LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2021 m. balandis
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. Mokyklų tinklo optimizavimas;
3. Abiturientų vakcinavimas;
4. 2021-2022 m.m. LMS veiklos programa;
5. Regioninė jaunimo politika
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1.

LMS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA „SLURŠ“

LMS metinės veiklos programos „SLURŠ“ numatytame plane balandžio mėnuo yra skirtas
asmens ir aplinkos švaros temai, todėl Vadovų klubų metu kviečiame aptarti šiai temai skirtus
klausimus:
1. Ar mokyklose yra kalbama apie savo kūno ir aplinkos švaros svarbą? Jei taip – kokiose
veiklose/pamokose aptariate šias temas?
2. Ar skatinate aplinkinius atsakingai rūpintis savo kūno ir aplinkos švara? Jei taip – kokiais
būdais?
3. Ar manote, kad asmens ir aplinkos švara yra aktuali moksleiviams? Kodėl?
4. Ar mokinių savivaldos veikloje vadovaujatės LMS tvaraus vystymosi tikslais?

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

2. MOKYKLŲ TINKLO OPTIMIZAVIMAS
Mokyklų tinklo optimizavimo problemą spręsti LMS Jaunimo politikos komitetas nutarė
tradiciniu būdu: pradedant nuomonės surinkimu (apklausa). Kiekviena mokykla anksčiau ar vėliau
susidurs su šiuo reiškiniu. Vienos mokyklos užsidarys, kitos moksleivius priims, dar kitos mokyklos
bus sujungtos: tai yra natūralu keičiantis Lietuvos demografinei padėčiai ir norint geriau paskirstyti
resursus. Suprasdami, kad procesas jau vyksta (ir kurį laiką), mes tikime, kad moksleiviai gali
reikšmingai prisidėti prie prioritetų, pagal kuriuos optimizavimas vykdomas, iškylančių problemų
prevencijos bei mokyklų bendruomenių informavimo.
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Kviečiame pasidalinti šia apklausa su savo mokyklos bendruomene ir paskatinti
moksleivius ją užpildyti: https://www.moksleiviai.lt/apklausa-del-mokyklu-tinklo-optimizavimo/ ;
Apklausos rezultatai bus naudojami dokumentų rašymui, pristatymų ruošimui ir kitiems
advokacijai reikalingiems darbams.
3. ABITURIENTŲ VAKCINAVIMAS
Šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagrindinis prioritetas yra saugus
abiturientų grąžinimas į mokyklas, kadangi moksleiviai turi kuo geriau pasiruošti artėjantiems
egzaminams. Būtent todėl 2020–2021 m. m. abiturientai buvo įtraukti į prioritetų sąrašą
vakcinacijai.
Lietuvos moksleivių sąjunga ragina pasiskiepyti kuo įmanoma anksčiau, kadangi užsikrėtus
COVID–19 virusu, dienomis, kuomet bus organizuojamas egzaminų laikymas, abiturientas
egzamino laikyti negalės ir tai padaryti turės galimybę tik per pakartotinę sesiją.
Taip pat savivaldybėse jau prasidėjęs aktyviai vykstantis abiturientų skiepijimas, todėl
padiskutuokite ir aptarkite per šį Vadovų klubą, kaip dėl skiepijimosi jaučiasi Jūsų mokyklos
abiturientai, ar procesai vyksta sklandžiai, kas galėtų būti geriau ir pan.

4. 2021–2022 M. M. LMS VEIKLOS PROGRAMA
Dar 2020 m. spalio 20 d. LMS pradėjo vykdyti savo naują, metinę programą, skirtą
informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios
programos apraše nurodytomis temomis. Džiaugiamės galėdami matyti, jog programa sulaukė tiek
daug dėmesio ir buvo aktuali bei svarbi Lietuvos moksleiviams. Kadangi programa „SLURŠ“ eina į
pabaigą, šioje Vadovų klubų Temoje paprašysime padiskutuoti apie būsimą naują LMS metinę
programą, jos tikslus, kryptis ir pan.
1. Kaip manote, kokia kita metinės programos tema būtų aktuali ir įdomi Jūsų
mokyklos moksleiviams? Kodėl?;
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Pabandykite prisiminti jau praejusias ir įgyvendintas LMS metines veiklos programas, jų
formatą („Žalių ekologiškų mokyklų erdvė“ (Ž.E.M.E.), „Žmogus be sienų“, „Emocija+“)
2. Padiskutuokite, koks formatas būtų aktualus ir patrauklus moksleiviams kalbant apie
naująją LMS metinę programą?;
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 bendruomene galite pasiruošti Jums
aktualius klausimus, išsiaiškinti šiuo metu vyraujančias problemas Jūsų mokykloje, padalinio
pirmininkas ir savanoriai padės tai išspręsti, patars.

KONTAKTAI
Eldar Kokoškin
Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius
El. paštas: eldar@moksleiviai.lt
Karolina Pinkevičiūtė
Regioninės jaunimo politikos koordinatorė
El. paštas: karolinapin@moksleiviai.lt
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