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Atvykusiems iš užsienio mokiniams Lietuvos mokyklų teikiamos švietimo paslaugos

Per 2013–2017 metus išvykstančių iš Lietuvos asmenų, tarp jų ir vaikų, skaičius išau-
go, o grįžtančiųjų – sumažėjo. 2017 m. iš Lietuvos asmenų iki 18 metų amžiaus išvyko 
6 116, arba 13 proc. visų tais metais išvykusiųjų, o sugrįžo 1 388, arba 14 proc. visų 
atvykusiųjų. 

Nesusigrąžindama į užsienį išvykusių asmenų, Lietuva jau junta, o ateityje pajus dar 
skaudesnes socialines-demografines emigracijos pasekmes, kurios turės neigiamos 
įtakos Lietuvos gyventojų gimstamumui, tautiškumo išsaugojimui, pilietinės, gero-
vės visuomenės formavimuisi. Bus sunku užtikrinti šalies socialinės ir sveikatos prie-
žiūros sistemų tvarumą, šalies konkurencingumą tarptautinėje erdvėje.

Sugrįžę į Lietuvą vaikai pasižymi poreikiais, susijusiais su nepakankamu lietuvių kal-
bos mokėjimu, su užsienyje ir Lietuvoje taikomų ugdymo sistemų ir būdų skirtumais, 
geriau išlavintomis komunikavimo užsienio kalba(-omis) ir kitomis kompetencijomis, 
patiriamais psichologiniais ir socialiniais adaptacijos sunkumais.

Dažniausiai sugrįžusiems į Lietuvos mokyklas vaikams atsižvelgiant į jų ugdymosi 
poreikius sudaromi individualūs ugdymo planai, teikiamos papildomos lietuvių kal-
bos ir kitų mokomųjų dalykų konsultacijos, logopedo pagalba, neformaliojo švietimo 
paslaugos, rečiau – kitų mokinių pagalba ir mentorystė, sudaromos išlyginamosios 
klasės ir mobiliosios grupės.

Lietuvoje veikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamos paslaugos iš esmės ati-
tinka sugrįžusių asmenų poreikius, tačiau bendrojo ugdymo mokyklų teikiamos ug-
dymo paslaugos sugrįžusiems į Lietuvą mokiniams ir nuotolinio mokymo paslaugos 
užsienyje gyvenantiems mokiniams yra nepakankamos.

Į Lietuvą sugrįžusiems vaikams integruotis mokyklose trukdo pritaikytos metodinės 
medžiagos, švietimo pagalbos specialistų, ypač psichologų, atitinkamą pasirengimą 
dirbti su kitakalbiais ir iš kitų kultūrų vaikais turinčių pedagogų trūkumas, taip pat 
informacijos apie teikiamas paslaugas ir jų finansavimą stoka.

ŠVIETIMO  
PASLAUGOS 

Mokinio ugdymosi 
poreikių nustatymas

(Švietimo) pagalbos 
specialistų konsultacijos 

vaikui ir tėvams ar globėjams

Papildomos lietuvių kalbos 
ir kitų mokomųjų dalykų 

konsultacijos

Išlyginamosios klasės 
ir mobiliosios grupės

Individualūs ugdymo 
planai

Mentorystė,  
kitų mokinių pagalba

Neformalusis 
švietimas

Šaltinis: Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas, 2018
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Kiek vaikų išvyksta iš Lietuvos 
ir grįžta į ją?

Sta tis ti kos de par ta men to duo me ni mis, per pas-
ta ruo sius pen ke rius (2013–2017) me tus iš vyks tan-
čių iš Lie tu vos as me nų, tarp jų ir vai kų, skai čius iš-
au go, o at vy ku sių jų – su ma žė jo (1 ir 2 pav.). 2017 m. 
iš Lie tu vos į už sie nį iš vy ko gy ven ti 47 925 as me nys 
(ar ba 1,7 proc. vi sų ša lies gy ven to jų); tai, ly gi nant su  
2013 m., be veik ket vir ta da liu dau giau. At ro do, kad 
emig ra ci jos mas tai ir at ei ty je ne ma žės, nes Vi daus 
rei ka lų mi nis te ri jos 2017 m. vyk dy tos ap klau sos pa ro-
dė, kad jau ni mo po žiū ris į emig ra ci ją yra po zi ty vus ir 
ne ma ža da lis dar be si mo kan čių mo kyk lo je jau mąs to 
apie ga li my bę emig ruo ti. 

2017 m. iš Lie tu vos iš vy ko 6 116 as me nų, jau nes
nių nei 18 me tų, ir jie su da rė 13 proc. vi sų tais me
tais iš vy ku sių as me nų. Tuo tar pu į Lie tu vą tais pa-
čiais me tais at vy ko be veik pen kis kar tus ma žiau, t. y.  

1 388 jau nes nių nei 18 me tų as me nų (ar ba 14 proc. 
vi sų at vy ku sių as me nų) (2 pav.). Daž niau siai šei mos 
emig ra vo ar su grį žo su jau nes nio (iki mo kyk li nio) am-
žiaus vai kais (3 ir 4 pav.). 

Iš vyks tan tys iš ša lies jau nes ni nei 18 me tų LR pi lie-
čiai 2017 m. bu vo re gist ruo ti vi so se Lie tu vos sa vi val-
dy bė se, ta čiau dau giau sia – Vil niaus, Kau no, Klai pė-
dos ir Šiau lių mies tų sa vi val dy bė se (5 pav.). Daž niau-
siai bu vo iš vyks ta ma į Jung ti nę Ka ra lys tę, Nor ve gi ją, 
Ai ri ją, Vo kie ti ją, JAV ir Is pa ni ją.  

Su grį žę šio am žiaus LR pi lie čiai bu vo re gist ruo-
ti taip pat vi so se (iš sky rus Ne rin gos) sa vi val dy bė se  
(6 pav.). Dau giau sia (pu sė) jų bu vo už re gist ruo ta ra-
jo nų sa vi val dy bė se, 43 proc. – mies tų sa vi val dy bė se, 
o ki to se sa vi val dy bė se (Birš to no, Drus ki nin kų, Elek-
trė nų, Kal va ri jos, Kaz lų Rū dos, Ma ri jam po lės, Pa gė gių, 
Rie ta vo, Vi sa gi no) – tik 7 proc. Dau giau sia as me nų iki 
18 m. grį žo į Vil niaus, Kau no, Šiau lių, Klai pė dos mies tų 
sa vi val dy bes (6 pav.).

1 pav. Išvykusių iš Lietuvos asmenų skaičius

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2 pav. Atvykusių į Lietuvą asmenų skaičius

3 pav. 2017 m. emigravusių asmenų iki 18 metų  
               pasiskirstymas pagal amžių
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
jaunesni nei 7 m. sugrįžę Lietuvos piliečiai 2017 m. 
sudarė 81,5 proc. visų tokio amžiaus imigrantų. Tais 
pačiais metais pradinio ir pagrindinio ugdymo am-

žiaus grupėse grįžę Lietuvos piliečiai sudarė apie du 
trečdalius atvykusių tokio amžiaus asmenų ir ma-
žiau nei trečdalį gimnazijos 1–4 klasių amžiaus imi-
grantų.

