LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2020 m. gruodis

NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo
politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie
kasmėnesiniuose, 36-iose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių
susitikimuose – Vadovų klubuose – diskutuojamas temas.
Leidiniu Vadovų klubų dalyvius raginame naudotis tiek renginio, tiek pasiruošimo jam metu.
Ruošdamiesi, supažindinkite su nacionalinėmis temomis ir klausimais savo mokyklų moksleivius,
paklauskite jų nuomonės, kad atvykę į renginį galėtumėte atstovauti efektyviai ir argumentuotai.
Vadovų klubo metu leidinys tarnaus kaip gidas jūsų telefone ar nešiojamame kompiuteryje,
leidžiantis savarankiškai peržvelgti laukiančius klausimus, sugrįžti prie jau aptartos temos, prisiminti
prieduose pateiktą informaciją.
Šiame leidinyje pateikiamos tik nacionalinės temos, skirtos visoms LMS vienijamoms
savivaldybėms. Informaciją apie papildomas, jūsų savivaldybėje Vadovų klubuose aptarinėjamas
regioninės reikšmės temas savarankiškai pateikia LMS padaliniai.

TEMOS
1.

2021 m. brandos egzaminai;

2.

Karjeros ugdymas;

3.

LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“;

4.

Regioninė jaunimo politika.
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1.

2021 M. BRANDOS EGZAMINAI

2019–2020 mokslo metais, valstybėje įvedus pirmąjį visuotinį karatiną, atsižvelgiant į
epidemiologinę situaciją, valstybės švietimo sistemoje liko vienas, svarbus neišspręstas valstybinių
brandos egzaminų klausimas.
Šiais mokslo metais aktualijos neatvėso. Valstybėje įvedus antrąjį visuotinį karantiną, mums
svarbu suprasti, apie ką galvoja jūsų mokyklos moksleiviai. Turėdami nuomonę galėsime tikslingiau
atstovauti institucijose ir darbo grupėse.

Argumentuotai padiskutuokite:
1.

Kokios nuotaikos dėl artėjančių egzaminų vyrauja tarp tavo mokyklos abiturientų? Kas tam
daro įtaką?

2.

Ar apie artėjančius brandos egzaminus mokytojai kalbasi su moksleiviais? Būtent kokios
diskusijos dažniausiai vyksta?

3.

Su kokiomis didžiausiomis problemomis šiuo metu susiduria tavo mokyklos abiturientai
besiruošdami egzaminams?

4.

Ar mokyklos administracija, mokytojai bando tai spręsti? Kaip?

2.

KARJEROS UGDYMAS

Karjeros ugdymas – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios
ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Mokantis pagal ugdymo
karjerai pritaikytą programą, įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai turi galėti
pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose (profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimo,
atitinkamo išsilavinimo įgijimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, kvalifikacijos tobulinimo), tiek ir
tolesniuose jo etapuose.
Tačiau, prieš dvejus metus darytoje LMS apklausoje apie profesinį orientavimą, moksleivių
nuomonė toli gražu ne visose ugdymo įstaigose karjeros ugdymas veikia taip, kaip turėtų.
Todėl LMS Jaunimo politikos komitetas nori išsiaiškinti, kokia dabartinė situacija yra
mokyklose su karjeros ugdymu, ar kažkas pasikeitė per dvejus metus:
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1. Ar užtenka specialistų, kurie teikia pagalbą moksleiviams? Ar yra mokyklų, kuriose jų
išvis nėra?
2. Kaip dažnai ir ar organizuojamos išvykos ir/ar susitikimai su profesinio rengimo centrais?
3. Kaip dažnai ir ar organizuojamos išvykos ir/ar susitikimai su kolegijomis/universitetais?
4. Kokios yra galimybės pažinti ir suprasti įvairias specialybes? Ar mokykla kažkuo prie to
prisideda? Ką reikėtų daryti kitaip?
5. Kokios pagalbos planuojant savo karjerą reikėtų labiausiai? Kas būtų geriau, karjeros
specialistas kiekvienoje mokykloje / mieste?
6. Kaip turėtų atrodyti tobulas karjeros ugdymas?
7. Ar karjeros specialistas mokyklose konsultuoja nuotoliniu būdu?

