Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
Nacionalinei švietimo agentūrai
POZICIJA DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KALBĖJIMO ĮSKAITOS
LAIKYMO NUOTOLINIU BŪDU 2019–2020 M. M. ABITURIENTAMS
2020 m. balandžio 15 d. Nr. R2020/04-03
Vilnius
Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) – vienintelė Lietuvos moksleivių interesams
atstovaujanti savanoriška, pelno nesiekianti jaunimo organizacija, savo veiklą vykdanti 36
padaliniuose, kuriuose bendrai vienija daugiau nei 500 mokinių savivaldų. LMS, atliepdama dabartinę
situaciją dėl ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu ir atsižvelgdama į abiturientų išsakytas
nuomones, pasisako PRIEŠ lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos laikymą nuotoliniu
būdu 2019–2020 m. m. abiturientams.
LMS, reaguodama į vykstančias diskusijas tarp švietimo bendruomenės narių ir siekdama
išsiaiškinti moksleivių nuomones, atliko apklausą dėl lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos
laikymo nuotoliniu būdu. Iš viso apklausoje dalyvavo 3781 asmenys, iš kurių 3475 – abiturientai.
82,68 proc. atsakiusiųjų abiturientų mano, kad lietuvių kalbos ir literatūros įskaita neturėtų būti
vykdoma nuotoliniu būdu. Remiantis apklausos rezultatais, išskiriami pagrindiniai argumentai, kuriais
respondentai grindė savo nuomonę.
1.

Organizuojant ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu pastebėta, kad dažnu atveju pamokų

metu vaizdas, garsas ar interneto ryšys trūkinėja ar dingsta. Pabrėžiama, jog tinkamų techninių
sąlygų stoka ir kylantys trikdžiai įskaitos vykdymo metu sukeltų nepatogumų bei turėtų
neigiamą įtaką rezultatui.
2.

Atkreiptinas dėmesys, kad įskaitą vykdant nuotoliniu būdu, būtų sunku užtikrinti

skaidrumą, įvertinimo objektyvumas galėtų buti kvestionuojamas; mokyklos nėra informuotos
kaip reaguoti, elgtis ištikus nenumatytiems atvejams (pvz.: įskaitos vykdymo metu dingęs vaizdo,
garso ar interneto ryšys; nepadarytas įrašas ir pan.).
3.

Nepaisant to, jog mokyklos jau turi patirtį darant įrašus (užsienio kalbos egzaminų

kalbėjimo dalis), kyla abejonių, dėl įskaitos vertinimo grupės narių tinkamo pa(si)rengimo
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užtikrinti sklandų įrašų surinkimą; įrašų kaupimo tvarkos atitiktį asmens duomenų apsaugą
reglamentuojamiems dokumentams.
LMS atkreipia dėmesį, jog švietimo įstatymas, reglamentuojantis galimybę laikyti įskaitą
nuotoliniu būdu, esant ekstremaliai situacijai, gali ir turėtų būti keičiamas, siekiant užtikrinti ne tik
įskaitos kokybę, bet ir skaidrumą ar technines galimybes.
Visapusiškai įvertinusi esamą situaciją, LMS mano, jog įskaitos organizavimui nėra tinkamai
pasiruošta, todėl pasisako PRIEŠ lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos vykdymą
nuotoliniu būdu 2019–2020 m. m. abiturientams.
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