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Iš Lietuvos apskričių emigravusių asmenų iki 18 metų skaičius 2018 m.

Lie tu vos sta tis ti kos de par ta men to duo me ni mis, 2018 m. iš Lie tu vos į už sie nį gy ven ti 
iš vy ko 32 206 as me nys, iš ku rių 5 423 (ar ba 16,8 %) bu vo 0–18 me tų (im ti nai) vai kai. 

Iš Lie tu vos emig ra vu sių šei mų nuo to li nio mo ky mo po rei kiai ski ria si: kai emig ra ci ja 
yra trum pa lai kė, svar biau si po rei kiai iš vy kus – ne nu trauk ti vai ko ug dy mo si pro ce so, 
su teik ti jam ben drą ją ug dy mo pro gra mą ati tin kan čias kom pe ten ci jas ir įgy ti vai ko 
pa sie ki mus įro dan tį pa žy mė ji mą; kai už sie ny je gy ve na ma nuo lat ir grįž ti ne pla nuo ja
ma – puo se lė ti vai kų lie tu vy bę ir už tik rin ti sėk min gą at ža lų ben dra vi mą su Lie tu vo je 
li ku siais ar ti mai siais.  

Lie tu vos mo kyk los už sie ny je gy ve nan tiems as me nims or ga ni zuo ja gru pi nį ir pa vie
nį nuo to li nį mo ky mą. Mo ki nys ga li pa si rink ti mo ky tis vi sų ben dro jo ug dy mo pla no 
da ly kų ar ba tik „li tu a nis ti nį pa ke tą“. Jam su da ro mas in di vi du a lus ug dy mo pla nas, tei
kia mos kon sul ta ci jos. 

Lie tu vos ug dy mo įstai gų tei kia mos nuo to li nio mo ky mo pa slau gos tik iš da lies ten
ki na už sie ny je gy ve nan čių vai kų ug dy mo si po rei kius. Tei gia mai ver ti na ma ga li my bė 
ne nu trauk ti ug dy mo si pro ce so, iš sau go ti ir to bu lin ti lie tu vių kal bos žinias, gau ti mo
ky mo si pa sie ki mus pa tvir ti nan tį pa žy mė ji mą. Ta čiau įvar di ja mi ir šie trū ku mai: nuo la
ti nio tė vų įsi trau ki mo ir pa gal bos po rei kis; li tu a nis ti nio nuo to li nio mo ky mo pro gra
ma pa reng ta neat si žvel giant į skir tin gus vai kų so cia li nius ir kul tū ri nius kon teks tus; 
ne pa kan ka mo ky to jų kon sul ta ci jų ir pa gal bos, trūks ta grįž ta mo jo ry šio, ne veiks min
ga in for ma ci jos apie nuo to li nio mo ky mo si ga li my bes sklai da.

At si žvel giant į mi nė tus trū ku mus, re ko men duo ja ma vyk dy ti nuo to li nio mo ky mo pa slau
gų už sie ny je gy ve nan tiems as me nims po rei kio ir ko ky bės ste bė se ną. Kai nuo to li nio ug
dy mo pa slau gas pla nuo ja ma teik ti pa vie niams į už sie nį iš vyks tan tiems ar ba už sie ny je 
gy ve nan tiems as me nims, ne tai ky ti kri te ri jų dėl mo ky mo nuo to li niu ug dy mo pro ce so 
or ga ni za vi mo bū du. Pa reng ti nuo to li niam mo ky mui ir skir tin gų ge bė ji mų mo ki niams pri
tai ky tas lie tu vių kal bos pro gra mas. Di din ti nuo to li nio ug dy mo pa slau gų ir pa si rin ki mo 
ga li my bių ži no mu mą.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Kiek vaikų emigruoja iš 
Lietuvos?

Lie tu vos sta tis ti kos de par ta men to duo me ni
mis, per pen ke rius (2014–2018) me tus iš Lie tu vos 
iš vyks tan čių as me nų (tarp jų ir ne pil na me čių) skai
čius iki 2016 m. di dė jo, ta čiau vė liau kas met ma žė jo 
(1 pav.). 2018 m. iš Lie tu vos į už sie nį gy ven ti iš vy ko 
32 206 as me nys, iš jų 5 423 (ar ba 16,8%) – vai kai 
iki 18 me tų am žiaus (im ti nai). 2018  m. ab so liu čią 
emig ruo jan čių jų dau gu mą (90  proc.) su da rė Lie
tu vos Res pub li kos pi lie čiai. Daž niau siai iš vyk da
vo iki mo kyk li nio am žiaus (jau nes ni nei 7 me tų)  
vai kai (2 pav.).

1 pav.  Iš Lietuvos į užsienį gyventi išvykusių asmenų skaičius

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

3 pav.  2018 m. iš Lietuvos išvykę asmenys pagal būsimą
                gyvenamąją šalį

Pa ly gin ti su 2014 m., vi sų iš Lie tu vos į už sie nį gy
ven ti iš vyks tan čių as me nų skai čius su ma žė jo apie 
12  proc., vai kų iki 18 me tų (im ti nai) – apie 40  proc. 
Dau giau sia as me nų iki 18 me tų (im ti nai) emig ra vo iš 
Vil niaus, Kau no, Klai pė dos ir Šiau lių, o ma žiau sia – 
iš Tau ra gės, Ute nos ir Aly taus ap skri čių (žr. 1 psl. pav.). 
Daž niau siai bu vo emig ruo ja ma į an gla kal bes vals ty

bes – Jung ti nę Ka ra lys tę, Ai ri ją, JAV, taip pat į Vo
kie ti ją, Nor ve gi ją ir Is pa ni ją (3 pav.). Vis dėl to, kaip 
pa ro dė „PPMI Group“ (Vie šo sios po li ti kos ir va dy bos 
ins ti tu to) at lik ti ty ri mai1, tiks lios in for ma ci jos apie tai, 
ko kio se už sie nio ša ly se gy ve na nuo to li niu bū du be
si mo kan tys mo ki niai, Lie tu vos mo kyk los sis te min gai 
ne ren ka.

2 pav.  Emigravusių Lietuvos gyventojų skaičius ir 
                dalis (proc.) pagal amžių 2018 m.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Kokie į užsienį gyventi 
išvykusių šeimų nuotolinio 
mokymo paslaugų poreikiai?

„PPMI Group“ 2019 m. at lik tas „Iš vy ku sių į už sie nį 
as me nų nuo to li nio mo ky mo si Lie tu vos mo kyk lo se ir 
to kio mo ky mo ga li my bių ty ri mas“ (apie ty ri mo im tį iš
sa miau pa ra šy ta 12 psl.) at sklei dė, kad į už sie nį gy ven ti 
iš vy ku sių šei mų nuo to li nio mo ky mo pa slau gų po rei

1 Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas (2018) ir „Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos 
mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas“ (2019).

kiai ir pa si rin ki mas daž nai yra su si ję su jų iš vy ki mo po
bū džiu ar ba pla nuo ja ma gy ve ni mo už sie ny je truk me 
(1 len te lė). 