5 pav.  Išvykusių Lietuvos Respublikos piliečių iki 18 metų amžiaus skaičius savivaldybėse 2017 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

6 pav.  Atvykusių Lietuvos Respublikos piliečių iki 18 metų amžiaus skaičius savivaldybėse 2017 m.
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1 Apklausos respondentams buvo nurodyta tokia gyvenviečių klasifikacija: didmiestis (daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų), vidutinio dydžio mies-
tas (nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų), mažas miestas (nuo 3 iki 10 tūkst. gyventojų), miestelis (nuo 0,5 iki 3 tūkst. gyventojų), kaimas (iki 0,5 tūkst. 
gyventojų).

Švie ti mo pa slau gų su grį žu siems as me nims po rei kio 
sa vi val dy bė se ty ri mo me tu at lik ta iki mo kyk li nio ug dy-
mo įstai gų ir ben dro jo ug dy mo mo kyk lų dar buo to jų 
ap klau sa pa ro dė, kad dau giau sia at vy ku sių iki mo-
kyk li nio am žiaus vai kų lan kė Lie tu vos did mies čių (78, 
ar ba 42 proc.) ir vi du ti nio dy džio mies tų (76, ar ba 41 
proc.) iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gas. Ma žų mies tų ir 
mies te lių, taip pat kai mo dar že liuo se to kių vai kų bu vo 
tik ke le tas1. 

Dau giau sia (63 proc.) vi sų at vy ku sių mo kyk li nio 
am žiaus as me nų iki 18 m. 2017–2018 m. m. mo kė si 
Lie tu vos did mies čių ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se. 

Net 60 proc. jų (ar ba 32 proc. vi sų su grį žu sių vai kų) 
mo kė si spe cia li zuo to je Vil niaus lie tu vių na mų gim na-
zi jo je. 

Mo ki nių re gist ro duo me ni mis, 2017 m. iš 345 at-
vy ku sių iš už sie nio iki 18 m. Lie tu vos pi lie čių, pra dė ju-
sių lan ky ti Lie tu vos ug dy mo įstai gas, dau giau sia (225, 
ar ba 65 proc.) bu vo grį žę iš ša lių, ku rio se mo ko ma an-
glų kal ba ir pra di nis ug dy mas pra de da mas anks čiau 
nei Lie tu vo je – iš Jung ti nės Ka ra lys tės ir Ai ri jos. Taip 
pat ne ma žai ug dy ti nių at vy ko iš Ru si jos Fe de ra ci jos, 
Nor ve gi jos, Bal ta ru si jos, Is pa ni jos ir Vo kie ti jos.

sprendžia ekonomines šeimos problemas. Kita vertus, 
dėl emigracijos mažėjantis gyventojų skaičius turi 
neigiamos įtakos Lietuvos gyventojų gimstamumui, 
darbo jėgos ištekliams, nes juos gali tekti importuoti 
iš trečiųjų šalių. Todėl kyla grėsmė valstybės pilietinės 
visuomenės formavimuisi, tautiškumo išsaugojimui. 
Dažniausiai emigruoja jauni, darbingo amžiaus žmo-
nės, tad auga gaunančių pensijas gyventojų dalis, o 
tai kelia sunkumų valstybės biudžetui dėl mažėjančio 
mokesčių mokėtojų skaičiaus. Jeigu dėl emigracijos 
atsiradusio darbo jėgos trūkumo nebegalės pašalinti 
esami bedarbiai, imigrantai ar technologijos, gali lė-
tėti ekonomika, socialinio draudimo sistema nebesu-
rinks pakankamai pajamų, dėl to gali labai nukentėti 
Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė.

Vienas labiausiai nerimą keliančių reiškinių – aukš-
tos kvalifikacijos darbo jėgos praradimas („protų nu-
tekėjimas“) ir dėl to mažėjantis šalies ekonominis, 
inovacinis, konkurencinis potencialas. Kartu išryškėja 
šeimos institucijos, ypač vaikų, pažeidžiamumas. Patir-
ta emigracija šeimoje neretai silpnina jos narių tarpu-
savio ryšius, prarandamas saugumo jausmas – vaikams 
vieno iš tėvų ar abiejų tėvų išvykimas asocijuojasi su 
šeimos pasaulio griuvimu, jie jaučiasi nesaugiai, kei-
čiasi jų elgesys. Septynioliktosios LR Vyriausybės pro
gramoje masinė emigracija apibūdinama kaip grėsmė, 
kuri „lemia tai, kad visuomenė sparčiai senėja. Vadinasi, 
ilgalaikėje perspektyvoje bus sunku užtikrinti socialinės 
ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumą, o taip pat šalies 
konkurencingumą tarptautinėje erdvėje, patrauklumą 
užsienio investuotojams.“ Šiai grėsmei įveikti LR Vyriau-
sybės programos įgyvendinimo plane yra patvirtintos 
įvairios, tarp jų ir švietimo, priemonės, skirtos susigrą-
žinti į užsienį gyventi išvykusius Lietuvos piliečius. 

7 pav. Lietuvos Respublikos gyventojų skaičius

Šaltinis: Lietuvos migracijos politikos gairių įgyvendinimo 2017 m. ataskaita

LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane į užsienį išvykusiems LR piliečiams susigrąžinti numatytas  
2.2.6 darbas „Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendi
nimas“ ir jam atlikti reikalingos švietimo priemonės:
• Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimai ir jų išvadomis pagrįstų naujų 

paslaugų, įskaitant nuotolinio mokymo paslaugas, skirtų sugrįžusiems asmenims integruoti į ugdymo pro-
cesą mokyklose, sumodeliavimas ir įdiegimas, švietimo valdymo informacinės sistemos pritaikymas sugrį-
žusių į Lietuvą ir išvykstančių į užsienį asmenų stebėsenai.

Kodėl svarbu susigrąžinti 
į Lietuvą išvykusius asmenis?

Pastaraisiais metais nuolatinių gyventojų skaičius 
Lietuvoje nuolat mažėja (7 pav.). Vidaus reikalų mi-
nisterijos duomenimis, 2018 m. pradžioje Lietuvoje 
gyventojų, lyginant su 2015 m., sumažėjo 3,8 proc. 
Pagrindinę įtaką šalies gyventojų skaičiaus mažėjimui 
turėjo neigiama neto tarptautinė migracija.

