
 
  

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO DIREKTORIUS  
 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL MOKYMOSI OBJEKTO METADUOMENIMS APRAŠYTI KLASIFIKATORIŲ 

TVIRTINIMO 

 

2010 m. gruodţio  06 d. Nr. V1-175 

Vilnius 

 

Remiantis Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2009 m. balandţio 1 d. 

įsakymu Nr. V1-35 „Dėl lokalių mokymosi objektų metaduomenims aprašyti klasifikatorių 

sąrašo patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u  Mokymosi objekto metaduomenims aprašyti klasifikatorius: 

1.1. Mokymosi objektų tipai; 

1.2. Mokymosi objekto turinio apimties lygmuo; 

1.3. Mokymosi objekto kūrėjo vaidmuo; 

1.4. Mokymosi objekto duomenų failų formatai; 

1.5. Mokymosi objekto naudotojo vaidmuo; 

1.6. Mokymosi objekto švietimo kontekstas; 

1.7. Mokymosi objektų sąryšiai. 

2. Į p a r e i g o j u klasifikatorius naudoti Švietimo portale. 

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. gruodţio 10 dienos.  

 

 

PRIDEDAMA. Mokymosi objekto metaduomenims aprašyti klasifikatoriai 17 lapų. 

 

 

Direktorius Vaino Brazdeikis 
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PATVIRTINTA 

Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 

2010 m. gruodţio  06  d. įsakymu  

Nr. V1-175 

 

 

MOKYMOSI OBJEKTŲ TIPŲ KLASIFIKATORIUS 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba Mokymosi objektų tipai  

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba Learning Resources Types 

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba 

abėcėlinė santrumpa  
LOM_OBJTIPAI 

Klasifikatoriaus paskirtis Klasifikuoti mokymosi objektus į tipus 

Klasifikatoriaus tipas Lokalus 

 

Klasifikatoriaus duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Kodas Pavadinimas 

lietuvių kalba 

Pavadinimas 

anglų kalba 

Aprašymas 

1. 5.2.01.0 testas test 

Testas, anketa, apklausa ir pan. ţinių patikrinimui.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

assessment 

2. 5.2.02.0 
Klausimų 

rinkinys 
question bank 

Klausimų aibė testui sudaryti.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

assessment 

3. 5.2.03.0 
testo 

elementas 

assessment 

item 

Testo dalis: klausimas ir jo teisingas atsakymas. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšme 

assessment. 

4. 5.2.04.0 demonstracija demonstration 

Mokymosi objekto vizuali priemonė. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

demonstration 

5. 5.2.05.0 

pratybos, 

praktinė 

uţduotis  

drill and 

practice 

Praktinius įgūdţius formuojanti priemonė 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

drill and practice 

6. 5.2.06.0 tyrinėjimas exploration 

Mokymosi objekto paţinimas, jį stebint, tiriant, 

bandant, sprendţiant iškeltas problemas ir 

formuluojant išvadas (paţinimas eksperimentuojant).  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

exploration 

7. 5.2.07.0 
modeliavimas 

(imitavimas) 
simulation 

Modelis, iliustracija, animacija, imituojantis pavyzdys 

ir pan.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

simulation 
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8. 5.2.08.0 
edukacinis 

ţaidimas 

educational 

game 

Edukacinis ţaidimas, suteikiantis dalykinių ţinių ir 

lavinantis gebėjimus. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

educational game 

9. 5.2.09.0 
išteklių 

paketas 
resource pack 

Kursui, programai, moduliui, pamokos temai skirtas 

rinkinys priemonių su instrukcijomis mokytojui ir 

mokiniui  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

course 

10. 5.2.10.1 
garso įrašas 

(komponentė) 

learning asset / 

audio 

Garso įrašas, skirtas mokymuisi arba mokymosi objeto 

kūrimui.. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

audio 

11. 5.2.10.2 
paveikslas 

(komponentė) 

learning asset / 

image 

Paveikslas, skirtas mokymuisi arba mokymosi objeto 

kūrimui..  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

image 

12. 5.2.10.3 
vaizdo įrašas 

(komponentė) 

learning asset / 

video 

Videofilmas, skirtas mokymuisi arba mokymosi objeto 

kūrimui. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

video 

13. 5.2.11.0 
taikomoji 

programa 
application 

Kompiuterinė programa mokymui ir praktinėms 

uţduotims, pvz: tekstų rengyklė, skaičiuoklė, grafikos 

programa, interneto naršyklė ir pan.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

application 

14. 5.2.12.0 įrankis tool 

Redagavimo, piešimo ir kitų funkcijų kompiuterinės 

programos naudotojo kūrybai. .  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę tool 

