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VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS – 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 – vykusių diskusijų metu prieitas 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 laisva forma 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, dėl kurių Vadovų klubų dalyviai
sulaukė klausimų aptariamo mėnesio Nacionalinių temų pristatyme.
TEMOS
1.

LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“;
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1. LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“
Vasario mėnesį, pagal SLURŠ programą, delegatai turėjo galimybę diskutuoti apie
socialinę sveikatą – apie šios temos aktualumą mokykloje, pokyčius ir gerąsias patirtis.
Delegatai pradėjo diskusiją apie šią aktualiją mokyklose. Dauguma atstovų pareiškė,
jog ypač prasidėjus nuotoliniam mokymuisi apie socialinę sveikatą yra kalbama mažiausiai.
Vykstant konktaktinėms pamokoms mokiniai turėjo galimybę diskutuoti apie socialinę sveikatą
per etikos ir žmogaus saugos pamokas. Likę delegatai (mažuma) pareiškė, jog mokykloje apie
socialinę sveikatą nėra kalbama.
Kitas klausimas buvo skirtas diskusijai apie konfliktines situacijas – kaip jose egltis.
Mokinių savivaldų nariai, atvirkščiai nei pirmame klausime, pastebėjo, jog apie konfliktines
situacijas kalbama daug ir informacijos netrūksta. Dauguma delegatų pastebėjo, jog ištikus
konfliktinei situacijai žinotų, jog reikėtų kreiptis į klasės vadovą arba administraciją. Likusi
dalis atkreipė dėmesį, jog apie tai yra šnekama tik įvykus konfliktinei situacijai tarp moksleivių
arba tarp moksleivių su mokytojais.
Tęsiant diskusiją šia tema, moksleiviai turėjo galimybę išsiplėsti apie internetinės
saugos mokymąsi. Dauguma mokyklos atstovų minėjo, jog internetinės saugos daugiausiai
mokosi informacinių technologijų pamokų metu. Tą pati dalis atsakiusiųjų patikino, jog dažnai
yra diskutuojama apie šio aspekto svarbą.
Aktualiausią gairę moksleiviai išskyrė „Kaip atsispirti spaudimui ar provokacijai elgtis
rizikingai, nenaudingai sveikatai, padėti kitiems formuoti tiek savo, tiek kitų humanistines
(žmogiškąsias) vertybes“. Delegatai argumentavo, jog ši tema yra svarbi visoms amžiaus
grupėms, nes šiuo metu jaunimas, nepriklausomai nuo amžiaus, patiria labai didelį spaudimą ar
provokacijas elgtis rizikingai nenaudingai nei savo, nei kitų sveikatai.
Mažiausiai aktualią temą moksleiviai išskyrė „Kaip sąmoningai laikytis saugaus
naudojimosi internetu taisyklių ir imtis stabdyti žmogaus orumą žeidžiančios informacijos
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plitimą“. Toks sprendimas buvo pasiektas bendrai sutarus, jog informacijos šia tema yra itin
apstu.
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.
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