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PROFESINIO MOKYMO(SI) ELEKTRONINIO VADOVĖLIO RENGIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Elektroniniai vadovėliai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-517 „Dėl reikalavimų 

profesinio mokymo(si) vadovėliui ir profesinio mokymo(si) vadovėlio vertinimo ir patvirtinimo 

žymos teikimo ir registravimo tvarkos, profesinio mokymo(si) vadovėlio vertinimo ekspertų 

komisijos nuostatų patvirtinimo“. 

  Profesinio mokymo(si) elektroninis vadovėlis (toliau – e-vadovėlis) – daugkartinio 

naudojimo vientisas elektroninis mokymo(si) šaltinis (arba jo audiovizualinis atitikmuo), 

orientuotas į Profesinio rengimo standartą (-us), o jo nesant, – į Profesinio mokymo programą (-as), 

įregistruotą (-as) Studijų ir mokymo programų valstybiniame registre; pateikia kompetencijoms 

įgyti ir vertybinėms nuostatoms ugdyti reikalingą informaciją ir užduočių sistemą; skiriamas 

konkrečiai profesijai arba orientuojamas į atskiras kompetencijas ar tam tikras veiklos sritis, 

būdingas daugeliui profesijų. E-vadovėlį gali sudaryti kelios dalys.  

Profesinio mokymo(si) elektroninį vadovėlį (-ius) rengia profesijos mokytojai, kurie 

įgyvendina profesijos mokymo programos atskirą modulį (dalyką). Parengti elektroniniai vadovėliai 

yra laikomi švietimo įstaigos nuosavybe. 

Profesinio mokymo(si) vadovėlių tinkamumas ir kokybė vertinama įstaigos vadovo 

paskirtoje ekspertų komisijoje (atskiru atveju vertinimą gali atlikti ir mokykloje veikianti mokytojų 

metodinė taryba). Ekspertų komisijos teigiamai įvertinti vadovėliai kaupiami bei saugomi švietimo 

įstaigos elektroninio mokymo platformos bibliotekoje. 

 

II. E-VADOVĖLIO RENGIMO REIKALAVIMAI IR PRINCIPAI 

  

E-vadovėlis pirmiausia skiriamas mokiniui. Jame turi būti: 

1. Pateikiamos tam tikros naudojimosi taisyklės, patarimai. Jie turi būti formuluojami 

specialiame autoriaus (-ių) įvade, kuris aiškina šio vadovėlio koncepciją, atskirų jo struktūros 

elementų paskirtį, žymėjimą, siūlo racionalaus mokymo(si), naudojant šį vadovėlį, būdus. 

2. Pateikiamos aiškios e-vadovėlio informacinės priemonės. Šiuolaikiniam e-vadovėliui 

privalomi orientavimosi elementai yra: turinys, rodyklės, profesijai būdingų terminų žodynai, 

informacijos šaltinių ir literatūros sąrašai. 

3. Tikslingai derinamos skirtingos mokymo(si) strategijos, veiklos. Vadovėlyje turi būti 

pateikiamos užduočių, pratimų sistemos, padedančios įgyvendinti mokymo(si) tikslus. Šis 

reikalavimas numato e-vadovėlyje pateikti užduotis, skiriamas kompetencijoms, reikalingoms 

konkrečiai kvalifikacijai įgyti ir sėkmingai jos veiklai plėtoti. 

4. Pateikiami savo pažangos ir pasiekimų į(si)vertinimo būdai. Šis reikalavimas numato 

pateikti e-vadovėlyje tipinių užduočių teisingo atlikimo pavyzdžius, užduoties atlikimo įvertinimo 

kriterijus bei pagal galimybes užduočių sprendimo atsakymus. 

