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ABITURIENTŲ APKLAUSOS DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR 

VYKDYMO TVARKARAŠČIO ANALIZĖ 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS), vienintelė Lietuvos moksleivių interesams 

atstovaujanti savanoriška, pelno nesiekianti jaunimo organizacija, savo veiklą vykdanti 37 

padaliniuose, kuriuose bendrai vienija daugiau nei 500 mokinių savivaldų. LMS, siekdama atstovauti 

Lietuvos abiturientų interesams, inicijavo apklausą, kuria siekta išsiaiškinti, kokį 2021 m. brandos 

egzaminų tvarkaraščio scenarijų moksleiviai laiko priimtiniausiu. Apklausos klausimai buvo paremti 

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) 2020–12–31 pasiūlymų projekto „Dėl brandos 

egzaminų organizavimo ir vykdymo“ 3 pasiūlymų punktu. 

Apklausoje nurodyti tvarkaraščių variantai buvo šie: 

 1 tvarkaraščio variantas: užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių 

brandos egzaminų kalbėjimo dalį balandžio 7–9 dienomis vykdyti nuotoliniu būdu. Tokio 

sprendimo rezultatas: tvarkaraštis nesikeis. 

 2 tvarkaraščio variantas: užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių 

brandos egzaminų kalbėjimo dalį ir kitus gegužės pradžioje numatytus egzaminus nukelti į 

birželio mėn. antrąją pusę). 

 3 tvarkaraščio variantas: brandos egzaminus nukelti iki 2021 m. birželio pabaigos.  

Siekiant nešališkos abiturientų nuomonės, buvo sukurta virtuali grupė „Facebook“ platformoje, 

į kurią prisijungti gali tik Lietuvos abiturientai, nurodę savo ugdymo įstaigos pavadinimą. Apklausoje 

iš viso dalyvavo 1 179 respondentai. Analizuojant apklausos rezultatus, išsiaiškinta, kad 79,9 proc. 

respondentų priimtiniausiu variantu laiko 1 tvarkaraščio variantą, t. y. absoliuti dauguma 

abiturientų nepritaria egzaminų vėlinimui. Moksleiviai teigia, kad papildomas laikas 

konsultacijoms nebūtų išnaudojamas prasmingai – papildomas mėnesis neužpildytų visų spragų, yra 

abejojama konsultacijų kokybe, egzaminų datų perkėlimas veikiau keltų nerimą ir išblaškytų, o 

užsienio aukštąsias mokyklas besirenkantys moksleiviai siekia kuo anksčiau sužinoti brandos 

egzaminų rezultatus. Taip pat, nemaža dalis yra nusimačiusi vasarą praleisti dirbdami, atkreipiamas 

dėmesys ir į dažnai karštas oro sąlygas vasaros sezonu, kurios, anot abiturientų, trukdo susikaupti. 
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Abiturientai šiuo atveju siūlo vykdyti daugiau kokybiškų konsultacijų mokyklose ugdymo proceso 

metu. 13,9 proc. respondentų pritaria 2 tvarkaraščio variantui, argumentuodami, kad galimai 

gerėjant epidemiologinei situacijai, kalbėjimo dalis norėtų laikyti kontaktiniu būdu arba turėtų 

daugiau laiko pasirengti šiai egzamino daliai. Likę 6,2 proc. respondentų pritaria egzaminų datų 

perkėlimui, teigdami, kad mokymo(si) kokybė nuotoliniu būdu itin suprastėjo ir šį laiką abiturientai 

skirtų papildomoms konsultacijoms ar savarankiškam pasirengimui. 

Lietuvos moksleivių sąjunga ragina atsižvelgti į abiturientų įžvalgas ir neperkelti egzaminų 

datų, užtikrinant mokyklose vykdomas konsultacijas, prieinamas kiekvienam šalies abiturientui. 
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