Lie tu vos pi lie čiai ir lie tu vių kil mės as me nys, ku rių 
emig ra ci ja yra trum pa lai kė, ri bo tos truk mės, daž
niau siai sie kia ne nu trauk ti vai ko ug dy mo si pro ce
so, kad grį žę į Lie tu vą vai kai to liau mo ky tų si pa gal 
ben dro jo ug dy mo pro gra mas.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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1 lentelė.  Į užsienį išvykusių šeimų nuotolinio mokymo(si) paslaugų poreikiai

Šeimos pagal emigracijos pobūdį Poreikiai

	Į Lietuvą grįžti planuojančios šeimos •	 Nenutraukti vaiko ugdymo proceso Lietuvoje jam išvykus į užsienį 
•	 Išsaugoti vaiko lietuvių kalbos gebėjimus, siekiant, kad vaikas galėtų 

sėkmingai (re)integruotis į lietuvišką švietimo sistemą
•	 Įgy ti kon krečios klasės kur so ar ba ug dy mo pa ko pos bai gi mo 

pažymėjimą 

	Išvykusios ir į Lietuvą grįžti neplanuojančios 
šeimos, siekiančios palaikyti ryšius su Lietuvoje 
likusiais artimaisiais

•	 Išsaugoti arba ugdyti vaiko lietuvių kalbos gebėjimus, jam suteikiant 
galimybę lietuviškai bendrauti su Lietuvoje gyvenančiais artimaisiais

•	 Supažindinti vaiką su lietuvių papročiais ir tradicijomis
•	 Pasinaudoti galimybe gyvenamojoje užsienio šalyje laikyti lietuvių, kaip 

užsienio kalbos, egzaminą, kuris suteikia pranašumo stojant į aukštojo 
mokslo įstaigą arba gali būti įskaitomas kaip studijų programos dalis

	Užsienyje gyvenančios šeimos, kurioms lietuvių 
kalba ir kultūra yra didelė vertybė

Šaltinis: Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi galimybių tyrimas, 2019

Daž niau siai to kie po rei kiai bū din gi šei moms, ku rių 
emig ra ci ja yra su si ju si su tė vų dar bo mi si jo mis, dėl jų 
dar bo po bū džio vyks tan čia tarp tau ti ne ro ta ci ja ar dar
bo for mų lanks tu mu, taip pat tais at ve jais, kai vai kai 
už sie nio ša ly se gy ve na dėl jų pa čių aukš to ly gio spor
ti nės ar me ni nės veik los. Pa si tai ko pa vie nių at ve jų, kai 
vy res ni nei 16 me tų mo ki niai iš vyks ta dirb ti į už sie nį 
ir, siek da mi ne nu trauk ti ug dy mo si pro ce so ir įgy ti pa
grin di nį ar ba vi du ri nį iš si la vi ni mą, pa si ren ka nuo to li nį 
mo ky mą si pa gal Lie tu vos ben dro jo ug dy mo pro gra
mas. La biau siai nuo to li nio mo ky mo pa slau go mis yra 
su in te re suo tos tos už sie ny je gy ve nan čios šei mos, ku
rios pa ste bi žy mius skir tu mus tarp ug dy mo pro gra mų 
Lie tu vo je ir už sie ny je, to dėl, siek da mos sėk min giau 
in teg ruo tis su grį žus į Lie tu vą, jos sten gia si nuo to li
niu bū du ug dy ti sa vo vai kų tu ri mus lie tu vių kal bos 
ge bė ji mus, stip rin ti ki tų mo ko mų jų da ly kų ži nias ir 
ge bė ji mus pa gal Lie tu vos ug dy mo įstai go se tai ko mas 
ben drą sias pro gra mas. Vis dėl to tė vų, ap si spren du sių 
ne nu trauk ti vai kų ug dy mo pa gal Lie tu vos ben dro jo 
ug dy mo pro gra mas ir be si krei pian čių dėl nuo to li nio 
mo ky mo, san ty ki nai nė ra daug.

Už sie ny je gy ve nan tys tė vai pa gei dau tų, kad jų 
vai kai gau tų pa žy mė ji mą apie už baig tą ug dy mo 
pa ko pą, pro gra mą ir pa sie ki mus tais at ve jais, kai su
grį žus į Lie tu vą pla nuo ja ma to liau mo ky tis ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lo je. Ga li my bė nuo to li niu bū du mo ky
tis pa gal ben dro jo ug dy mo pro gra mas tam pa svar bi, 
nes mo ki niui, bai gu siam kon kre čią mo ky mo si pro gra
mą ar ba vi są ben dro jo ug dy mo pro gra mą, nuo to li nio 
mo ky mo pa slau gas teik ti ak re di tuo ta mo kyk la ga li iš
duo ti pa žy mė ji mą apie jo pa sie ki mus. Tė vų nuo mo ne, 
toks pa žy mė ji mas2 pa de da iš lai ky ti vai ko mo ky mo si 
pro ce so vien ti su mą ir pa leng vi na vai ko pri ėmi mo į 
ug dy mo įstai gą pro ce są jam grį žus.

Nuo lat už sie ny je gy ve nan čių ir (ar) api brėž
tų pla nų grįž ti į Lie tu vą ne tu rin čių šei mų po rei kiai 
daž nai ski ria si nuo šei mų, ku rios į už sie nį iš vyks ta gy
ven ti lai ki nai, po rei kių. Tė vai, ne pla nuo jan tys (ar ba 
neap si spren dę) grįž ti į Lie tu vą, yra su in te re suo ti nuo
to li nio mo ky mo pa slau go mis, kad jų vai kai ne pra
ras tų lie tu vy bės, t. y. bū tų iš sau go mi ar ba ug do mi 
jų lie tu vių kal bos ge bė ji mai, kad jie ga lė tų su pras ti 
ir kal bė ti gim tą ja kal ba, ben drau ti su Lie tu vo je gy ve
nan čiais ar ti mai siais, bū tų su pa žin din ti su lie tu vių 
pa pro čiais ir tra di ci jo mis. Už sie ny je gy ve nan tys tė
vai spren di mą dėl li tu a nis ti nio vai ko mo ky mo si pri
ima ta da, kai pa ste bi, kad aug da mas ki to je kul tū ri nė
je ir kal bi nė je ap lin ko je, vie toj lie tu vių kal bos vai kas 
daž niau pra de da var to ti ap lin ko je vy rau jan čią kal bą. 
Tė vai daž niau siai pa si ren ka nuo to li nį mo ky mą(si), kai 
ne tu ri ga li my bės vai ko leis ti į li tu a nis ti nę mo kyk lą. 
To kiais at ve jais ren ka ma si mo ky tis pa gal va di na mą jį 
„li tu a nis ti nį pa ke tą“: mo ki niai pri va lo mai mo ko si lie
tu vių kal bos ir pa si rink ti nai Lie tu vos is to ri jos, et no
kul tū ros ir ge og ra fi jos ar ba pa sau lio pa ži ni mo da ly kų 
(pra di nio ug dy mo pa ko po je), o pa žy mė ji mas apie pa
sie ki mus pa gal for ma li ą ją ug dy mo pro gra mą yra ma
žiau svar bus veiks nys.

Dar vie na prie žas tis Nor ve gi jo je ir Ai ri jo je nuo lat 
gy ve nan tiems lie tu vių kil mės as me nims rink tis li tu a
nis ti nį nuo to li nį mo ky mą(si) yra šio se ša ly se su da ry ta 
ga li my bė vai kams mo kyk lo je lai ky ti lie tu vių kal
bos (kaip ant ro sios už sie nio kal bos) eg za mi ną, ku
rio re zul ta tai yra įskai to mi ir su tei kia pra na šu mo 
sto jant į aukš tą sias mo kyk las. Jung ti nė se Ame ri kos 
Vals ti jo se pa žy mos apie pa siek tą kal bos (šiuo at ve ju 
lie tu vių kal bos) ly gį ga li su teik ti tam tik rą kre di tų skai
čių mo kan tis aukš to jo je mo kyk lo je.

2 Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, 
vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo“ ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą) grįžus iš 
užsienio jokių pažymėjimų neturėtų būti reikalaujama, o vaikas priimamas mokytis su bendraamžiais ir jam teikiamos papildomos konsultacijos 
ir (arba) pagalba. 
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Kokios nuotolinio mokymo 
paslaugos siūlomos užsienyje 
gyvenantiems asmenims?

Iš vy ku siems į už sie nį ar ba už sie ny je gy ve nan tiems 
LR pi lie čiams ir lie tu vių kil mės as me nims mo ky mo 
pro ce sas ga li bū ti or ga ni zuo ja mas tiek gru pi nio, tiek 
in di vi du a laus (pa vie nio) mo ky mo bū du. 

