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Parlamento rinkimuose pralaime jo pagrindine  

kairioji s alies je ga ir Geerto Wilderso radikalios 

des ine s Laisve s partija . 

Pergale  pries  populizmą 

Nyderlandai 

Lrytas.lt:  Rinkimai Nyderlanduose: pergalę pries  populistus s venč ia Europos stabilumo s alininkai 

„Nyderlandų parlamento rinkimuose dalyvavo daugiau nei 80 proč. visų rinke jų, nemaz a dalis is  ku-

rių iki pač ios paskutine s akimirkos nez inojo, uz  ką balsuos. Šuskaič iavus daugiau kaip 90 proč. balsų 

matosi, kad rinkimus trius kinanč ia pergale laime jo Europos stabilumo s alininkas Markas Rutte, kuris 

yra Liberalų partijos lyderis. 

Milijonai olandų stebe jo didz iausią intrigą – koks bus rinke jų verdiktas kras tutinių des iniųjų parla-

mentaro G.Wilderso Laisve s partijai, kuri z ade jo is stoti is  Europos Šąjungos, uz daryti visas meč etes 

ir uz drausti Koraną. Didz iausias jo varz ovas – Nyderlandų premjeras, Europos stabilumo s alininkas 

M.Rutte, Liberalų partijos lyderis. Po pernai Šenąjį z emyną sukre tusio „Brexit“ referendumo Jungti-

ne je Karalyste je ir Donaldo Trumpo pergale s JAV prezidento rinkimuose s is balsavimas Nyderlan-

duose laikomas savotis ku lakmuso popiere liu, parodysianč iu kras tutinių des iniųjų ir populistinių 

partijų populiarumą pries  ve liau s iais metais Pranču zijoje ir Vokietijoje vyksianč ius rinkimus.“  

Nytimes.čom: Geert Wilders Falls Short in Election, as Wary Dutch Scatter Their Votes 

„This is Geert Wilders, a far-right Dutch politician with aspirations to be the next prime minister of 

the Netherlands. He has compared the Quran to "Mein Kampf" and has called Moroccans "scum“.   

The far-right politician  Geert Wilders fell short of expectations in Dutch elections on Wednesday, 

gaining seats but failing to persuade a decisive portion of voters to back his extreme positions on 

barring Muslim migrants and jettisoning the European Union according to official results and exit 

polls. 

The results were immediately cheered by pro-European politicians who hoped that they could help 

stall some of the momentum of the populist, anti-European Union and anti-Muslim forces Mr. Wil-

ders has come to symbolize, and which have threatened to fracture the bloc.“ 

http://pasaulis.lrytas.lt/europa/rinkimai-nyderlanduose-pergale-pries-populistus-svencia-europos-stabilumo-salininkai.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
https://www.nytimes.com/2017/03/15/world/europe/geert-wilders-netherlands-far-right-vote.html?_r=0


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis:  Po britų sprendimo palikti Europos Šąjun-

gą ir Donaldo Trumpo tapimo JAV prezidentu Nyderlandų parlamento rinkimų rezultatai 

s iek tiek prigesino nuosaikių politinių je gų baimę de l Europos ir Vakaro pasaulio subyre jimo. Nors 

Geerto Wilderso radikalios des ine s Laisve s partija rinkimuose liko antra ir netgi pagerino savo 

ankstesnį rezultatą, kol kas panas u, kad valdz ia ir toliau is liks dabartinio premjero Marko Ruttes ku-

riamos čentro des ine s koaličijos rankose. Nors jo paties vadovaujama liberalų partija rinkimuose 

patyre  nuosmukį, ji valdz ioje is silaikys de l santykinai geriau pasirodz iusių smulkesnių koaličinių 

partijų. 

