LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2021 m. sausis
NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo
politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie
kasmėnesiniuose, 37-ose 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 dalyvaudami renginyje 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.

Lietuvos moksleivių sąjungos Žiemos forumas 2021;

2.

LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“;

3.

Kultūros pasas;

4.

Regioninė jaunimo politika.
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1.

LMS ŽIEMOS FORUMAS 2021

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, karantiną bei mobilumo ribojimus Žiemos forumo
organizatoriai ir koordinatoriai praeitų metų gruodžio 14 dieną pateikė pasiūlymą neorganizuoti
kontaktinio Žiemos forumo Kaune. Siūlyta alternatyva: organizuoti nuotolinį forumą šių metų
vasario 15–19 d. (mokinių žiemos atostogų metu). Taip pat akivaizdžiai suprantant, kad kontaktinės
Asamblėjos Žiemos forumo metu suorganizuoti nepavyks, siūlyta atšaukti šių metų sausio 23 d.
turėjusią vykti XXXI neeilinę Asamblėją (jos metu planuoti tvirtinti dokumentai teisiškai galimi
patvirtinti tik kontaktinės Asamblėjos metu).
Tad praeitų metų gruodžio 14–15 dienomis vykusiu LMS Valdybos balsavimu nutarta, kad
LMS Žiemos forumas vyks 2021 metų vasario 15–19 dienomis, o 2021 m. sausio 23 d. turėjusi
vykti asamblėja yra atšaukiama.
Vasario mėnesį vyksiančio forumo formatas bus labai panašus į nuotoliniu būdu vykusio
Rudens forumo, skirto LMS padalinių savanoriams. Jo metu vyks pranešimai, paskaitos, diskusijos,
taip pat bus organizuojamos tiek LMS nacionalinio biuro narių, tiek išorės ekspertų vedamos darbo
grupės, kuriomis bus siekiama užtikrinti, jog forumo metu būtent jūs, mokinių savivaldų atstovai,
įgytumėt naujų žinių bei kompetencijų, kurias galėsite pritaikyti tolimesnėje savivaldos ir mokinių
balso atstovavimo veikloje.
Norėdami kuo labiau atliepti jūsų poreikius organizuodami forumo darbo grupes,
formuodami jų temas bei kviesdami lektorius, atsižvelgsime į jūsų išsakytą nuomonę bei jums
aktualiausias temas. Savo mokinių savivaldos poreikius ir jums aktualias temas rašykite Facebook
grupėje „LMS Nacionalinis vadovų klubas 2020–2021 m. m.“ esančio įrašo apie Žiemos forumą
komentaruose.
Taigi, labai lauksime temų, kurios aktualios ir reikalingos jūsų mokinių savivaldos darbui ir
susimatome nuotolinio Žiemos forumo metu, apie kurį visa informacija pasieks jus tiek elektroniniais
paštais, tiek kitais kanalais.
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2. LMS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA „SLURŠ“

LMS metinės veiklos programos „SLURŠ“ numatytame plane sausio mėnuo yra skirtas
psichinės sveikatos, veiklos bei poilsio temomis, todėl Vadovų klubų metu kviečiame aptarti, ar
bendrojo lavinimo įstaigose yra kalbama apie psichinę sveikatą, jos gerinimo būdus, moksleivių
veiklos ir poilsio derinimą ir pan.
1. Ar moksleiviai žino, kas yra psichinė sveikata? Ar mokyklose kalbama apie šią temą?
2. Jeigu psichinę sveikatą išskaidytume į keletą pagrindinių temų – savivertę, emocijas ir
jausmus, savitvardą, pozityvų ir konstruktyvų mąstymą bei saviraišką – kuri iš temų
moksleiviams atrodytų aktualiausia ir įdomiausia? Temas išreitinguokite mažėjimo tvarka
ir būtinai pateikite argumentus, kodėl x tema yra svarbesnė už y temą.
3. Ar mokyklose yra kalbama apie laiko planavimą, įvairių darbų, užduočių derinimą su
laisvalaikiu, miego režimą? Ar moksleiviams trūksta tokių žinių?

Kilus klausimų, kreiptis:
Karolina Pralgauskytė
Jaunimo politikos ir metinės programos koordinatorė
El. paštas: karolina@moksleiviai.lt
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3.

KULTŪROS PASAS

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo
programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems
atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.
Nuo 2019 m. kalendoriniams metams kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo
ugdymo (išskyrus suaugusiųjų bendrojo ugdymo) programą, skiriama 15 EUR kultūrinio ir meninio
pažinimo ugdymui, akiračio plėtimui, šias lėšas panaudojant Kultūros paso paslaugų finansavimui.
Gaunamų paslaugų kiekis priklauso nuo pasirenkamų paslaugų kainos, tačiau nepaisant to,
kiekvienam mokiniui turėtų būti sudarytos sąlygos pasinaudoti bent viena 15 EUR
neviršijančia Kultūros paso teikiama paslauga. Procesus mokykloje koordinuoja mokymosi
įstaigos vadovo paskirtas Kultūros paso koordinatorius, kuris yra atsakingas už paslaugų užsakymą,
bendravimą su paslaugų teikėjais, lėšų stebėjimą, atskaitingumą ir kt.
1. Ar jūsų mokyklos mokiniai žino, kas yra Kultūros pasas? Ar mokykla naudojasi
teikiamomis paslaugomis?
2. Kaip mokiniai gauna informacijos apie teikiamas paslaugas (pvz.: seka informaciją
interneto svetainėje, juos informuoja klasių vadovai / dalyko mokytojai ar kt.)? Kokio tipo
paslaugos pasirenkamos dažniausiai?
3. Ar mokiniai norėtų turėti galimybę naudotis Kultūros paso paslaugomis individualiai? (Šiuo
metu naudotis Kultūros paso teikiamomis paslaugomis galima dalyvaujant grupinėse
veiklose.)
4. Kaip vertinate teikiamas Kultūros paso paslaugas? Ar pasirinkimas yra pakankamas,
atitinka moksleivių poreikius, naudojami metodai tinkami?
Atsižvelgiant į situaciją šalyje ir pasaulyje, dauguma paslaugų įgyvendinamos nuotoliniu
būdu, neformalusis vaikų švietimas nėra išimtis, tad:
5.

Kaip galėtų atrodyti kokybiškos Kultūros paso paslaugos, teikiamos nuotoliniu būdu,
modelis? Kokios sąlygos turėtų būti keliamos nuotoliniu būdu teikiamoms paslaugoms
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(pvz.: dalyvaujančių mokinių skaičiaus, laiko apribojimai ar kt.)? Kokios paslaugos yra
(ne)tinkamos teikti nuotoliniu būdu?
6.

Kokios galėtų būti nuotoliniu būdu vykdomos edukacijos? Kokiais būdais būtų galima
užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą? Kokios turėtų būti keliamos sąlygos, pasitelkiami
metodai, ryšio su paslaugos dalyviu (mokiniu) palaikymui, įsitraukimo užtikrinimui?

4. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA
Šioje skiltyje, 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.

KONTAKTAI
Eldar Kokoškin

Karolina Pinkevičiūtė

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: eldar@moksleiviai.lt

El. paštas: karolinapin@gmail.com
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