
Lithuanian 
Now a curricular language for Leaving Certificate 
To read the curriculum specification, go to:  http://bit.ly/LeavingCertLithuanian 

What does this mean? 

• Students can sit the Lithuanian Leaving Cert exam at Higher or Ordinary level 

• The new specification is aimed at the same level as existing foreign 

languages e.g. French, German, Spanish *  

• Assessment will now also include oral and listening skills 

• It will be examined for the first time in 2022 

• Lithuanian will be treated the same as other Leaving Certificate subjects for 

CAO and matriculation 

• Support for schools introducing the new Lithuanian subject will be available 

from PPLI, a Department of Education and Skills unit supporting foreign 

languages e.g. teachers can be provided 

• Students who do not have access to a teacher may have the option of 

attending a Saturday class or they may choose to study it independently.  

• Learners will develop a Language Portfolio over the two years in which they 

will record and reflect on their language learning**. Supports will be 

developed to guide students and teachers on the development of the 

Language Portfolio.  

Have you asked if classes will be available in your school? You can let them know 
that PPLI will support them in offering Lithuanian as a Leaving Cert subject. 

*    This is broadly aligned with A2/ B1 levels of the Common 
     European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

**   While the Portfolio itself will not be assessed, during the oral  
     examination learners will engage in conversation about their 
     Language Portfolio 

Any questions or for further information, please email: info@ppli.ie 
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Delivering

New!

With the 
introduction of the 

new curriculum 
Lithuanian will no 

longer be available as 
a non-curricular 

examination from 
2022.



Lietuvių  
kalba yra mokymo programoje! 
http://bit.ly/LeavingCertLithuanian 

Ką tai reiškia?  
• Studentai gali laikyti valstybinį brandos egzaminą aukštesnio arba 

paprasto lygio. 
• Nauja specifikacija yra lygiai tokia pati, kaip ir esamų kitų užsienio kalbų, 

pvz.: Prancūzų, vokiečių, ispanų * 
• Į egzamino vertinimą taip pat įeis kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. 
• Tokio tipo lietuvių kalbos egzaminas pirmą kartą bus vykdomas 2022-

aisiais metais 
• Lietuvių kalba bus traktuojama taip pat, kaip ir kiti baigimo pažymėjimo 

dalykai, susiję su Centriniu paraiškos ofisu (CAO) ir imatrikuliacija 
(įrašymas į studentų sąrašus) 

• Mokykloms, pristatančioms naują lietuvių kalbos dalyką, bus galima 
gauti paramą iš PPLI, Švietimo ir mokslo departamento, palaikančio 
užsienio kalbas. Pvz.: Mokykloms gali būti teikiami mokytojai 

• Studentams, neturintiems priėjimo prie mokytojo, gali būti suteikta 
galimybė lankyti šeštadieninę klasę 

• Besimokantieji per dvejus metus parengs kalbų aplanką, kuriame įrašys, 
apmąstys bei matys savo kalbų mokymąsi **. Bus parengta parama, 
padėsianti studentams ir mokytojams kurti kalbų aplanką. 

Ar jau klausėte savo mokykloje dėl lietuvių kalbos pamokų?  
Jūs galite pranešti, kad PPLI, Švietimo ir mokslo departamentas, palaikantis 
užsienio kalbas, rems lietuvių kalbą, kaip dėstomą dalyką pasiruošiant 
brandos egzaminui. 
 
* Tai atitinka A2/B1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus, kurie yra  

suderinti pagal Bendrosios Europos kalbų metmenų sistemą (CEFR) 
** Nors pats aplankas nebus vertinamas, per egzaminą žodžiu -  

besimokantieji įsitrauks į pokalbį apie savo kalbų aplanką 
 

email: info@ppli.ie 
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Naujiena!

Įvedus naują 
mokymo programą, 

jau nuo 2022 metų lietuvių 
kalbos egzaminą sudarys 

kalbėjimo, klausymo ir 
rašymodalys. Dabartinė 

egzamino struktūra 
nebegalios!