Didz iausią sutrius kinimą s iuose rinkimuose patyre  anaiptol ne G. Wildersas, o 29 vietas praradusi 

pagrindine  kairioji s alies politine  je ga – Darbo partija, kurią rinke jai veikiausiai nubaude  uz  2012 m. 

padarytą sprendimą sudaryti vyriausybę kartu su M. Rutte. Olandis kos Darbo partijos likimas kartu 

tampa signalu ir kitoms kairiosioms partijoms Europoje: jei jos sudaro kartelinius susitarimus su 

joms ide jis kai pries is komis je gomis ir apleidz ia savo tradičinius re me jus, s ie pradeda ies kotis kito-

kių, neretu atveju radikalesnių partijų. 

Dabartiniam premjerui M. Ruttei is likti valdz ioje labiausiai pade jo Turkijos prezidentas Rečepas 

Tayyipas Erdoganas, kuris rinkimų is vakare se du kartus bande  į Nyderlandus pasiųsti savo minist-

rus tam, kad s ie tarp vietos turkų agituotų uz  prezidento galias sustiprinti siekiantį referendumą pa-

č ioje Turkijoje. Abu kartus M. Ruttes valdz ia neleido į s alį atvykti turkų politikams ir taip sudare  są-

lygas premjerui pasirodyti „kietu vyruku“, kuris esą neleido musulmonams diktuoti olandams savo 

sąlygų. Š is įvykis, viena vertus, gerokai susilpnino G. Wilderso, kaip vienintelio olandis kų vertybių 

gyne jo, vaizdinį, kita vertus, parode , kad į diktatu rinį valdymo bu dą krypstantis Turkijos preziden-

tas gali ir ketina be jokių skrupulų naudotis Europos valstybių problemomis tam, kad is laikytų val-

dz ią savo s alyje. 

Nepaisant to, Nyderlandų rinkimai simbolizuoja svarbaus psičhologinio barjero perz engimą – čent-

ristine s partijos Vakaruose gali įveikti populistus ir radikalus ginč uose de l mu sų pasaulio ateities. 

Tai turbu t svarbiausia s ių rinkimų z inia turint omenyje ve liau s iemet vyksianč ius  Pranču zijos prezi-





Klausimai moksleiviams: 

1. Kode l Nyderlandų rinkimų rezultatai dz iugina kai kuriuos komentatorius? Kuo s ie rinkimai, 

ju sų nuomone, svarbu s Europai bei kokias tendenčijas jie atskleidz ia? 

2. Kokios s ių rinkimų politine s pamokos is  kurių pasimokyti gali tiek kairiosios, tiek des iniosios 

politine s je gos? 

3. D. Puslys savo komentare mini mitinę Promete jo figu rą, kuri stoja į kovą ne su dievais, bet su 

elitu. Šu kokiu simboliu – istoriniu įvykiu – save gretina kras tutine s des ine s politikais laikomi 

Geertas Wildersas ir Marine Le Pen? Kaip manote, kode l? Kode l plakate virs  jų uz ras yta 

„Liberators” (is  anglų kalbos, „Is laisvintojai”)? Nuo ko gelbe ti ir ką is spirti z ada Wildersas ir Le 

Pen? 

4.  Kokias visuomene s problemas kelia ir kaip jas formuluoja kras tutine s (radikalios) des ine s par-

tijos? Kas, ju sų nuomone, lemia augantį s ių partijų populiarumą? Ar, ju sų nuomone, Lietuvoje yra 

kras tutine s des ine s partijų ar politikų? Argumentuokite. 

 



De l sausros gresia treč iasis badmetis per  

pastaruosius tris des imtmeč ius. 

6,2 mln. z monių laukia  pagalbos 

Šomalis 

BNŠ/ Delfi.lt: pasaulis patiria didz iausią humanitarinę krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų  

„Jungtinių Tautų (JT) humanitarine s pagalbos vadovas Štephenas O'Brienas paragino iki liepos su-

rinkti 4,4 mlrd. dolerių, kad Nigerija, Šomalis, Pietų Šudanas ir Jemenas „is vengtų katastrofos“. 

