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Problema: Lietuvos tautiniq bendrijq mokyklose tebetgsiama sovietmediu idiegta ydinga kalbines

izoliacijos politika, del kurios jq absolventai negali lygiomis teisemis konkuruoti su mokyklas valstybine

mokomqja kalba baigusiais absolventais - tai didina tautiniq maZumq socialinE atskirti Lietuvos darbo

rinloje ir 1ra svari prieZastis emigruoti.

Sitlomas sprendimas: sekant Latvijos Respublikos pavyzdLiu, neatideliojant keisti LR Svietimo

istatyme taip, kad Lietuvos tautini4 bendrijq bendrojo lavinimo mokyklose bltq pereita prie mokymo

lietnviq kalba (i5skyrus tautiniq bendrijq literatiros, kultlros ir jq istorijos pamokas) nuo 20212022

mokslo metq.

Del kalbos barjero ne visq Lietuvos bendroj o lavinimo mokyklq absolventai turi vienodas

galimybes gauti auk5t4ji moksl4 Lietuvoje ir visaverdiai isitraukti i valstybes gyvenim4 nes mokyklose

mokomosiomis tautiniq bendrijq kalbomis nelgyja pakankamrl lietuviq kalbos Ziniq. Tai liudija ir

nuolatines apeliacijos del privalomojo valstybines kalbos brandos egzamino s4lygq palengvinimo.

Lietuyos Respublikos piliediq asociacija ,,Talka kalbai ir tautai". Kodas .J047069ji>
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Daugelyje pasaulio Saliq tautinirl bendrijq kalba mokomos mokyklos yra sekmadienines, t. y.

papildomos, o visose vidurinese mokyklose ir gimnazijose mokoma valstybine kalba. SprendZiant

Lietuvos tautiniq bendrijq problemas atkreiptinas demesys i kaimyning Latvijq kuri mums istoriSkai yra

artimiausia Salis, Latvij oje neseniai sekmingai eme veikti viena geriausiq Europos Sqjungoje pripaZinta

tautiniq bendrijq Svietimo sistema. LatviSkame Svietimo modelyje numatoma, kad tautiniq bendrijq vaikai

pradetq mokytis savo gimtqja kalba, o palaipsniui vis daugiau dalykq bltq imta mokyi valstybine kalba,

kad baigq vidurines mokyklas tautiniq bendrijq vaikai igytq lygias galimybes su visais Latvijos

absolventais.

Siekdamas Sio tikslo, Latvijos Seimas (Saeima) 2018 m. kov4 prieme Svietimo istatymo ir

Istatymo del bendrojo ugdymo pataisas, pagal kurias 2019)020 mokslo metais tautiniq bendrijq

mokyklose vidurinio ugdymo pakopoje bus pradetas tolygus perejimas prie ugdymo tik latviq kalba.

Pradedant 2021-2022 mokslo metais, visi 10 12 klasiq moksleiviai visus dalykus jau tures mokltis latviq

kalba, bet tautiniq bendrijq vaikams bus uZtikrinta galimybe toliau mokltis gimtosios kalbos ir literatlros,

jq tautines maZumos kult[ros bei istorijos gimt4ja kalba.

Toki4 padi4 praktik4 sidlome idiegti Lietuvoje. PaZymetina, kad Lietuvos tautiniLl bendrijrl istorija

yra glaudZiai susijusi su Lietuva, todel ugdymas meiles tevynei Lietuvai dvasia atstatltq istorinE ties4

kai, pvz., save laikantys lenkais nedvejodami Lietuv4 o ne Lenkij 4 laike savo tevyne.

Sillome Lietuvos Respublikos Srietimo istat]mo Nr. I-1489 30 straipsnio pakeitimo istatyrno 30

straipsni Teise molqttis valstybine kalba ,,Srdarart galimybE gerai i5mokti valstybing kalb4 gauti

kokybiSk4 i5silavinim4 ir lygias galimybes mokltis, gyventi ir dirbti nepriklausomoje demokratineje

Lietuvos Respublikoje, nuo 2020 m. rugsejo 1 d. visose valstybinese mokyklose pradeti mokyi

valstybine kalba: 1-6 klaseje maZiausiai 50 % dalykq, 7-9 kl. 80 %, 10-12 kl. - visus dalykus (iSskyrus

gimt4j4 kalb4 ir literatlr4]."
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