Vai kams, ku rie mo ko si kla sė je gru pi nio mo ky mo
si bū du, ug dy mas or ga ni zuo ja mas re mian tis pa mo kų, 
skir tų įgy ven din ti ug dy mo pro gra mą, skai čiu mi. Ta
čiau kla sė, ku rio je mo ky mas or ga ni zuo ja mas gru pi nio 

7–18 me tų (jei tu ri spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių – 
iki 21 me tų) mo ki nys ga li nuo to li niu bū du mo ky tis 
vi sų ben dro jo ug dy mo pla no da ly kų pa gal Lie tu vos 
pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra
mas tik ta da, kai jis yra lai ki nai iš vy kęs gy ven ti į už

mo ky mo si bū du, su da ro ma tik ta da, kai jo je mo ko si ne 
ma žiau kaip 22 mo ki niai. Ne su si da rius kla sei, mo ki niai, 
ug do mi gru pi nio mo ky mo si bū du, mo ko mi pa vie niui 
ir mo ko si sa va ran kiš kai ar ba jiems or ga ni zuo ja mas 
nuo to li nis mo ky mo pro ce sas. Kai mo ky mo pro ce sas 
or ga ni zuo ja mas nuo to li niu bū du, kon sul ta ci joms gru
pė se mo kant lie tu vių kal bos ski ria ma 50 pro cen tų, ki
tų ug dy mo da ly kų – 40 pro cen tų, in di vi du a lioms kon
sul ta ci joms – 15 pro cen tų ben dro jo ug dy mo pla ne 
nu sta ty to sa vai ti nių pa mo kų skai čiaus. Mo kant nuo to
li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, pa mo kos 
truk mė ga li bū ti trum pes nė ne gu 45 min.

Grupinis mokymas – mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose vietose, naudoda
mi informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungia į klasę, grupę ir mokomi moky
tojų nuosekliai mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. 

Pavienis mokymas – mokiniai, savarankiškai mokydamiesi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ug
dymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), būdami skirtingose vietose, naudodami 
informacines komunikacijos priemones ir technologijas, dalyvauja grupinėse ar individualiose moky
tojo konsultacijose. 

Šaltinis: Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, 2012

3 Jei mokinys neturi 14 metų, jo vardu deklaruoja tėvai (globėjai). Nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) sutikimą, deklaruoja pats mokinys.

sie nį ir jo tė vai ar ba glo bė jai yra raš tu de kla ra vę3, kad 
mo ki nys to je ša ly je ne si mo ko pa gal ben dro jo ug dy
mo pro gra mas. Lai ki nai ir nuo lat už sie ny je gy ve nan
tys as me nys ga li pa si rink ti nuo to li niu bū du mo ky tis 
pa gal „li tu a nis ti nį pa ke tą“ (4 pav.).

4 pav.  Programos, pagal kurias siūloma mokytis nuotoliniu būdu iš Lietuvos į užsienį gyventi išvykusiems vaikams

Šaltinis: Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi galimybių tyrimas, 2019

No rin tie ji mo ky tis nuo to li niu bū du tu ri kreip tis į 
mo kyk lą, or ga ni zuo jan čią nuo to li nį mo ky mą. Mo ky
mo si for ma ir mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū
das pa si ren ka mas ben dru mo ki nio, mo ki nio (iš sky
rus su au gu sį jį) tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) ir mo kyk los 
va do vo su si ta ri mu, at si žvel gus į mo ki nio mo ky mo si 
po rei kius, spe cia liuo sius ug dy mo si po rei kius ir mo
kyk los ga li my bes or ga ni zuo ti mo ky mo(si) pro ce są 
nu ma ty tu bū du. Vi si mi nė tų su in te re suo tų jų ša lių su

si ta ri mai įtei si na mi mo ky mo su tar ty je. Vi sais at ve
jais, mo ki niui pa si rin kus mo ky tis nuo to li niu bū du, tu ri 
bū ti su da ro mas in di vi du a lus ug dy mo pla nas.

Mo ki nių, ku rie mo ko si nuo to li niu bū du, lan ko mu
mo ap skai ta tvar ko ma pa gal pri si jun gi mo prie vir tu a
lios mo ky mo ap lin kos, elek tro ni nio pa što ar in ter ne
ti nės te le fo ni jos pro gra mų duo me nis ir fik suo ja ma 
elek tro ni nia me die ny ne. Mo kyk la, or ga ni zuo jan ti mo
ky mą nuo to li niu bū du, pri va lo už tik rin ti nuo to li nio 

Laikinai išvykę gyventi į užsienį ir 
nesimoko pagal bendrojo ugdymo 
programas šalyje, kurioje gyvena

Nuotolinis  
mokymas

Bendrojo ugdymo programos: pra
dinio, pagrindinio ir vidurinio ugdy
mo

Laikinai išvykę gyventi į užsienį 
arba nuolat užsienyje gyvena ir mo
kosi pagal bendrojo ugdymo pro
gramas šalyje, kurioje gyvena

„Lituanistinis paketas“
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mo ky mo ap lin kos sau gu mą, pri ei gą prie nuo to li nio 
mo ky mo ap lin kos, ap skai ty ti mo ky mo(si) nuo to li nio 
mo ky mo ap lin ko je lai ką, už tik rin ti, kad bū tų lai ko ma
si ver ti ni mo pro ce dū rų, ir pa si rū pin ti ver ti ni mo in for
ma ci jos ap sau ga.

Už sie ny je gy ve nan tiems ir nuo to li niu bū du be si
mo kan tiems mo ki niams tu ri bū ti su da ro mos są ly gos 
nuo to li niu bū du (nau do jan tis „Sky pe“, „Go og le Talk“ 
ar kt. pro gra mo mis) da ly vau ti pa grin di nio ug dy mo 
pa sie ki mų pa tik ri ni muo se (PUPP) ir lai ky ti bran dos 

eg za mi nų lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros įskai tą. Šio 
pa tik ri ni mo skait me ni nis gar so ir vaiz do įra šas tu ri bū
ti sau go mas 6 mė ne sius. Už tai, kad įra šai bū tų pa da
ry ti ir iš sau go ti, yra at sa kin ga nuo to li nį mo ky mą vyk
dan ti ug dy mo įstai ga.

Mo kan tis nuo to li niu bū du, mo ki niui už ten ka 
at vyk ti į Lie tu vą tik lai ky ti dvy lik tos kla sės bran dos 
eg za mi nus ir, kai ku riais at ve jais, at lik ti PUPP pa tik
ri ni mą, jei nė ra ga li my bės tai pa da ry ti nuo to li niu 
bū du. 

Akredituotų ugdymo įstaigų 
užsienyje gyvenantiems asmenims 
teikiamos nuotolinio mokymo 
paslaugos

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo 
sistemos (AIKOS) duomenimis, 2018–2019 m. m. nuo
tolinio ugdymo paslaugas teikė 21 bendrojo ugdymo 
įstaiga, 6 iš jų – užsienyje gyvenantiems asmenims iki 
18 (21) metų amžiaus (5 pav.). 

Daugiausia užsienyje gyvenančių asmenų nuoto
liniu būdu mokėsi Vilniaus Ozo gimnazijoje (1 097) ir 
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo cen
tre (382) (2 lentelė). Užsienyje gyvenantiems vaikams 
nuotolinio mokymo paslaugas šiuo metu teikia tik trys 
tokias paslaugas teikti akredituotos Lietuvos bendro
jo ugdymo mokyklos – Vilniaus Ozo gimnazija, Šiaulių 
„Sandoros“ progimnazija ir Šiaulių Simono Daukanto 
gimnazija. Likusios mokymo įstaigos nuotoliniu būdu 
moko suaugusiuosius.

5 pav.  Nuotolinio mokymo paslaugas užsienyje gyvenantiems asmenims teikti akredituotos bendrojo ugdymo įstaigos

Duomenų šaltinis: AIKOS

1. Vilniaus Ozo gimnazija (1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės) 

2. Šiaulių Simono Daukanto gimnazija (5–8 klasės, I–IV gimna-
zijos klasės) 

3. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (1–8 klasės) 

4. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras 
(asmenys nuo 16 metų, 5–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės) 

5. Kretingos rajono švietimo centras (III–IV gimnazijos klasės)

6. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo centras (1–8 klasės, I–IV gim-
nazijos klasės)

Jurbarkas

VILNIUS

KAUNAS

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Alytus

Anykščiai

Biržai

Ignalina

Jonava

Joniškis

Kaišiadorys

Kelmė

Kretinga
Kupiškis

Kėdainiai

Lazdijai

Marijampolė

Mažeikiai

Molėtai

Naujoji Akmenė

Pakruojis

Pasvalys

Plungė

Prienai

Radviliškis

Raseiniai

Rokiškis

Skuodas

Tauragė

Telšiai

Trakai

Ukmergė

Utena

Varėna

Vilkaviškis

Zarasai

Šakiai

Šalčininkai

Šilalė

Ðilutë

Širvintos

Švenčionys

Nida

Palanga

Elektrėnai

Kalvarija

Kazlų Rūda

Druskininkai

Visaginas

Pagėgiai

Rietavas

Birštonas

1

6

32

4

5

Nuotolinio mokymo paslaugas teikti akredituo
tose Lietuvos ugdymo įstaigose dažniausiai taikomas 
grupinis nuotolinio mokymo organizavimo būdas, pa
gal kurį numatytas didesnis pamokų skaičius ir finan
savimas nei mokant pavienius mokinius. 2018–2019 
m. m. beveik visi (apie 99 proc.) užsienyje gyvenantys 
ir nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai mokėsi gru
pėmis (2 lentelė).