15. 5.2.13.0 

programos, 

modulio, 

skyriaus 

planas 

course/ 

module 

programme 

Programos, jos modulio, skyriaus, temos nustatytam 

laikotarpiui mokymo planas, nurodant tikslus, 

uţdavinius, mokytojo ir mokinių veiklą, priemones. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

course 

16. 5.2.14.0 

pamokos ar 

pamokų ciklo 

planas 

lesson plan 

Dalyko pamokos ar pamokų ciklo planas, nurodant 

tikslus, uţdavinius, mokytojo ir mokinių veiklą, 

priemones.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

lesson plan 

17. 5.2.15.0 
pedagogo 

vadovas 
educator guide 

Rekomendacinė paremta gerąja patirtimi pagalbos 

knyga pedagogui.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

guide 

18. 5.2.16.0 
vertinimas 

(atestavimas) 

evaluation 

form 

Vertinimo metodai ir jų taikymo priemonė.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

assessment 
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19. 5.2.17.0 
naudotojo 

vadovas 
user guide 

Instrukcija naudotojui kaip dirbti su mokymosi objekto 

priemone. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

guide 

20. 5.2.18.0 atvejo tyrimas case study 

Atvejo, proceso, temos tyrimo aprašymas, pritaikytas 

diskusijai, analizei, pristatymui 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

case study 

21. 5.2.19.0 paieška 

enquiry-

oriented 

activity 

Informacijos paieškai, apdorojimui, tvarkymui, arba 

pritaikymui skirtas aprašymas.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

enquiry-oriented activity 

22. 5.2.20.0 eksperimentas experiment 

Eksperimento, hipotezės,, tiesos patikrinimo arba  

naujo atradimui skirtas aprašymas.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšme 

experiment 

23. 5.2.21.0 projektas project 

Projekto aprašymas, turintis kokybinius ir kiekybinius 

rodiklius, unikalų tikslo pasiekimų kelią.. Pvz:, 

tarpdalykinių ryšių, bendradarbiavimo, klasės veiklos, 

konkurso, egzaminų, nacionalinis arba Europos 

projektas mokymosi tikslais ir kt.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

project 

24. 5.2.22.0 
vaidmenų 

ţaidimas 
role play 

Mokymosi iš ţaidimo vaidmenų aprašymas.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę role 

play 

25. 5.2.23.0 

popamokinė 

veikla 

(neformalusis 

ugdymas) 

after-school 

activities 

Organizuotos popamokinės veiklos (neformaliojo 

vaikų ugdymo) aprašymas, skirtas asmeninėms, 

socialinėms, edukacinėms, profesinėms 

kompetencijoms ugdyti.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

open activity 

26. 5.2.24.0 straipsnis article 

Metodinis leidinio straipsnis, jo aprašymas 

Pagal LOM Learning resours types ţodyno 

reikšmęreference 

27. 5.2.25.0 
skaitmeninis 

leidinys 

digitize 

publication 

Knyga, vadovėlis, straipsnis skaitmenine (elektronine) 

forma.  

Pagal LOM Learning resours types ţodyno 

reikšmęreferencet 

28. 5.2.26.0 

glosarijus 

(aiškinamųjų 

terminų 

ţodynas) 

glossary 

Vienakalbis, dvikalbis arba daugiakalbis paaiškinantis 

terminus, ţodţius, ţenklus ţodynas 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

glossary 

29. 5.2.27.0 ţodynas vocabulary 

Ţodţių arba dalykinių sričių terminų sąrašas su vienos 

ar kelių kalbų atitikmenimis.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšme 

reference 
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30. 5.2.28.0 
enciklopedinis 

