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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS  
METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS  

„SLURŠ“ APRAŠAS 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, 

vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti 

organizacija. Šiuo metu LMS, vienydama daugiau nei 500 mokinių savivaldų, turi 36 padalinius šalies 

savivaldybėse, kuriuose dirba per 1000 savanorių. 

Veikdama jau ilgus metus, LMS atstovauja moksleivių interesams ne tik regioniniu, bet ir 

nacionaliniu lygmeniu, ugdo visapusiškai kompetentingą moksleivių bendruomenę, organizuoja bei 

inicijuoja įvairaus pobūdžio veiklas: siekdama prisidėti prie emocinės aplinkos Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose gerinimo, vykdė programą „Emocija+“, norėdama sustiprinti pilietiškumo ir 

patriotiškumo vertybes bei paminėti Lietuvos 100-metį – programą „Laiko kapsulė“,  programą  

„Žmogus be sienų“, kuria buvo siekiama, kad kuo daugiau moksleivių ugdytų savo finansinio 

raštingumo, verslumo kompetencijas bei suprastų savo ateities karjeros galimybes, taip pat, 

programos „Ž. E. M. E.“ veiklomis aktyviai siekė atkreipti dėmesį į ekologijos, aplinkosaugos 

svarbą ugdymo įstaigose.  

LMS, reaguodama į šiandienines diskusijas dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimosi 

šeimai įgūdžių trūkumo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių, mokyklų 

bendruomenių, dėmesį į šių temų aktualumą, inicijuoja ir 2020 m. spalio 20 d. pradeda vykdyti 

metinę programą, skirtą informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau 
kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis.  
Programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, bendrojo lavinimo mokyklose 

besimokančius moksleivius, informuoti apie sveikatos ir lytiškumo sampratas, sveikatai naudingus 

įpročius, psichinės ir socialinės sveikatos skirtumus bei skatinti mokyklos bendruomenes užtikrinti 

kokybišką ir moksleiviams suprantamą lytiškumo ugdymą. 

Programos koncepcija bei įgyvendinimo priemonės – LMS, vienydama daugiau nei 500 

mokinių savivaldų ir turėdama 36 padalinius visoje šalyje, stengsis inicijuoti įvairias diskusijas 

Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai klausimais, Vadovų (Delegatų) klubų metu 
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moksleiviai bus kviečiami nagrinėti ir dalintis savo patirtimi, turimomis žiniomis. LMS Narės – 

mokinių savivaldos – kiekvieną mėnesį gaus virtualius naujienlaiškius, rekomendacijas ar iššūkius, 

kurie prisidės prie kiekvienos mokyklos moksleivių informavimo jiems aktualiomis temomis, o LMS 

padaliniai savo vykdomose veiklose vis dažniau paminės ir dėmesį skirs programos tiksluose 

numatytų temų analizavimui. LMS metinės programos ambasadoriai kartu su LMS Nacionalinio 

Biuro atstovais sieks užtikrinti programos efektyvumą, kokybišką vykdymą bei tikslo įgyvendinimą. 

Lietuvos moksleivių sąjunga viliasi, jog mokyklų bendruomenėms bus svarbu pokyčio siekti 

drauge bei kartu sukurti kokybiškesnį, patrauklesnį ir moksleivių poreikius atliepiantį sveikatos, 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimą.  

Prezidentė           Sara Aškinytė 