„Antraip daug z monių gali mirti is  bado, bus prarasta gyvybių, o politiniai pasiekimai, itin sunkiai is -

kovoti per pastaruosius kelerius metus, pakryps blogesne linkme“, – sake  jis JT Šaugumo Tarybai.“ 

CNN/ Alfa.lt: Primirs ta krize : kai badas maitina terorizmą 

 

„Fatumata Hassan Hussein ir jos maz ameč iai vaikai pe sč iomis nukeliavo daugiau nei 150 kilometrų, 

kol galiausiai pasieke  pastogę netekusių somalieč ių stovyklą Baidojoje. Še de dama aptrius usioje lu -

s nele je, moteris buvo is sekusi ir alkana.“  

„Šhankaronas kars č iavo, jis visą kelią verke , – sake  ji. – Mes nieko nevalge me s į rytą. Mes jau des imt 

dienų nieko rimto nevalge me. Vis dar laukiame maisto.“ 

BNŠ/Delfi.lt: B. Johnsonas netike tai apsilanke  Šomalyje 

 

„Pagalbos agentu ros teige , kad de l sausros apie trys milijonai z monių atsidu re  krize je, priside ju-

sioje prie sude tingos kovos su dz ihadistų sukile liais. Pasaulio sveikatos organizačija (PŠO) vasarį 

perspe jo, kad Šomalyje po 25 metų gresia treč ias badas. 2011 metais nuo bado mire  apie 260 

tu kst. z monių. Pasak PŠO, daugiau kaip 6,2 mln. z monių – pusei s alies gyventojų – reikalinga sku-

bi humanitarine  pagalba. 

http://www.delfi.lt/news/daily/world/jt-pasaulis-patiria-didziausia-humanitarine-krize-nuo-antrojo-pasaulinio-karo-laiku.d?id=74017016
http://www.alfa.lt/straipsnis/50148527/primirsta-krize-kai-badas-maitina-terorizma
http://www.delfi.lt/news/daily/world/b-johnsonas-netiketai-apsilanke-somalyje.d?id=74066508


VU TSPMI politologė Giedrė Ona Biržytė 

De l sausros didele  dalis Afrikos valstybių, esanč ių pieč iau Šačharos dykumos, atsidu re  ties 

didz iausios istorijoje humanitarine s krize s slenksč iu: 20 milijonų z monių badauja, 50 milijonų yra 

nuolat alkani, o Jungtine s Tautos perspe ja, kad per artimiausius me nesius mirtis de l bado gresia 1,4 

milijonui vaikų. Kelis is  eile s sezonus trunkanti sausra laikoma klimato kaitos padariniu. De l to ken-

č ia Etiopija, Kenija, Nigeris, C adas, o Šomalyje, Pietų Šudane, Nigerijoje, taip pat Jemene situačiją 

pablogina ginkluoti vidaus konfliktai. De l s ių daugybei z monių, prasimaitinusių is  namų u kių z em-

dirbyste s ar auginusių galvijus, teko palikti namus. Priverstinai pasitraukus, nepaje giant uz siauginti 

derliaus, čentriniai valdz iai nesugebant uz tikrinti saugumo ir reikiamos pagalbos, milijonai z monių 

tapo beje giais vietos pabe ge liais ar bando rasti bu dą pabe gti į gretimas s alis ar Europą. 

Šočialinių tinklų kampanija #LoveArmyForŠomalia atkreipia de mesį tik į kritinę Šomalio situačiją. 

Šomalis, buvusi britų ir italų kolonija, laikomas maz iausiai pasaulyje is sivysč iusia valstybe. Š iuo me-

tu is  beveik 11 mln. gyventojų skubios humanitarine s pagalbos, gelbe jant juos nuo bado, čholeros ir 

kitų sparč iai plintanč ių ligų, reikia 6,2 milijonams. De l dviejų is  eile s sezonų be lietaus Šomaliui gre-

sia jau treč iasis badmetis per pastaruosius tris des imtmeč ius. Daugeliui s alyje verč iantis gyvulinin-

kyste ir z emdirbyste s i statistika reis kia alkį ir tros kulį: ¾ gyvulių is mire  (daugiausia avių) bei su-

rinkta 75 proč. maz iau gru dų derliaus. 2011 m. badmeč io aukomis tapo 260 000 somalieč ių. Š alia 

sausros, somalieč ių pade tį sunkina vidaus konfliktai. Nuo 1991 m. s alį alino pilietinis karas, o nuo 

