LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS
SPALIO MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS
2020 m. lapkritis

VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo
politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie
kasmėnesiniuose, 36-ose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių
susitikimuose – Vadovų klubuose – vykusių diskusijų metu prieitas išvadas.
Leidiniu LMS siekia užtikrinti Vadovų klubuose aptariamų klausimų aktualumo
tęstinumą bei pateikti grįžtamąjį ryšį Vadovų klubų dalyviams. Kad grįžtamasis ryšis būtų tikrai
kokybiškas, dalyvius raginame laisva forma aptarti šį dokumentą su jų atstovaujamų mokyklų
bendruomenėmis. Tikimės, kad galimybė susipažinti su apibendrintais LMS vienijamų moksleivių
atstovų atsakymais padės moksleiviams susidaryti tvirtesnę nuomonę švietimui svarbiais
klausimais, skatins organizuoti diskusijas mokyklose bei leis geriau suprasti kiekvieno Vadovų
klubo dalyvio indėlio svarbą.
Šiame leidinyje apibendrinamos tik tos temos, dėl kurių Vadovų klubų dalyviai
sulaukė klausimų aptariamo mėnesio Nacionalinių temų pristatyme.
TEMOS
1.

Nacionalinis Vadovų klubas;

2.

LMS įvaizdžio tyrimas;

3.

LMS mokymai mokinių savivaldoms;

4.

Ikimokyklinis ugdymas;

5.

Ugdymo proceso situacija mokyklose;

6.

Regioninė jaunimo politika.
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1.

NACIONALINIS VADOVŲ KLUBAS

Vadovų klubų metu mokinių savivaldų atstovai buvo supažindinti su Lietuvos
moksleivių sąjungos Nacionalinio Vadovų klubo grupe. Padalinio pirmininkai dalinosi apie šios
grupės naudą ir tikslą. Grupės tikslas – greita reakcija iš mokinių savivaldų atstovų tam tikrais,
svarbiais keliamais klausimais. Iš pateiktų atsakymų yra formuojama skubiems klausimams
reikalinga pozicija, kuriai itin svarbi mokinių savivaldų pirmininkų, kaip savo mokyklų
moksleivių atstovų, nuomonė.
Po Vadovų klubų iškart buvo pastebėtas pokytis – jaunimo politikos komiteto
koordinatoriai iš Nacionalinio biuro kasdien pridėdavo bent po dvidešimt žmonių iš įvairių miestų!
2.

LMS ĮVAIZDŽIO TYRIMAS

Mokinių savivaldų atstovai buvo supažindinti su jau nuo Žiemos forumo vykstančiu
organizacijos įvaizdžio tyrimu, kurio tikslas surinkti informaciją apie pagrindinius LMS
įvaizdžio siekius ateičiai ir pagrindines jo problemas šiuo metu. Taip pat buvo pristatytos
įvaizdžio gerinimo sritys, į kurias bus orientuojamasi startavus LMS įvaizdžio gerinimo
programai.
Apklausos nuoroda (http://bit.ly/LMSįvaizdžiotyrimas), skirta surinkti informaciją iš
mokinių savivaldų atstovų ir jų mokyklų bendruomenių, buvo suteikta delegatams iškart po
įvykusių Vadovų klubų.
Kilus klausimų kreiptis:
Ignas Rozmanas
LMS marketingo koordinatorius
ignasroz@gmail.com
+370 600 25117
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3. LMS MOKYMAI MOKINIŲ SAVIVALDOMS
Mokinių savivaldų atstovai susipažino su LMS teikiama nemokama mokinių savivaldų
mokymų paslauga. Mokymai yra ruošiami kiekvienai savivaldai individualiai (atsižvelgiama į
norus ir lūkesčius). Dalyvaujant mokymuose siekiamybė yra savivaldos tobulėjimas, o ne tik
problemos sprendimo paieška.
Kilus klausimų kreiptis:
Erika Karaliūtė
LMS mokymų koordinatorė
erika@moksleiviai.lt
+370 613 08588

4. IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
Vadovų klubų metu delegatai iš mokinių savivaldų turėjo galimybę labiau susipažinti
su Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos teikiama Seimo Švietimo įstatymo pataisa,
kurios siekis būtų užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ugdymą visiems socialinę riziką
patiriantiems vaikams bei pasirengti palaipsniui, vertinant individualius vaiko poreikius,
prieiti prie ankstesnio ugdymo, užtikrinant nuoseklų ir kokybišką ugdymo turinį, patrauklią
aplinką ir atitinkamą pedagogų kvalifikaciją. Taip pat delegatai turėjo galimybę diskutuoti jiems
pateiktais klausimais, remdamiesi savo mokyklų bendruomenių nuomone.
Dėl ikimokyklinio ugdymo ankstinimo mokinių savivaldos pasisakė prieš. Buvo
minėta, jog ugdymo ankstinimas sukeltų nemažai iššukių – nuotolinio mokymosi atveju,
koreguojant ugdymo programas ir vykdant pokyčius švietimo sistemoje, atsižvelgiant į
individualius vaiko poreikius. Kalbant apie ties individualius vaiko poreikius, savivaldų atstovai
pastebėjo, jog tokio amžiaus vaikai neturėtų nuovokos apie mokslus ir motyvacijos mokytis. Taip
pat didžioji dalis atstovų pastebėjo, jog, norint ankstinti ikimokyklinį ugdymą, nereikėtų imti kitų
valstybių ikimokyklinio ugdymo pavyzdžių, nes tai nepasiteisintų.
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Tačiau, nepaisant suformuotos nuomonės ir neigiamų ikimokyklinio ugdymo
ankstinimo padarinių, atstovai įvardijo ir teigiamus šio projekto aspektus. Atstovai sutiko su
mintimi, jog vaikas, anksčiau pradėjęs ikimokyklinį ugdymą, turėtų tikėtis geresnių mokymosi
rezultatų ateityje, anksčiau baigtų mokyklą.
Mokinių savivaldų atstovai pasidalino savo mintimis dėl aspektų, į kuriuos reikėtų
atkreipti dėmesį rengiant šį projektą:
•

