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SAUSIO MĖNESIO LMS VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS 

2021 m. vasaris 

 

VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos 

koordinatorių̨ rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie 

kasmėnesiniuose 37-iose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių 

susitikimuose – Vadovų klubuose – vykusių diskusijų̨ metu padarytas 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 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, kurios buvo nurodytos aptariamo mėnesio 

Nacionalinių Vadovų klubų temų pristatyme.  

 

T E M O S 

1. LMS Žiemos forumas 2021; 

2. LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“; 

3. Kultūros pasas. 
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1. LMS Žiemos Forumas 2021 

 

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją, karantiną bei mobilumo ribojimus, Žiemos forumo 

organizatoriai praeitų metų gruodžio 14 dieną pateikė siūlymą neorganizuoti kontaktinio Žiemos 

forumo Kaune. Siūlyta alternatyva: organizuoti nuotolinį forumą šių metų vasario 15–19 d. 

(mokinių žiemos atostogų metu). Taip pat žinant, kad kontaktinės Asamblėjos Žiemos forumo metu 

suorganizuoti nepavyks, siūlyta atšaukti šių metų sausio 23 d. turėjusią įvykti XXXI neeilinę 

Asamblėją (jos metu planuoti tvirtinti dokumentai teisiškai gali būti patvirtinti tik kontaktinės 

Asamblėjos metu). Todėl praeitų metų gruodžio 14–15 dienomis vykusiu LMS Valdybos balsavimu 

nutarta, kad LMS Žiemos forumas vyks 2021 metų vasario 15–19 dienomis nuotoliniu būdu, o 

2021 m. sausio 23 d. turėjusi vykti Asamblėja yra atšaukiama.  

Vasario mėnesį vykusio forumo formatas yra labai panašus į nuotoliniu būdu vykusio Rudens 

forumo, skirto LMS padalinių savanoriams. Jo metu vyko pranešimai, paskaitos, diskusijos, taip pat 

buvo organizuojamos LMS nacionalinio biuro narių, išorės ekspertų vedamos darbo grupės. Šiomis 

veiklomis Žiemos forumo metu siekiame užtikrinti, jog mokinių savivaldų atstovai ir mokyklų 

moksleiviai įgytų naujų žinių bei kompetencijų, kurias galima bus pritaikyti tolimesnėje savivaldos 

ir mokinių balso atstovavimo veikloje.  

 

2. LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“ 

 

LMS metinės veiklos programos „SLURŠ“ numatytame plane sausio mėnuo buvo skirtas 

psichinės sveikatos, veiklos bei poilsio temoms, todėl Vadovų klubų metu kvietėme aptarti, ar 

bendrojo lavinimo įstaigose yra kalbama apie psichinę sveikatą, jos gerinimo būdus, moksleivių 

veiklos ir poilsio derinimą ir pan. 

Absoliuti dauguma delegatų pasisakė žinantys apie psichinę sveikatą, tačiau apie tai sužinoję 

tik asmenine iniciatyva. Dauguma atstovų pareiškė, jog mokyklose nėra kalbama apie psichinę 

sveikatą. Mažesnė dalis Vadovų klubo dalyvių pastebėjo, kad yra kalbama, tačiau retai (tokiu atveju 

suteikiamos informacijos būna labai mažai).  

Vadovų klubų metu dalyviai įvardino jiems aktualiausias ir įdomiausias temas, nurodytas 

SLURŠ programoje: 
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● Savivertė – paaugliai kenčia nuo menkos savivertės, trūksta metodų, kaip skatinti 

pasitikėjimą savimi; 

● Savitvarda – trūksta informacijos, kaip valdyti ir kontroliuoti savo emocijas; 

● Emocijos ir jausmai – trūksta žinių apie emocinį raštingumą, moksleiviams sunku atpažinti 

savo emocijos ir jausmus. 

