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padaliniai Lietuvoje

mokinių savivaldų

savanorių

Lietuvos
moksleivių
sąjunga
visuomeninė, savanoriška, 
pelno nesiekianti, vienintelė 
Lietuvos moksleivių interesams 
atstovaujanti bei Lietuvos
mokinių savivaldas vienijanti
organizacija.

35

~1000
>500

3



1.

Mokymų tinklas
Mokymų tinklas – tai Lietuvos moksleivių sąjungos tinklas, kurį 
sudaro moksleiviai, mokymų vadovai. Tinklas yra atsakingas 
už mokymus mokinių savivaldoms bei moksleiviams.

LMS Mokymų vadovas (toliau – Mokymų vadovas) – Moksleivis, 
gebantis paruošti individualius bei kokybiškus mokymus; Savo 
srities ekspertas, gebantis vesti mokymus įvairiomis temomis; 
Moksleivis turintis patirties darbe su mokinių savivaldomis.

Suteikti unikalius ir profesionalius mokymus, pritaikytus 
pagal savivaldos ar moksleivių poreikius.

2.Suteikti profesionalią pagalbą savivaldoms ir jasstiprinti.

3.Kelti mokinių savivaldų bei moksleivių kompetencijas.

Mokymų vadovų tikslai: 
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Mokymai
                

mokinių
                savivaldoms

                Priemonė, skirta stiprinti savivaldas.

Mokinių savivaldos gali rinktis iš 13 siūlomų mokymų 
gairių, tačiau taip pat yra galimybė siūlyti norimas 
gaires. Kiekviena mokinių savivalda individualiai dėlio-
jasi mokymų turinį pagal poreikius, o mokymų vadovai 
visada gali prisitaikyti prie mokinių savivaldos lūkesčių 
bei norų.

Priemonė, skirta savivaldų tobulėjimui tam tikrose srityse.
Mokymai kiekvienai savivaldai yra ruošiami individualiai.

1.

Mokymai yra nemokami ir į juos gali registruotis visos 
mokinių savivaldos. Registracija mokymams:
https://www.moksleiviai.lt/mokymai-mokiniu-savivaldoms/

2.
Mokymai gali vykti gyvai arba nuotoliniu būdu.3.
Vieniems mokymams savivalda gali išsirinkti iki trijų 
gairių. Mažiausias potemių skaičius yra nustatomas ati-
tinkamai pagal kiekvieną gairę.

4.
Mokymų trukmė priklauso nuo savivaldos pasirinkto 
mokymų turinio. 5.
Užsiregistravus mokymams, Mokymų vadovas su savival-
da susisiekia per 5 d. d. 6. 5

https://www.moksleiviai.lt/mokymai-mokiniu-savivaldoms/
Kamile
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Mokymų metu Mokymų vadovai pateikia teorinę infor-
maciją pagal savivaldos pasirinktas gaires ir jų potemes, 
o gautos žinios įtvirtinamos atliekant praktiką. 

7.
Po mokymų Mokymų vadovas savivaldai parengia re-
komendacijas, kaip tęsti darbą po mokymų. Tas pačias 
rekomendacijas gauna ir savivaldos koordinatorius tam, 
kad galėtų prižiūrėti ir padėti savivaldai užtikrinti 
mokymų tęstinumą.

8.

Mokymų gairės

Atstovavimas
Atstovavimo mokymų metu savivaldos nariai bus supažindinami 
su atstovavimo pagrindais, jaunimo politikoje naudojamomis 
sąvokomis, jaunimo politikos struktūros rūšimis, diskutuos kuo tai 
yra naudinga ir kaip mokinių savivalda gali įsitraukti į jaunimo 
politikos procesus. Taip pat mokymų metu savivalda gilinsis į 
jaunimo politikos struktūras, jos formavimą ir įgyvendinimą tiek 
nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu. 

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:
Atstovavimo pagrindai;
Jaunimo politika;
Regioninė jaunimo politika;
Kita...

MS yra stipri ir nori kelti savo 
kompetencijas;
MS nori labiau įsigilinti į
jaunimo politikos procesus.