Vyk dant „Iš vy ku sių į už sie nį as me nų nuo to li nio 
mo ky mo si Lie tu vos mo kyk lo se ir to kio mo ky mo ga

li my bių ty ri mą“ PPMI at lik tos ben dro jo ug dy mo mo
kyk lų ap klau sos ro do, kad dau gu ma į už sie nį iš vy ku
sių as me nų (iki 18 me tų) ren ka si „li tu a nis ti nį pa ke tą“ 
(6 pav.). Mo ki nių re gist ro pa tei kia ma in for ma ci ja ne
lei džia įver tin ti, pa gal ko kią pro gra mą – „li tu a nis ti nio 
pa ke to“ ar ben drą ją – mo ko ma si nuo to li niu bū du, ir 
tiks liai nu sta ty ti vai kų, ku rie nuo to li nio mo ky mo si 
pa slau go mis nau do ja si gy ven da mi už sie ny je, skai
čiaus.
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2 lentelė.  Akredituotose Lietuvos švietimo įstaigose nuotoliniu būdu besimokančių mokinių pasiskirstymas pagal 
                        ugdymo pakopas 2018–2019 m. m.

Šaltinis: Sudaryta PPMI, remiantis Mokinių registro duomenimis

Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas Iš viso
grupinis pavienis grupinis pavienis grupinis pavienis grupinis pavienis

Vilniaus Ozo gimnazija

520  425 7 135 10 1080 17

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija 

99 1 65    164 1

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija 

  8  19 - 27 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

  140  235 7 375 7

Kretingos rajono švietimo centras 

   69  69 

1715 25

Pastaba. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo centro duomenų nėra, nes ši įstaiga nuotolinio mokymo paslaugas užsienyje gyvenantiems asme
nims teikti buvo akredituota 2019 m. liepos mėn.

Šaltinis: Sudaryta PPMI, remiantis ugdymo įstaigų administracijos pateikta informacija

6 pav.  Užsienyje gyvenančių ir Vilniaus Ozo gimnazijoje ir Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuotoliniu būdu 
                besimokančių mokinių (iki 18 metų) skaičius 2018–2019 m. m.

Nuo to li nio mo ky mo pa slau gas teik ti ak re di tuo
tos Lie tu vos mo kyk los sten gia si kuo ge riau at liep ti 
už sie ny je gy ve nan čių as me nų mo ky mo si po rei kius. 
Pa vyz džiui, Vil niaus Ozo gim na zi ja nuo to li niu bū du 
be si mo kan tiems už sie ny je gy ve nan tiems mo ki niams 
su da ro ga li my bę mo ky tis ne tik pa gal „li tu a nis ti nį pa
ke tą“, bet ir pa si rink ti tam tik rus da ly kus ar jų mo du
lius. To liau pa tei kia mas trum pas mi nė tos gim na zi jos 
nuo to li nio mo ky mo pa slau gų, tei kia mų už sie ny je 
gy ve nan tiems as me nims, ap ra šy mas. Vis dėl to „li tu

a nis ti nio pa ke to“ da ly kų mo ko ma pa gal ben drą sias 
pro gra mas, to dėl toks mo ky mas la biau tin ka aki vaiz
di niam nei nuo to li niam mo ky mui. Tiek mo kan tis pa
gal ben drą ją ug dy mo pro gra mą, tiek pa si rin kus „li
tu a nis ti nį pa ke tą“ ir sėk min gai bai gus šią pro gra mą, 
nuo to li nį ug dy mą tei kian čios ak re di tuo tos įstai gos 
iš duo da pa žy mė ji mą apie vai ko mo ky mo si pa sie
ki mus. Pas ta ra sis as pek tas yra ypač ak tu a lus į už sie nį 
iš vy ku sioms šei moms, ku rios svars to ga li my bę su
grįž ti į Lie tu vą.



Į užsienį išvykusių mokinių nuotolinis mokymas:ar padėsime emigrantų vaikams išsaugoti lietuvybę? 7

Vilniaus Ozo gimnazija
http://ozogimnazija.lt/nuotolinismokymasvilniausozogimnazijoje/

Vilniaus Ozo gimnazija yra viena pirmųjų, pradėjusių teikti nuotolinio mokymo paslaugas Lietuvoje, todėl turi 
didelę tokio mokymo patirtį. Įstaigoje sutelkta moderni techninė, programinė, dalykinė ir metodinė nuotolinio 
mokymo bazė. Gimnazijoje naudojama virtualioji mokymosi aplinka „Moodle“ ir bendravimo programa „Skype“. 
Į „Moodle“ nuotolinio mokymo aplinką yra įkelta 12 750 skaitmeninio turinio e. pamokų, 9 000 vaizdo paskaitų. 
E. pamokose daug vaizdo ir garso medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių darbų testų, papildomų žiniatinklio 
(interneto) adresų. 1–8 lituanistinio mokymo klasėms sukurta apie 300 kontrolinių testų, 8–12 klasėms – 1 400  
e. mokymo priemonių. Kiekvienos klasės kursas suskirstytas į konkrečias pamokas ir pritaikytas prie specifinių 
IKT reikalavimų. Pamokos interaktyvios, mokinių darbai vertinami ir recenzuojami bendraujant elektroniniu 
paštu ir programa „Skype“. Kiekvieno mokomojo dalyko e. kursas yra pritaikytas prie ugdymo plane numatyto 
pamokų skaičiaus. Mokytojai taiso ir vertina visų mokinių kiekvienos pamokos darbus. Vieną kartą per mėnesį 
rengiamas kiekvieno dalyko vertinamasis testas. Kartą per semestrą mokiniai privalo atsiskaityti akivaizdžiai – at
vykti į mokyklą arba naudodamiesi „Skype“ programa su vaizdu. Vilniaus Ozo gimnazija užsienio mokyklose be
simokantiems mokiniams siūlo nuotoliniu būdu mokytis ne tik pagal „lituanistinį paketą“. Jiems taip pat siūloma 
mokytis tik lietuvių kalbos arba lietuvių kalbos ir atskirų bendrosios ugdymo programos dalykų ar jų modulių. 
Gimnazijoje taip pat yra galimybė pasirinkti kitus mokomuosius dalykus, pavyzdžiui, matematiką, chemiją, fiziką. 