Kalbant apie emigraciją, iš esmės ji negali būti 
vertinama vienareikšmiškai. Viena vertus, trumpuo-
ju laikotarpiu emigracija bent iš dalies prisideda prie 
nedarbo mažinimo. Išvykę asmenys įgyja žinių ir įgū-
džių, asmeninių ryšių, kuriuos gali pritaikyti ir grįžę 
į Lietuvą. Emigrantai taip pat nemažą dalį užsienio 
valstybėse uždirbtų lėšų perveda artimiesiems arba 
investuoja Lietuvoje. Be kultūrinių mainų, užsienio 
patirties įgijimo, migracija teikia ir ekonominę naudą: 
mažina socialinę įtampą darbo rinkoje ir visuomenėje, 
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• Centralizuotos užsienio lietuvių ir sugrįžusių asmenų prašymų dėl pagalbos integruotis į švietimo sistemą 
teikimo sistemos sukūrimas.

• Lietuvių kalbos testavimo sistemos užsienio lietuviams ir užsieniečiams sukūrimas.
• Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų situacijos analizė ir lituanistikos (baltistikos) plėtros  užsieny-

je krypčių parengimas.

Vy riau sy bės prie mo nių įgy ven di ni mas yra tik pra-
di nis eta pas sie kiant pa ska tin ti re e mig ra ci jos pro ce sus. 
Ga na svar bus vaid muo šia me pro ce se ten ka ug dy mo 
įstai goms, nuo ku rių tei kia mų pa slau gų pri ei na mu mo 
ir ko ky bės ga li pri klau sy ti, ar už sie ny je gy ve nan čios 
šei mos ry šis grįž ti į Lie tu vą ir jo je pa si lik ti gy ven ti. Pa-
vyz džiui, nuo to li nio mo ky mo for mą pa pras tai pa si ren-
ka lie tu vių šei mos, ku rios iš vyks ta į už sie nį trum pam, 
ar ba šei mos, ku rios tvir tai ap si spren du sios grįž ti į Lie-
tu vą, to dėl šių pa slau gų plėt ra ir ko ky bės ge ri ni mas 
ga lė tų pa ska tin ti re e mig ra ci jos pro ce sus. 

Pla nuo jant as me nų su sig rą ži ni mo į Lie tu vą prie-
mo nes, svar bu nuo lat vyk dy ti tiek Lie tu vos ug dy mo 
įstai gų tei kia mų pa slau gų grį žu siems as me nims, tiek 
už sie nio ša ly se gy ve nan tiems tei kia mo li tu a nis ti nio 
švie ti mo pri ei na mu mo ir ko ky bės ste bė se ną ir re-
mian tis jos re zul ta tais plė to ti ir to bu lin ti šias pa slau-
gas. De ja, šiuo me tu šių pa slau gų ste bė se na vyk do ma 
ne pa kan ka mai, sis te min gai ren ka mos pa ti ki mos in-
for ma ci jos apie jas trūks ta. 

Kokie sugrįžusių į Lietuvą vaikų 
ugdymosi poreikiai?

Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio 
savivaldybėse tyrimo metu atlikta ikimokyklinio ug
dymo įstaigų administracijų darbuotojų apklausa at-
skleidė, kad atvykusių į Lietuvą ikimokyklinio amžiaus 
vaikų poreikiai, kuriuos nustato ugdymo įstaigos, 
daugiausia yra susiję su nepakankamu lietuvių kal
bos mokėjimu, užsienio ir Lietuvos ugdymo sistemų 
ir būdų skirtumais, patiriamu netekties jausmu ir 
stresu dėl gyvenamosios vietos ir kultūrinės aplin
kos pasikeitimo (žr. 8 pav. ir 1 lentelę). Kita vertus, net 

2/5 minėtų įstaigų respondentų nuomone, iš užsienio 
sugrįžę ikimokyklinio amžiaus vaikai savo poreikiais 
neišsiskiria (6 pav.). Tokius atsakymus galėjo nulemti 
tai, kad šias ikimokyklinio ugdymo įstaigas iš užsienio 
atvykę vaikai pradėjo lankyti neturėdami naudojimo-
si švietimo sistemos paslaugomis užsienyje patirties. 
Jei su šiais vaikais namie buvo bendraujama gimtąja 
(lietuvių) kalba, tai jie sugrįžo į Lietuvą neturėdami ir 
emigracijos šalies kalbos vartojimo kasdieniame gy-
venime patirties, taip pat neturėdami lūkesčių ir su-
siformavusių įpročių, susijusių su ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigose taikomais ugdymo metodais.

8 pav.  Lietuvos ugdymo įstaigų* darbuotojų atsakymų pasiskirstymas (proc.) pagal jų nurodytus iš užsienio sugrįžusių  
                vaikų poreikius

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

* Apklausti ugdymo įstaigų, kurias iš užsienio sugrįžę vaikai lankė 2016–2017 ir 2017–2018 m. m., darbuotojai
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Bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojų apklausa pa-
rodė, kad svarbiausi sugrįžusių Lietuvos piliečių ir lietu-
vių kilmės mokinių poreikiai, kuriuos nustato ugdymo 
įstaigos, yra susiję su mokinių akademinių žinių spra-
gomis, pasiekimais ir taikomais mokymo metodais. 
Daugelio respondentų manymu, sugrįžtantys moki-
niai pasižymi nepakankamu lietuvių kalbos mokė
jimu, geresnėmis kitos(ų) kalbos(ų) žiniomis, taip 
pat ir poreikiais, susijusiais su užsienio ir Lietuvos ug-
dymo sistemų skirtumais. Kur kas rečiau respondentai 

tiesioginės migracinės patirties turinčių Lietuvos pilie-
čių ir lietuvių kilmės mokinių poreikius siejo su pati
riamu netekties jausmu ir stresu dėl pasikeitusios 
gyvenamosios vietos ir kultūrinės aplinkos, geriau 
išlavintomis kompetencijomis ir išskirtiniais gabu
mais (8 pav.). Skirtingai nei ikimokyklinį ir priešmoky-
klinį ugdymą vykdančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
respondentų atveju, tik 12 proc. apklaustų bendrojo 
ugdymo įstaigų darbuotojų pažymėjo, kad iš užsienio 
sugrįžę vaikai savo poreikiais neišsiskiria.

