LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2021 m. birželis
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. Mokyklų tarybų tyrimas;
2. LMS padalinių refleksija;
3. Regioninė jaunimo politika.
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1. MOKYKLŲ TARYBŲ TYRIMAS
Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama prisidėti prie demokratinių vertybių
įgyvendinimo mokyklose ir tarp moksleivių, inicijuoja dviejų dalių tyrimą apie aukščiausią
mokyklos instituciją – mokyklos tarybą. Mokykla – viena pirmųjų vietų, kurioje jaunas
žmogus gali pajusti, jog jo nuomonė yra svarbi. Tad labai svarbu užtikrinti, jog moksleiviai
suvoktų savo balso reiškimo, atstovavimo svarbą ir principus. Tinkamai savo funkciją
atliekančios mokyklos tarybos – vienas iš įrankių tai įgyvendinti, tai institucija, kurioje
moksleiviai gali įgyvendinti realius pokyčius savo mokyklose.
Pirmoji tyrimo dalis bus vykdoma siekiant sužinoti moksleivių nuomonę apie
mokyklų tarybas, antroji tyrimo dalis bus vykdoma rugsėjo – spalio mėnesiais, kuomet
apklausos analizė bus pateikta LMS padaliniams apie jų vienijamas mokyklas ir bus tikrinami
apklausos atsakymai kontaktuojant su mokyklų administracijomis.
Klausimai į kuriuos reikia gauti atsakymus yra pateikti Google formoje, kurią
rekomenduojame užpildyti Vadovų klubo metu, kuomet į Jums kylančius klausimus galės
atsakyti Jūsų LMS padalinio atstovai.
Apklausa apie mokyklų tarybas: https://forms.gle/QURyUpP6aokD1M7t5
2. LMS PADALINIŲ REFLEKSIJA
Lietuvos moksleivių sąjungos padaliniai visus 2020-2021 mokslo metus dirbo tam,
kad Lietuvos moksleivių nuomonė būtų kryptingai bei atsakingai atstovaujama. Artėjant
mokslo metų pabaigai kviečiame Jus užpildyti šią apklausą, kuri yra skirta Lietuvos
moksleivių sąjungos padalinių darbo įvertinimui, kad kitais mokslo metais galėtume
pasimokyti iš savo klaidų ir dirbti dar kokybiškiau. Apklausa skirta mokinių savivaldų
nariams, pirmininkams, kuratoriams bei paprastiems moksleiviams.
LMS padalinių įvertinimas: https://forms.gle/roVwcWrqszZ4ivG26
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3. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA
Mokslo metams artėjant į pabaigą, kviečiame kartu su kitais mokinių savivaldų
atstovais padiskutuoti bei pareflektuoti tarpusavyje, kaip šiais mokslo metais sekėsi atstovauti
savo mokyklos moksleiviams, pasidalinkite džiaugsmais, iškilusiais sunkumais ir kaip sekėsi
su jais susitvarkyti. Diskusijos metu galite vadovautis šiais klausimais:
1. Koks moksleivių nuomonės atstovavimo metodas Jūsų mokyklai buvo
tinkamiausias (pvz.: nuomonės rinkimas per seniūnus, klasės vadovus,
apklausas ir pan.)?
2. Kokie sunkumai dažniausiai kildavo kuomet reikėdavo sužinoti moksleivių
nuomonę? Kaip tai spręsdavote?
3. Kokias naujas gerąsias praktikas taikysite ir toliau?
Taip pat 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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