Paskutinis šios temos klausimas buvo susijęs su laiko planavimu, įvairių darbų,  užduočių 

derinimu su laisvalaikiu ir miego režimu. Atstovai pareiškė, jog mokyklose mokytojai, 

administracija, karjeros specialistai nekalba su moksleiviais apie aukščiau išvardintus aspektus 

(ypač šiuo metu, kai didžiąją laiko dalį praleidžiame namuose). 

 

3. Kultūros pasas 

 

Didžioji dalis Vadovų klubų dalyvių teigė žinantys, kas yra kultūros pasas ir kokios yra jo 

teikiamos paslaugos. Mažesnė dalis jų minėjo, jog nėra susipažinę su kultūros pasu ir jo teikiamomis 

galimybėmis, tačiau dažnai girdintys apie kultūros pasą iš mokytojų.  

Mokinių savivaldų atstovai teigė, jog dažniausiai apie kultūros paso organizuojamas veiklas 

sužino iš savo klasės auklėtojų klasės valandėlių metu, klasės seniūnų. Mažoji dalis Vadovų klubo 

narių pasidalino, jog į organizuojamas veiklas taip pat įsitraukia ir administracija  (ieškodami lektorių, 

padėdami apsispręsti su siūlomomis veiklomis ir t. t.). Kalbėdami apie veiklas delegatai minėjo, jog 

dažniausias mokinių pasirinkimas yra muziejų lankymas. Delegatai taip pat nurodė, jog moksleiviai 

norėtų kultūros paso siūlomas veiklas rinktis ir planuotis individualiai.  

Dauguma delegatų šią priemonę vertina palankiai, tačiau mini, jog norėtų didesnio paslaugų 

pasirinkimo. Dalis delegatų taip pat pastebėjo, kad kultūros paso teikiamos paslaugos dažnai būna 

orientuotos į pradinių klasių mokinius.  

Mokinių savivaldų atstovai turėjo galimybę padiskutuoti apie organizuojamas nuotolines 

kultūros paso veiklas. Dalyviai sutiko, jog veiklos neturėtų trukti ilgai (iki pusantros valandos), tačiau, 

jeigu veiklos laikas būtų numatytas ilgesnis, reikėtų daryti pertraukas. Taip pat delegatai minėjo, kad  

paskaitų metu būtų sunku organizuoti praktines veiklas (pvz.: laboratorinius eksperimentus).  

Mokinių savivaldų atstovai neapibrėžė konkrečių veiklų vykdymo metodų, tačiau sutiko, jog 

jos turėtų būti interaktyvios (Kahoot klausimyno principu), aktualios. Taip pat netrūko ir skeptiškų 
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įžvalgų – delegatai pastebėjo, jog kultūros paso teikiamos edukacijos moksleiviams galėtų būti kaip 

galimybė praleisti pamokas. 

Idėjos, kurias paminėjo mokiniai dėl kultūros paso: 

● Moksleiviai pasiūlė įdiegti virtualų edukacijų kokybės įvertinimo įrankį, kad būtų lengviau 

pasirinkti kokybiškesnę paslaugą; 

● Siūlomos kultūros paso paslaugos turėtų sietis su ugdymo turiniu; 

● Padaryti kultūros pasą neprivalomą ir leisti moksleiviams individualiai rinktis tarp siūlomos 

paslaugos ir pamokų; 

● Perkelti nepanaudotas kultūros paso lėšas į kitus mokslo metus. 

 

PABAIGAI 

 

Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra neįkainojamas išteklius Jaunimo 

politikos koordinatoriams, kurių užduotis bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, verslu ir 

kitomis organizacijomis yra užtikrinti, kad LMS priimti sprendimai taptų realybe. 

Jaunimo politikos koordinatoriai mokinių 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 

 

Eldar Kokoškin     Karolina Pinkevičiūtė  

eldar@moksleiviai.lt     karolinapin@moksleiviai.lt  

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius  Regioninės jaunimo politikos koordinatorė 

+370 625 72024     +370 621 94526 
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