2007 m. – dz ihadistų fundamentalistai Al Šhabaab (arabis kai „jaunimas“), kovojantys pries  čentrinę 

valdz ią ir Afrikos Šąjungos karinę misiją s alyje. 9 000 kariaujanč ių islamistų, tarp kurių esama ir ap-

mokytų uz sienieč ių bei vaikų, tikslas – Islamo valstybe . Is  viso pilietinis karas Šomalyje nusines e  pu-

se s milijono gyventojų gyvybes. Jungtinių Tautų ir Gelbe kit Vaikus organizačijos pras o donorių sku-

bos tvarka iki balandz io me nesio skirti 360 mln. JAV dolerių. Tač iau, jei nebus pasimokyta is  praei-

ties klaidų, pagalba gali bu ti pave luota, o de l saugumo pavojų – ribota. 

Nors is  Šomalio į kitas Afrikos valstybes, taip pat Europą visais bu dais bando patekti daugybe  pabe -

ge lių, o Šomalio piratai padaro Vakarų prekybai ju romis didz iulius nuostolius, tiesiogiai kis tis į pa-

vojingą zoną, neskuba nei JAV, nei kitos karine s galybe s. JAV apsiriboja parama Afrikos Šąjungos ka-

rinei misijai (AMIŠOM) ir daugiausia dronų pilotuojamoms paviene mis atakomis. Šomalyje veikian-

tys dz ihadistai yra didele  gre sme  uz sienieč iams, taip pat kaimynine ms valstybe ms. 2013 m. Al Šha-

baab surenge  teroristinę ataką Nairobyje, Kenijos sostine je, per kurią z uvo 63 z mone s. Is stumti is  

daugelio svarbiausių miestų, tač iau vis dar kontroliuojantys dalį s alies Pietuose ir apsistoję Kenijos 

Š iaure je, Al Šhabaab yra grasina naujai valdz iai: tik s ių metų vasario me nesį prisieke  naujasis Prezi-

dentas M. A. Mohamed ir naujoji Vyriausybe . 





Lietuvos ofičiali parama vystymuisi (2004 – 2015 m.; mln. Eur) 

Klausimai  moksleiviams: 

1. Kaip prie Afrikos problemų sprendimo prisideda kitos s alys ir kode l jos teikia humanitarinę 

pagalbą? Kaip manote, ar Lietuva pakankamai prisideda prie pagalbos humanitarines krizes pati-

rianč ioms valstybe ms ir jų z mone ms? Kode l? 

2. Pasvarstykite, kuo humanitarine  pagalba gali bu ti problemis ka, ar ji visuomet prisideda prie 

problemų sprendimo? Ar esama atvejų, kai ji is naudojama kitiems tikslams? 

3. Kokią problemą siekia spręsti ir kuo ypatinga akčija #LoveArmyForŠomalia? Kaip manote, 

kode l z iniasklaida neatkreipe  de mesio į s ią ir kitas panas ias problemas? 

4. Šočialinių tinklų akčija #LoveArmyForŠomalia kviesdama priside ti kiekvieną norintį pasieke  

savo tikslą – 60 tonų maisto krovinys pasieke  Šomalį. Ar pamenate panas ių akčijų, kuriomis z mo-

ne s rinko le s as konkreč iam tikslui Lietuvoje? 

5. Ar palaikote pozičiją, kad kuomet valdz ios institučijos neuz tikrina konkreč ių problemų 

sprendimo, reike tų imtis privač ios iničiatyvos, ar visgi manote, jog reikia pilietine mis priemone -

mis is sireikalauti, jog valdz ios institučijos spręstų jų srič iai priklausanč ias problemas, kad tokių 

akčijų neprireiktų? 

