METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS
„ŽALIŲ EKOLOGIŠKŲ MOKYKLŲ ERDVĖ“
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 33 padalinius šalies
savivaldybėse, kuriuose dirba per 1000 savanorių.
Veikdama jau 23-ius metus, LMS kuria pilietišką, visapusišką moksleivių bendruomenę,
inicijuoja ir vykdo įvairaus pobūdžio veiklas: siekdama prisidėti prie emocinės aplinkos Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklose gerinimo, vykdė programą „Emocija+“, norėdama stiprinti pilietiškumo
ir patriotiškumo vertybes bei paminėti Lietuvos 100-metį – programą „Laiko kapsulė“ ir programą
„Žmogus be sienų“, kuria buvo siekiama, kad kuo daugiau moksleivių ugdytų finansinio raštingumo,
verslumo kompetencijas bei suprastų savo ateities karjeros galimybes bei daugelį kitų moksleivių
interesus atitinkančių programų. Taip pat LMS inicijavo 2020 paskelbimą mokyklų bendruomenių
metais, atkreipdami dėmesį, kad Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas yra
įmanomas tik aktyviai jungiantis visiems piliečiams, moksleivių ir mokyklų bendruomenių
įsitraukimas yra būtina sąlyga ateities kartų tvaraus ir aplinką tausojančio gyvenimo užtikrinimui. LMS
atstovai aktyviai atstovaudami Lietuvos moksleiviams dalyvauja darbo grupėse Švietimo mokslo ir
sporto ministerijoje bei kitose institucijose.
LMS, bendradarbiaudama su LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoju
Simonu Gentvilu, reaguodama į šiandieninius Lietuvos ir pasaulio įvykius ir siekdama atkreipti
visuomenės, o ypač moksleivių, dėmesį į sparčiai besivystančias problemas susijusias su aplinkosauga,
inicijuoja metinę programą, skirtą raginti visos šalies moksleivius veikti ir daryti savo mokyklas kuo
draugiškesnes aplinkai bei suprasti ekologinių problemų svarbą ir ieškoti jų sprendimo būdų. 2019 m.
spalio 14 d. startuoja LMS metinė veiklos programa „Žalių ekologiškų mokyklų erdvė“ (toliau –
„Ž. E. M. E.“).
Programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio 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 jose vykstantys kasdieniai
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procesai taptų mažiau žalingi aplinkai.
Programos koncepcija bei įgyvendinimo priemonės.
Programa yra skirta visos šalies moksleiviams. LMS, vienydama daugiau nei 500 mokinių
savivaldų Lietuvoje, skatina atkreipti dėmesį į itin sparčiai plintančias ekologines, globalines
problemas. Visgi šia tema kalbama per mažai – moksleiviai dažnai nežino, kaip šias problemas spręsti,
į ką kreiptis ir kur ieškoti pagalbos ir sprendimo būdų. Programos „Ž. E. M. E.“ dėka šios temos bus
aktyviai aptariamos. LMS padaliniai įsteigti 33 Lietuvos savivaldybėse, todėl, organizuojant
susitikimus moksleiviai bus kviečiami įsitraukti į diskusijas su žymiais įvairių sričių specialistais ir
ekspertais, su kuriais bus aptariamos ekologinės problemos. Taip pat „Ž. E. M. E.“ programos
ambasadoriai savo regionuose bus skatinami veikti ir daryti pokytį, dalintis patirtimi.
Kas mėnesį vykstančiuose mokinių savivaldų pirmininkų susitikimuose – LMS Vadovų
(delegatų) klubuose – visus mokslo metus moksleiviai diskutuos aplinkosaugos klausimais.
LMS atstovai inicijuos pokalbius su moksleiviais, savivaldybių atstovais ir tam tikrų sričių
specialistais, taip skleidžiant žinią apie programą ir nūdienos aktualijas aplinkosaugos tema. Kiekvieną
mėnesį programos „Ž. E. M. E.“ ambasadoriai bei mokinių savivaldų atstovai gaus virtualius
naujienlaiškius, kurie skatins netylėti, diskutuoti įvairiomis su ekologinėmis problemomis susijusiomis
temomis, kuriomis moksleiviai bus raginami atkreipti dėmesį į aplinkosaugą ir kiekvieno žmogaus
galimybę gerinti ekologinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Taip pat, bendradarbiaudami su įvairių
sričių specialistais, LMS atstovai pateiks ambasadoriams galimus problemų sprendimų būdus bei
rekomendacines veiklas, kurios galėtų keisti ekologinę situaciją mokyklose. Iniciatyvą įgyvendinti
padės LMS padalinių savanoriai, kurie kartu su LMS nacionalinio biuro atstovais užtikrins programos
vykdymą.
Šias ir dar daugelį kitų idėjų LMS yra pasiryžusi įgyvendinti programos „Ž. E. M. E.“ metu.
Laikas nustoti dvejoti ir pradėti veikti. Lietuvos moksleiviai tikisi, kad žinutė, skleidžiama pačių
moksleivių lūpomis, sulauks visuomenės dėmesio ir pokyčio Lietuvoje.
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