Psichologinis testas – galimybė įvertinti vaiko brandą, protinius gebėjimus ir
pagal testo rezultatus priimti sprendimą, ar jis pasirengęs mokytis pagal
paankstinto ikimokyklinio ugdymo programą.

•

Vaiko protines ir brandos galimybes galėtų įvertinti tėvai arba specialistai ir,
turėdami atsakymą, spręsti už vaiką, ar vaikas yra pasirengęs mokytis pagal
paankstinto ikimokyklinio ugdymo programą.

•

Ugdymas vaikams, pradėjusiems eiti ikimokyklinį ugdymą, turėtų prasidėti ne
nuo elementarių dalykų, tačiau nuo savybių ir kūrybiškumo ugdymo,
gyvenimiškų pamokų (etiketo taisyklės, etika, kūrybinės užduotys ir t.t.)

5. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOSE
Vadovų klubų metu mokinių savivaldų atstovai buvo supažindinti su LMS
Nacionalinio biuro Jaunimo politikos komiteto rengiama apklausa, kurios tikslas yra surinkti kuo
daugiau duomenų apie ugdymo proceso organizavimą mokyklose.
Taip pat atstovai turėjo galimybę gyvai padiskutuoti apie esamą situaciją savo
mokyklose. Nuo praėjusio rugsėjo mėnesio Vadovų klubo, didžioji dalis mokyklų mokosi
mišriuoju būdu. Patys moksleiviai patyrė atvejų, kuomet mokyklos bendruomenės pavieniai
nariai užsikrėtė Covid-19 virusu ir kontaktavo su kitais mokyklos bendruomenės nariais. Po šių
atvejų asmenys, kontaktavę su Covid-19 virusu sergančiais asmenimis, buvo priversti
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saviizoliuotis ir mokytis nuotoliniu būdu. Diskutuojant apie saugumą užtikrinančias priemones,
didžioji dalis mokyklų liko arba prie tos pačios prevencinės sistemos (mišrusis mokymasis,
mokymasis srautais, klasių dezinfekavimas, renginių ribojimai), arba dar labiau ją sugriežtino
(griežtesnė kaukių devėjimo kontrolė, užtikrintas atstumų laikymasis, nuotolinis mokymasis),
tačiau kita dalis į viruso prevenciją žiūrėjo atsainiai – mokyklų bendruomenių nariai
netaisyklingai dėvėdavo kaukes, moksleiviai pasigesdavo dezinfekcinio skysčio klasėse ir
valgykloje.
Diskusijai pereinant apie darbą mokinių savivaldoje, atstovai įvardijo panašias
problemas, kurias buvo patyrę pavasarį vykusio karantino metu – mokyklose vykdant prevenciją
buvo ribojamos mokinių savivaldų veiklos, tad dėl neorganizuojamo darbo ir nevykstančių
posėdžių, mokinių savivaldų nariams buvo ženkliai kritusi motyvacija, jautėsi idėjų stygius.

6. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA
Padaliniai per savo organizuojamus Vadovų klubus išklausė mokinių savivaldų
pastebimas problemas regioninės jaunimo politikos lygmeniu. Su problemomis susipažino tiek
padaliniai, tiek LMS Nacionalinio biuro Jaunimo politikos komiteto narė, regioninės jaunimo
politikos koordinatorė Karolina Pinkevičiūtė.
Kilus klausimų visad galite susisiekti su Karolina Pinkevičiūte žemiau nurodytais
kontaktais.

PABAIGAI
Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra nepakeičiamas resursas
Jaunimo politikos koordinatoriams, kurių užduotis – bendradarbiaujant su valstybės institucijomis,
verslu ir kitomis organizacijomis, užtikrinti, kad LMS priimti sprendimai taptų realybe.
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Jaunimo politikos koordinatoriai moksleivių balsą išgirsta kiekvieno padalinio
Vadovų klubų protokolų pagalba. Protokolų apibendrinimus su Jaunimo politikos koordinatorių
komentarais kiekvieną mėnesį galite rasti www.moksleiviai.lt, Lietuvos moksleivių sąjungos
„Facebook“ paskyroje, Lietuvos moksleivių sąjungos padalinių socialinių tinklų paskyrose.

KONTAKTAI
Eldar Kokoškin
eldar@moksleiviai.lt
Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius
+370 625 72024
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Karolina Pinkevičiūtė
karolinapin@moksleiviai.lt
Regioninės jaunimo politikos koordinatorė
+370 621 94526
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