Apie ES ir Lietuvos oficialią paramą vystymuisi: 2015 m. Lietuvos skirta ofičiali parama 

vystymuisi (OPV) sudare  virs  43,7 mln. eurų (0,12 proč. bendrųjų načionalinių pajamų (BNP). 

Daugias ale  parama sudare  35,4 mln. eurų (81 proč.), dvis ale  - 8,3 mln. eurų (19 proč.). Didz ioji dalis 

Lietuvos OPV, virs  29,15 mln. eurų, buvo skirta įmokoms į Europos ple tros fondą ir daliai įnas o į 

bendrąjį Europos Šąjungos biudz etą EŠ is ore s politikai įgyvendinti. Dvis ale  parama skirta Rytų 

partneryste s ir kitoms s alims (Palestinai, Afganistanui), įtrauktoms į Ekonominio bendradar-

biavimo ir ple tros organizačijos (EBPO) paramos gave jų sąras ą. 

https://www.orangeprojects.lt/lt/oficiali-parama-vystymuisi/statistika


LR Š vietimo ir mokslo ministerija vies ai 

konsultuojasi de l mokslo metų trukme s 

ilginimo. 

Mokiniai per daug atostogauja? 

Mokslo metai 

Delfi.lt:  Ministrė: Lietuvoje mokiniai atostogauja per daug 

„Pristatytame Vyriausybe s programos įgyvendinimo plane numatyta dar s ių metų antrąjį ketvirtį 

padidinti mokymosi dienų per mokslo metus skaič ių. J. Petrauskiene  patvirtino, kad sprendimą 

ketinama priimti dar s įmet. Greič iausiai nauja tvarka bu tų taikoma nuo ateinanč ių mokslo metų. 

„Mes remiame s tiek tyrimų rezultatais, tiek EBPO rekomendačijomis Lietuvai. Š iai dienai mu sų 

vaikai turi vienus trumpiausių mokslo metų Europoje ir daugiausia atostogų. Tyrimai rodo, kad 

mokslo metų trukme  tiesiogiai koreliuoja su mokinių pasiekimais“, – DELFI sake  J. Petrauskiene . 

J. Petrauskiene  sako, kad bus diskutuojama de l 10-15 dienų trumpesnių atostogų. Tai z adama ap-

tarti su visomis suinteresuotomis s alimis. Mokyklų bus kalbama, kokios pagalbos reikia: ar ugdy-

mo priemonių, ar kitko. Bus sprendz iama, ar prailginti mokslo metus birz elį, ar perz iu re ti atosto-

gų grafiką, ką pataria edukologai. „Š iai dienai mu sų pradinukai po Naujųjų atostogauja po savaitę 

beveik kas me nesį. Edukologai, vaiko raidos spečialistai pastebi, kad siekiant uz tikrinti nuoseklų 

mokymo pročesą, atostogos neture tų bu ti daz nesne s nei 7 ar 8 savaite s, kitaip vaikas is krinta is  

mokymosi ritmo“, – kalbe jo ministre .“ 

LRT „De mesio čentre“/ Delfi.lt:  Mokslo metų ilginimas: iš trijų scenarijų rinkosi vieną 

„Š vietimo ir mokslo ministerija paskelbe  siekianti ilginti mokslo metų trukmę. Mokslo metai ture tų 

ilge ti 10-15 dienų. Pagal Š vietimo ir mokslo ministeriją, vaikai ilgiau gale tų mokytis birz elį arba 

anksč iau prade ti mokslo metus rugpju tį. Taip pat mokykloms bu tų paliekama pač ioms apsispręsti, 

kaip jos nori is side lioti mokslo metus. Š i ide ja sutikta nevienareiks mis kai. 