3. LMS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA „SLURŠ“
LMS metinės veiklos programos „SLURŠ“ plane gruodžio mėnuo yra skirtas lytinio brendimo
temai, todėl kviečiame tarpusavyje padiskutuoti, ar mokyklose ši tema yra aptariama pakankamai,
kokių pokyčių norėtų moksleiviai bei kokiomis gerosiomis patirtimis jie gali pasidalinti.
1. Ar mokyklose kalbatės lytiškumo tema, o tiksliau, ar kalbatės apie paauglystėje atsirandančius
kūno pokyčius, menstruacijas, saugius lytinius santykius, neplanuotą nėštumą, kontraceptines
priemones ir pan.?
•

Jei taip – su kokiais žmonėmis (mokytojais, lektoriais, sveikatos specialistu ir t. t…)
apie tai kalbatės?

•

Jei ne – ar manote, kad ši tema turėtų būti aptariama dažniau?

2. Kokias pagrindines temas norėtumėte paliesti diskutuojant apie lytinio brendimo temą:
kontraceptinių priemonių naudojimą, emocinę būklę paauglystėje, paauglystėje atsiradusius
kūno pokyčius, saugius lytinius santykius, lyčių stereotipus ir pan.?
3. Ar šiuo metu mokyklose nuotoliniu būdu vyksta lytiškumo pamokos / paskaitos?
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Kilus klausimų, kreiptis:
Karolina Pralgauskytė
Jaunimo politikos ir metinės programos koordinatorė
El. paštas: karolina@moksleiviai.lt

4. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA
Vadovų / Delegatų klubai yra vienintelis reguliarus LMS renginys jaunimo politikos tema,
prieinamas visiems LMS nariams. Vykdami visuose padaliniuose, Vadovų / Delegetų klubai sudaro
galimybes kiekvienos vienijamos mokyklos atstovus supažindinti su ne tik LMS, bet ir švietimo
politikos aktualiausias klausimais; ne tik supažindinti, bet ir įtraukti į diskusiją, skatinti mąstyti,
galvoti išvadas ir siūlymus, dalintis žiniomis bei nuomonėmis su kitais moksleiviais. Todėl, Lietuvos
moksleivių sąjungai yra svarbu suprasti jūsų mieste vykstančių Vadovų / Delegatų klubų efektyvumą
ir kartu su LMS padaliniais gerinti jų kokybę.
1. Kokia tavo nuomonė apie dabartinius vykstančius Vadovų / Delegatų klubus? Kodėl?
2. Kokiais būdais LMS ir LMS padaliniai galėtų gerinti Vadovų/Delegatų klubų kokybę?
3. Ar prieš Vadovų / Delegatų klubą tave ir tavo mokinių savivalda pasiekia Temų
pristatymai? Ką apie juos manai?
4. Ar mokykloje mokinių savivaldos atstovas Tavo mokykloje pristato būsimas Vadovų /
Delegatų klubų Temas? Kokiais būdais?
Šioje skiltyje, taip pat su savo mieste esančiu padalinio pirmininku, regioninės jaunimo
politikos koordinatoriumi aptarsite Jūsų mieste, rajone esančius svarbius klausimus, kitas aktualias
temas, problemas. Prieš Vadovų klubą su savo komandomis, mokyklos bendruomenę galite pasiruošti
Jums aktualius klausimus, išsiaiškinti šiuo metu vyraujančias problemas Jūsų mokykloje, padalinio
pirmininkas ir savanoriai padės tai išspręsti, patars.
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KONTAKTAI
Eldar Kokoškin

Karolina Pinkevičiūtė

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: eldar@moksleiviai.lt

El. paštas: karolinapin@moksleiviai.lt
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