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BALANDŽIO MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS 

2021 m. gegužė 

 

 

VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo 

politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie 

kasmėnesiniuose, 37–iose 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 programa „SLURŠ“; 

2. Mokyklų tinklo optimizavimas; 

3. Abiturientų vakcinavimas; 

4. 2021-2022 m.m. LMS veiklos programa. 
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1. LMS metinė programa „SLURŠ“ 

 

 Balandžio mėnesio Vadovų klubuose delegatai pagal SLURŠ programos planą 

diskutavo asmens ir aplinkos švaros temomis. Kaip ir kiekvieną mėnesį susitikimų metu 

buvo aptarti aktualiausi ir opiausi klausimai, kurių atsakymus ir aptarsime.  

 

 Pirmasis klausimas buvo bendrai susijęs su šia tema, mokinių savivaldų atstovai dalijosi 

savo mokyklos patirtimi kalbant apie asmens ir aplinkos higieną. Dauguma moksleivių 

džiaugėsi, jog šia tema kalbama dažnai, informacija gaunama per biologijos, fizinio ugdymo, 

žmogaus saugos bei kitas pamokas. Taip pat organizuojami pranešimai, paskaitos, kurių metu 

kviestiniai lektoriai dalijasi naudinga mokomąja medžiaga. Atstovai džiaugėsi ir dalijosi 

turimomis žiniomis, patirtimi su tomis mokykloms, kurios skundėsi prastu švietimu šia 

tema. 

  

 Sekantis klausimas buvo skirtas asmeninės švaros svarbai, jo metu sužinota, jog 

moksleiviai nekalba bei neskatina savo bendraamžių rūpintis savo asmenine higiena. 

Mokiniams tai pasirodė neįprasta, jie teigė, jog didelį dėmesį skiria savo higienos užtikrinimui 

ir tai laiko kiekvieno asmeniniu reikalu, todėl aplinkinių skatinimu neužsiima. Tęsiant 

diskusiją ir priėjus trečiąjį klausimų moksleiviai bendru sutarimu pritarė minčiai, jog asmens 

ir aplinkos švara yra itin aktuali moksleiviams. 

 

 Paskutinis šios temos klausimas buvo apie LMS tvaraus vystymosi tikslų programos 

naudojimą mokinių savivaldos darbe. Dauguma atstovų teigė, jog šiais patarimais naudojasi 

iš dalies. Mokyklose yra pastatytos rūšiavimo šiukšlinės, renkamas depozitas (jo pagalba 

mokinių savivaldos taip pat gauna papildomų lėšų), vykdomas švietimas ekologijos tema, 

kalbama apie to svarbą. Norime paskatinti visas mokinių savivaldas savo veiklose 
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vadovautis LMS tvaraus vystymosi tikslų programa ir taip siekti ekologiškesnės 

moksleivių gyvensenos. 

 

2. Abiturientų vakcinavimas 

 

Kadangi abiturientai sugrįžo į mokyklas, siekiant užtikrinti švietimo tęstinumą bei 

saugų valstybinių brandos egzaminų vykdymą, vyksta visuotinis abiturientų skiepijimas 

nuo COVID-19. Šioje temoje mokinių savivaldų atstovai dalijosi savo mokyklų abiturientų 

patirtimi, nusiskundimais bei džiaugsmais. 

 

Kaip pagrindinė problema yra išskiriama komunikacijos stoka – trūksta reikiamos 

informacijos, mokiniams kyla klausimai dėl testavimo, skiepijimo bei VBE vykdymo. 

Dauguma abiturientų skiepijasi noriai, supranta vakcinos naudą ir tiki, jog tai prives prie 

laisvesnio gyvenimo jau visai netrukus. 

 

 LMS savo ruožtu skatina kiekvieną abiturientą skiepytis, taip užtikrinant savos 

mokyklos bendruomenės saugumą bei suteikiant sau daugiau laisvių ateityje. Įveikime šią 

pandemiją kartu ir parodykime, jog moksleiviai yra vieningi! 

 

3. 2021–2022 m. m. LMS metinė programa 

 

Vadovų klubų metu mokinių savivaldų atstovai turėjo progą pasidalinti savo įžvalgomis 

ir idėjomis apie būsimų mokslo metų LMS metinę programą. Šioje temoje laukėme pasiūlymų, 

kuriuos galėtumėme panaudoti metinės programos kūrime ir organizavime. 

 

Pirmajame klausime mokyklų atstovai dalijosi savo idėjomis apie galimas metines 

programas. Dažniausiai mokiniai išskyrė šias temas: karjeros ugdymas, finansinis 
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raštingumas, psichosocialinė aplinka taip pat buvo siūlyta tęsti dabartinę metinę 

programą „SLURŠ“. Moksleiviai mano, jog ši tema dar nėra pilnai išnagrinėta ir yra verta 

būti tęsiama.  

 

Paklausus moksleivių apie formatą, kuriuo jie norėtų matyti metinę programą, atstovai 

minėjo virtualius, kasmėnesinius naujienlaiškius, trumpus vaizdo įrašus su naudinga 

medžiaga. Mokiniai nori užduočių, iššūkių, kurie buvo šių metų programoje, jie tai laiko 

puikiu būdu gilinti savo žinias praktiškai. Taip pat buvo siūlyta  neatsisakyti prizų 

aktyviausiai į veiklas įsitraukusiems žmonėms bei toliau tęsti darbą su metinės 

programos ambasadoriais. 

 

 

PABAIGAI 

 

Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra neįkainojamas išteklius 

LMS Jaunimo politikos koordinatoriams, kurių užduotis – bendradarbiaujant su valstybės 

institucijomis, verslu ir kitomis organizacijomis 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.  

 

 

 

KONTAKTAI 
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Kipras Kunigėlis Karolina Pinkevičiūtė                                                              

kipras.kunigelis@moksleiviai.lt                              karolina.pinkeviciute@moksleiviai.lt 

Darbo su savivaldomis koordinatorius                    Regioninės jaunimo politikos koordinatorė  
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