„Kad kaz ką reikia daryti, tai mes ne kartą jau kartojome. Tik jeigu mes kalbame apie mokslo metų 

ilginimą, tai reike tų ais kiai pasakyti, kad tai neturi jokio rys io su ugdymo kokybe. Visi z inome, kad 

ugdymo kokybei svarbiausi dalykai yra lankomumas, motyvačija, sočialinis, ekonominis ir kultu ri-

nis kontekstas, apru pinimas ir mokytojų kvalifikačija. Apie mokslo metų ilginimą nekalbama jokiose 

tarptautinių organizačijų rekomendačijose. Tai jokių rezultatų neduos.“, - sako Lietuvos s vietimo 

darbuotojų profsąjungos pirmininkas Andrius Navičkas“.  

http://www.delfi.lt/news/daily/education/ministre-lietuvoje-mokiniai-atostogauja-per-daug.d?id=73927622
http://www.delfi.lt/news/daily/education/mokslo-metu-ilginimas-is-triju-scenariju-rinkosi-viena.d?id=74137202


15min.lt : Moksleiviai sukilo: nepritaria mokslo metų ilginimui ir žada ministeriją užversti laiškais 

„Dalis moksleivių pasisako pries  tokius s vietimo sistemos pokyč ius ir ragina ras yti petičiją. Š iuo me-

tu yra surinkta virs  31 000 paras ų po petičija, kurią ketinama pateikti Vyriausybei. 

Tai ne vienintele  moksleivių iničiatyva. Šočialiniame tinkle „Fačebook“ sukurtas iničiatyvinis pusla-

pis „As  – pries  mokslo metų ilginimą“, kuris skatina moksleivius masis kai siųsti lais kus į Š vietimo ir 

mokslo ministeriją. „Mes, moksleiviai, nesijauč iame is girsti, spaudoje teigiama, kad nepries taraujame 

ar net sutinkame su Š MM siu lymu, tode l e me me s iničiatyvos – per ateinanč ias dienas s imtai Lietuvos 

mokinių, nepritarianč ių ministerijos sprendimui, is siųs lais ką pras ydami keisti komunikačijos 

pobu dį, ats aukti sprendimą ilginti mokslo metus, kadangi s iandien svarbiau uz tikrinti pamokų koky-

bę, o ne didesnį jų skaič ių“, – taip nurodyta moksleivių pras yme.“ 

Donata Motuzaite , BNŠ: Dėl mokslo metų ilginimo – dvi skirtingos apklausos 

„De l ide jos ilginti mokslo metus dvi atskiras apklausas surenge  profsąjungos ir Vyriausybe . Vieną 

apklausą renge  Lietuvos s vietimo darbuotojų profesine  sąjunga, Vilniaus s vietimo profesine  sąjun-

ga ir asočiačija „Načionalinis aktyvių mamų sambu ris“. Joje, pavyzdz iui, buvo teiraujamasi, ar res-

pondentai pritaria, kad mokslo metų ilginimas gale tų bu tų įteisintas tik skyrus papildomą finansa-

vimą kultu rinei paz intinei veiklai, ar neverte tų uz uot ilginus mokslo metus perz iu re ti ugdymo 

programas, ar neverte tų uz uot ilginus mokslo metus sumaz inti mokinių skaič ių klase se.  

Kitą apklausą ta pač ia tema paskelbe  Vyriausybe s kančeliarija, ji vis dar tęsiasi – norintieji atsaky-

mus dar gali pateikti iki balandz io 6 dienos. Joje klausimai formuluojami kitaip nei profsąjungų 

apklausoje: teiraujamai, ar respondentai pritaria mokslo metų ilginimui, pateikiamas atviras klau-

simas, kokie veiksniai, respondentų manymu, pagerintų mokymosi kokybę.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/moksleiviai-sukilo-nepritaria-mokslo-metu-ilginimui-ir-zada-ministerija-uzversti-laiskais-233-775224
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/del-mokslo-metu-ilginimo-dvi-skirtingos-apklausos-804562
http://www.diena.lt/autoriai/bns-2


VU TSPMI politologė doc. dr. Nerija Putinaitė 

 

Ką is spręs mokslo metų trukme s ilginimas? 