Neakredituotų švietimo įstaigų 
užsienyje gyvenantiems asmenims 
teikiamos nuotolinio mokymo 
paslaugos

„Iš vy ku sių į už sie nį as me nų nuo to li nio mo ky mo
si Lie tu vos mo kyk lo se ir to kio mo ky mo ga li my bių 
ty ri mas“ pa ro dė, kad ne re tai tė vai, prieš iš vyk da
mi į už sie nį, krei pia si pa gal bos į vai ko lan ky tos mo
kyk los mo ky to jus, nors mo kyk la ir nė ra ak re di tuo ta 
teik ti nuo to li nio mo ky mo pa slau gas. Sa vo ruož tu, 
va do vau jan tis Mo ky mo nuo to li niu ug dy mo pro ce so 
or ga ni za vi mo bū du kri te ri jų ap ra šu (2016), lai ki nai į 
už sie nį iš vy ku sius mo ki nius ar nuo lat už sie ny je gy ve
nan čius as me nis nuo to li niu ug dy mo pro ce so or ga ni
za vi mo bū du mo kyk la ga li mo ky ti tik tuo at ve ju, jei 
sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan ti ins ti tu ci ja 
(daž niau siai sa vi val dy bė) yra įver ti nu si mo kyk los pa
si ren gi mą mo ky ti mo ki nius nuo to li niu ug dy mo pro
ce so or ga ni za vi mo bū du ir tai yra raš tu su de ri nu si su 
švie ti mo, moks lo ir spor to mi nist ru. Tė vai ma no, kad 
ug dy mo pro ce sas bus sėk min ges nis, jei vai kas to liau 
mo ky sis nuo to li niu bū du su pa žįs ta mais pe da go gais. 
To kia pa gal bos for ma yra pa pli tu si tarp lie tu vių šei
mų, ku rios į už sie nį iš vyks ta trum pam ar ba yra tvir tai 
ap si spren du sios grįž ti į Lie tu vą. Teik da mi nuo to li nio 
mo ky mo pa slau gas, mo ky to jai daž niau siai nau do ja
si „Mo od le“ ap lin ka, „Sky pe“ ir „Fa ce bo ok Mes sen ger“ 

pro gra mo mis, be to, pla čiai pa pli tęs su si ra ši nė ji mas 
ir už duo čių siun ti mas elek tro ni niu pa štu. Da lis tė vų 
prieš iš vyk da mi į už sie nį pra šo ne tik kon sul ta ci jų vai
kui, bet ir re ko men da ci jų dėl mo ky mo si prie mo nių ir 
šal ti nių. Daž niau siai jiems pa siū lo mos lie tu vių kal bos 
ir ma te ma ti kos pra ty bos, ati tin kan čios vai ko ži nių ly
gį ir kla sę.

Ne ak re di tuo tos teik ti nuo to li nio mo ky mo pa slau
gas Lie tu vos mo kyk los su si du ria su sun ku mais, mo
ky da mos už sie ny je gy ve nan čius vai kus: vyk dy da ma 
ne reg la men tuo tą mo ky mo veik lą, mo kyk la ne ga li 
do ku men tuo ti į už sie nį iš vyks tan čiam vai kui tei kia
mų pa slau gų, to dėl to kie mo ki niai yra iš brau kia mi 
iš mo ki nių są ra šo. Jei iš vy ki mas nė ra de kla ruo ja mas 
ir mo ki nys lie ka ug dy mo įstai gos są ra šuo se, grį žęs 
jis tu ri at si skai ty ti už pra leis tą lai ko tar pį, tad taip 
or ga ni zuo tas ug dy mas yra pa na šus ir į ne for ma lų sa
va ran kiš ką mo ky mą si. Ne ak re di tuo tos teik ti nuo to li
nio mo ky mo pa slau gas ug dy mo įstai gos ne tu ri ga li
my bės iš duo ti pa sie ki mų įver ti ni mo pa žy mė ji mo; 
be to, jos su si du ria su fi nan sa vi mo sun ku mais (mo
ky to jų dar bo ap mo kė ji mo, vaiz do ir gar so fik sa vi mo 
prie mo nių įsi gi ji mo ir kt.). Vis dėl to da lis to kių Lie tu
vos ug dy mo įstai gų no rė tų plės ti nuo to li nio mo ky mo 
pa slau gas: vie nos jų dėl ma žė jan čio mo ki nių skai
čiaus ir sie kio iš lai ky ti mo kyk lą, ki tos – dėl per pil dy tų 
kla sių ir pe da go gų trū ku mo.
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Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija
https://girzadoprogimnazija.lt/index.php/lt/

Ugdymo įstaigos pedagogai pasižymi visomis reikiamomis IKT kompetencijomis ir yra motyvuoti nuotoliniu 
būdu mokyti į užsienį išvykusius vaikus. Ugdymo įstaigos valdomi IKT ištekliai yra pakankami, kad būtų gali
ma teikti nuotolinio ugdymo paslaugas. Mokykla šiuo metu neturi serverio ir nesinaudoja virtualia mokymosi 
aplinka. Nuotolinis ugdymas mokykloje yra vykdomas kaip individualizuotas mokymas: tiesioginis ryšys su vaiku 
palaikomas naudojantis „Skype“ programa ir elektroniniu paštu. Dėl Mokinių registro ir Gyventojų registro su
vienodinimo neliko galimybės į užsienį išvykusio ir nuotoliniu būdu besimokančio mokinio įtraukti į mokyklos 
mokinių sąrašą. Dėl šios priežasties mokykla susitaria su tėvais dėl mokytojų nuotoliniu būdu mokiniui teikiamų 
paslaugų apmokėjimo. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus mokykla organizuoja metų pabaigoje. Vaiko 
pasiekimams įvertinti sudaroma komisija, kurios narių darbas apmokamas iš mokyklos turimų lėšų. Ateityje pro
gimnazijoje būtų galima teikti lankstaus nuotolinio mokymo paslaugas, sudarant galimybes mokyklos pedago
gams mokyti vaikus nuotoliniu būdu, organizuojant pavienį ugdymą.

Vilniaus lietuvių namai 
http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/pagalba_tevams.htm

Mokykla yra sukaupusi gausią darbo su kitakalbiais vaikais patirtį, turi reikiamus ir aukšto lygio IKT išteklius (spe
cialias kompiuterių klases, kompiuterizuotas mokytojų darbo vietas, stacionarius, nešiojamuosius, planšetinius 
kompiuterius, interneto ryšį ir kt.), mokyklos pedagogai yra įgudę IKT naudotojai. Mokykla kol kas neturi suda
riusi nuotolinio mokymo programos ir parengusi virtualios aplinkos užduočių paketo, tačiau norėtų teikti nuoto
linio mokymo paslaugas. Šiuo metu mokyklos administracija su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija analizuoja 
galimybę mokykloje sukurti nuotolinio ugdymo programą, orientuotą į vaikus, planuojančius sugrįžti į Lietu
vą. Tokia programa būtų skirta suteikti pradinius lietuvių kalbos gebėjimus, siekiant užtikrinti sklandžią vaiko  
(re)integraciją lietuviškoje mokykloje. 

Al ter na ty va į už sie nį iš vy ku siems as me nims tei
kia moms ne for ma lioms ug dy mo pa slau goms – nuo
to li nio ug dy mo pa slau gų tei ki mas va do vau jan tis 
sa vi val dy bės spren di mu pa tvir tin ta tvar ka. Šiuo 
at ve ju ug dy mo įstai gai su tei kia ma tei sė nuo to li
nio mo ky mo pa slau gas teik ti tos sa vi val dy bės 
te ri to ri jo je gy ve na mą ją vie tą de kla ra vu siems as
me nims. Ki tu at ve ju nė ra ga li my bės vai ko įtrauk ti į 
Mo ki nių re gist re su da ro mas kla ses. Pa gal šią tvar ką 
nuo to li nio mo ky mo pa slau gas tei kia, pa vyz džiui, 
Kė dai nių su au gu sių jų ir jau ni mo mo ky mo cen tras ir 
Kau no Ka zio Gri niaus pro gim na zi ja. Pa grin di nis šių 
mo kyk lų skir tu mas nuo Švie ti mo, moks lo ir spor to 

mi nis te ri jos ak re di ta ci ją tu rin čių ug dy mo įstai gų yra 
tas, kad to kios įstai gos ne tu ri tei sės iš duo ti pa grin
di nio ug dy mo bai gi mo pa žy mė ji mo ar ba bran dos 
ates ta to nuo to li niu bū du be si mo kan tiems mo ki
niams. Mo kyk la ga li su teik ti tik pa žy mą apie mo
ki nio baig tus at ski rų da ly kų kur sus. Ta čiau net ir be 
ug dy mo pro gra mos bai gi mo pa žy mė ji mo ar mi
nė tos pa žy mos į Lie tu vą su grį žu siam vai kui bus 
su teik ta vi sa rei ka lin ga pa gal ba, kad jis ga lė tų 
sėk min gai in teg ruo tis į mo kyk los ben druo me nę 
ir ug dy mo pro ce są. To liau pa tei kia mas pa gal mi nė
tą tvar ką dir ban čios mo kyk los nuo to li nio mo ky mo 
pa slau gų ap ra šy mas.

