje, matematika gyvenime ir problemos. Tai 

skirtingo pobūdžio ir sudėtingumo užduotys. Matematika matematikoje yra aukštesnio sudėtingumo užduotys, kurios 

ugdo gilesnius matematinius gebėjimus. Visos vadovėlio pateiktos užduotys padeda kryptingai įgyti ir įtvirtinti dalyko 

žinias ir supratimą bei sieti su anksčiau įgytomis. Pakankamai daug užduočių yra iš gyvenimiškos patirties, stiprus 

siejimas su praktika. Pateikiamos užduotys poromis, darbui grupėmis, individualiai (savikontrolė).  

 

 

 

7 SMP/vadovėlio metodinė struktūra pritaikyta žinioms įgyti, ugdyti(-s) supratimą, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas, kurios apibrėžtos Bendrosiose programose 

√gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Vadovėlio medžiagos struktūravimas bei informacijos paieškos sistema yra gerai pritaikyta tam tikro amžiaus tarpsnio, 

skirtingų poreikių (pvz., intelekto rodiklių, mąstymo būdo, mokymosi stilių) bei pasiekimų mokiniams. Metodinė 

struktūra leidžia naudoti įvairius mokymo(-si) metodus. Vadovėlis turi tinkamas personalizavimo (individualizavimo) 

galimybes, universalus daugumos skirtingų besimokančiojo poreikių atžvilgiu. 

 

 

 
8 SMP/vadovėlio tekstinės ir vaizdinės medžiagos, užduočių ir metodinės struktūros tinkamumas 

bendrosioms kompetencijoms ugdyti 

√ gerai (aukštas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Vadovėlis yra tinkamai pritaikytas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinei, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo bei asmeninei kompetencijoms ugdyti(-s), t.y.: Vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga tinkamai skatina 

besimokantį dalyvauti bendroje veikloje. Iliustracijos pagyviną mokymąsi, suteikia vaizdumo ir supratingumo 

besimokančiajam. Tekstas pateiktas paprastai, suprantamai, sudaro galimybes mokiniui stebėti ir pažinti, tyrinėti ir 

atrasti save ir aplinkinį pasaulį, norėti ir mokėti mokytis. Vadovėlyje pateikiamos užduotys yra reikalaujančios 

mąstymo ir aktyvaus mokinių įsitraukimo, skatinančios kūrybingumą ir žinių taikymą, teikiančios galimybių 

apibendrinimams, skatinančios gilų ugdymo srities esminių principų supratimą, leidžiančios rinktis skirtingus atlikimo 

būdus, skirtos įvairių gebėjimų ugdymui, teikiančios galimybių įvairių pasiekimų lygių mokiniams, leidžiančios 

bendradarbiauti ir diskutuoti, teikiančios galimybių mokiniams pajusti pasitikėjimą savo jėgomis ir tapti savarankiškais. 

Vadovėlio metodinė struktūra leidžia lanksčiai, sklandžiai, originaliai mąstyti ir aktyviai veikti, siekti žinių ir jų 

tinkamo pritaikymo.  

 

 

 

9 Licencija  

√ blogai (labai žemas atitikimo lygis) 

 

Pažymėto kriterijaus lygmens pagrindimas: 

 

 

Vadovėlio licencija nėra pateikta elektroninėje erdvėje. Mokykloms siūloma licencija neatitinka tarptautinių standartų 

(pvz., Creative Commons) reikalavimų. Vadovėlis nėra pateiktas elektroninėje formoje (pvz.,  pdf formatu) vadovėlių 

duomenų bazėje arba internete. 
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5. SMP/VADOVĖLIŲ KOKYBĖS LYGIO NUSTATYMAS 

 

Įvertinant SMP/vadovėlio kokybę pagal kiekvieną kriterijų, galime nustatyti SMP/vadovėlio kokybės lygį 

procentais, taikant ekspertų naudingumo funkciją (1) (žr. 3 skyrių) bei trapecijos neraiškiuosius skaičius (žr. 

3 skyrių). Tam turime nustatyti kriterijų įverčių ir svorių skaitines reikšmes (žr. 2 ir 3 lenteles).  