 

Š vietimo ir mokslo ministerija prade jo vies as konsultačijas de l mokslo metų trukme s ilginimo. Į ko-

kias problemas tai taiko? Lietuvos mokinių pasiekimai kai kuriose srityse ne tik negere ja, bet ir blo-

ge ja, ir tai nepaisant to, kad programos yra plač ios, mokiniai ne tinginiauja, o pries ingai, turi atlikti 

daug namų darbų, patiria didelę įtampą. Kai kurie politikų paais kinimai rodo, kad Vyriausybe  tikisi, 

kad prailginus mokslo metus, sumaz e s vienai savaitei ar vienai dienai tenkantys kru viai ir tai gerins 

mokymosi rezultatus. Ar tikrai taip įvyks? 

 

Didz iausia problema, į kurią nurodo mokinių pasiekimus vertinantys ekspertai ir mokytojai, kad 

Lietuvoje visas mokymasis nukreiptas į platų z inių įsisavinimą, o ne į supratimą ir mąstymą. Moki-

niai yra kems ami fragmentuota informačija, kuri menkai lavina supratimą apie pasaulį ir neugdo. 

Lietuvoje mokyklų programos yra perkrautos, nukreiptos į plotį, o ne į gylį. Š iuo aspektu mu sų s vie-

timo sistema yra įstrigusi dvides imtajame amz iuje. Neatide liotina is  esme s svarstyti, ko ir kaip turi 

bu ti mokoma, atsisakyti nemaz os dalies informačijos, ies koti metodų, kaip z inias paversti suprati-

mu. Jei to neįvyks, mokslo metų ilginimas neduos nieko daugiau nei padide jusį mokinių nuovargį. 

 

Ministerija nurodo, kad mokslo metų trukme s ilginimas – „tik viena is  s vietimo kokybe s ir mokinių 

pasiekimų gerinimo priemonių“, uz simenama, kad bus atnaujinamos ugdymo programos. Tač iau 

apie mokymo turinius kol kas nerengiamos vies os diskusijos. Kode l? Mokymo programų 

„perprogramavimas“ yra labai sude tingas uz davinys. Ture tų bu ti keič iama visa s vietimo kultu ra ir 

nusistove jusi mokymo „tradičija“, politikai ir ekspertai ture tų įde ti daug kryptingo, varginanč io ir 

kruops taus darbo. Nuostatas ture tų keisti ekspertai, iki s iol rengę programas, ir mokytojai. To bu tų 

galima pasiekti tik tuomet, jei taptų is skirtiniu Vyriausybe s ar net valstybe s prioritetu. 

 







Klausimai moksleiviams: 

 

1. Kokias problemas siekiama spręsti mokslo metų trukme s ilginimu? Kaip manote, ar s i prie-

mone  tam tinkama? Kode l? 

2. Kokios, ju sų nuomone, didz iausios Lietuvos s vietimo sistemos problemos? Kokius s ių prob-

lemų sprendimo bu dus siu lytume te? Padiskutuokite. 

3. Pasidalinkite į penkias grupes – Š vietimo ministerijos darbuotojus, te vus, moksleivius, moky-

tojus ir visuomenę. Pasitarę Š vietimo ministerijos darbuotojai pristato priemonių, kuriomis 

siektų gerinti Lietuvos s vietimo sistemą planą, o visuomene  stengiasi kritis kai, tač iau konst-

ruktyviai jas įvertinti is  savo poz iu rio tas ko, atspinde dama te vų, moksleivių, mokytojų ir kitus 

interesus. 

4. Ar sutinkate su N. Putinaite s is sakyta mintimi, kad „Politikai problemas supranta, tač iau susi-

telkia į dalinius sprendimus. Jie elgiasi panas iai kaip statybininkai, kurie graz iai uz tinkuoja 

is ilgai skylanč ią namo sieną, nes ne ra pasirengę ar neturi is teklių jai perstatyti.“? Jei sutinka-

te, pasvarstykite, kode l politikai, ju sų manymu, eina paprastesniu keliu? 


