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LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS 

2020 m. gegužė 

 

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.  

 

               T E M O S 

1. LMS anketa moksleiviams. 

2. Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tyrimo ataskaita. 
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3. Iniciatyva „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams (SMMS)“. 

4. Tyrimas dėl ugdymo(si) proceso, šį organizuojant nuotoliniu būdu,  

kokybės bei įtakos pasiruošimui brandos egzaminams. 

5. Mokslo metų organizavimas, lengvėjant karantino sąlygoms. 

6. Programa „Ž. E. M. E.“ 

 

1.    LMS anketa moksleiviams. 

 

Ugdymo(si) procesui persikėlus į virtualią erdvę – prasidėjus nuotoliniam mokymui(si), 

moksleiviai susidūrė su įvairiais sunkumais. Todėl Lietuvos moksleivių sąjunga, reaguodama į 

esamą situaciją, kviečia moksleivius, anoniminėje anketoje, pasidalinti savo nuomone, 

pastebėjimais bei užduoti rūpimus klausimus nuotolinio mokymo(si), VBE, emocinės aplinkos 

ir kitomis aktualiomis temomis. 

Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos komitetas, remdamasis gauta 

informacija, atsakė į dažniausiai kylančius klausimus, kreipėsi į atitinkamas institucijas (Švietimo, 

mokslo ir sporto ministeriją, Lietuvos psichologijos studentų asociaciją) ir LMS internetinėje 

svetainėje parengė  D. U. K. skiltį, kurioje galima rasti atsakymus į užduotus klausimus. 

Kadangi anketoje aktualiausia ir populiariausia tema buvo susijusi su valstybiniais 

brandos egzaminais, gautus klausimus pateikėme Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kuri 

atsakymais taip pat pasidalino savo internetinėje svetainėje. Skaitykite čia: 

https://bit.ly/2XRyCtw 

Kviečiame ir toliau aktyviai reikšti savo nuomonę, užduoti rūpimus klausimus bei 

pasidalinti savo pastebėjimais nurodytoje anketoje.  

 

2.     Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tyrimo ataskaita. 

 

Lygiai prieš metus, remiantis Vadovų klubų protokolų duomenimis, Nacionalinė 

mokyklų vertinimo agentūra kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga parengė apklausą visiems 

https://www.moksleiviai.lt/d-u-k/
https://www.moksleiviai.lt/d-u-k/
https://bit.ly/2XRyCtw
https://www.moksleiviai.lt/apklausos/anketa-moksleiviams/?fbclid=IwAR0H43nD9fDx7tgvAvs7DKhVr0J--cxqTsK8c88KgWxsvu3ZQN3wmP0Ud0k
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Lietuvos 5–10 klasių moksleiviams, siekiant išsiaiškinti mokinių patirtis dalyvaujant socialinėje-

pilietinėje, pažintinėje kultūrinėje veikloje bei išgirsti nuomonę apie šių veiklų vykdymą 

įvairiose apskrityse.  Moksleiviai galėjo pasiūlyti, ką reikia keisti, tobulinti mokinių socialinės-

pilietinės ir pažintinės kultūrinės veiklos organizavime. 

Tyrimas vyko net keletą mėnesių, o jo rezultatai buvo nagrinėjami ir analizuojami labai 

atsakingai, tad norime pristatyti galutinę šio tyrimo analizę, kurioje galite rasti įvairias 

rekomendacijas, veiklų gerinimo pasiūlymus, moksleivių išsakytą nuomonę ir pan.: 

https://bit.ly/2WfltJy 

 

3.      Iniciatyva „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams (SMMS)“. 

 

Per mėnesį iniciatyvos „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“ 

veikimo, į veiklas įsitraukė apie 400 dalyvių! Mentorystės programos dėka daugiau nei 120 

moksleivių kasdien gauna pagalbą ir konsultacijas iš jiems priskirtų mentorių. Įvyko dvi 

dešimtys seminarų, ateityje jų numatyta dar daugiau! 