1 lentelė.  Pagrindiniai sugrįžusių į Lietuvą vaikų ir mokinių patiriami sunkumai ir su jais susiję švietimo paslaugų poreikiai

Poreikiai Sunkumai

Švietimo paslaugų, orientuotų į 
vaikų lietuvių kalbos lavinimą, 
poreikis

•	 Lietuvių kalbos nemokėjimas ir (ar) žinių spragos 
•	 Lietuvių kalbos žinios apsiriboja buitine kalba
•	 Dėl dvikalbystės arba daugiakalbystės  kalbant lietuviškai vartojami dviejų ar kelių 

kalbų žodžiai
•	 Sunku ištarti kai kuriuos garsus, todėl lietuviškai kalbama su akcentu
•	 Sunku ištarti ir išgirsti lietuviškų žodžių skardžiuosius ir dusliuosius priebalsius
•	 Rašant lietuviškai sunku aptikti dvibalsius
•	 Sunku lietuvių kalba raiškiai dėstyti mintis
•	 Sunkiai sekasi skirti užsienio ir lietuvių kalbos sakinių struktūras 
•	 Sunku perprasti lietuvių kalbos gramatikos pagrindus
•	 Sunkiai sekasi suvokti patarlių, metaforų ir vaizdingų aforizmų prasmes 
•	 Kitų bendrojo ugdymo programos dalykų mokymosi sunkumai dėl lietuvių kalbos 

žinių trūkumo

Poreikiai, susiję su ugdymo 
programų, ugdymo ir vertinimo 
metodų skirtumais

•	 Mokymo programų neatitiktis. Užsienyje mokyklų teikiamos ugdymo programos yra 
lengvesnės, ne tokios akademiškos

•	 Skirtingos mokymo(si) ir vertinimo metodikos: užsienyje ugdymo procesas, ypač 
pradinėse klasėse, vyksta interaktyvaus žaidimo forma, pamokos neapsiriboja 
mokymusi klasėje, dažniau taikomi integruoti ir inovatyvūs mokymo metodai

•	 Užsienio šalyse pažymiai pradedami rašyti tik aukštesnėse klasėse, o iki tol pabrėžiama 
individuali mokinio pažanga

Poreikiai, susiję su geresniu 
užsienio kalbų mokėjimu, geriau 
išlavintomis socialinėmis, 
pažintinėmis, komunikavimo ir 
kitomis kompetencijomis 

•	 Į Lietuvą atvykusiems vaikams, išsiskiriantiems geresnėmis užsienio kalbų žiniomis 
nei jų bendraamžių (ar net mokytojų) ir (ar) geresnėmis socialinėmis, pažintinėmis 
ir kitomis kompetencijomis, Lietuvos mokyklose dėl ugdymo diferencijavimo ir 
individualizavimo stokos, į mokytojo (ne mokinio) aktyvią veiklą orientuotų ugdymo 
metodų ima trūkti mokymosi motyvacijos

Poreikiai, susiję su patiriamu 
netekties jausmu ir stresu dėl 
pasikeitusios gyvenamosios 
vietos ir kultūrinės aplinkos 

•	 Nepasitenkinimas, nusivylimas  ugdymo įstaigos aplinka, pvz.,  sporto infrastruktūra, 
valgyklų darbo grafiku ir pan.

•	 Nepavyksta užmegzti draugiškų ryšių su bendraklasiais
•	 Šeimos išsiskyrimas: kartu su vaiku į Lietuvą (laikinai) negrįžę tėvai arba vienas iš tėvų 
•	 Tėvų patiriami sunkumai įsidarbinant ir įsikuriant Lietuvoje
•	 Sunkumai adaptuojantis naujoje kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje (patyčios, fizinis 

smurtas ir pan.) 

Šaltinis: Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas, 2018

Kokias švietimo paslaugas  
sugrįžusiems vaikams teikia  
Lietuvos įstaigos?

Šiuo metu Lietuvos ugdymo įstaigos taiko visą 
spektrą teisės aktuose numatytų priemonių, skirtų 
padėti integruotis iš užsienio sugrįžusiems moki-
niams: nustatomi tokių mokinių ugdymosi poreikiai; 
sudaromi individualūs ugdymo planai, jei to reikia; 

pasitelkiami švietimo pagalbos specialistai ir pan. (pa-
grindines ugdymo įstaigų taikomas priemones žr. pav. 
pirmame psl.).

Nepaisant taikomų priemonių ugdymo įstaigos 
susiduria ir su tam tikrais sunkumais. Pavyzdžiui, iki-
mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mo-
kyklos ne visada turi galimybę gauti vertėjų ar kurios 
nors kitos, pavyzdžiui, metodinės pagalbos, kai kyla 
sunkumų bendraujant su vaikais, kalbančiais tik užsie-
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nio (ne lietuvių) kalba. Todėl ikimokyklinio ugdymo įs
taigose, siekiant padėti iš užsienio grįžusiems vaikams 
greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, jei iš anksto 
žinoma, kad kurią nors amžiaus grupę pradės lanky-
ti iš užsienio grįžęs angliškai arba kita užsienio kalba 
kalbantis vaikas, stengiamasi joje dirbti paskirti peda-
gogą, turintį atitinkamos kalbos pagrindus. Jei tokio 
pedagogo nėra, pedagogai taiko kitus komunikavimą 
lengvinančius būdus, pavyzdžiui, užsirašo per dieną 

vaiko kartojamus užsienio kalbos žodžius ir išsiverčia 
su žodynu ar tėvais.

Nustatant vaiko ugdymosi poreikius, dirba vaiko 
gerovės komisija, bendradarbiaudama su pedagogi-
ne psichologine tarnyba. Ikimokyklinio ugdymo įstai-
gose sugrįžusiems vaikams teikiamos ir švietimo pa
galbos specialistų (logopedo, socialinio pedagogo, 
psichologo) paslaugos (9 pav.)

Teikia arba yra 
pasirengusios teikti 

logopedo 
 konsultacijas

87

Teikia arba yra 
pasirengusios teikti 

socialinio pedagogo 
konsultacijas

48

Teikia arba yra 
pasirengusios 

teikti psichologo 
konsultacijas

47

Pritaiko  
ugdymo planus 

kiekvienam grįžusiam 
vaikui

45

Teikia arba yra 
pasirengusios teikti 

neformaliojo švietimo 
paslaugas

88

Teikia arba yra 
pasirengusios teikti 
papildomas kitų 

mokomųjų dalykų 
konsultacijas

87

Pritaiko arba yra 
pasirengusios pritaikyti 

ugdymo planus 
kiekvienam grįžusiam 

vaikui

81

Teikia arba yra 
pasirengusios teikti 

socialinio pedagogo 
konsultacijas

79

Teikia arba yra 
pasirengusios 

teikti logopedo 
konsultacijas

78

9 pav.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų, nurodžiusių savo įstaigos teikiamas ar galimas teikti paslaugas  
                iš užsienio sugrįžusiems vaikams, dalis (proc.)

Šaltinis: Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas, 2018

Be švietimo pagalbos specialistų paslaugų, į Lietu-
vą sugrįžę vaikai turi galimybę gauti ir specialiojo pe
dagogo paslaugas. Kai kurios įstaigos taip pat minėjo 
kineziterapeuto, surdopedagogo ir kitų specialistų, 
dirbančių specializuotuose darželiuose, paslaugas. 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamos ir neforma-
liojo švietimo paslaugos, pavyzdžiui, veikia užsienio 
kalbų būreliai, tačiau jie yra mokami.

