LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2020 m. balandis

NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos
Jaunimo politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę
apie kasmėnesiniuose, 36-ose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių
susitikimuose – Vadovų klubuose – diskutuosimas 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.

Programa „Ž. E. M. E.“

2.

SMMS
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3.

Nuotolinis mokymas(is)

4.

Valstybiniai brandos egzaminai
1. Programa „Ž. E. M. E.“
Programos „Ž. E. M. E.“ veikimo laikotarpiui einant į pabaigą ir 307 ambasadoriams

belaukiant gegužės mėnesio naujienlaiškio, norime apibendrinti kovo mėnesio temą bei pristatyti
naująją.
Balandžio mėnesio tema – oro tarša. Oro tarša yra viena iš opiausių aplinkosaugos
problemų pasaulyje. Kenksmingos medžiagos atmosferoje kenkia tiek žmonių sveikatai, tiek
aplinkai – nuo virš miesto kabančio smogo iki individualių namų kūrenimo. Jau nuo
industrializacijos pradžios pasireiškė oro tarša, jos problema pradėta spręsti nuo Paryžiaus
konvencijos, o PSO duomenys rodo, kad 9 iš 10 žmonių kvėpuoja oru, kuriame yra daug
teršalų. Tačiau, kas labiausiai teršia orą? Orą labiausiai teršia medžiagos, į orą patenkančios kuro
deginimo, naftos išgavimo procesų metu, taip pat iš atliekų, transporto priemonių išmetamų dujų.
Šį mėnesį, atsižvelgiant į situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, programos ambasadoriai vykdys
iššūkius, kurie nereikalaus kelti kojos iš namų: kurs ir dalinsis internetinėmis apklausomis bei
sieks išsiaiškinti kaip moksleiviai atvyksta į mokyklą. Taip pat namuose augins orą
dezinfekuojančius augalus ir rengs online protmūšius savo mokyklos bendruomenėms ir taip švies
jas oro taršos tema.
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Programos „Ž. E. M. E.“ ambasadorių skaičius jau perkopė 300! Džiaugiamės ir
primename, jog dar gali tapti programos „Ž. E. M. E.“ ambasadoriumi savo mokykloje:
https://www.moksleiviai.lt.
2. SMMS
Balandžio 7 dieną startavo nauja jaunimo organizacijų iniciatyva „Studentai –
moksleiviams, moksleiviai – studentams“ (SMMS). Tai iniciatyva, skirta moksleiviams, kuri
padeda atrasti mentorius, konsultuojančius juos mokslo, karjeros pasirinkimo ir kasdienybės
klausimais.
Prasidėjus karantinui Lietuvoje, pastebėta, kad moksleiviams trūksta bendravimo su kitais
žmonėmis, be to, nėra vienos vietos, kurioje būtų lengva atrasti moksleiviams aktualią informaciją
apie švietimo naujienas ar įvairias iniciatyvas. Todėl sukurta internetinė svetainė, kurioje yra
naudingos nuorodos ir informacija, padėsianti mokiniams.
Kiekvienas vyresnių klasių mokinys, studentas ar jau studijas baigęs asmuo gali tapti
SMMS mentoriumi. Mentorių tikslas – padėti moksleiviams su dalykinėmis žiniomis, duoti
patarimų, kaip efektyviai mokytis, naudoti tam tikras mokymosi platformas, planuoti savo
laiką. Norint tapti šios iniciatyvos dalimi, tereikia užsiregistruoti, sulaukti organizatorių patvirtinimo
ir pradėti veikti.
Iniciatyva planuojama vykdyti visą karantino laikotarpį. Visa pagalba moksleiviams yra
suteikiama naudojantis nuotolinio bendravimo priemonėmis.
SMMS organizatoriai – Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, Lietuvos studentų
sąjunga, Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Iniciatyvos globėja
– pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.

Asociacija
Konstitucijos pr. 25,
LT-08105 Vilnius

Tel. +370 679 74296
El. p. lms@moksleiviai.lt
www.moksleiviai.lt

Įm. kodas 191972732
A. s. LT84 7044 0600 0136 9875
AB SEB bankas, b. k. 70440

3.

