LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2021 m. vasaris
NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo
politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie
kasmėnesiniuose, 37-ose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių
susitikimuose – Vadovų klubuose – diskutuojamas 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 dalyvaudami renginyje 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.

LMS pasiūlymai bendrųjų ugdymo programų projektams;

2.

LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“;

3.

Didinamas finansavimas aukštajam mokslui;

4.

Regioninė jaunimo politika.
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1.

LMS PASIŪLYMAI BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTAMS
Sausio mėnesį Nacionalinė švietimo agentūra pateikė atnaujintas bendrojo ugdymo

programų versijas. Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai, susipažinę ir išanalizavę Nacionalinės
švietimo agentūros atnaujintus bendrųjų programų projektus, teikė pasiūlymus projektų
koregavimui. Siekiant išsamių pakeitimų pasiūlymų, buvo sudarytos atskiros darbo grupės, kuriose
dalyvavo LMS Nacionalinio biuro, LMS Valdybos nariai bei LMS padalinių savanoriai, kurie
nagrinėjo pasirinktas programas. Darbo grupėse buvo išnagrinėtos devynios bendrojo ugdymo
programos (dorinio, informatikos,meninio, matematikos, technologinio, sveikatos ir fizinio ugdymo,
kalbinio, gamtamokslinio bei socialinio).
Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai toliau stebi bendrųjų programų projektų
atnaujinimo procesus ir ieško galimybės prisidėti. Su pateiktais pasiūlymais, mokinių savivaldos
atstovus Vadovų klubo metu supažindins Jūsų miesto, rajono padalinio Valdybos narys.
Su dabartiniais Nacionalinės švietimo agentūros pateiktais projektais susipažinti galite
čia;
Lietuvos moksleivių sąjungos pateikti siūlymai ‒ čia.
Taip pat, kviečiame stebėti kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamas
vaizdo

konferencijas

„Ugdymo

turinio

atnaujinimas:

kas

vyksta?‟,

konferencijos

transliuojamos NŠA „Facebook“ paskyroje.

2. LMS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA „SLURŠ“
Spalio mėnesį startavusi LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“ moksleivius jau
spėjo informuoti sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos, lytinio brendimo, psichikos
sveikatos, veiklos ir poilsio temomis, kurios yra nurodytos 2016 m. ŠMSM patvirtintos Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos gairėse. Per daugiau nei 3 mėnesius įvyko įvairūs
pranešimai, diskusijos, kuriuos moksleiviai gali rasti LMS internetinėje svetainėje esančioje SLURŠ
skiltyje.
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Žinoma, tai nėra pabaiga, nes „SLURŠ“ programa turi aptarti dar begalę moksleivių
poreikius atliepiančių temų (pvz.: vasario mėnesio temą - socialinę sveikatą). Kviečiame tarpusavyje
padiskutuoti, ar mokyklose ši tema yra aptariama pakankamai, kokių pokyčių norėtų moksleiviai bei
kokiomis gerosiomis patirtimis jie gali pasidalinti.
Socialinė sveikata yra asmens ir visuomenės socialinė gerovė, arba žmonių tarpusavio
santykių pagrindu besiformuojanti socialinė galia, kurios būklę apsprendžia tų santykių
intensyvumas.
1. Ar mokykloje kalbate apie socialinę sveikatą - darnius tarpusavio santykius?
2. Ar mokykloje yra diskutuojama apie konfliktines situacijas, aptariama kaip jose
elgtis, kokius sprendimus reikia priimti?
3. Ar moksleiviai yra girdėję apie saugų elgesį internete, ar jie žino, kur kreiptis
susidūrus su pavojais?
4. Kokias pagrindines temas norėtumėte paliesti diskutuojant apie socialinės sveikatos
temą? Kuri iš šių gairių atrodo aktualiausia ir mažiausiai reikalinga? Kodėl?
•

Kaip kurti ir palaikyti draugiškus, bendradarbiavimu grįstus santykius su kitais, neleidžiant
kilti didesniems konfliktams;

•

Kaip gebėti įsipareigoti ilgalaikiams santykiams, įsisąmoninti atsakomybę už savo, kito
asmens, bendruomenės gerovę;

•

Kaip atsispirti spaudimui ar provokacijai elgtis rizikingai, nenaudingai sveikatai, padėti
kitiems formuoti tiek savo, tiek kitų humanistines (žmogiškąsias) vertybes;

•

Kaip sąmoningai laikytis saugaus naudojimosi internetu taisyklių ir imtis stabdyti žmogaus
orumą žeidžiančios informacijos plitimą.

Kilus klausimų, kreiptis:
Karolina Pralgauskytė
Jaunimo politikos ir metinės programos koordinatorė
El. paštas: karolina@moksleiviai.lt
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3.

DIDINAMAS FINANSAVIMAS AUKŠTAJAM MOKSLUI

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymams nuo 2022 iki
2027 metų skirti apie 35 mln. eurų aukštojo mokslo finansavimo didinimui ir patvirtino naują
norminių studijų kainų skaičiavimo tvarką.
Pagal naująją tvarką didinamos lėšos universitetinių studijoms mažinant kainų grupių
skaičių nuo 8 iki 5, tikslinamas kainų priskyrimas grupėms. Norminių studijų kainų bazinis dydis
universitetuose auga nuo 1363,31 iki 1375,55 EUR, kolegijose – nuo 1193,45 iki 1275,33 EUR. Tai
reiškia, kad priklausant nuo studijų krypties, kainos kils nuo apie 10 % iki 50 %. Tokį kainų skirtumą,
skirtą vienam studentui, besimokančiam valstybės finansuojamoje (toliau ‒ VF) vietoje bus bandoma
kompensuoti iš tuščių, t.y. nepanaudotų VF vietų. ŠMSM patikina, jog tokių vietų finansavimo
pokyčiams pakaks, tad tokių abiturientų, kurie atitinka VF vietos reikalavimus, tačiau vietos negauna
– neatsiras, tačiau konkretūs skaičiai kol kas nėra pateikiami.
Kviečiame susipažinti su Lietuvos studentų sąjungos ir Lietuvos moksleivių sąjungos
pozicija dėl norminių studijų kainų studentams, priimamiems 2021 metais ‒ čia.
4. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA
Šioje skiltyje, su savo mieste esančiu padalinio pirmininku, regioninės jaunimo politikos
koordinatoriumi aptarsite Jūsų mieste, rajone esančius svarbius klausimus, kitas aktualias temas,
problemas. Prieš Vadovų klubą su savo komandomis, mokyklos bendruomenę galite pasiruošti Jums
aktualius klausimus, išsiaiškinti šiuo metu vyraujančias problemas Jūsų mokykloje, padalinio
pirmininkas ir savanoriai padės tai išspręsti, patars.

KONTAKTAI
Eldar Kokoškin

Karolina Pinkevičiūtė

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: eldar@moksleiviai.lt

El. paštas: karolinapin@gmail.com
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