Vis dėlto švietimo pagalbos specialistų paslaugos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, o ir bendrojo ug-
dymo mokyklose, dažniausiai yra prieinamos tik vai-
kams, kurie patys ar jų šeimos nariai geba susišnekėti 
lietuvių kalba.  

Tik ketvirtadalis apklaustų ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų darbuotojų teigė, kad iš užsienio sugrįžusių 

mokinių ugdymą organizavo grupėse, sudarytose 
pagal vaikų žinių lygį ir ugdymosi poreikius, ir tik 
apie 6 proc. įstaigų turėjo ir taikė diagnostinius tes-
tus žinių lygiui ir poreikiams įvertinti. Vis dėlto, nors 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos neturi metodinių 
žinių ir priemonių (pavyzdžiui, diagnostinių testų), 
leidžiančių per trumpą laiką visapusiškai įvertinti iš 
užsienio atvykusio vaiko kompetencijas ir ugdymo-
si poreikius, šie poreikiai išryškėja ugdymo proceso 
metu.

Į bendrojo ugdymo mokyklas grįžusiems moki-
niams labai dažnai yra siūlomos papildomos lietuvių 
kalbos ir kitų mokomųjų dalykų konsultacijos žinių 
skirtumams mažinti ir logopedo pagalba tarties bei 
žodyno sunkumams šalinti (10 pav.). 

10 pav.  Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų, nurodžiusių savo įstaigos teikiamas ar galimas teikti paslaugas  
                    iš užsienio sugrįžusiems vaikams, dalis (proc.)

Teikia arba yra 
pasirengusios teikti 

papildomas lietuvių 
kalbos konsultacijas

75

Teikia arba yra 
pasirengusios 

teikti psichologo 
konsultacijas

62

Siūlo arba yra 
pasirengusios siūlyti 

kitų mokinių pagalbą 
ir mentorystę

62

Siūlo arba yra 
pasirengusios siūlyti 

išlyginamąsias 
mobiliąsias grupes

21

Siūlo arba yra 
pasirengusios siūlyti 

išlyginamąsias klases

7

Šaltinis: Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas, 2018
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Švietimo pagalbos specialistų paslaugos yra 
siūlomos atlikus vaiko žinių lygio įvertinimą arba mo-
kytojams pastebėjus pamokų metu vaikui kylančius 
sunkumus. Dažniausiai iš užsienio sugrįžusiems mo-
komųjų dalykų žinių skirtumų turintiems mokiniams 
yra sudaromi individualūs ugdymo planai, kuriuose 
nurodomos žinių spragos, reikiama pagalba ir atsa-
kingi pedagogai. Papildomos kitų dalykų pamokos 
(konsultacijos) dažniausiai yra individualizuojamos ir 
jų metu yra sprendžiami konkretūs vaikui kylantys sun-
kumai. Kaip pagalbine mokinių integracijos priemone 
naudojamasi kitų mokinių pagalba ir mentoryste bei 
neformaliojo švietimo paslaugomis. Tai padeda iš 
užsienio atvykusiems vaikams lengviau bendrauti su 
klasės draugais, adaptuotis mokykloje ir visuomenė-
je. Neformaliojo švietimo veiklos (pavyzdžiui, įvairios 
ekskursijos ir išvykos su klasės draugais; mokykliniai 
renginiai įvairių šalių kultūroms ir kalboms pristatyti) 
pedagogų buvo paminėtos kaip dažniausiai taikoma 
pagalbos sugrįžusiems vaikams priemonė.

Išlyginamosios klasės ir mobiliosios grupės yra 
rečiausiai bendrojo ugdymo mokyklose taikomos 

pagalbos priemonės sugrįžusiems vaikams. Lietu-
vos mokyklas kol kas retai vienu metu pradeda lan-
kyti didesnis skaičius iš užsienio sugrįžusių mokinių, 
kuriems reikia intensyvaus lietuvių kalbos pagrindų 
žinių kurso. Beje, išlyginamajai klasei ar mobiliajai 
grupei įsteigti yra būtinas ir mokyklos steigėjo – daž-
niausiai savivaldybės tarybos – sprendimas.

Be visų minėtų švietimo paslaugų, į Lietuvą 
grįžusiems LR piliečiams (ir užsieniečiams), prade-
dantiems lankyti ugdymo įstaigas, nuo 2009 m. iki  
2018 m. buvo numatyta vienerius mokslo metus skir-
ti 30 proc. didesnį mokinio krepšelį. Tačiau dauguma 
ugdymo įstaigų nežinojo apie tokią galimybę arba ne-
susiejo papildomai gaunamo finansavimo su ugdymo 
įstaigą lankančiais iš užsienio atvykusiais mokiniais. 
Atlikta ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų ap-
klausa parodė, kad, švietimo įstaigų žiniomis, 2017– 
2018 m. m. tik apie pusė visų iš užsienio sugrįžusių 
vaikų, pradėjusių lankyti bendrojo ugdymo įstaigas, 
gavo 30 proc. didesnį mokinio krepšelį, o ikimokykli-
nio ugdymo įstaigose tokių buvo vienetai.

Kaip Lietuvos ugdymo įstaigų 
teikiamos paslaugos atitinka  
sugrįžusių iš užsienio vaikų  
ugdymosi poreikius?

Mi nė tas ty ri mas taip pat pa ro dė, kad Lie tu vo je 
iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo or ga ni za vi-
mą reg la men tuo jan tys tei sės ak tai su da ro prie lai das 
ug dy mo įstai goms at si žvelg ti į iš už sie nio su grį žu sių 
ar ba at vy ku sių vai kų švie ti mo pa slau gų po rei kius, o 
iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gų tei kia mos pa slau gos 
iš es mės ati tin ka su grį žu sių as me nų po rei kius. 

Ty ri mo duo me ni mis, 2017–2018 m. m. įvai rias pa
gal bos in teg ra ci jai prie mo nes įstai gos tai kė 43 proc. 
iš už sie nio su grį žu sių vai kų, ku rie pra dė jo lan ky ti iki-
mo kyk li nio ug dy mo įstai gas. Jo se per pir mą jį pus me
tį vi siš kai in teg ra vo si 62 proc. su grį žu sių vai kų.

Ak ty viai įsi trauk da mi į vai ko ug dy mo pro ce są, tė vai 
iš da lies jau čia si pa jė gūs pa tys ša lin ti vai kų lie tu vių kal-
bos spra gas, to dėl, jų nuo mo ne, ug dy mo įstai gos dau-

giau dė me sio tu rė tų skir ti jų at ža lų adap ta ci jai nau jo je 
kul tū ri nė je ir kal bi nė je ap lin ko je leng vin ti (pa vyz džiui, 
ak ty viems ug dy mo me to dams, in di vi du a liam dė me-
siui, su si pa ži ni mui su vai ko var to ja mos kal bos pa grin-
dais ir pan.). Nors tė vai pa žy mi, kad psi cho lo gi niai-so-
cia li niai sun ku mai pail gi na vai ko adap ta ci nį pe ri odą, 
tik pa vie niais at ve jais yra nau do ja ma si iki mo kyk li nės 
įstai gos tei kia mo mis psi cho lo go pa slau go mis. To kiais 
at ve jais itin svar bus vaid muo ten ka su su grį žu siais 
vai kais tie sio giai dir ban tiems pe da go gams, nuo ku rių 
kom pe ten ci jų ir pa tir ties dir bant su įvai rią kal bi nę ir 
kul tū ri nę pa tir tį tu rin čiais vai kais pri klau so vai kų psi-
cho lo gi nės ir so cia li nės adap ta ci jos ei ga ir truk mė.

