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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 jūsų mieste esantis LMS

padalinys.

TEMOS

1. Paroda „Studijos“;

2. Moksleivių grįžimas į mokyklas;

3. Mokslo metų trumpinimas;

4. Regioninė jaunimo politika.
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1. PARODA  „STUDIJOS“

Lietuvos moksleivių sąjunga, bendradarbiaudama su Litexpo organizuojama

tarptautine studijų ir karjeros planavimo paroda „STUDIJOS“, kviečia Vadovų klubo metu

paskatinti moksleivius išreikšti nuomonę dėl jubiliejinės 20-tosios parodos. Apklausa skirta

9–12 klasių moksleiviams, siekiant išsiaiškinti parodos „Studijos“ poreikį ir išgirsti

moksleivių lūkesčius.

Organizatoriams labai svarbi moksleivių nuomonė, todėl prašo skirti laiko ir užpildyti

šią apklausą, kad kitais metais susimatytume atsinaujinusioje ir dar labiau moksleivių

poreikius atliepiančioje parodoje.

Apklausą rasite čia.

2. MOKSLEIVIŲ GRĮŽIMAS Į MOKYKLAS

Lietuvos moksleivių sąjunga, reaguodama į kylančias diskusijas dėl 5–11 klasių

moksleivių grįžimo prie mišraus ugdymo(si), pasisako prieš ir nepalaiko tokios iniciatyvos.

Tačiau, Pagal LR Vyriausybės nutarimą, jau nuo gegužės 10-os dienos į mokyklas galės grįžti

visi 5–11 klasių moksleiviai. Sprendimus dėl mokymo organizavimo būdo – nuotolinio ar

mišraus – priims savivaldybės. Būtent todėl Lietuvos moksleivių sąjungos padaliniai

papildomai teikė savo vienijamų ir atstovaujamų mokinių savivaldų, moksleivių nuomonę

savo miesto ir / ar rajono savivaldybei. Iki šiol raštus savivaldybėms pateikė 21 padalinys.

Taip pat gegužės 3-ąją į mokyklas sugrįžo abiturientai, Lietuvos moksleivių sąjunga

reaguodama į tarp abiturientų kylantį susirūpinimą dėl grįžimo prie kontaktinio ugdymo(si),

šių metų balandžio 27-ą dieną Lietuvos mokyklų vadovų asociacijai pateikė kreipimąsi dėl

abiturientų grąžinimo į mokyklas su rekomendacijomis dėl tolimesnio ugdymo proceso.
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Norėdami užtikrinti saugų ir kokybišką mokymo organizavimą, kviečiame

padiskutuoti šiais klausimais apie tolesnius Jūsų savivaldybėje priimtus sprendimus:

1. Ar esate patenkinti Jūsų Savivaldybės priimtu sprendimu (toliau ugdymosi procesą

tęsti nuotoliniu arba kontaktiniu būdu), kodėl?;

2. Kaip šiuo metu jaučiasi jau į mokyklas grįžę abiturientai, kas gerai ir ką reikėtų keisti,

gerinti?

Į šiuos klausimą atsakykite jei pagal Jūsų miesto, rajono Savivaldybės nutarimus į mokyklas

gegužės 10-ą grįžtate:

1. Kaip sėkmingai Jūsų mieste, rajone yra užtikrinamas reguliarus testavimasis?;

2. Kaip jaučiasi Jūsų mokyklos moksleiviai ir likusi bendruomenės dalis grįžusi į

mokyklas?;

3. Ar mišriu būdu organizuojamas ugdymas Jūsų mokykloje kokybiškas? Kuo

džiaugiatės, o ką reikėtų koreguoti?

Daugiau informacijos galite rasti čia.

4. MOKSLO METŲ TRUMPINIMAS

Atkreipdami dėmesį į kylančias diskusijas ir dėl to kylančias peticijas, siekiančias

sutrumpinti šiuos mokslo metus, Lietuvos moksleivių sąjunga nusprendė įvertinti tokio

sprendimo paklausą, jog galėtumėme kokybiškai atstovauti moksleivių nuomonę šiuo

klausimu.

Prašome atsakyti į keletą klausimų:

1. Ar norėtumėte, kad mokslo metai būtų sutrumpinti 2 savaitėmis? Kodėl?;

2. Padiskutuokite, kaip norėtumėte praleisti paskutines 2 savaites, ką keistumėte;
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5. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA

Šioje skiltyje su savo miesto 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, o padalinio pirmininkas ir savanoriai padės tai išspręsti, patars.

KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

Karolina Pinkevičiūtė

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: karolina.pinkeviciute@moksleiviai.lt
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