Nuotolinis mokymasis

Atsižvelgdama į sunkumus, su kuriais susiduria nuotoliniu būdu besimokantys moksleiviai,
LMS paruošė rekomendacinį paketą mokinių savivaldoms bei atsakė į dažniausiai moksleivių
užduodamus klausimus (D.U.K). Gerinti nuotolinį mokymą(si) mokykloje gali tik tos mokyklos
bendruomenė, tad primygtinai skatiname jus, mokyklų atstovus, dalintis šia informacija ir
remtis rekomendacijomis siekiant pokyčių.
1. Kokia nuotolinio mokymo(si) patirtis jūsų mokykloje? Su kokiomis problemomis susiduriate?
2. Ar atlikote rekomenduojamą apklausą savo mokykloje? Galbūt ėmėtės kitų priemonių, jei taip,
kokių?
3. Ar aptarėte nuotolinio mokymo(si) problemas jūsų mokykloje su mokyklos administracija?
Kokių patirčių šiuo klausimu turite? Ar pavyko rasti sprendimo būdų?
4. Ar, jūsų bei kitų mokyklos moksleivių akimis, mokymo(si) situacija jūsų mokykloje su
kiekviena diena gerėja, ar prastėja? Kokios to priežastys bei pavyzdžiai?
5. Valstybiniai brandos egzaminai
Balandžio 9 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė naująsias
valstybinių brandos egzaminų datas. Šiuo metu numatyta, kad egzaminų sesija tęsis nuo birželio
22 dienos. Pasak ministro Algirdo Monkevičiaus, ši data leis abiturientams turėti daugiau laiko
pasirengti egzaminams ne tik nuotoliniu mokymu, kaip yra šiuo metu, bet ir numatoma pasirengimą
organizuoti įprastu būdu. Bus bendradarbiaujama ir su mokyklų administracijomis bei
savivaldybėmis, kad būtų sudaryta tinkama aplinka asmens higienai ir sveikatai.
Lietuvos moksleivių sąjunga pritaria VBE vykdymui įprasta tvarka, jei bus užtikrintos
šios sąlygos:
•

Kokybiškas nuotolinis ugdymas(is) karantino laikotarpiu (pvz.: sklandus nuotolinių

pamokų organizavimas; abiturientams užtikrinamos nuotolinės kontaktinės pamokos ir
konsultacijos vaizdo konferencijomis; …)
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•

Reikiamos techninės priemonės, skirtos nuotoliniam ugdymui(si) (pvz.: reikiama

įranga moksleiviams, skirta nuotoliniam mokymui(si); reikalinga interneto prieiga moksleiviams)
•

Egzaminų vykdymo metu užtikrinama tinkama sveikatos apsauga ir egzamino

dalyvių ir vykdytojų saugumas (pvz.: priklausomai nuo epidemiologinės situacijos Lietuvoje,
mažinti žmonių, laikančių egzaminą kabinetuose skaičių; užtikrinti reikiamą patalpų dezinfekavimą
bei vedinimą; suteikti apsauginių kaukių, kt.)
Tam, kad šios sąlygos būtų užtikrintos, LMS sieks į jas atkreipti švietimo
bendruomenės bei atsakingų institucijų dėmesį dalyvaudama Švietimo tarybos ir kituose
posėdžiuose bei bendradarbiaudama su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir iniciatyvomis,
kaip SMMS, ir skleisdama žinią apie jų veiklą.
Labai svarbu prisiminti, kad didžiausią įtaką nuotoliniam mokymui(si), taigi ir
abiturientų pasiruošimui, turi pačių moksleivių bei jų atstovų mokyklose veiksmai, tad dar kartą
skatiname telkti savo mokyklos moksleivius - ypač abiturientus - sprendžiant jūsų mokykloje
kylančias nuotolinio mokymo(si) problemas.
1. Kaip, jūsų mokyklos abiturientų nuomone, turėtų atrodyti VBE vykdymas šiais metais, kokių
sąlygų išpildymo tikisi?
2. Kokių atsižvelgimų - užduočių palengvinimų, vertinimo kriterijų pokyčių - jie tikisi iš
egzaminų sudarytojų ir vertintojų?
3. Kokia jų nuomonė nuotolinės kalbėjimo įskaitos klausimu? Galbūt jūsų mokyklose tokia
kalbėjimo įskaita jau įvyko – kokie abiturientų atsiliepimai?
PABAIGAI
Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra neįkainojamas resursas
Jaunimo politikos koordinatoriams, kurių užduotis bendradarbiaujant su valstybės 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
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kiekvieną mėnesį galite rasti moksleiviai.lt, LMS Facebook paskyroje, padalinių socialinių tinklų
paskyrose.
KONTAKTAI
Mykolas Kalmatavičius: mykolas@moksleiviai.lt

Karolina Pralgauskytė: karolina@moksleiviai.lt

Jaunimo politikos koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

Ignas Miškinis: ignasmis@moksleiviai.lt

Ieva Rinkevičiūtė: ieva@moksleiviai.lt

Jaunimo politikos koordinatorius

Programos „Ž. E. M. E.“ koordinatorė
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