Ty ri mo duo me ni mis, ben dro jo ug dy mo mo kyk lų tei
kia mos pa slau gos tik iš da lies pa ten ki na su grį žu sių 
mo ki nių po rei kius (11 pav.). 2017–2018 m. m. įvai rias 
pa gal bos in teg ra ci jai prie mo nes ben dro jo ug dy mo 
mo kyk los tai kė 85 proc. iš už sie nio su grį žu sių mo ki
nių. Per me tus vi siš kai in teg ra vo si maž daug pu sė su
grį žu sių ir mo kyk las pra dė ju sių lan ky ti mo ki nių.

11 pav.  Sugrįžusių į Lietuvą mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas

Šaltinis: Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas, 2018

Mokinio kompetencijų  
įvertinimo poreikis

Lietuvių kalbos spragų  
mažinimo poreikis

Atsižvelgimo į užsienio šalių 
ugdymo įstaigose taikomas 

metodikas poreikis 

Kultūrinės adaptacijos  
psichologinių-socialinių  

sunkumų įveikimo poreikis

Žinių skirtumo, atsiradusio  
dėl programų neatitikties, 

mažinimo poreikis

Patenkintas Iš dalies patenkintas Nepatenkintas
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Mo kyk lų ap klau sos re zul ta tai pa ro dė, kad mo ki
nio kom pe ten ci jų įver ti ni mo po rei kis pa ten ki na mas 
iš da lies. Iš už sie nio grį žu sio mokinio ži nių įver ti ni mas 
at lie ka mas stan dar ti zuo tais tes tais. Kar tais į ži nių ver-
ti ni mą įtrau kia mas spe cia lu sis pe da go gas, ku ris tai ko 
diag nos ti nius tes tus spe cia lie siems po rei kiams nu-
sta ty ti. Ta čiau iš sa mus ir vi sa pu siš kas vai ko ži nių ir 
kom pe ten ci jų ver ti ni mas, sie kiant nu sta ty ti jo ug dy-
mo si ir to bu lė ji mo po rei kius, ne at lie ka mas, nes trūks-
ta tiek me to di nių ži nių, tiek diag nos ti nių prie mo nių 
to kiam ver ti ni mui at lik ti. Kai pri imant mo ky tis į kla-
sę su ben dra am žiais su grį žu sio vai ko kom pe ten ci jos 
nė ra iš kar to įver ti na mos su da rant vai ko in teg ra ci jos 
mo kyk lo je pla ną, vi si mo ky to jai pir mai siais mė ne siais 
yra įpa rei go ja mi ste bė ti ir skir ti dau giau in di vi du a laus 
dė me sio at vy ku siam vai kui, sie kiant nu sta ty ti vai ko 
ug dy mo si po rei kius. Tė vai pripažįsta, kad mo kyk los 
at lie pia poreikį mažinti lie tu vių kal bos spra gas. Vai-
kams la biau siai kal bi nius sun ku mus įveik ti pa de da 
lie tu vių kal bos mo ky to jas bei kla sės auk lė to jas. Pa tys 
pe da go gai lie tu vių kal bos kon sul ta ci jas taip pat ver ti-
na kaip prie mo nę, ku ri la biau siai pa si tei si na, in teg ruo-
jant iš už sie nio su grį žu sius vai kus. Pa vie niais at ve jais 
tei kia ma so cia li nio pe da go go ir mo ky to jo pa dė jė jo 
pa gal ba, ta čiau daž niau siai nau do ja ma si lo go pe do 
pa slau go mis. 

Švie ti mo pa slau gos, skir tos ma žin ti dėl pro gra
mų ne ati tik ties at si ra du sius ži nių skir tu mus, tik iš 
da lies ati tin ka grį žu sių vai kų po rei kius. Nors ben-
dro jo ug dy mo įstai go se at vy ku siems iš už sie nio vai-
kams su da ro mi in di vi du a lūs ug dy mo pla nai, iš ly gi-
na mo sios kla sės ir mo bi lio sios gru pės, ta čiau jos daž-
niau siai yra orien tuo tos tik į vai kų lie tu vių kal bos ži nių 
spragų ša li ni mą. Tė vai pa ste bi, kad jų vai kai iš už sie nio 
grįž ta su ki to kio mis is to ri jos, ge og ra fi jos ir ma te ma ti-
kos ži nio mis, ta čiau tik pa vie niais at ve jais vai kui tei-
kia mos pa pil do mos šių da ly kų kon sul ta ci jos. Ka dan gi 
vals ty bė ne vi sa da su ge ba at liep ti mo ki nių ir jų tė vų 
po rei kius, tai di džio ji da lis  at sa ko my bės ir ne ma ža fi-
nan si nė naš ta už šių mo ko mų jų da ly kų skir tu mų iš ly-
gi ni mą daž niau siai ten ka tė vams. Fi nan si nių ga li my-
bių tu rin tys tė vai, siek da mi su ma žin ti vai ko ben drų jų 
ži nių trū ku mus, ieš ko ir sam do pri va čius ko re pe ti to-
rius. Be je, tė vai at krei pia dė me sį ir į di de lį vai kų skai čių 
kla sė se, ku ris le mia dė me sio iš už sie nio su grį žu siam 
vai kui trū ku mą.

Pa gal ba įvei kiant kul tū ri nės adap ta ci jos psi
cho lo gi niusso cia li nius sun ku mus ne vi sa da yra tei

kia ma. Ty ri mo duo me nys pa ro dė, kad apie švie ti mo 
įstai gos pa gal bą, orien tuo tą į kul tū ri nės adap ta ci jos 
psi cho lo gi nių-so cia li nių sun ku mų ma ži ni mą, tė vai ne 
vi sa da ži no ir ne vi sa da ja nau do ja si. In ter viu su tė vais 
me tu iš aiš kė jo, kad da lis tė vų ap skri tai ne su vo kia dėl 
mig ra ci jos ky lan čių psi cho lo gi nių ir so cia li nių sun ku-
mų. Ki tais at ve jais tė vai, nors ir nu ro do sun ku mus, ne-
svars to (ar ba net nė ra gir dė ję) apie psi cho lo go tei kia-
mas kon sul ta ci jas vai kams. Kar tais tė vai dėl ky lan čių 
so cia li nių ir psi cho lo gi nių adap ta ci jos sun ku mų kon-
sul tuo ja si su ki tais spe cia lis tais (pa vyz džiui, su šei mos 
gy dy to ja ar pri va čiai dir ban čiu psi cho lo gu), ta čiau ap-
skri tai vy rau ja po žiū ris, kad tie sun ku mai lai kui bė gant 
iš si spręs sa vai me.