5. Rengiant bei vertinant šiuolaikinius e-vadovėlius turi būti atsižvelgiama į tai, kaip 

laikomasi pagrindinių vadovėlio metodinių principų: 



5.1. Integralumo – e-vadovėlio medžiaga suderinta su kitų vadovėlių, naudojamų profesinio 

mokymo procese, turiniu; 

5.2. Sistemingumo – e-vadovėlis sudaromas remiantis pasirinktais aiškiais didaktiniais 

principais, turi aiškią loginę sistemą, pateikiama tikslinė medžiaga, reikalinga numatytoms 

kompetencijoms įgyti; 

5.3. Kontekstualumo – e-vadovėlio medžiaga turi atitikti profesinės veiklos kontekstą; 

5.4. Prasmingumo – medžiaga pateikiama taip, kad jos prasmingumą mokinys jaustų dabar 

ir čia, o ne neapibrėžtoje ateityje. Įgyvendinant šį principą, svarbu problemiškai pateikti 

šiuolaikišką medžiagą, stengtis sudaryti tikras gyvenimo situacijas, skatinančias mokinius 

kūrybiškai mąstyti ir veikti; 

5.5. Prieinamumo – atsižvelgiama į numatomo vartotojo išsilavinimą ir patirtį; 

5.6. Lankstumo – numatyta e-vadovėlio atnaujinimo galimybė: vadovėlis parengtas taip, kad 

jį būtų nesunku priderinti prie profesinės veiklos; 

5.7. Aiškumo – e-vadovėlio žodinis tekstas yra aiškus, tikslus, glaustas, logiškas, atitinkantis 

taisyklingos kalbos reikalavimus ir pagrindinius terminologijos principus. Vadovėlio grafinis 

sprendimas (šriftas, pastraipos, spalvos, simboliai) padeda išryškinti esminius dalykus, atskiria juos 

nuo antraeilių detalių; 

5.8. Vaizdumo – e-vadovėlio tekstas yra visą informaciją teikianti medžiaga: žodinė ir 

vaizdinė. Vadovėlyje tikslingai derinamos žodinė ir vaizdinė (paveikslėliai, nuotraukos, lentelės, 

schemos, diagramos ir t. t.) informacija. Žodinis tekstas vaizdu pratęsiamas ir plėtojamas. Kartais, 

atsižvelgiant į profesijos(-ų) specifiką, iliustracija gali būti pagrindinis informacijos šaltinis. 

6. E-vadovėlio apimtis. Vienam mokymo kreditui atitinkamai sukuriama ne mažiau kaip11 

psl. teorinės medžiagos, atitinkamai vieną lapą sudaro 300-500 žodžių, vaizdinės priemonės lape 

negali viršyti 25% visos lapo apimties. Lentelės ir grafinės priemonės dedamos į priedus. 

7. Reikalavimai tekstui: 

7.1. Pagrindinio teksto šriftas – Times New Roman 12p, neparyškintai (bold), ne 

didžiosiomis raidėmis. 

7.2. Temų pavadinimai rašomi Times New Roman 18p šriftu, paryškintai (bold), ne 

didžiosiomis raidėmis.  

7.3. Skyrių pavadinimai rašomi Times New Roman 16p šriftu, paryškintai (bold), ne 

didžiosiomis raidėmis. 

7.4. Poskyrių pavadinimai rašomi Times New Roman 14p šriftu, paryškintai (bold), ne 

didžiosiomis raidėmis. 

7.5. Jei tekste reikalingi paryškinimai (bold), juos galima naudoti, nes keliant tekstą į 

virtualią aplinką paryškinimai išliks. 

7.6.Tarpai tarp eilučių - viengubi (single), teksto lyginimas iš abiejų pusių (justified), naujos 

pastraipos pirmos eilutės vienodas atitraukimas. 

7.7. Nenaudoti spalvų (išskyrus nuorodas). 

7.8. Paliekamos tokio pločio paraštės: kairioji − 30mm, dešinioji − 10mm, viršutinė − 

20mm, apatinė − ne mažiau 20mm. 

7.9. Puslapiai numeruojami apačioje centre, pradedant trečiuoju (titulinis lapas ir turinys 

nenumeruojami). 