Kauno Kazio Griniaus progimnazija
https://www.kgm.lt/

Progimnazija teikia nuotolinio mokymo paslaugas savo buvusiems mokiniams, išvykusiems gyventi į užsienį. Ji 
labai norėtų plėtoti tokias paslaugas, nes yra pasiruošusi technologiniu ir personalo gebėjimų požiūriu. Mokykla 
pasižymi sukaupta didele patirtimi dirbant su virtualia mokymosi aplinka. Mokyklos mokymo procese sparčiai 
diegiami planšetiniai kompiuteriai. Visi mokiniai turi prieigą prie virtualios mokymosi aplinkos. Nuotolinio mo
kymo paslaugos teikiamos virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Mokykla yra skaitmenizavusi ugdymo pro
gramą. Virtualioje ugdymo aplinkoje yra prieinamos elektroninės knygos, tekstai, mokiniai turi galimybę atlikti 
arba įkelti atliktus namų darbus. Mokymo procese dažniausiai naudojama „Skype“ programa. Vis dėlto mokykla 
susiduria ir su tam tikrais sunkumais. Vienas iš jų yra laiko juostų skirtumas – dėl jo sunku suderinti konsultacijų 
laiką su užsienyje gyvenančiais lietuvių kilmės vaikais. Todėl dažniausiai mokykla organizuoja pamokas vakarais 
arba savaitgaliais. Mokykloje dirbančių pedagogų ir mokinių skaičius yra pasiskirstęs tolygiai, ir praktiškai visi 
mokykloje dirbantys pedagogai savo dėstomam dalykui taiko IKT bei internetą. Progimnazija valdo pakankamus 
IKT išteklius, įskaitant 6 serverius, turi gana daug prie interneto prijungtų stacionarių ir planšetinių kompiuterių. 
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Kaip Lietuvos mokyklų teikiamos 
nuotolinio mokymo paslaugos 
atitinka į užsienį išvykusių 
vaikų poreikius?

2018 ir 2019  m. „PPMI Group“ at lik tų ty ri mų4 re
zul ta tai ro do, kad nuo to li nio mo ky mo pa slau gos iš 
da lies ten ki na už sie ny je gy ve nan čių vai kų ug dy mo

si po rei kius. Per Iš vy ku sių į už sie nį as me nų nuo to li nio 
mo ky mo si Lie tu vos mo kyk lo se ir to kio mo ky mo ga li my-
bių ko ky bi nio ty ri mo (2019) in ter viu kal bin ti 25 už sie
ny je gy ve nan čių vai kų tė vai įvar di jo tiek tei gia mus 
Lie tu vos švie ti mo įstai gų tei kia mo nuo to li nio mo ky
mo as pek tus, tiek trū ku mus, ku riuos reikė tų ša lin ti  
(3 len te lė). 

3 lentelė.  Užsienyje gyvenančių šeimų Lietuvos švietimo įstaigų teikiamo nuotolinio mokymo paslaugų vertinimai

Šaltinis: PPMI Group

Teigiamai vertinama Sunkumai ir (arba) trūkumai

Sudaryta galimybė:
- nenutraukti vaiko ugdymosi proceso, o grįžus iš užsienio, 
vaikui sklandžiai (re)integruotis Lietuvos ugdymo įstaigose;
- gauti pažymėjimus, užtikrinančius galimybę vaikui toliau 
mokytis Lietuvoje kartu su bendraamžiais;
- išsaugoti ir tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus.

•	 Mokantis nuotoliniu būdu, reikia daug savarankiškai 
dirbti, o tėvai ar korepetitoriai turi intensyviai ir nuolat 
teikti pagalbą

•	 Lituanistinio nuotolinio ugdymo programa yra 
parengta, neatsižvelgiant į užsienyje gyvenančių vaikų 
socialinį ir kultūrinį kontekstą

•	 Nepakanka mokytojų konsultacijų ir pagalbos, 
grįžtamojo ryšio

•	 Trūksta ryšio su mokytoju, kitais mokiniais ir 
motyvacijos mokytis

•	 Konsultacijos dažnai yra formalios ir teikiamos tik 
pagal poreikį 

•	 Virtuali mokymosi aplinka turi apribojimų, o 
pateikiamų užduočių formatas yra nepatogus, todėl 
reikia papildomų išteklių mokantis iš namų

•	 Informacijos apie nuotolinio mokymo galimybes 
sklaida neveiksminga 

4 Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas (2018) ir „Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos 
mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas“ (2019).

Šei mos, iš vy ku sios trum pam dėl dar bo mi si jų, 
vai kų da ly va vi mo di de lio meist riš ku mo spor ti nė je ar 
me ni nė je veik lo je ar ba šei mos, ku rios yra ap si spren
du sios ar ba pla nuo ja su grįž ti į Lie tu vą, pa brė žia, kad 
nuo to li nis ug dy mas joms su tei kė ga li my bę iš vyk ti iš 
Lie tu vos ir kar tu ne nu trauk ti vai ko ug dy mo si pro
ce so. Per in ter viu kal bin ti vai kų tė vai sa ko, kad su tei

kia ma ga li my bė mo ky tis pa gal vi są ben dro jo ug dy
mo pro gra mą nuo to li niu bū du su da ro są ly gas vai kui 
sklan džiai (re)in teg ruo tis Lie tu vos ug dy mo įstai go se, 
o su teik ti vai ko pa sie ki mų ly gį nu ro dan tys pa žy mė ji
mai už tik ri na ga li my bę jam to liau mo ky tis Lie tu vo je 
kar tu su ben dra am žiais.

Lai ki nai iš vy ku sios 8 kla sė je be si mo kan čios mer gai tės ma ma: „Vi sos pa mo kos pa teik tos in ter ne te PDF fai lais, pa-
teik ti pa aiš ki ni mai ir ji pa ti tu ri ana li zuo ti pa mo ką. Ji pa ti nau do ja si „Go og le“ pa ieš ka. Jai ne už ten ka to, kas yra iš dės-
ty ta [...]. Ga li my bė kon sul tuo tis ir ben drau ti su mo ky to ja yra su da ro ma per „Sky pe‘ą“. Ji ana li zuo ja pa mo ką ir at lie ka 
na mų dar bus. Vir tu a lio je mo ky mo si ap lin ko je yra nu sta ty tas tam tik ras lai kas, pa vyz džiui, kai vyks ta kon tro li niai dar-
bai: ati da rius pro gra mą, ji vei kia tam tik rą lai ką ir per tą lai ką tu ri at lik ti kon tro li nį dar bą ar ba at si skai ty ti; aki vaiz dus 
at si skai ty mas ren gia mas ke le tą kar tų.

Nuo to li nio ug dy mo pa slau gas tei gia mai ver ti na 
ir da lis tė vų, ku rie ar ti miau siu me tu ne pla nuo ja su
grįž ti į Lie tu vą. Per in ter viu bu vo at kreip tas dė me sys 
į su da ry tas ga li my bes iš sau go ti vai ko lie tu vių kal bos 
ži nias gy ve nant už sie ny je. Tė vai pa brė žia, kad nuo to li
nio ug dy mo pa slau gos pa dė jo ne tik iš sau go ti, bet ir 

pa to bu lin ti vai ko lie tu vių kal bos ži nias. Be to, tė vai 
tei gia mai ver ti na į už sie nį iš vy ku siems as me nims 
su da ry tą ga li my bę nuo to li niu bū du mo ky tis pa gal 
„li tu a nis ti nį pa ke tą“. Taip vai kas ga li ne tik to bu lin ti 
lie tu vių kal bos ži nias, bet ir su si pa žin ti su Lie tu vos is
to ri ja bei kul tū ra.
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Tris vaikus auginanti šeima iš Lietuvos išvyko prieš 12,5 metų ir šiuo metu gyvena kitoje ES šalyje. Šeima kol 
kas neplanuoja sugrįžti į Lietuvą. Dvi dukros nuotoliniu būdu mokosi pagal „lituanistinį paketą“ (7 ir 4 klasė
se). Pagrindinės priežastys, paskatinusios pasirinkti nuotolinį ugdymą: „Tiesiog, kad išmoktų lietuvių kalbą, nes 
kiekvienos kalbos turi mokytis. Jeigu tai tavo gimtoji kalba, tu gali išmokti šnekėti, bet rašyti ir samprotauti... vis tiek 
turi jos mokytis. Tai nėra savaime įgytas dalykas... Tiesiog dėl lietuvių kalbos, kad galėtų kalbėti ir rašyti taisyklingai 
lietuviškai, o ne tik prancūziškai arba angliškai“.

