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Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio 

skyriaus vyr. specialistei Elonai Bagdonavičienei 

Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Pasiekimų 

patikrinimo užduočių rengimo skyriaus metodininkei, laikinai einančiai skyriaus vedėjo 

pareigas Gitanai Notrimaitei-Muzikevičienei 

 

KREIPIMASIS DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS 

VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU 

Nesutinkame su NŠA projektu mokyklos bendruomenėms primetama 12 klasės lietuvių kalbos 

ir literatūros kalbėjimo įskaitos vykdymo tvarka. Manome, kad nuotolinio ugdymo mokyklų patirtimi 

remtis situacijoje, kai nuotolinio darbo įgūdžiai dar tik formuojasi ir sistema nėra stabili, yra pernelyg 

neatsakinga.  

Atsižvelgiant į įtemptą situaciją karantino metu ir tai, kad nuotolinio darbo procesas dar nėra 

stabilizavęsis, siūlome teikti ekstremalios situacijos pataisą Švietimo įstatymui ir leisti abiturientams  

2020 metais išimties tvarka laikyti VBE ir MBE nelaikius kalbėjimo įskaitos. Nesant galimybės įskaitą 

vykdyti tiesiogiai, ją atšaukti arba apsvarstyti galimybę įskaitą vykdyti tiesiogiai gegužės-birželio 

mėnesiais.  

Argumentai: 

1. Iki numatyto įskaitos vykdymo liko per mažai laiko ir skubus pasirengimas jai neužtikrintų 

darbo kokybės.  

2. Įsikišimas į besistabilizuojantį nuotolinio ugdymo procesą ir naujų darbų primetimas mokyklų 

bendruomenėms suardytų ir taip trapią tvarką ir sutrukdytų pasiekti net tų rezultatų, kurie šiuo 

metu įmanomi. 

3. Abiturientai ir be proceso korekcijų išgyvena didžiulę įtampą ir nežinomybę; tokio darbo 

primetimas neinformavus apie jį iš anksto ir nepalikus laiko viską suvokti dar labiau pakeltų 

įtampą ir akivaizdžiai pablogintų dažno mokinio psichologinę būklę. 

4. Mokytojai šiuo metu dirba labai intensyviai, nes nuotolinis darbas tapo visos švietimo 

bendruomenės iššūkiu. Dirbti papildomus darbus (be rengimosi pamokoms, jų vedimo, darbų 

vertinimo, refleksijų rengimo) dažnas neturi elementarių fizinių galimybių. 

5. Tiesioginiam ryšiui ir jo kokybei užtikrinti, ypač miestuose, kur tiesioginio ryšio kanalų 

naudojimas ypač intensyvus, nepakanka techninių galimybių: vaizdas ir garsas trūkinėja, 

dingsta – o tai tiesiogiai veiktų pokalbio kokybę ir emocinę jo dalyvių sveikatą. 

6. Negalima aklai vadovautis 2006 m. priimtu dokumentu, nes jis neatitinka šiandien 

susidariusios situacijos. 2006 m. dokumente kalbama apie mokyklas, turinčias teisę vykdyti 

nuotolinį mokymą(si), tai reiškia, turinčias reikiamą įrangą ir technines galimybes. Šiuo metu 

ne visos mokyklos tokią įrangą ir galimybes užtikrinti kokybiškus įrašus turi. 

7. Dirbant nuotoliniu būdu sunku užtikrinti akademinį sąžiningumą. Mokytojas negali būti tikras, 

kad mokinio darbas savarankiškas – o tai diskredituoja visą vertinimo sistemą. 
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