 

Pateiksim įvertintų SMP ir vadovėlio (žr. 4 skyrių) kokybės lygius. Tam naudosim lygius kokybės kriterijų 

svorius, pvz., vidutiniškais svarbius. Tuomet, remiantis formulėmis (3) – (4), gausim SMP svorių matricą: 

 1111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.0ASMP   

ir vadovėlio kriterijų svorių matricą (be pirmųjų trijų kriterijų): 

 1667.01667.01667.01667.01667.01667.0AVadovelio    

 

Remiantis SMP kokybės vertinimo rezultatais (žr. 4 skyrių) ir 2 lentele skaitinėms įverčiams nustatyti, SMP 

įverčių matrica atrodo taip: 







































0000.10000.1

8000.08000.0

0000.10000.1

0000.10000.1

0000.10000.1

0000.18000.0

8000.08000.0

0000.18000.0

0000.10000.1

)X(f i

 

 

Tuomet, taikant formulę (1), gausim ekspertų naudingumo funkcijos reikšmių matricą: 

 

 9556.09111.0)X(fA iSMP 
 

 

Tai reiškia, kad SMP1 atitinka 91,11 proc. lyginant su idealia kokybe, o SMP2 – 95,56 proc. Tuomet 

darytina išvada, kad visos įvertintos SMP yra „puikios“ kokybės ir gali būti naudojamos mokymui(-si) 

Lietuvos mokyklose. 

 

Remiantis vadovėlio kokybės vertinimo rezultatais (žr. 4 skyrių) ir 2 lentele skaitinėms įverčiams nustatyti, 

vadovėlio kokybės įverčių matrica (be pirmųjų trijų kriterijų) atrodo taip: 
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8000.0

8000.0

8000.0

8000.0
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)X(f j
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Tuomet, taikant formulę (1), gausim ekspertų naudingumo funkcijos reikšmę: 

 6167.0)X(fA jVadovelio 
  

 

Tai reiškia, kad įvertintas vadovėlis atitinka 61,67 proc. lyginant su idealia kokybe. Tokiu būdu jis yra 

„geros“ kokybės ir gali būti naudojamas mokymui(-si) Lietuvos mokyklose. 
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6. PASTABOS 

 

 Vertinant SMP ir vadovėlių kokybę vertinimo interneto svetainėje, ekspertai naudos lingvistinius 

parametrus „blogai“, „prastai“, „patenkinamai“, „gerai“ ir „puikiai“ (taip, kaip yra aprašyta 1 

skyriuje) bei komentuos savo apsisprendimą pagal subkriterijus komentarų lauke. Kiekvieno įverčio 

pagrindimas pagal kiekvieną kriterijų ir subkriterijus turi būti saugomas el. vertinimo priemonės 

pagrindimo / komentarų lauke. Tai leidžia nustatyti SMP/vadovėlių alternatyvų eiliškumą pagal 

kokybę ir minimalią siūlomo naudoti SMP/vadovėlio kokybės reikšmę, t.y. 0.500. Ekspertams 

įvertinus SMP/vadovėlio kokybę, būtų rodomas galutinis vadovėlio ar SMP kokybės įvertis 

procentais, o visos įverčių ir svorių matricos bei komentarai būtų saugomi vertinimo duomenų 

bazėje. 

 

 Spausdinti vadovėliai (kai jų skaitmeninės versijos nėra prieinamos) nėra nagrinėjami ekspertų pagal 

technologinius kokybės kriterijus Nr. 1 – 3.  

 

 SMP/vadovėliams gali būti taikomi skirtingi kokybės kriterijų svoriai. Kriterijų svorių nustatymo 

teisę siūloma palikti organizacijai, perkančiai ekspertų–vertintojų paslaugas ir organizuojančiai 

kokybės vertinimo procedūrą. 

 

 Autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad kokybiškas vadovėlių ir SMP vertinimas priklauso nuo tinkamo 

ekspertų vertintojų parinkimo. Kaip buvo minėta anksčiau, technologinius kokybės kriterijus turi 

vertinti technologijų mokslo (informatikos inžinerijos) ekspertai, tuomet pedagoginius kriterijus – 

socialinių mokslų (edukologijos) ekspertai. Pasirenkant ekspertus, autoriai siūlo taikyti nežemiau 

kaip atitinkamos mokslo krypties 7-sios (magistro) kvalifikacijos lygmens reikalavimus ekspertams, 

taip pat nustatant papildomus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus (pvz., mokslo laipsnis, 

pedagoginis vardas, panašaus darbo patirtis, publikacijos, dalyvavimas stambiuose tarptautiniuose ir 

vietinės svarbos projektuose, pripažinimas ekspertų bendruomenės, pan.).   
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