LAPKRIČIO MĖNESIO LMS VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS
2020 m. gruodis
VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS – 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 – 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 temų pristatyme.
TEMOS
1. Mokyklų tarybos.
2. Lietuvos moksleivių sąjungos XXX Asamblėja.
3. LMS tvaraus vystymosi tikslai.
4. LMS metinė veiklos programa SLURŠ.
5. Regioninė jaunimo politika.
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1. Mokyklų tarybos
Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti
mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Lietuvos
moksleivių sąjungai svarbu suprasti, kokios tavo mokykloje esančios Mokyklos tarybos
kompetencijos, ar su ja bendradarbiauja mokinių savivalda, ar apie ją žino visa tavo mokyklos
bendruomenė.
Dažniausiai pasitaikę atsakymai dėl mokinių tarybos yra tenkinantys. Tik mažoji
dalis apklaustų MS narių dėl tarybų jų mokyklose gūžčiojo pečiais – maža dalis apie šį organą
girdėjo pirmąkart ir didesnė dalis šį organą painioja su mokinių savivaldą. Atsižvelgiant į
didžiąją dalį teigiamų atsakymų galima suprasti, kad mokyklų tarybos yra aktyvios, tačiau jos to
neparodo, kitaip tariant nėra viešinimo, nėra ataskaitų. Svarbu paminėti, kad mažiausioji dalis
atsakiusiųjų žino, kad toks organas egzistuoja, tačiau nežino jo funkcijų, struktūros ir tikslo.
Kalbant apie Mokyklos taryboje atstovaujamą moksleivio balsą, didžioji dalis
delegatų teigė, kad balsui yra atstovaujama. Atstovai dalinosi patirtimi apie išklausomus
pasiūlymus, į kuriuos Mokyklų tarybos būtinai atsižvelgia, uniformų keitimus, mokyklos
inventoriaus atnaujinimus arba papildymus, kuomet buvo kreipiamasi į Mokyklos taryba.
Delegatai aptarė ir mokinių savivaldų narių įsitraukimą į Mokyklos tarybos
gyvenimą. Didžioji dalis moksleivių teigė, jog yra įsitraukę į veiklas ir procesus, tačiau neturi joje
tokios pat galios / įgaliojimų, kaip turi mokinių savivaldoje. Mažesnė atsakiusiųjų dalis paminėjo,
jog Mokyklos taryboje atstovauja mokyklos moksleivių balsui.
Bloguosius Mokyklos tarybų veikimo pavyzdžius delegatai įvardijo kaip retai
vykstančius susirinkimus, netikslingą atstovavimą, darbų neatlikimą, aktyvumo stoką,
nesutarimus tarp tėvų ir mokytojų. Gerieji pavyzdžiai – kartu su mokinių savivaldomis vykdomi
renginiai, pildomos iniciatyvos, mokyklos uniformos pokyčiai, išklausant moksleivių nuomonę,
2. Lietuvos moksleivių sąjungos XXX Asamblėja
Lapkričio 28 d. netradicinėje virtualioje erdvėje vyko jubiliejinė XXX
organizacijos Asamblėja. Asamblėjos metu turėjote galimybę išklausyti organizacijos
prezidentės Saros Aškinytės pateiktą LMS metines veiklos ir finansinę ataskaitas, Revizijos
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išvadas dėl šių ataskaitų ir pasiūlymus prezidentei bei jos komandai. Taip pat buvo suteikta
galimybė jums, mokinių savivaldų atstovams, užduoti bet kokius klausimus, susijusius su
ataskaitomis ir išvadomis.
Derėtų nepamiršti ir organizacijai labai reikšmingo, per Asamblėją priimto
dokumento, kurio tikslas persipina su idėjomis skatinti ekologišką vartojimą, keliavimą ir t. t.,
priėmimo – LMS tvaraus vystymosi tikslų. Apie jį išsiplėsime šiek tiek vėliau.
Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinio biuro jaunimo politikos komitetas nori
padėkoti visiems Asamblėjoje dalyvavusiems mokinių savivaldų atstovams už tai, jog nebuvote
abejingi, jog prisijungėte, reiškėtės ir atstovavote.
3. LMS tvaraus vystymosi tikslai
Lietuvos moksleivių sąjunga rūpestį dėl aplinkosaugos pirmą kartą išreiškė 2019 m.
kovo mėnenį, prisijungdama prie judėjimo „Fridays for future“ (liet. „Penktadieniai už ateitį“),
vėliau pateikdama rekomendacijas Lietuvos mokyklų mokinių savivaldoms dėl galimų veiksmų,
siekiant užtikrinti moksleivių įgalinimą mokyklose rūpintis ekologija. Taip pat 2019 m. spalio
mėnesį LMS inicijavo ir pradėjo metinę programą „Žalių ekologiškų mokyklų erdvė“ („Ž. E. M.
E.), kurios tikslas buvo, vykdant įvairaus pobūdžio šviečiamąsias, edukacines veiklas, skatinti
bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius moksleivius bei mokyklų bendruomenes atkreipti
dėmesį į ekologijos, aplinkosaugos svarbą ir keisti savo mokyklas bei požiūrį ir įpročius taip, kad
vykstantys kasdieniai procesai taptų mažiau žalingi aplinkai.
LMS norėdama skatinti moksleivius domėtis aplinkosauga ir organizuoti savo MS
darbą ekologiškai pristatė LMS tvaraus vystymosi tikslus. Tai LMS bendruomenei skirtas
veiksmų planas, kurį vykdydami artėsime prie darnaus ir tvaraus vartojimo, keliavimo, mažesnės
taršos, sąmoningos bendruomenės kūrimo ir ieškosime tvarumo ir kokybės santykio visose LMS
veiklose, iniciatyvose, projektuose ir visame LMS bendruomenės gyvenime.
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4. LMS metinė veiklos programa SLURŠ
Kaip jau esate susipažinę, kiekvienas mėnuo SLURŠ programoje yra skirtas
specifinei temai diskutuoti. Lapkričio mėnesį kalbėjote apie sveikatą, sveiką gyvenseną ir šeimos
sampratą.
Vadovų klubų metu jums buvo suteikta galimybė padiskutuoti apie mokykloje esantį
švietimą sveikatos tema, jai kenksmingus ir naudingus įpročius. Didžioji dalis moksleivių
paminėjo, jog yra pakankamai šviečiami šia tema. Tam būna pasitelkiamos biologijos pamokos,
paskaitos, vedamos kviečiamų lektorių, klasės valandėlės, skatinama sveikatai kenkiančių
priemonių prevencija (rūkymas, psichotropinių medžiagų ir alkoholio vartojimas). Ta pati dalis
moksleivių paminėjo ir epidemiologinę situaciją – šiuo laikotarpiu yra labiausiai fokusuojamasi į
priemones, siekiant apsisaugoti nuo siaučiančio viruso grėsmės. Mažiau negu pusė moksleivių
paminėjo, jog tradicinis turinio pateikimas dėl sveikatos ir žalingų įpročių yra pasenęs.
Moksleiviai pasiūlė į švietimo turinį apie sveikatą įterpti alternatyvias priemones, tokias kaip
informacinės technologijos, viktorinos (pvz., Kahoot, Quizizz).
Tęsiant apie Lapkričio Vadovų klubų metu keltus klausimus, mokinių savivaldų
atstovai turėjo galimybę išreikšti savo įžvalgas ir žinias dėl kreipimosi į specialistus pasijutus
blogai (emociškai, fiziškai). Dauguma delegatų paminėjo, jog žinotų, pas ką reikėtų kreiptis
mokykloje (socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos specialistai). Priešingu atveju
galėtų kreiptis į kitus asmenis (klasės vadovas), kurie galėtų tikslingai nurodyti specialistą.
Delegatai taip pat šnekėjo apie informacijos stygių dėl atsakingo šeimos planavimo.
Dauguma moksleivių nėra šviečiami apie atsakingą šeimos planavimą (išskyrus tikybos ir etikos
pamokų metu), o jeigu ir yra – švietimo būna neužtektinai norint suvokti darnios šeimos sampratą
ir išmokti atsakingai ją planuoti. Mažoji dalis delegatų pasisakė, kad apie atsakingą šeimos
planavimą yra šviečiami tėvų.
5. Regioninė jaunimo politika
Padaliniai organizuojamų Vadovų klubų metu išklausė mokinių savivaldų
pastebimas problemas regioninės jaunimo politikos lygmeniu. Su problemomis susipažino tiek
padaliniai, tiek nacionalinio biuro jaunimo politikos komiteto narė regioninės jaunimo politikos
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koordinatorė Karolina Pinkevičiūtė.
Kylant klausimų visada galite susisiekti su Karolina Pinkevičiūte žemiau nurodytais
kontaktais.
PABAIGAI
Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra neįkainojamas resursas
jaunimo politikos koordinatoriams, kurių užduotis, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir
nevalstybinėmis institucijomis, verslu ir kitomis organizacijomis, yra užtikrinti, kad LMS priimti
sprendimai taptų realybe.
Jaunimo politikos koordinatoriai Jūsų balsą išgirsta kiekvieno padalinio Vadovų
klubų protokolų pagalba. Protokolų apibendrinimus su Jaunimo politikos koordinatorių
komentarais kiekvieną mėnesį galite rasti mūsų interneto svetainėje moksleiviai.lt, LMS Facebook
puslapyje, LMS padalinių socialinių tinklų paskyrose.
KONTAKTAI
Eldar Kokoškin

Karolina Pinkevičiūtė

Darbo su mokinių savivaldomis koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: eldar@moksleiviai.lt

El. paštas: karolinapin@moksleiviai.lt

Mob. tel. nr.: +370 625 72024

Mob. tel. nr.: +370 621 94526
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