7.10. Nedėti išnašų bei kolontitulų (footer/header). 

7.11. Nuorodos (link): tik pažymėti tą žodį mėlynai ir pabraukti, skliaustuose nurodyti į kur 

(į kitą skyrių, priedą ir pan.). Nuorodas į internetą galima nurodyti iš karto, keliant į 

virtualią aplinką jos išlieka. 

7.12. Rekomenduojama nuosekli visų teminių tekstų  paveikslų, lentelių ir formulių 

numeracija.  

7.13. Formulių numeriai nurodomi dešinėje eilutės, kurioje yra formulė, pusėje. 

8. Lentelės: 



8.1. Lentelių pavadinimai rašomi Times New Roman 12p šriftu, paryškintai (bold), virš 

lentelės, karėje pusėje. (pvz., 1 lentelė. Pavadinimas). 

8.2. Prieš lentelės pavadinimą ir po jos paliekamas 1 eilutės tarpas. 

8.3. Kiekvienas lentelės elementas turi būti atskiruose langeliuose. 

9.  Paveikslai:  

9.1. Paveikslų numeriai nurodomi apačioje, kairėje pusėje, po numerio rašomas paveikslo 

pavadinimas. Paveikslų pavadinimai rašomi Times New Roman 12p šriftu, paryškintai 

(bold) (pvz., 1 pav. Pavadinimas). 

9.2. Pageidautina, kad paveikslai ir schemos būtų png, gif ar jpg formato. 

10. Aiškinamąjį terminų žodyną rengiant techniškai tarp sąvokos ir apibrėžimo reikia įrašyti 

lygybės ženklą (sąvoka=apibrėžimas). 

11. E-vadovėlio kiekvieną temą privaloma papildyti vaizdine ar video medžiaga. 

12.  Kiekvienas modulis privalo būti užbaigiamas savikontrolės klausimais ir vertinimo 

testais. 

13. E-vadovėlis užbaigiamas baigiamuoju interaktyviu testu (galimi keli tarpiniai testai). 

14. E-vadovėlio rengėjas privalo nurodyti naudotus literatūros šaltinius. 

 

III. PROFESINIO MOKYMO(SI) E-VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJAI 

15. Profesiniai kriterijai 

15.1. Dalykinis tikslumas. 

15.2. Kompetencijų pristatymo šiuolaikiškumas. 

15.3. Pristatomos medžiagos tikslingumas. 

15.4. Aiškus pristatomos medžiagos apibūdinimas. 

16. Pedagoginiai kriterijai 

16.1. Dermė su Profesinio rengimo standartais. 

16.2. Dermė su Profesinio mokymo programomis. 

16.3. Galimybė diferencijuoti mokymą(si). 

16.4. Metodinės sistemos tinkamumas įvairiems mokymo(si) stiliams. 

16.5. Savarankiško darbo su vadovėliu galimybių numatymas ir paaiškinimas. 

16.6. Užduočių sistema, orientuota į imitacinę ir/ar realią veiklą. 

16.7. Tinkamumas bendrųjų gebėjimų ugdymui. 

16.8. Vaizdinės medžiagos įvairovė. 

 17. Psichologiniai kriterijai 

17.1. Kalbos stiliaus, sudėtingumo, profesinio išsilavinimo lygio ir mokymo(si) stiliaus 

atitiktis. 

17.2. Tinkamas ir visapusis vaizdinės medžiagos panaudojimas. 

17.3. Tolerantiškas lyčių, amžiaus grupių, mažumų, kitų valstybių, tautų, rasių vertinimas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. E-vadovėlių poreikį ar jų atnaujinimo poreikį nustato mokytojų metodinė taryba, procesą 

koordinuoja ir kokybę užtikrina  švietimo įstaigos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

19. E-vadovėlių vertinimo ekspertų komisijos darbą organizuoja švietimo įstaigos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

20. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui iki kiekvienų einamųjų metų rugsėjo 1d. įstaigos vadovui 

pateikia e-vadovėlių poreikio analizę, o iki kiekvienų einamųjų metų birželio 1d. pateikia profesinio 

mokymo modulinių programų skaitmenizavimo analizę, pagal šios tvarkos priedą Nr. 1. 

 