šaltinis 
reference 

Enciklopedija, duomenų bazė, informacinė sistema ir 

kt. šaltinis temos informacijai gauti.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

reference 

31. 5.2.29.0 pateiktis presentation 

Skaidrėmis teikiama informacija, apipavidalinant ją 

programine įranga. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

presentation 

32. 5.2.30.1 
interneto 

tinklaraštis 

web resource / 

weblog 

Autoriaus arba grupės kūrėjų leidinys skelbiamas 

kompiuterių tinkle (ţiniatinklyje)  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

weblog 

33. 5.2.30.2 interneto vikis 
web resource / 

wiki 

Ţiniatinklio rūšis, kurios turinį naudotojas gali 

papildyti, patikslinti, kurti (Vikiu taip pat vadinama ir 

programinė įranga tokių svetainių kūrimui). 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšme 

wiki 

34. 5.2.30.3 
mokymosi 

svetainė 

web resource / 

learning web 

site 

Tarpusavyje susieti keli arba daugiau tinklapių, 

turintys apibendrinantį pradinį puslapį (home page) 

mokymosi tikslais.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę web 

page 

35. 5.2.30.4 

teminė 

mokymosi 

svetainė 

web resource / 

thematic 

website 

Visuotinė vienos srities, temos svetainė skirta 

visuomenės ugdymui ir švietimui.  

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę web 

page 

36. 5.2.30.5 

konkursų, 

olimpiadų 

svetainė 

web resource / 

competition 

website 

Informacinė interneto svetainė apie nuolat vykstančius 

konkursus, olimpiadas, varţybas, egzaminus. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę web 

page 

37. 5.2.30.6 
kitas interneto 

išteklius 

other web 

resource 

Kita klasifikatoriuje nenurodytas ţiniatinklis skirtas 

mokymui. Pagal LRE Learning resours types ţodyno 

reikšmę other web resource 

38. 5.2.31.0 kitas išteklius other 

Kitas klasifikatoriuje nenurodytas mokymosi objekto 

tipas. 

Pagal LRE Learning resours types ţodyno reikšmę 

other 

 

Pastaba:  

Klasifikatoriaus kodą sudaro 5 skaitmenys: 

I ir II skaitmenys (5.2) atitinka IEEE LOM standarto lauko numerį 5.2, 

III ir IV skaitmenys nurodo standarto lauko 5.2 įrašus eilės tvarka (nuo 01 ik 31), 

V skaitmuo nurodo III ir IV skaitmenimis paţymėto įrašo skaidymą (hierarchiją).  

___________________________ 
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PATVIRTINTA 

Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 

2010 m. gruodţio   06  d. įsakymu  

Nr. V1-175 

 

MOKYMOSI OBJEKTO TURINIO APIMTIES LYGMENS KLASIFIKATORIUS 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba Mokymosi objekto turinio apimties lygmuo 

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba The content granularity of learning object 

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba 

abėcėlinė santrumpa  
LOM_TALYGM 

Klasifikatoriaus paskirtis 
Klasifikuoti mokymosi objektą pagal turinio apimtį į 

lygmenis 

Klasifikatoriaus tipas Lokalus 

 

Klasifikatoriaus duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Kodas 

 

Pavadinimas 

lietuvių 

kalba 

Pavadinimas 

anglų kalba 

Aprašymas 

1. 1.8.1 

1 - mokymosi 

komponentas, 

jų aibė 

1: learning 

asset, a set of 

asset 

Pirmas (ţemiausias) turinio apimties lygmuo yra 

mokymosi elementas arba jų aibė, pvz. tekstas, 

piešinys, nuotrauka, grafikas, trumpas filmas, garso 

įrašas, uţduotės sprendimas.  

Pagal LOM Aggregation Levels ţodyno reikšmę „1“. 

2. 1.8.2 
2 - pamoka, 

pamokų ciklas 
2: lesson 

Antras turinio apimties lygmuo yra mokymosi objektų 

rinkinys, pvz. pamoka, pamokų ciklas.  

Pagal LOM Aggregation Levels ţodyno reikšmę „2“. 

3. 1.8.3 
3 - kursas, 

modulis 

3: course, 

modul 

Trečias turinio apimties lygmuo yra antro lygmens 

mokymosi objektų rinkinys, pvz. kursas, skyrius. 

Reikšmė Pagal LOM Aggregation Levels ţodyno 

reikšmę „3“. 

4. 1.8.4 
4 - programa, 

kursų rinkinys 

4: program, a 

set of courses 

Ketvirtas (aukščiausias) turinio apimties lygmuo, pvz 

kursų rinkinys, kuris suteikia sertifikavimo teisęi  

Pagal LOM Aggregation Levels ţodyno reikšmę „4“. 