Seminarai skirtingomis temomis yra organizuojami bendradarbiaujant su aukštosiomis 

mokyklomis, iniciatyvos partneriais. Artėjant egzaminų sesijos pradžiai, planuojama, jog seminarai 

bus orientuojami labiau į egzaminų ir pasiruošimo jiems temas, neatmetama ir konsultacijų idėja. 

Aktualios informacijos, patarimų, naudingų nuorodų apie nuotolinį mokymą(si), 

pasiruošimą BE, karantino metu veikiančias iniciatyvas ir dažniausiai kylančius klausimus galite rasti 

iniciatyvos puslapyje (https://smms.lt/aktuali-informacija/). O naujienas, informaciją apie seminarus 

rekomenduojame sekti SMMS Facebook puslapyje. 

 

1. Ar įsitraukiate į iniciatyvos veiklas? Jei taip – kokiais būdais (mentorystės programa, 

dalyvavimas seminaruose)? Jei ne – kodėl? (Trūksta informacijos, neaktualus turinys ar kt.) 

2. Ar manote, jog tokio pobūdžio iniciatyvos yra patrauklios ir reikalingos moksleiviams? Kaip 

būtų galima tobulinti, ko trūko iniciatyvos veiklose? 

https://bit.ly/2WfltJy
https://smms.lt/aktuali-informacija/
https://www.facebook.com/smms.projektas/
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4.     Tyrimas dėl ugdymo(si) proceso, šį organizuojant nuotoliniu būdu, kokybės bei 

įtakos pasiruošimui brandos egzaminams. 

 

Balandžio mėnesį LMS pradėtas tirti ugdymo(si) proceso, šį organizuojant nuotoliniu 

būdu, kokybė ir įtaka pasiruošimui brandos egzaminų procesui. Į tyrimą įsitraukė beveik visos LMS 

vienijamos mokinių savivaldos. Pateikti rezultatai parodė, kad apklausą dėl nuotolinio vykdė apie 

40% mokinių savivaldų. Apie 20% mokinių savivaldų ėmėsi daryti pokytį savo mokyklose, 

pateikdami apklausos rezultatus administracijai ir prisidedame prie ugdymo(si) proceso 

gerinimo. Apklaustieji abiturientai pasisakė už egzaminų užduočių lengvinimą, užtikrinimas 

priemones apsaugoti sveikatai (guminės pirštinės, kaukės su respiratoriais), mažesnį žmonių tankį 

klasėse egzamino sesijos metu ir egzaminų laikymą mokyklose, kuriose abiturientai mokosi.  

 

1. Ar Jūsų mokinių savivalda buvo informuota dėl vykdomų apklausų? Kaip vertinate tokią darbo 

metodiką, atstovavimą atliekant apklausas? 

2. Ar mokykloje buvo pasiektas pokytis dėl nuotolinio mokymo(si)? Jeigu buvo, pasidalinkite 

savo įžvalgomis. 

 

5.     Mokslo metų organizavimas, lengvėjant karantino sąlygoms. 

 

Gegužės 8 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) paskelbė rekomendacijas 

mokykloms dėl ugdymo(si) proceso organizavimo 2020 m. birželio mėnesį. Rekomendacijose 

pateikiamas siūlomų veiklų mokykloms sąrašas – skatinama vykdyti kitas edukacines, 

neformaliojo švietimo veiklas, individualias konsultacijas mokykloje nuotoliniu ar įprastu būdu 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3adae430912611ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3adae430912611ea9515f752ff221ec9
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(jei karantinas bus pasibaigęs), pasitelkti gerosios praktikos pavyzdžius (bendradarbiavimas tarp 

mokytojų, su tėvais (globėjais), kitomis mokyklomis ir kt.) Rekomenduojama organizuoti veiklas, 

kurios skatintų mokinius kelti mokymosi tikslus reflektuoti, įsivertinti.  