Dokumentų rašymas
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Dokumentų rašymo mokymų metu savivalda bus supažindinama 
su bendrosiomis dokumentų rengimo nuostatomis. Pagal pasi-
rinktą dokumentą gilinsis į jo struktūrą ir rašymą, nagrinės
dokumentų pavyzdžius.

Komandos santykiai
Komandos tarpusavio santykių (mikroklimato) mokymų metu
ssavivaldos nariai bus supažindinami su komandos formavimo 
pagrindais – grupės ir komandos skirtumais, aiškinis komandos 
formavimosi etapus, diskutuos apie komandos reikšmę. Taip pat 
savivalda gilinsis į emocinį intelektą, jo naudą, emocijų valdymą. 
Mokymų metu savivalda bus supažindinta ir su komandos vaid-
menimis bei kalbės apie bendravimą bei darbą komandoje. 

Veiklos planas;
Mokinių savivaldos nuostatai;
Mokinių savivaldos
protokolas;
Mokinių savivaldos projektas;
Pozicija / rezoliucija;
BBendrosios dokumentų
rengimo nuostatos;
Kita...

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:

Komandos formavimo
pagrindai;
Emocinis intelektas;
Komandos sudėtis ir vidiniai 
procesai;
Klaidos ir jų analizavimas;
KiKita...

MS naujai susiformavo ar
pasikeitė MS sudėtis;
MS nariai mažai pažįsta vieni 
kitus;
MS trūksta bendravimo
komandos viduje;
PPrastas MS susirinkimų lankymas;
MS nariai vengia prisiimti
atsakomybes.

MS planuoja rašyti projektą;
MS planuoja rašyti veiklos planą;
MS nori turėti sekretoriatą; 
MS nori išmokti rašyti pozicijas
/ rezoliucijas;
MS neturi nuostatų arba nori juos
ttaisyti;
MS nori sužinoti, kaip tvarkingai 
rašyti ir tvarkyti dokumentus.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:
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Laiko planavimas
Laiko planavimo mokymų metu savivaldos nariai kalbės apie 
laiko planavimą ir jo reikšmę, mokysis planuotis savo asmeninį 
laiką, bus supažindinami su laiko planavimo metodais ir techni-
komis. Taip pat kalbės apie darbo pasidalijimą komandoje, jo 
formas bei aptars atsakingų asmenų svarbą darbų pasidalijime. 

Asmeninio laiko planavimas;
Laiko planavimo metodai ir 
technikos;
Komandos laiko planavimas;
Kita...

MS netinkamai paskirstomi darbai;
MS nesilaiko deadline’ų; 
MS nariai nori susipažinti su laiko 
planavimo metodais ir būdais.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:

Lyderio vaidmuo
komandoje
Lyderio vaidmens komandoje mokymų metu savivaldos nariai
gilinsis į lyderystę bei lyderio bruožus, diskutuos apie lyderius ir 
autoritetus. Taip pat kalbės apie susirinkimų struktūrą bei jų 
dažnumą, efektyvų komandos darbą ir jos pažinimą, aiškinsis
lyderio įtaką komandai. 
 

Viskas apie lyderystę;
Aš – lyderis;
Susirinkimų vedimas ir jų
organizavimas;
Darbas su komanda;
Kita...

MS yra ne lyderiaujama, o
vadovaujama;
Netinkamai ir neefektyviai vedami 
MS susirinkimai;
Nėra dirbama su komanda;
Komandoje nėra išreikštas lyderis;
KKomandoje nėra suderintas
neformalus bendravimas ir darbas.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:



Mokinių savivaldos
darbo pagrindai
Mokinių savivaldos darbo pagrindų mokymų metu savivaldos 
nariai bus supažindinti su mokinių savivaldos veikla jos nauda 
bei svarba moksleiviams, gilinsis į mokinių savivaldos veiklos 
sritis. Taip pat mokymų metu savivalda gilinsis į atstovavimą, 
kalbės apie atstovavimą mokykloje bei mokyklos vidaus prob-
lemų sprendimą. Mokymų metu savivalda aiškinsis pareigybes 
komandoje ir pagal ką jos yra skirstomos, kalbės apie komitetus, 
jų jų reikšmę ir funkcijas.