Vis dėl to per ty ri mą su rink ti duo me nys at sklei
džia, kad nuo to li nio ug dy mo pa slau gos ne vi sa da 
yra ver ti na mos tei gia mai. Pir miau sia, per in ter viu 
su rink ti duo me nys pa ro dė, kad vai kui mo kan tis 
nuo to li niu bū du, tė vai tu ri bū ti nuo lat in ten sy
viai įsi trau kę ir teik ti pa gal bą tiek aiš ki nan tis pa čią 
mo ky mo me džia gą, tiek pa lai kant vai ko mo ty va ci ją 
re gu lia riai at lik ti in di vi du a lias už duo tis. Įver ti nę, kiek 
lai ko rei kia skir ti pa dė ti vai kui mo ky tis nuo to li niu 
bū du, kar tais tė vai at si sa ko šios ug dy mo for mos. Be 
to, „li tu a nis ti nės“ nuo to li nio ug dy mo for mos daž nai 

at si sa ko ma, iš ėjus pra di nių kla sių pro gra mą. Per in
ter viu kal bin ti tė vai at krei pia dė me sį, kad to kiais at
ve jais iš ei ti 5tos ir aukš tes nių kla sių pro gra mą da ro si 
per ne lyg sun ku, nes pro gra ma tam pa su dė tin ges nė 
ir tė vai pri va lo vis la biau įsi trauk ti į vai ko ug dy mo 
pro ce są. Vai kams, ku rie lan ko ben dro jo la vi ni mo mo
kyk las už sie ny je, nuo sek liai nuo to li niu bū du mo ky tis 
li tu a nis ti nių da ly kų pa gal for ma lią ug dy mo pro gra
mą tam pa per ne lyg di de liu pa pil do mu mo ky mo si 
krū viu, ku ris ar ba at me ta mas iš kart, ar ba nu trau kia
mas po po ros me tų. 

Belgijoje laikinai gyvenančios ir pagal bendrąją ugdymo programą besimokančios mergaitės mama: „Aš turiu 
atlikti mokytojos vaidmenį, nors nesu baigusi pedagogikos“.

In ter viu su li tu a nis ti nių mo kyk lų at sto vais ir tė
vais pa de da at kreip ti dė me sį į nuo to li nio ug dy mo 
pro gra mų trū ku mus. Pir miau sia tei gia ma, kad „li tu
a nis ti nis pa ke tas“ ar ba li tu a nis ti nė nuo to li nio mo
ky mo pro gra ma yra pa reng ta, neat si žvel giant į 
už sie ny je gy ve nan čių vai kų so cia li nį ir kul tū ri nį 
kon teks tą. Li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ky to jų tei gi mu, 
nuo to li nio ug dy mo me džia ga yra lo ka li zuo ta (t.  y. 
skir ta Lie tu vo je gy ve nan tiems vai kams) ir per pil dy ta 
as pek tų, ku rie ne tu ri jo kios pri dė ti nės ver tės už sie

ny je gy ve nan tiems mo ki niams. Nuo to li nio mo ky mo 
pro gra mos ne pri tai ky tos ne nuo sek laus, skir tin go 
pa si ren gi mo mo ki niams. Dėl šios prie žas ties da lis 
šei mų at si sa ko nuo to li nio mo ky mo pa slau gų po vie
nų me tų ar ba kai yra bai gia ma pra di nio ug dy mo pro
gra ma. At si žvel giant į šiuos trū ku mus, in ter viu da ly
viai siū lo to bu lin ti li tu a nis ti nio ug dy mo pro gra mas, 
su si tel kiant į lie tu vių, kaip už sie nio kal bos, mo ky mo 
ypa tu mus skir tin gų am žiaus gru pių ir ži nių ly gio as
me nims.

Vaiko mama kalba apie tai, kad nuotolinio ugdymo programa neatitinka į užsienį išvykusių vaikų poreikių, nes, 
pirmiausia, „mano dukra lankė amerikietiškos sistemos mokyklą, ir jie ten nerašo dailyraščiu. Jie paprastai rašo ats-
kiromis raidėmis, o jai reikėjo sėdėti ir rašyti dailyraščiu. Vaikai taip nemoka lietuvių kalbos, kad galėtų išeiti pateiktą 
programą. Bet koks dabar yra pasirinkimas? Arba 100 procentų mokytis arba nieko nesimokyti. O tarpinio varianto 
nėra. Labai gaila... Pavyzdžiui, [...] užsienyje gyvenantys olandai [aut. pastaba – šeima gyvena ne Olandijoje] gali 
mokytis olandų, kaip antrosios kalbos. Kaip nepagrindinės kalbos. Pavyzdžiui, jeigu aš galėčiau rinktis mokyti [dukrą] 
lietuvių, kaip antrosios kalbos, – tai čia būtų fantastika“.

Dar vie nas nuo to li nio mo ky mo si trū ku mas yra su
si jęs su pa čia nuo to li nio mo ky mo sis te ma. Ko ky bi nis 
ty ri mas at sklei dė, kad ne pa kan ka mo ky to jų kon sul
ta ci jų ir pa gal bos, trūks ta grįž ta mo jo ry šio (pvz., 
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. Pa si
rin kus nuo to li nį mo ky mą, su si du ria ma ir su vir tu a lios 
mo ky mo si ap lin kos tech ni niais ap ri bo ji mais bei 
trū ku mais. 

Vaiko tėtis apie „Moodle“ sistemą: „Mokymosi medžiagai pateikti ir administruoti naudojama nuotolinio mokymosi 
sistema „Moodle“. Mokomoji medžiaga – tai skaitmeninė medžiaga ir vaizdo įrašai. Taikomi griežti reikalavimai, kada 
turi būti atsiskaityta dėl užduočių. Daugiausia dirbama su „Moodle“, daugiau jokių priemonių lyg ir nepastebėjau. 
Naudojami ir pačios „Moodle“ sistemos paruošti testai, yra ir ranka parengtų užduočių [...]. Dirbant su sistema reika-
lingos papildomos techninės priemonės. Tėvai turi pasistengti vaiką užregistruoti ir paleisti jam tinkamą programą, 
kad jis galėtų ja naudotis“.
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Per in ter viu tė vai pa brė žė, kad daž nai pa si tai ko 
sis te mos klai dų, kai ne lei džia ma įdė ti me džia gos ar
ba pa teik ta pras tos ko ky bės me džia ga, pa vyz džiui, 
blo gai gir di si pa teik tas gar so įra šas. Be to, in ter viu 
da ly viai tei gia, kad vir tu a li mo ky mo si ap lin ka nė ra 
pri tai ky ta ki to kioms nei „Win dows“ ope ra ci nėms 
sis te moms. Taip pat svar bu at kreip ti dė me sį į tai, 
kad dėl ri bo tos so cia li nės są vei kos už sie ny je gy ve

nan tys mo ki niai, be si mo kan tys nuo to li niu bū du tiek 
pa vie niui, tiek ir su gru pe, be veik ne ben drau ja tar pu
sa vy je, o mo ky to jai ne si i ma ini cia ty vaus vaid mens 
ska tin ti vai kų ben dra vi mą. To dėl tė vai yra lin kę 
rink tis vie ti nes ben dro jo la vi ni mo mo kyk las ir, esant 
ga li my bei, li tu a nis ti nę mo kyk lą, kur vai kas tie sio giai 
mez ga so cia li nius ry šius ir ak ty viai pe ri ma in teg ra ci jai 
svar bius ben dra vi mo to je ša ly je ypa tu mus.

