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Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentui 

 

Kopija: 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrei 

 

KREIPIMASIS DĖL ABITURIENTŲ GRĄŽINIMO Į MOKYKLAS 

 

2021 m. balandžio 27 d. Nr. R2021/04-17 

Vilnius 

 

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

atstovaujanti bei mokinių savivaldas vienijanti organizacija – savo veiklą vykdanti 37 šalies 

savivaldybėse, kuriose veikiantys padaliniai vienija beveik 600 mokinių savivaldų – reaguodama į 

tarp abiturientų kylantį susirūpinimą dėl grįžimo prie kontaktinio ugdymo(si), rekomenduoja 

švietimo įstaigoms laikytis šių nuostatų: 

1. Atleisti abiturientus nuo pamokų, kurių brandos egzaminų jie nelaiko. Vykstant 

nuotoliniam ugdymui(si), abiturientai turėjo galimybę planuotis savo mokymo(si) laiką 

savarankiškai. Moksleiviai nuogąstauja, kad grįžus į mokyklas jie neteks šios galimybės, 

nes dalį laiko turės skirti disciplinoms, kurių brandos egzaminų nelaikys. Dėl šios 

priežasties siūlome mažinti pamokų, kurių egzaminų abiturientas nelaiko, krūvį, o esant 

galimybei, per tas pamokas vykdyti disciplinų konsultacijas; 

2. Laikytis griežtų saugumo reikalavimų. Siekiant užtikrinti kontaktinio ugdymo(si) 

tęstinumą, tinkamą abiturientų savijautą prieš ir per brandos egzaminus prašome skatinti 

mokyklų bendruomenes beatodairiškai laikytis Vyriausybės nustatytų saugumo ir 

karantino reikalavimų; 

3. Vengti streso kėlimo dėl artėjančių brandos egzaminų. Remiantis abiturientų išsakytais 

pastebėjimais, staigus moksleivių grįžimas į ugdymo įstaigas gali atvirkščiai koreliuoti su 

jų psichikos sveikatos būkle, nes beveik metus trukęs nuotolinis mokymas(is) suformavo 

įpročius, kuriems pakeisti reikėtų ilgesnio adaptacinio laikotarpio. Prašome skatinti 

mokyklos bendruomenę išlikti supratingais abiturientų atžvilgiu; 
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4. Moksleivius supažindinti su brandos egzaminų tvarka bei patikrinti moksleivių 

sukauptas žinias. Brandos egzaminų vykdymo tvarka abiturientams nepažįstama, kelia 

stresą bei neleidžia pasiekti maksimalių rezultatų. Siekiant minimizuoti natūralią baimę, 

kylančią per egzaminus, skatiname abiturientus pilnai supažindinti su egzaminų vykdymo 

tvarka bei daryti standartinės tvarkos simuliacijas – bandomuosius egzaminus. 

Lietuvos moksleivių sąjunga, suprasdama abiturientams iškylančias abejones, siekia, kad jų 

grįžimas į mokyklas būtų sėkmingas ir efektyvus, todėl ragina atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus, 

kurie visapusiškai prisidės prie likusių mokslo metų organizavimo bei abiturientų brandos 

egzaminų rezultatų. 

 

 

 

LMS Prezidentė Karolina Pralgauskytė 

 