 
Mokinių savivaldos
pagrindai;
Atstovavimas (vidinis
atstovavimas);
Pareigybės komandoje;
Komitetai;
Darbo shemDarbo shemos ir
reflektavimas;
Kita...

MS nėra susipažinusi su savivaldos 
darbo principais;
MS yra naujais susiformavusi;
MS darbas nėra sistemingai
paskirstytas bei yra neefektyvus;
MS neatlieka savo pagrindinės
funfunkcijos – atstovauti savo mokyklos 
MS neturi komitetų, tačiau norėtų 
juos turėti.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:

Įvaizdžio formavimas
Mokinių savivaldos įvaizdžio formavimo mokymų metu savival-
dos nariai bus supažindinami su įvaizdžio formavimu ir jo 
būdais, diskutuos apie įvaizdžio reikšmę. Taip pat savivalda
gilinsis į komunikavimą su tam tikra tiksline grupe, įvaizdžio 
svarbą tos grupės atžvilgiu.
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Įvaizdžio formavimo
pagrindai;
Komunikavimas su
administracija ir kitais 
mokyklos valdymo organais;
Komunikavimas su
mokmokyklos moksleiviais;
Komunikavimas su mokinių 
savivaldos kuratoriumi ir
savivaldos viduje;
Kita...

Mokyklos moksleiviai nežino, ką 
veikia MS;
MS neturi savo narių taisyklių;
MS turi prastą ryšį su savo
mokyklos moksleiviais;
MS naujai susikūrusi;
MS nėra atskaitinga savo
mokmokyklos bendruomenei;
MS turi prastus santykius su
mokyklos administracija.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:

Paramos gavimas

Problemų išsigrynini-
mas ir sprendimas

Paramos gavimo (rinkodaros) mokymų metu savivaldos nariai 
kalbės apie paramą, jos tipus, įmonių paiešką. Taip pat mokymų 
metu savivalda aiškinsis apie komunikaciją su rėmėjais – laiškų 
rašymą, skambučius ir pan. Mokymų metu savivalda bus 
supažindinama ir su svarbiais bei reikalingais dokumentais 
rinkodaros darbe.

 Paramos gavimo pagrindai;
Darbas su rėmėjais;
Rinkodaroje reikalingi
dokumentai;
Kita...

MS turi savo rinkodaros komitetą;
MS veikla nėra finansuojama;
MS reikia papildomo finansavimo 
kokybiškesniam veiklos vykdymui;
MS nariai nežino, kaip ieškoti
paramos.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:
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Problemų išsigryninimo ir jų sprendimo mokymų metu savivaldos 
nariai kalbės apie problemos išsigryninimą, informacijos su-
rinkimą, ankstesnes patirtis bei mokysis ją analizuoti. Taip pat 
kalbės apie problemos sprendimo etapus, strategijas bei 
kylančias kliūtis sprendžiant problemą. Mokymų metu savivalda 
bus supažindinama su advokacija, jos planu ir taikymu
praktikoje.

Problemų išsigryninimas ir jų 
analizavimas;
Problemų sprendimas;
Advokacija;
Kita...

MS nariai nėra susipažinę su
advokacija;
MS nemoka išsigryninti ir analizuoti 
iškilusių problemų;
MS nemoka arba netinkamai 
sprendžia iškilusias problemas;
MS nedaMS nedaro savo veiklos analizės ir 
refleksijos.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:

Renginių organizavimas
Renginių organizavimo mokymų metu savivalda bus supažindi-
nama su renginių formomis bei jų klasifikavimu, kalbės apie 
idėjų generavimą, renginio koncepcijos kūrimą, pareigybių pasi-
skirstymą. Taip pat kalbės apie komunikavimą su svečiai, lekto-
riais ir pan. Mokymų metu savivaldos nariai diskutuos apie 
įvaizdį renginio metu, kritines situacijas ir kaip jose elgtis. Be to 
aptars ir po renginio vykstančius procesus, tokius kaip renginio 
refleksija, padėkos lektoriams ir pan.

 

Renginių organizavimo 
pagrindai;
Renginio organizavimo
procesas;
Įvaizdis ir kritinės situacijos 
renginio metu;
Procesai po renginio;
KiKita...