 

Pastaba:  

Klasifikatoriaus kodą sudaro 3 skaitmenys: 

I ir II skaitmenys (1.8) atitinka IEEE LOM standarto lauko numerį 1.8, 

III skaitmuo nurodo turinio lygmens numerį. 

 

_________________________________ 
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PATVIRTINTA 

Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 

2010 m. gruodţio 06    d. įsakymu  

Nr. V1-175 

 

 

MOKYMOSI OBJEKTĄ KURIANČIO SUBJEKTO VAIDMENS KLASIFIKATORIUS 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba Mokymosi objektą kuriančio subjekto vaidmuo  

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba Kind of contribution 

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba 

abėcėlinė santrumpa  
LOM_AUTVAIDM 

Klasifikatoriaus paskirtis Klasifikuoti mokymosi objekto kūrėjus pagal jų indėlį  

Klasifikatoriaus tipas Lokalus 

 

Klasifikatoriaus duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Kodas Pavadinimas 

lietuvių 

kalba 

Pavadinim

as anglų 

kalba 

Aprašymas 

1. 2.3.01 autorius author 

Subjektas, sukūręs mokymosi objektą. 

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

author. 

2. 2.3.02 platintojas publisher 

Subjektas, vykdantis mokymosi objekto sklaidą. 

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

publisher 

3. 2.3.03 
projekto 

vadovas 
initiator 

Subjektas, atsakingas uţ mokymosi objekto plėtrą..Pagal 

LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

initiator 

4. 2.3.04 vertintojas validator 

Subjektas, atsakingas uţ galutinį mokymosi objekto 

įvertinimą. 

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

validator 

5. 2.3.05 dizaineris 
graphical 

designer 

Subjektas, atsakingas uţ mokymosi objekto 

apipavidalinimą, meninių vaizdinių elementų įterpimą. 

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

graphical designer 

6. 2.3.06 
techninis 

vykdytojas 

technical 

implementer 

Subjektas, atsakingas uţ mokymosi objekto techninių 

elementų sukūrimą,, pvz: programuotojas. 

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

technical implementer 

7. 2.3.07 
turinio 

tiekėjas 

content 

provider 

Subjektas, atsakingas uţ mokymosi objekto turinį. 

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

content provider 
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8. 2.3.08 
techninis 

vertintojas 

technical 

validator 

Subjektas, atsakingas uţ technologinį mokymosi objekto  

vertinimą.  

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

technical validator 

9. 2.3.09 
edukacinis 

vertintojas 

educational 

validator 

Subjektas, atsakingas uţ mokymosi objekto edukacinių 

elementų vertinimą. 

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

educational validator 

10. 2.3.10 
scenarijaus 

autorius 
script writer 

Subjektas, sukūręs mokymo objektui garso, 

vaizdo,interaktyvaus mokymosi elementus.  

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšme 

script writer 

11. 2.3.15 
dalyko 

ekspertas 

subject 

matter 

expert 

Subjektas, atsakingas uţ mokymosi objekto dalykinį 

vertinimą.  

Pagal LOM Lifecycle Contributor Roles ţodyno reikšmę 

subject matter expert 

 

Pastaba:  

1. Klasifikatoriaus kodą sudaro 4 skaitmenys: 

I ir II skaitmenys (2.3) atitinka IEEE LOM standarto lauko numerį 2.3, 

III ir IV skaitmenys nuorodo lauko 2.3 įrašus eilės tvarka, 

2. Kūrėju gali būti asmuo, asmenų grupė, institucija, fondas ir pan. 

 

 

_____________________________________ 
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 PATVIRTINTA 

Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 

2010 m. gruodţio 06   d. įsakymu 

Nr. V1-175 

 

MOKYMOSI OBJEKTO DUOMENŲ FAILŲ FORMATŲ KLASIFIKATORIUS 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba Mokymosi objekto duomenų failų formatai 

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba Technical data types of learning object 

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba 

abėcėlinė santrumpa  
LOM_DFORMAT 

Klasifikatoriaus paskirtis 
Klasifikuoti mokymosi objekto duomenų failus pagal 

formatus 

Klasifikatoriaus tipas Lokalus 

 

Klasifikatoriaus duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Kodas Pavadinimas 

lietuvių kalba 

Pavadinimas 

anglų kalba 

Aprašymas 

1. 4.1.01.1 garsas (midi) audio/midi 
Garso failas MIDI formatu. 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę audio/midi 

