LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2021 m. kovas
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 metinė veiklos programa „SLURŠ“;
2. Informacija ir komunikacija LMS soc. tinkluose;
3. LMS mokymai mokinių savivaldoms;
4. Didinamas finansavimas aukštajam mokslui;
5. Regioninė jaunimo politika
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1. 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, socialinės sveikatos temomis, kurios yra nurodytos 2016 m. ŠMSM patvirtintos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos gairėse.
Kviečiame aptarti kovo mėnesio temą, kurios pagrindiniai akcentai yra sveika mityba ir fizinis
aktyvumas. Aptarkite sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo temos svarbą ugdymo(si) įstaigose,
sužinokite, ar moksleiviams ši tema yra svarbi karantino laikotarpiu ir padiskutuokite, kokių pokyčių
norėtų moksleiviai bei kokiomis gerosiomis patirtimis jie gali pasidalinti.
1. Ar mokykloje kalbate apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą?
2. Kaip manote, ar ši tema yra svarbi? Savo atsakymą argumentuokite.
3. Ar karantino laikotarpiu moksleiviai yra skatinami mankštintis, vadovautis sveikos mitybos
principais?

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

2. INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA LMS SOC. TINKLUOSE

Siekiant informuoti moksleivius jiems svarbiais klausimais, su auditorija pasidalinti LMS
veikla bei informacija apie įvairias iniciatyvas pilietiškumo, lytiškumo ugdymo, demokratijos ir kitais
aktualiais klausimais, Lietuvos moksleivių sąjungos socialiniuose tinkluose dažnai skelbiami įvairūs
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įrašai. Vieni susilaukia daugiau dėmesio, kiti – mažiau, tad svarbu išsiaiškinti moksleivių poreikius
– kokios informacijos norėtųsi matyti daugiau, kokia informacija nėra tokia reikšminga, galbūt kokio
tipo įrašų reikėtų atsisakyti ar kaip tik įtraukti į LMS komunikacijos socialiniuose tinkluose planą.
Lietuvos moksleivių sąjungos Facebook puslapis: Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) | Facebook
Lietuvos moksleivių sąjungos „Instagram“ profilis: Lietuvos moksleivių sąjunga (@moksleiviai)
• Instagram photos and videos
Kviečiame pasigilinti į LMS skelbiamus įrašus socialiniuose tinkluose ir atsakyti į šiuos
klausimus:
1. Kaip bendrai vertinate LMS komunikaciją socialiniuose tinkluose šiais aspektais: įrašų teksto
ilgis, informatyvumas, vaizdingumas / oficialumas, vizualikos patrauklumas ir aiškumas.
Šiuo metu Lietuvos moksleivių sąjungos socialiniuose tinkluose skelbiami įrašai:


Informacija apie LMS ir kitų organizacijų / institucijų rengiamas iniciatyvas.



Informacija moksleiviams aktualiais klausimais (ŠMSM nutarimai, VBE, LMS metinė



programa „SLURŠ“, aplinkosauga ir kt.)



LMS vykdomos / vykdytos veiklos (mokymai, diskusijos, susitikimai, renginiai ir kt.)