Dėl ugdymo proceso baigimo ŠMSM vykdė konsultacijas su savivaldybių, mokyklų 

vadovų, mokytojų ir mokinių atstovais. Pažymima, kad ugdymo procesas neturėtų baigtis anksčiau 

negu birželio 1 d., bet, jei per visus mokslo metus ugdymas buvo intensyvinamas ir programa yra 

baigta iki birželio 1 d., mokyklos vadovas kartu su bendruomene gali nuspręsti ugdymą baigti.  

 

1. Kokia jūsų nuomonė apie grįžimą į kontaktinį mokymą(si) mokyklose? Ar palaikote ar 

pasisakote prieš? Į kuriuos aspektus reikėtų atsižvelgti?  

2. Ar esate informuoti, kaip mokymo(si) procesą toliau organizuos jūsų mokykla? Ar jis bus 

trumpinamas? 

3. Kaip bus organizuojamos konsultacijos abiturientams, ar šie yra informuoti apie numatomus 

planus, formatą, grafikus ir pan.? 

 

6.    LMS metinė programa „Ž. E. M. E.“. 

 

Programa „Ž. E. M. E.“ su daugiau nei 300 ambasadorių drąsiai žengia į paskutinį savo 

veiklos mėnesį ir su džiaugsmu pristato gegužės mėnesio temą – tvarumas!  

Tvarumas yra vienas didžiausių dabarties iššūkių. Klimato kaita ir finansų krizė parodė, 

kad greito pelno ir trumpalaikių tikslų siekimas gali turėti itin neigiamų padarinių aplinkai. Būtent 

tvarumas užtikrina, kad ateitis būtų kuriama atsakingai ir ilgam. Trumpiau ir paprasčiau tariant, 

tvarumas – mūsų socialinė atsakomybė.  

Mokykla yra ta vieta, kurioje kiekvienas moksleivis praleidžia labai daug savo laiko, 

todėl būtų logiška, jei ir mokykloje būtume tvarūs, tiesa? Švietimas tvarumo tema, tai švietimo 

metodas, kurio tikslas – ugdyti mokyklų bendruomenes imtis tvarumo principų – asmeniniame 

gyvenime, savo bendruomenėje ir pasauliniu mastu, dabar ir ateityje.  
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1. Kaip manote, ar jūsų mokykla yra tvari? Ar laikosi kokių nors tvarumo principų? Jei taip, 

prašome pasidalinti.  

2. Kokiais būdais Jūsų mokinių savivalda inicijuoja tvarumą mokykloje?  

 

Taip pat, likus mažiau nei mėnesiui iki programos pabaigos turime kelis klausimus apie 

programą! 

 

1. Kaip manote, ar programa „Ž. E. M. E.“ pavyko? Jei tavo mokykloje buvo programos 

ambasadorius, ar matomas pokytis?  

2. Kaip manote, ką programos vykdymo metu buvo galima padaryti kitaip?  

 

 

Kviečiame į pasaulį pažvelgti kūrybiškai ir dalyvauti iššūkyje #MesEsameŽeme. 

Iššūkio tikslas – moksleiviams skleisti žinią apie aplinkosaugą, ekologiją, tvarumą, 

globalines problemas ir t.t. bei ugdyti sąmoningumą, siekiant saugoti ir tausoti mūsų planetą. 

Nori dalyvauti? Daugiau informacijos rasite Lietuvos moksleivių sąjungos socialiniuose 

tinkluose. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga/photos/a.287929411213/10158373717706214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga/photos/a.287929411213/10158373717706214/?type=3&theater
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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 

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 

 

 

 

 

https://www.moksleiviai.lt/
https://lt-lt.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga
mailto:mykolas@moksleiviai.lt
mailto:karolina@moksleiviai.lt
mailto:ignasmis@moksleiviai.lt

