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Asociacijai „Lietuvos tėvų forumas“ 2021-01-      Nr. S-2021-
Į 2021-01-26 gautą kreipimąsi

DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI 

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (toliau – komitetas) gavo asociacijos „Lietuvos tėvų
forumas“ kreipimąsi dėl vaikų sugrįžimo į mokyklas ir kokybiško ugdymo užtikrinimo.

Atsakydami į  Jūsų kreipimąsi,  informuojame,  kad mokiniai  galėtų  grįžti  į  mokyklas turi
sumažėti koronaviruso atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų. Sprendimus priima Sveikatos apsaugos
ministerija, atsižvelgusi į nepriklausomų ekspertų rekomendacijas.

Vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose, patiria mokymosi sunkumų arba kuriems dėl
kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba, yra užtikrinamas nuotolinis ugdymas, priežiūra ir
maitinimas  mokyklose  ar  kitose  savivaldybių  paskirtose  įstaigose.  Pagal  savivaldybių  pateiktus
duomenis,  šiuo metu mokytis  į  mokyklas nuotoliniu būdu grįžo apie  3000 mokinių,  patiriančių
sunkumų  dėl  nuotolinio  mokymosi  namuose.  Pažymėtina,  kad  pagalbos  mokiniams  poreikį
mokyklos  ir  savivaldybės  stebi  nuolatos,  tad  nuotoliniam  mokymui  dėl  karantino  tebesitęsiant
skaičiai gali didėti.

Abiturientai  ir  mokytojai  gali  naudotis  ankstesnių  metų  užduočių  duomenų  baze.  Mūsų
žiniomis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tariasi su universitetais ir mokytojų dalykininkų
asociacijomis dėl atvirų nuotolinių vaizdo pamokų ir konsultacijų, kurias galėtų vesti dėstytojai ir
mokytojai.
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