2. 4.1.01.2 garsas (mp3) audio/mp3 

Garso failas MP3 formatu (internetui skirtas 

glaudinimas). 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę audio/mp3 

3. 4.1.01.3 garsas (mpeg) audio/mpeg 

Garso failas MPEG formatu. 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

audio/mpeg 

4. 4.1.01.4 
garsas (x-

wav) 
audio/x-wav 

Garso failas X-WAV formatu. 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę audio/x-

wav 

5. 4.1.02.1 
paveikslas 

(bmp) 
image/bmp 

Paveikslo failas BMP formatu (tikslus taškinis 

atvaizdas). 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę image/bmp 

6. 4.1.02.2 
paveikslas 

(gif) 
image/gif  

Paveikslo failas GIF formatu (taškinės grafikos 

glaudinimas). 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę image/gif 

7. 4.1.02.3 
paveikslas 

(jpeg) 
image/jpeg 

Pavekslo failas JPEG formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę image/jpeg 

8. 4.1.02.4 
paveikslas 

(png) 
image/png 

Paveikslo failas PNG formatu (internetui skirtas 

taškinės grafikos glaudinimas).  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę image/png 

9. 4.1.02.5 
paveikslas 

(tiff) 
image/tiff 

Paveikslo failas TIFF formatu (spaudoje naudojamas 

tikslus taškinis atvaizdas)  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę image/tiff 
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10. 4.1.03.1 tekstas (html) text/html  
Teksto failas HTML formatu (hiperteksto formatas). 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę text/html 

11. 4.1.03.2 tekstas (plain) text/plain  
Grynojo teksto failas PLAIN formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę text/plain 

12. 4.1.03.3 
tekstas 

(richtext) 
text/richtext 

Raiškaus teksto failas RICHTEXT formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

text/richtext 

13. 4.1.03.4 tekstas (xml) text/xml 

Tekstinis failas XML formatu (specialiais ţenkais ir 

laukais sudaromas dokumentas).  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę text/xml 

14. 4.1.04.1 vaizdas (avi) video/avi  
Vaizdo ir garso failas AVI formatu..  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę video/avi 

15. 4.1.04.2 
vaizdas 

(mpeg) 
video/mpeg  

Vaizdo ir garso failas MPEG formatu. Pagal MIME 

Media Types ţodyno reikšmę video/mpeg 

16. 4.1.04.3 
vaizdas 

(quicktime) 

video 

/quicktime 

Suglaudintas vaizdo ir garso failas MOV formatu. 

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

video/quicktime 

17 4.1.05.1 

taikomoji 

programa 

(java) 

application 

/java  

Mokymo dalyko taikomoji programa JAVA kalba 

(pritaikyta darbui internetu).  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

application/java 

18 4.1.05.2 

taikomoji 

programa 

(excel) 

Application 

/excel  

Microsoft Office paketo skaičiuoklės programa 

EXCEL, jos dokumentas xls formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

application/excel 

19 4.1.05.3 

taikomoji 

programa 

(msword) 

application 

/msword 

Microsoft Office paketo tekstų rengyklė WORD, 

josdokumentas doc formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

application/msword 

20 4.1.05.4 

taikomoji 

programa 

(pdf) 

application/pdf 

Tekstų rengyklė Adobe Acrobat, jos dokumentas pdf 

formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmeę 

application/pdf 

21 4.1.05.5 

taikomoji 

programa 

(ppt) 

application/ppt 

Microsoft Office paketo pateikčių rengyklė Power 

Point, jos dokumentas ppt formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšme 

application/ppt 

22 4.1.05.6 

taikomoji 

programa (x-

shockwave-

flash) 

application  

/x-shockwave-

flash 

Vektorinės grafinės informacijos programa, jos 

dokumentas  formatu.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

application/x-shockwave-flash 

23 4.1.05.7 

taikomoji 

programa 

(zip) 

application/zip 

Suglaudintų duomenų failas ar keli failai zip formatu, 

uţimantys maţiau kompiuterio atminties.  

Pagal MIME Media Types ţodyno reikšmę 

application/zip 

 

http://www.likit.lt/term/f/formatas.html
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Pastaba:  

Klasifikatoriaus kodą sudaro 5 skaitmenys: 

I ir II skaitmenys (4.1) atitinka IEEE LOM standarto lauko numerį 4.1, 

III ir IV skaitmenys nuorodo lauko 4.1 įrašus eilės tvarka, 

V skaitmuo nurodo III ir IV skaitmenimis paţymėto įrašo suskaidymą (hierarchiją). 