Lie tu vos mo kyk los ne pa kan ka mai at si žvel gia 
į vai kų lan ky tų ki tų ša lių ug dy mo įstai gų tai ky tas 
me to di kas. Tė vai, ly gin da mi sa vo vai kų pa tir tį už sie-
nio ir Lie tu vos švie ti mo įstai go se, nu ro do įvai rius Lie-
tu vos švie ti mo sis te mos trū ku mus. Pir miau sia pa brė-
žia ma, kad Lie tu vo je yra už duo da ma per ne lyg daug 
na mų dar bų ir rei ka lau ja ma di de lio tė vų įsi trau ki mo 
į mo kyk li nį vai ko ug dy mą. Įžvel gia ma pa mo kų tvar-
ka raš čių ir vai kų už im tu mo po pa mo kų, įskai tant ne-
for ma lų jį švie ti mą, or ga ni za vi mo trū ku mų. Ne vi sos 
ben dro jo ug dy mo įstai gos už tik ri na ga li my bę vai kui 
pa si lik ti pail gin tos die nos gru pė je, taip pat tik pa vie-
nės sa vi val dy bės ir ug dy mo įstai gos ban do dieg ti vi-
sos die nos mo kyk los kon cep ci ją, sėk min gai tai ko mą, 
pa vyz džiui, Ai ri jo je. Tė vai ne igia mai at si lie pia apie tai-
ko mas ug dy mo me to di kas, griež tą ir ne lanks čią pa-
mo kų for mą, ku ri, jų ma ny mu, ne vi sa da yra veiks min-
ga per tei kiant in for ma ci ją vai kams. 

Ver tin da mi truk džius, su ku riais su si du ria ug dy mo 
įstai gos, siek da mos pa ten kin ti iš už sie nio su grį žu sių 
vai kų po rei kius, iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gų ir ben-
dro jo ug dy mo mo kyk lų dar buo to jai daž niau siai mi-
nė jo pri tai ky tos me to di nės me džia gos (va do vė lių, 
pra ty bų, už duo čių ir pan.), ku ri pa dė tų in di vi du a li-
zuo ti ug dy mą, ir fi nan sa vi mo sto ką, taip pat mo ky
to jų pa dė jė jų, psi cho lo gų, ati tin ka mą pa si ren gi mą 
tu rin čių pe da go gų trū ku mą ir di de lį jiems ten kan tį 
dar bo krū vį (12 pav.) Tuos pa čius truk džius mi ni ir sa-
vi val dy bės. Ki ta ver tus, pa ly gin ti di de lė da lis (treč da-
lis) ap klaus tų ug dy mo įstai gų dar buo to jų lai ko si nuo-
mo nės, kad iš už sie nio su grį žę mo ki niai sėk min gai in-
teg ruo ja si tai kant ben drą sias prie mo nes (pa vyz džiui, 
ben drą sias pro gra mas), to dėl po rei kis tai ky ti pa pil do-
mas prie mo nes in teg ra ci jai leng vin ti yra ne di de lis.
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Šaltinis: Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas, 2018

12 pav.  Veiksniai, ribojantys ugdymo įstaigų galimybes lengvinti iš užsienio sugrįžusių mokinių integraciją

Kaip nuotolinio mokymo paslaugos 
atitinka užsienyje gyvenančių 
asmenų poreikius?

Vienas iš būdų, galinčių padėti sugrįžusiems ge-
riau integruotis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklo-
se – nuotolinis mokymasis gyvenant užsienyje. Kaip 
minėta, dažniausiai šį mokymo būdą renkasi asmenys, 
ketinantys grįžti į Lietuvą ir besirūpinantys sėkminga 
savo vaikų integracija Lietuvos ugdymo įstaigose. Šia 
paslauga kol kas naudojosi nedidelė dalis grįžusiųjų į 
Lietuvą, tad ateityje ją būtų galima plėtoti.

Lietuvos mokyklų teikiamos nuotolinio mo
kymo paslaugos užsienyje gyvenantiems moki

niams. Išvykusiems į užsienį Lietuvos Respublikos 
piliečiams arba užsienyje gyvenantiems lietuvių kil-
mės asmenims Lietuvos mokyklos pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus2 gali teikti tiek grupinio, tiek 
individualaus (pavienio mokymosi forma) nuotolinio 
mokymo paslaugas. 

 2018 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  
ministerijos leidimą teikti nuotolinio ugdymo paslau-
gas turėjo 5 Lietuvos mokyklos, tačiau atlikto Švietimo 
paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybė
se tyrimo metu 10 mokyklų nurodė teikiančios tokias 
paslaugas.

2 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. įsakymas Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2018 m. leidimus vykdyti nuotolinį mokymą buvo išdavusi 
penkioms Lietuvos mokykloms:

• Vilniaus Ozo gimnazijai (1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės); 
• Šiaulių Simono Daukanto gimnazijai (asmenys iki 20 metų, 9–12 klasės); 
• Šiaulių Sandoros progimnazijai (1–8 klasės);
• Akmenės suaugusiųjų mokymo centrui (asmenys nuo 16 metų, 5–12 klasės);
• Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui (11–12 klasės).

Ugdymo įstaigų darbuotojų atsakymų pasiskirstymas (proc.)
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 vienodinti mokinių registro pildymą, užtikrinti 
duomenų apie sugrįžtančiuosius ir išvykstan-
čiuosius patikimumą;

 rinkti tikslinių grupių (išvykstančiųjų ir sugrįž-
tančiųjų) kontaktinius duomenis švietimo 
paslaugų kokybės vertinimo tikslais.

Iš visų penkių leidimą teikti nuotolinio ugdymo 
paslaugas turinčių mokyklų tik Vilniaus Ozo gimnazi-
ja siūlė visų mokomųjų dalykų kursus, kitos mokyklos 
teikė „lituanistinio paketo“ – lietuvių kalbos, literatū-
ros, istorijos ir geografijos – kursus.

Pagal mokinių, kuriems teikiamos nuotolinio 
ugdymo paslaugos, skaičių akredituotos ugdymo 
įstaigos gerokai lenkia tokias paslaugas teikiančias 
neakredituotas ugdymo įstaigas (13 pav.). Apklausos 
duomenimis, tik 6 proc. mokinių (82 mokiniai), moko-
mų nuotoliniu būdu, mokėsi įstaigose, neakredituo-

tose teikti šią paslaugą, ir tik 11 iš šių mokinių gyveno 
užsienyje. Užsienyje gyvenantys nuotolinio mokymo 
paslaugas teikiančiose akredituotose ugdymo įstai-
gose besimokantys mokiniai daugiausia (73 proc.) 
rinkosi „lituanistinį paketą“ (14 pav.), beveik septynis 
kartus mažiau mokinių (11 proc.) rinkosi vidurinio ar 
pagrindinio ugdymo programą. Nors į užsienį dažniau 
išvyksta tėvai, turintys jaunesnio amžiaus vaikų, nuo-
toliniu būdu pagal pradinio ugdymo programą mokė-
si labai maža jų dalis (5 proc.).

