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POZICIJA 

DĖL DALYJE LIETUVOS MOKYKLŲ SUTRIKDYTO UGDYMO(SI) PROCESO 

Vilnius 

 
 

Lietuvos moksleivių sąjunga, kaip vienintelė moksleivių interesams atstovaujanti organizacija 

Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 500 mokyklų mokinių savivaldas, išreiškia susirūpinimą dėl dalyje 

Lietuvos mokyklų sutrikdyto ugdymo(si) proceso. Susiklosčiusi situacija akivaizdžiai kenkia 

moksleiviams bei lemia konstitucinės piliečių teisės į mokslą neužtikrinimą. 
Dėl šių metų lapkričio 12 dieną prasidėjusio mokytojų streiko dalyje šalies mokyklų sutrikdytas 

ar visiškai nutrauktas ugdymo(si) procesas. Trečią savaitę besitęsianti situacija neigiamai veikia mokyklų 

mikroklimatą, daro įtaką būsimiems moksleivių pasiekimams bei galimai lemia moksleivių išsilavinimo 

spragas. 

Ne vieną mokymuisi skirtą dieną praradę moksleiviai turės pasiruošti standartizuotiems testams, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimams bei valstybiniams brandos egzaminams skubotai ir 

nesistemingai. Moksleiviai bus priversti ugdymo programas mokytis žymiai spartesniu tempu, daug dirbti 

savarankiškai. Mokytojai pamokų metu negalės skirti laiko diskusijoms, darbui grupėse ar refleksijoms. 
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Mokytojų streikas oficialiais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis 

palietė per 16 tūkst. šalies moksleivių. Lietuvos moksleivių sąjunga yra susirūpinusi, kad moksleiviai ir 

toliau praranda mokymuisi skirtą laiką bei neaišku, kaip bus kompensuojamas jau dėl proceso 

sustabdymo ar sutrikdymo prarastas pamokų laikas. Tai ypač liečia abiturientus, kurie jau šiais mokslo 

metais laikys valstybinius brandos egzaminus. 

Lietuvos moksleivių sąjunga, norėdama atkreipti dėmesį į vykdomos žalos poveikį moksleivių 

ugdymui(si), ragina atsakingas institucijas atsižvelgti į šiuos prašymus: 

1. nedelsiant užtikrinti ugdymo(si) procesą tose šalies mokyklose, kuriose jis yra sutrikdytas 

ar sustabdytas; 

2. kompensuoti moksleiviams patirtą žalą dėl sutrikdyto ugdymo(si) proceso – užtikrinti, kad 

moksleiviams būtų suteiktos kontaktinės mokymo valandos tų programos temų, kurios buvo 

praleistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lietuvos moksleivių sąjungos 

Prezidentė Raminta Matulytė 
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