 

____________________________________________ 
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PATVIRTINTA 

Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 

2010 m. gruodţio 06   d. įsakymu  

Nr. V1-175 

 

MOKYMOSI OBJEKTO NAUDOTOJO VAIDMENS KLASIFIKATORIUS 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba Mokymosi objekto naudotojo vaidmuo  

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba Intended End User Role 

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba 

abėcėlinė santrumpa  
LOM_NAUVAIDM 

Klasifikatoriaus paskirtis 
Klasifikuoti mokymosi objekto naudotojus į grupes pagal 

objekto panaudojimą  

Klasifikatoriaus tipas Lokalus 

 

Klasifikatoriaus duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Kodas Pavadinimas 

lietuvių kalba 

Pavadinimas 

anglų kalba 

Aprašymas 

1. 5.5.01 

Naujo 

mokymosi 

objekto kūrėjas 

new learning 

objects creator 

Asmuo, panaudojantis mokymosi objektą naujam 

mokymosi objektui kurti. 

Pagal LOM Intended End User Roles ţodyno reikšmę 

author 

2. 5.5.02 Konsultantas counsellor 

Asmuo, galintis konsultuoti, patarti naudotojui 

mokymosi objekto klausimais. 

Pagal LOM Intended End User Roles ţ`odyno reikšmę 

counsellor 

3. 5.5.03 Besimokantis learner 

Asmuo, kuris naudoja mokymosi objektą.mokymuisi.  

Pagal LOM Intended End User Roles ţodynę reikšmę 

learner 

4. 5.5.04 Tėvai parent 

Asmuo (tėvai, globėjas), priţiūrintis besimokantį 

naudotoją. 

Pagal LOM Intended End User Roles ţodyno reikšmę 

parent 

5. 5.5.05 Mokytojas teacher 

Asmuo, kuris moko arba instruktuoja besimokantį 

naudotoją. 

Pagal LOM Intended End User Roles ţodyno reikšmę 

teacher 

6. 5.5.06 Kitas vaidmuo other 

Kitas asmuo, kurio mokymosi objekto naudojimo 

vaidmuo nėra nurodytas klasifikatoriuje. 

Pagal LOM Intended End User Roles ţodyno reikšme 

other 
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Pastaba:  

Klasifikatoriaus kodą sudaro 4 skaitmenys: 

I ir II skaitmenys 5.5 atitinka IEEE LOM standarto lauko numerį 5.5; 

III ir IV skaitmenys nurodo lauko 5.5 įrašus eilės tvarka. 

_____________________________ 



 14 

 

PATVIRTINTA 

Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 

2010 m. gruodţio  06 d. įsakymu  

Nr. V1-175 

 

 

MOKYMOSI OBJEKTO ŠVIETIMO KONTEKSTO KLASIFIKATORIUS 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba Mokymosi objekto švietimo kontekstas 

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba Context 

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba 

abėcėlinė santrumpa  
LOM_KONTEKST 

Klasifikatoriaus paskirtis 
Klasifikuoti mokymosi objekto naudojimą švietimo 

srities (konteksto) aspektu 

Klasifikatoriaus tipas Lokalus 

 

Klasifikatoriaus duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Kodas Pavadinimas 

lietuvių kalba 

Pavadinimas 

anglų kalba 

Aprašymas 

1. 5.6.01 
ikimokyklinis 

ugdymas 
pre-school 

Ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymas.  

Pagal LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

pre-school 

2. 5.6.02 
privalomas 

ugdymas  

compulsory 

education 

Bendrasis lavinimas.  

Pagal LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

compulsory education 

3. 5.6.03 
specialusis 

mokymas 

special 

education 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.  

Pagal LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

special education 

4. 5.6.04 
profesinis 

mokymas 

vocational 

education 

Pasirinktos profesijos mokymas.  

Pagal LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

vocational education 

5. 5.6.05 
nuotolinis 

mokymas 

distance 

education 

Mokymasis nuotoline forma.  

Pagal LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

distance education 

6. 5.6.06 
profesinis 

tobulinimas 

professional 

development 

Suaugusiųjų mokymas profesiniams įgūdţiams 

tobulinti.  