Ari nos duk ra (13 m.) bai gė 5 kla ses Lie tu vos ug dy mo įstai go je, tei kian čio je nuo to li nio mo ky mo pa slau gas. Mer
gai tė nuo to li niu bū du mo kė si pa gal „li tu a nis ti nį pa ke tą“ ir tuo pa čiu me tu lan kė li tu a nis ti nę mo kyk lą už sie ny je. 
Anot ma mos, „[duk ra] mo ko si pa gal pro gra mą ir pa gal „Šal ti nė lį“. Mo ko si tik lie tu vių kal bos. Va lan dą ski ria už kla si-
nei veik lai. Pri sta to mos vi sos šven tės, puo se lė ja ma lie tu vių kul tū ra, vi sos šven tės šven čia mos. Aš na mie ne ga liu su-
kur ti to kios ap lin kos. O ten vyks ta mi nė ji mai, [duk ra] daug in for ma ci jos gau na ir vai kų ra te vi siš kai ki taip pri ima tą in-
for ma ci ją [...]. Tris va lan das per sa vai tę vai kai pra lei džia mo ky da mie si lie tu vių kal bos ir ta da va lan dą ski ria už kla si nei 
veik lai [...]. Li tu a nis ti nė je mo kyk lo je dės to ma gim na zi jos pro gra ma, kla sės yra ma žos [...], o vai kui ski ria mas di de lis 
dė me sys. Ma no drau gės sū nus vie nas mo kė si per „Sky pe“ ir pas kui at si skai ty da vo kaž ko kia for ma. Tai yra nuo bo du ir 
vai kui ne įdo mu. Vis tiek to je mo kyk lo je jie dau giau gau na ... ir drau gai, ir vai kai, ir šven tės bū na. Ten mo ko si ne vien 
lie tu vių kal bos, bet da bar, pa vyz džiui, bu vo mu zi kos sa vai tė, ir vai kai mo kė si apie M. K. Čiur lio nį, ir pie ši nį-dar bą rei-
kė jo pa da ry ti. Ple čia si aki ra tis. Bet apie tai ir gi kal ba ma lie tu vių kal ba – apie kom po zi to rius, tai gi žo dy nas ple čia si, 
duk ra ki taip įvar di ja ir su pran ta. Da bar jos žo dy nas siau rė ja, nes na mie ji ne kal ba apie kom po zi to rius. Tos mo kyk los 
su tei kia dau giau ir iš sa mes nių ži nių. Vai kams ne nu obo du, jie iš moks ta at sa kin giau ben drau ti, ple čia si jų žo dy nas“.

Stu di jo je, ku ria re mian tis pa reng ta ši švie ti mo pro
ble mos ana li zė, įvar di ja ma emig ran tų in for ma vi mo 
apie nuo to li nio mo ky mo ga li my bes pro ble ma. Dar 
2018  m. 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 ata skai to je pa žy mė ta, 
kad už sie nio lie tu vių ben druo me nės apie nuo to li nio 
mo ky mo pa slau gas in for muo ja mos ne re gu lia riai, ne
aiš ku, koks vaid muo ska ti nant nuo to li nį li tu a nis ti nių 
da ly kų mo ky mą si ten ka am ba sa doms, kon su la tams, 
už sie nio lie tu vių ben druo me nėms ir li tu a nis ti nėms 
mo kyk loms. Taip pat ne ži no ma ir ne ver ti na ma, ar in
for ma ci ja apie nuo to li nio mo ky mo si ga li my bes pa
sie kia tė vus ir vai kus, ku riems ši mo ky mo si for ma yra 
ak tu a li. Tė vai apie nuo to li nio ug dy mo ga li my bes su ži

no iš ne for ma lių ka na lų, pa vyz džiui, iš ki tų emig ran tų 
šei mų. Su teik da mos tė vams in for ma ci ją apie nuo to
li nį ug dy mą, mo ky mo įstai gos daž niau siai tik nu krei
pia juos į vie ną iš pen kių LR švie ti mo, moks lo ir spor to 
mi nis te ri jos ak re di tuo tų įstai gų, tei kian čių nuo to li nio 
mo ky mo pa slau gas. Kai ku rie lie tu vių ben druo me nių 
at sto vai ma no, kad nuo to li nį mo ky mą ren ka si ne ga
lin tys in teg ruo tis į vi suo me nę, ben dra vi mo sun ku mų 
tu rin tys žmo nės, taip pat as me nys, gy ve nan tys už sie
nio ša ly je ne le ga liai ar ba la bai ato kiai.

Kaip rim ta kliū tis mo ky tis nuo to li niu bū du (ypač 
gau ti ko ky biš kas mo ky to jų kon sul ta ci jas), bu vo pa
mi nė tas ir lai ko juos tų skir tu mas tarp Lie tu vos ir kai 
ku rių už sie nio ša lių ir ne pa to gus kon sul ta ci jų lai kas.

Kaip būtų galima geriau 
atliepti emigravusių asmenų 
nuotolinio mokymosi poreikius?

Siekiant geriau atliepti į užsienį išvykusių asmenų 
nuotolinio mokymosi poreikius, siūloma:
• vykdyti Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų už

sienyje gyvenantiems asmenims teikiamų nuo
tolinio ugdymo paslaugų kokybės stebėseną, 
užtikrinant, kad Mokinių registre būtų kaupiama 
informacija apie nuotoliniu būdu besimokančius 
užsienyje gyvenančius asmenis iki 18 m., į regis
trą būtų įtraukiami jų tėvų (globėjų) kontaktiniai 
duomenys ir vykdomos trumpos elektroninės ap
klausos pasitenkinimui paslaugomis nustatyti; 

• sudaryti galimybę netaikyti kriterijų dėl mokymo 
nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 
tais atvejais, kai nuotolinio ugdymo paslaugas 
planuojama teikti pavieniams į užsienį išvykstan
tiems arba užsienyje gyvenantiems asmenims: 
pakeisti Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 
organizavimo būdu kriterijų aprašą, nurodyti są
lygas, kuriomis taikomi šie kriterijai (pvz., grupinė 
mokymo organizavimo forma, tam tikras mokinių 
skaičius), nustatyti, kad nuotolinio ugdymo pas
laugų teikimą pavienio mokymo forma ugdymo 
įstaiga turi suderinti su savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančia institucija ir įtraukti šią paslaugų 
teikimo formą į ugdymo įstaigos įstatus;
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mosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių“ 
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tinių mokyklų užsienyje mokytojais ir 25 užsienyje 
gyvenančių vaikų tėvais; fokusuotos grupinės dis
kusijos su 5 nuotolinį mokymą vykdančių ir (arba) 
ketinančių vykdyti ugdymo įstaigų administracijos 

atstovais, taip pat su savivaldybių švietimo skyrių at
stovais ir mokytojais. Vykdant tyrimą buvo atlikta ir 
administracinių duomenų (Mokinių registro, Lietuvos 
statistikos departamento ir Švietimo informacinių 
technologijų centro duomenų) aprašomoji statistinė 
analizė. Išsamūs tyrimo rezultatai skelbiami tyrimo 
ataskaitoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tin
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svietimas/%C5%A0vietimo%20paslaugos%20
sugr%C4%AF%C5%BEusiems_galutin%C4%97%20
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• rengti mokyti nuotoliniu ugdymo proceso orga
nizavimo būdu pritaikytas lietuvių kalbos progra
mas (įskaitant mokymosi šaltinius ir užduočių pa
ketus), skirtas suteikti skirtingo kalbos lygio (A1, 
A2 ir B1) gebėjimus užsienyje gyvenantiems as
menims, kurie nesiekia gauti formalaus pradinio, 
pagrindinio arba vidurinio išsilavinimo pažymėji
mo arba atskirų dalykų pasiekimų pagal bendrą
sias ugdymo programas pažymėjimų Lietuvoje; 

• įstaigoms, vykdančioms užsienyje gyvenančių 
asmenų nuotolinį mokymą, leisti naudoti skai

tmeninius produktus (pvz., mokymosi medžiagą, 
užduočių paketus, testus ir pan.), sukurtus įgyven
dinant įvairius projektus;

• stiprinti mokytojų turimas IKT naudojimo moky
mo procese kompetencijas;

• didinti nuotolinio ugdymo paslaugų ir pasirinki
mo galimybių žinomumą, suteikiant patikimą ir 
tikslią informaciją apie nuotolinio ugdymo pas
laugas ir pasakojant sėkmės istorijas išvykstan
tiems ir užsienyje gyvenantiems asmenims.