13 pav. Mokinių, kuriems teikiamos nuotolinio mokymo     
                  paslaugos, pasiskirstymas pagal mokyklas

14 pav. Mokinių, kuriems teikiamos nuotolinio mokymo  
                  paslaugos, pasiskirstymas pagal pasirinktą  
                  nuotolinio mokymo programos tipą
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745
(73 %)

53
(5 %)110

(11 %)
110

(11 %)

Nuo to li nio mo ky mo pa slau gų ati tik tis už sie
ny je gy ve nan čių mo ki nių po rei kiams. Švie ti mo 
pa slau gų su grį žu siems as me nims po rei kio sa vi val dy bė
se ty ri mo re zul ta tai at sklei dė, kad Lie tu vos mo kyk lų 
tei kia mos nuo to li nio mo ky mo pa slau gos tik iš da
lies ati tin ka iš vy ku sių į už sie nį ir ten be si mo kan čių 
as me nų po rei kius. Pa vyz džiui, už sie ny je gy ve nan tys 
miš rių šei mų vai kai ne re tai tu ri pra dė ti mo ky tis be-
veik ne tu rė da mi lie tu vių kal bos ži nių ir kal bė ji mo 
įgū džių. Tuo tar pu esa mos nuo to li nio mo ky mo si ga-
li my bės, pa rem tos Lie tu vos for ma lio jo ug dy mo pro-
gra mo mis, ne ati tin ka šių mo ki nių mo ky mo si po rei kių, 
to dėl jiems rei kė tų įvai raus ly gio ir leng vai pri tai ko mų 
as me ni niams mo ky mo si po rei kiams pro gra mų.

Ty ri mo me tu iš aiš kė jo, kad ne for ma lio jo li tu a nis-
ti nio ug dy mo pa slau gos už sie nio ša ly se gy ve nan-
tiems mo ki niams pa pras tai yra adap tuo ja mos pa gal 

ša lies ypa tu mus ir pro gra mas, o jos ne re tai yra kur 
kas pa pras tes nės ir leng ves nės nei Lie tu vo je. Iš aiš-
kė jo, kad už sie ny je trūks ta in for ma ci jos apie nuo to-
li nio mo ky mo pri ei na mu mą ir jo tei kia mą nau dą ša-
ly je, ku rio je gy ve na ma. Daž nai to kią in for ma ci ją tė vai 
gau na ne for ma liai, iš ki tų lie tu vių emig ran tų šei mų. 
Nuo to li nio mo ky mo pa slau gų ne si ren ka ma ir dėl 
di de lio mo ky mo si krū vio, ten kan čio vai kui, pa pil
do mų tė vų lai ko są nau dų tei kiant pa gal bą vai kui. 
Nuo to li nio mo ky mo sklai dai trukdo ir pa čios nuo
to li nio mo ky mo sis te mos trū ku mai – ne pa kan ka 
mo ky to jų kon sul ta ci jų ir pa gal bos, grįž ta mo jo ry šio 
(pa vyz džiui, in for ma ci jos apie ver ti ni mų re zul ta tus); 
mo ky mo si pro ce sas pa lie ka mas sa vie i gai ir tė vų prie-
žiū rai, taip pat su dė tin gas pri si jun gi mas prie pa čios 
mo ky mo sis te mos, mo ki niams pa tei kia mos už duo-
tys ne vi sa da aiš kios. 

Kaip siūloma tobulinti  
sugrįžtantiems į Lietuvą vaikams 
teikiamas švietimo paslaugas?

• Tobulinti sugrįžtančių vaikų švietimo stebėseną:
	remtis Lietuvos statistikos departamento ren-

kamais duomenimis;
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instituto mokslininkų grupė: Irma Budginaitė-Mački-
nė, dr. Rasa Erentaitė, Alina Makarevičienė, Orestas 
Strauka ir Gintvilė Valansevičiūtė. Buvo taikomi kie-
kybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai: reprezentatyvi 

374 ikimokyklinio ir 558 bendrojo ugdymo mokyklų 
darbuotojų apklausa, ugdymo įstaigų mokytojų, 
mokinių ir jų tėvų, užsienio lietuvių bendruomenių 
atstovų interviu ir tikslinės grupinės diskusijos. Išsa-
mūs tyrimo rezultatai skelbiami tyrimo ataskaitoje 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje 
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztan-
tiesiems-i-Lietuva/svietimo-paslaugu-tyrimas.

• Parengti visapusiško sugrįžusių į Lietuvą vaikų 
kompetencijų ir ugdymo(si) poreikių nustatymo 
metodiką.

• Periodiškai informuoti:
 Lietuvos savivaldybes ir ugdymo įstaigas – 

apie sugrįžusių vaikų integraciją lengvinan-
čias paslaugas ir papildomą finansavimą; 

 sugrįžtančius ir išvykstančius asmenis ir jų tė-
vus – apie galimybes gauti švietimo ir integra-
cijos paslaugas.

• Susieti papildomą (30 proc. didesnio krepšelio) 
finansavimą su mokyklos teikiamomis paslaugo-
mis.

• Kilus sunkumų susikalbėti su vaiku užsienio kalba, 
sudaryti galimybę mokyklai pasitelkti vertėją.

• Skatinti ugdymo įstaigose dirbančius pedagogus 
tobulinti turimus komunikavimo užsienio kalbo-
mis gebėjimus ir mokytis naujų užsienio kalbų.

• Tobulinti pedagogų rengimo ir kvalifikacijos to-
bulinimo sistemas Lietuvoje taip, kad pedago-
gams būtų suteiktos visos reikalingos žinios ir ge-
bėjimai dirbti su įvairią kalbinę ir kultūrinę patirtį 
turinčiais vaikais.

• Parengti įvairių lygių užsienio šalyse lengvai adap-
tuojamas lituanistinio mokymo programas ir me-
todines priemones.

• Skleisti:
 vertingą ugdymo įstaigų, pedagogų ir kitų 

paslaugų teikėjų taikomą sugrįžusių į Lietuvą 
vaikų integracijos mokykloje, bendruomenėje 
praktiką ir skatinti mokyklų bendradarbiavi-
mą;

 informaciją užsienyje gyvenantiems asme-
nims apie nuotolinio lituanistinio mokymosi 
galimybes ir jo teikiamą naudą užsienio šaly-
se.