Pagal LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

professional development 

7. 5.6.07 
švietimo 

vadyba 

educational 

administration 

Mokymo įstaigų valdymas ir administravimas. Pagal 

LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

educational administration 
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8. 5.6.08 
kitas švietimo 

kontekstas 
other 

Kitas klasifikatoriuje nenurodytas švietimo 

kontekstas.  

Pagal LRE Educational Contexts ţodyno reikšmę 

other. 

 

Pastaba:  

Klasifikatoriaus kodą sudaro 4 skaitmenys: 

I ir II skaitmenys 5.6 atitinka IEEE LOM standarto lauko numerį 5.6; 

III ir IV skaitmenys nurodo lauko 5.6 įrašus eilės tvarka. 

                                              _________________________ 
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PATVIRTINTA 

Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 

2010 m. gruodţio 06  d. įsakymu  

Nr. V1-175 

 

MOKYMOSI OBJEKTŲ SĄRYŠIO TIPŲ KLASIFIKATORIUS 

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba Mokymosi objektų sąryšio tipai 

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba 
Nature of the relationship between learning object and 

the target learning object 

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba 

abėcėlinė santrumpa  
LOM_RYSTIPAI 

Klasifikatoriaus paskirtis Sukirstyti mokymosi objektų tarpusavio ryšius į tipus  

Klasifikatoriaus tipas Lokalus 

 

Klasifikatoriaus duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Kodas Pavadinimas 

lietuvių 

kalba 

Pavadinimas 

anglų kalba 

Aprašymas 

1. 7.1.01 yra dalis  is part of 

Aprašomas mokymosi objektas yra kito mokymosi 

objekto dalis.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

ispartof. 

2. 7.2.02 

turi 

sudedamąją 

dalį 

has part 

Aprašomas mokymosi objektas sudarytas iš 

nepriklausomų dalių.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

haspart 

3. 7.3.03 
turi aukštesnę 

versiją 
is version of 

Aprašomas mokymosi objektas turi aukštesnę versiją. 

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

isversionof 

4. 7.4.04 
turi ţemesnę 

versiją 
has version 

Aprašomas mokymosi objektas turi ţemesnę versiją.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšme 

hasversion 

5. 7.5.05 
yra kitas 

formatas 
has format 

Egzistuoja kitas to paties turinio, bet kito formato 

mokymosi objektas.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

hasformat 

6. 7.5.06 

susietas 

mokymosi 

objektas 

References 

Aprašomas mokymosi objektas nurodo arba yra 

nukreiptas į kitą mokymosi objektą.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

references 

7. 7.5.07 
pagrįstas 

(kuo) 
is based on 

Aprašomas mokymosi objektas yra sukurtas pagal 

kitą mokymosi objektą (dalykiniu poţiūriu).  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

isbasedon 



 17 

8. 7.5.08 
pagrindas 

(kam) 
is basis for 

Aprašomas išteklius yra kito mokymosi objekto 

pagrindas (dalykiniu poţiūriu).  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

isbasisfor 

9. 7.5.09 

ryšys su 

mokytojų 

gerąją 

patirtimi 

link to teachers 

„good practice“ 

Aprašomas mokymosi objektas turi pedagoginės 

patirties medţiagos. Pagal LRE Relationship Kinds 

ţodyno reikšmę requires 

10. 7.5.10 

naudoja 

„turinio“ 

mokymosi 

objektą 

use „content“ 

learning object 

Aprašomas mokymosi objektas (pedagoginė 

medţiaga) fizine arba logine prasme reikalauja 

mokymosi objekto „turinio“.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšme 

isrequiredby 

11. 7.5.11 
naudojamas 

perţiūrai  
has preview 

Aprašomo mokymosi objekto perţiūrai reikalingas 

kitas mokymosi objektas.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

haspreview. 

12. 7.5.12 yra vertimas is translation of 

Aprašomas mokymosi objektas yra kito mokymosi 

objekto vertimas į kitą kalbą.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

istranslationof 

13. 7.5.13 turi vertimą has translation 

Aprašomo mokymosi objekto vertimą turi kitas 

mokymosi objektas.  

Pagal LRE Relationship Kinds ţodyno reikšmę 

hastranslation 

 

Pastaba:  

Klasifikatoriaus kodą sudaro 4 skaitmenys: 

I ir II skaitmenys 7.5 atitinka IEEE LOM standarto lauko numerį 7.5; 

III ir IV skaitmenis nurodo lauko 7.5 įrašus eilės tvarka. 

 

_______________________________ 

 