2. Kokios informacijos pasigendate konkrečiai LMS „Facebook“ ir „Instagram“ profiliuose?
Kokie įrašai / informacija turėtų būti skelbiama / skelbiama dažniau?
3. Kokie įrašai yra neaktualūs, neprasmingi, skelbiami per dažnai?
4. Ar norėtumėte matyti daugiau LMS veiklos jos socialiniuose tinkluose (pvz., reguliarūs įrašai
apie nacionaliniu mąstu veikiančių LMS sričių koordinatorių veiklą ir pan.).
5. Ar yra poreikis reguliariai skelbti moksleiviams aktualias kitų organizacijų / institucijų
vykdomas iniciatyvas?
6. Ar norėtumėte dažniau matyti informaciją apie LMS padalinių vykdomas veiklas / iniciatyvas
LMS nacionaliniuose socialinių tinklų profiliuose?
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7. Ar LMS socialinių tinklų profiliuose pasigendate labiau neformalių įrašų (pvz., viešinimo
kampanijų / įrašų apie organizacijoje veikiančius asmenis, moksleivių patirčių tam tikrais
klausimais, įrašų apie LMS neformalias veiklas ir progas ar kt. – galbūt turite pasiūlymų tokio
tipo įrašams).
Kilus klausimų, kreiptis:
Kamilė Pašukytė
Komunikacijos koordinatorė
El. paštas: kamile@moksleiviai.lt
3. LMS MOKYMAI MOKINIŲ SAVIVALDOMS
Jau beveik pusę metų LMS Mokymų vadovai veda mokymus mokinių savivaldoms ir sulaukia
įvairių atsiliepimų. Norėdami suteikti kuo kokybiškesnius ir naudingesnius mokymus norime išgirsti
savivaldų nuomonę, kur Mokymų vadovų tinklui dar reikėtų tobulėti, ko pačioms savivaldoms dar
trūksta ir ką norėtų matyti ateityje.
Klausimai, kurie padės reflektuoti ir diskutuoti:
1. Ar jūsų savivalda per šiuos mokslo metus buvo užsiregistravusi LMS Mokymų vadovų
vedamiems mokymams? Jei taip, kodėl registravotės ir ar buvo naudinga? Jei ne, kodėl
nesiregistravote?
2. Jeigu šiais mokslo metais turėjote mokymus, kaip vertinate po mokymų Mokymų vadovų
siunčiamas rekomendacijas?
3. Siekiame praplėsti mokymų temas, kad jos būtų naudingos ne tik silpnoms, bet ir stiprioms
savivaldoms. Kokių mokymų temų norėtumėt matyti ateityje?
4. Kaip apie mokymus sužinojote? Kokios informacijos dar apie mokymus trūksta?
5. Kur dar Mokymų vadovai ir mokymų tinklas galėtų tobulėti?
6. Kokią pagalbą be mokymų dar galėtų teikti Mokymų vadovai?
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Kilus klausimų, kreiptis:
Erika Karaliūtė
Mokymų koordinatorė
El. paštas: erika@moksleiviai.lt
4. DIDINAMAS FINANSAVIMAS AUKŠTAJAM MOKSLUI
Jau vasario mėn. Vadovų klube diskutavome, jog 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 kurią
didinamos lėšos universitetinių studijoms mažinant kainų grupių skaičių nuo 8 iki 5, tikslinamas
kainų priskyrimas grupėms. Praėjusiame Vadovų klube turėjote galimybę susipažinti su Lietuvos
studentų sąjungos ir Lietuvos moksleivių sąjungos pozicija dėl norminių studijų kainų studentams,
stojantiems 2021 metais.
Numatoma, kad valstybės finansavimą, atsižvelgiant į turimas lėšas, 2021 metais gaus
apie 12,7 tūkst. studentų (2020 metais gavo 13 tūkst. studentų, nors planuota – 16,5 tūkst.).
2021 m. investuojama į studijų kokybę (padidintos norminės studijų kainos), o ne skaičiaus didinimą,
kas buvo 2020 metais. Atsižvelgiant į abiturientų skaičiaus mažėjimą, 2021 m. planuoja ma priimti
panašų skaičių asmenų, koks buvo priimtas ir 2020 metais, mažinama tik universitetų socialinių
mokslų (išskyrus socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis) studijų krypčių grupės,
teisės ir verslo ir vadybos studijų krypčių valstybės finansuojamų vietų skaičius.
Vadovų klubo metu, padiskutuokite:
1. Kokia Jūsų

mokyklos abitūrientų nuomonė dėl Vyriausybės priimtų

sprendimų?

Argumentuokite.
5. 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,
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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, duos patarimų.
Taip pat regioninės jaunimo politikos komitetas nori, kad savo mokyklos moksleiviams būtų
kuo paprasčiau atstovauti, todėl padiskutuokite šiais klausimais:
1. Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduriate rinkdami moksleivių nuomonę ir jai
atstovaudami?
2. Kokios priemonės padėtų tai spręsti?
3. Jei kalbėtumėme apie metodinį leidinį, kuriame galėtumėte rasti dalį pirminės svarbiausios
informacijos apie moksleivių atstovavimą ir jaunimo politiką, kokią informaciją tikėtumėtės
rasti leidinyje?

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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