MS nariai neturi arba turi mažai
patirties organizuojant renginius;
MS renginiai būna chaotiški,
neorganizuoti ar nenusisekę;
MS sunku generuoti renginio idėjas;
MS nariai nežino, kaip organizato-
rius turi elgtis rius turi elgtis renginio metu;
MS netinkamai pasiskirsto pareigy-
bės renginio metu.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:



Ryšiai su visuomene
Ryšių su visuomene mokymų metu savivaldos nariai gilinsis į 
išorinę komunikaciją, jos reikšmę mokinių savivaldai, kalbės apie 
komunikacijos kanalus, ką ir kaip juose viešinti. Taip pat bus
aptarta vizualika ir jos reikšmė komunikacijoje. Mokymų metu 
savivalda kalbės apie komunikacijos planavimą, tikslines
auditorijas.

 

Tikslų siekimas,
motyvacija
Tikslų siekimo, motyvacijos mokymų metu savivalda gilinsis į 
tikslų svarbą kiekvieno gyvenime bei komandoje, kalbės apie 
tikslų išsikėlimo būdus ir strategijas. Taip pat mokymų metu
savivaldos nariai diskutuos apie motyvaciją, jos svarbą, įtaką
komandos darbui.

 

Komunikacijos pagrindai;
Komunikacijos kanalai;
Vizualika;
Komunikacijos planavimas;
Kita...

Mokyklos moksleiviai nežino ką 
veikia MS;
MS neviešina mokyklos
bendruomenei informacijos apie
nuveiktus darbus; 
MS neseniai susikūrė savo 
socialinius tinklus;
MS nariai nMS nariai neturi įgūdžių arba žinių 
vizualikos kurime;
Mažas susidomėjimas savivaldos
organizuojamais renginiais;
MS neturi arba turi mažai patirties 
darbe su išorine komunikacija.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:
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Tikslų reikšmė ir prasmė;
Tikslų išsikėlimas;
Motyvacija;
Kita...

MS neturi savo veiklos darbo
strategijos;
MS neturi išsikėlusi komandinių 
tikslų;
MS nariai yra nemotyvuoti;
NNe visa komanda yra įtraukiama į 
MS darbą;
MS nariai nemoka išsikelti savo 
tikslų.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:

Viešasis kalbėjimas
Viešojo kalbėjimo mokymų metu savivaldos nariai bus
supažindinami su kalbos struktūra ir jos rašymu, kalbės apie 
kūno kalbą, temos atskleidimą ir įtaigumą, auditorijos
sudominimą. Taip pat diskutuos apie viešojo kalbėjimo
baimę, kalbos pasiruošimą.

 

Kalbos struktūra ir jos
rašymas;
Įtaigumas ir auditorijos 
valdymas;
Pasiruošimas kalbai;
Kita...

Leidinyje gali būti aprašytos ne visos situacijos prie mokymų gairių, 
tad rekomenduojama pasitarti su mokinių savivaldos
koordinatoriumi ar mokymų vadovu.

MS nariai nori išmokti rašyti kalbą;
MS nariai turi viešojo kalbėjimo 
baimę;
MS nariai nori išmokti kalbėti
įtaigiai;
MS nemoMS nemoka suvaldyti auditorijos 
renginių ar kitų veiklų metu.

Potemės: Rekomenduojama rinktis, jei:
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Kitos mokymų
vadovų paslaugos

Renginiai ir kt.
Mokymų vadovas gali atvykti ir į mokinių 
savivaldos renginius, kitas savivaldos ar 
mokyklos veiklas. 
Dėl renginių ar kitų veiklų kreiptis
apačioje nurodytais kontaktais.

Konsultacijos
Mokymų vadovai teikia konsultacijas

savivaldoms nuo „„kokius mokymus pasi-
rinkti“ iki „„kokius metodus savivalda gali 
naudoti naujos komandos formavimui”.

Dėl konsultacijos kreiptis apačioje
nurodytais kontaktais.
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Kontaktai
LMS Mokymų koordinatorė

Erika Karaliūtė
erika@moksleiviai.lt
+370 613 08588

Lorem Ipsum

2020


