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GEGUŽĖS MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS 

2021 m. birželis 

 

 

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. Moksleivių grįžimas į mokyklas; 

2. Mokslo metų trumpinimas. 

 

1. Moksleivių grįžimas į mokyklas 
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 Gegužės mėnesio pradžioje pasklidus kalboms dėl 5–11 klasių moksleivių grįžimo prie mišraus 

mokymo, Lietuvos moksleivių sąjungos padaliniai reaguodami į kylančius klausimus dėl saugumo 

užtikrinimo bei kitų aspektų, pasisakė prieš tokį sprendimą, tačiau dauguma moksleivių sugrįžo į klases. 

Vadovų klubų metu turėjote aptarti kelis klausimus, kurių atsakymus dabar ir apžvelgsime. 

 Pirmasis klausimas buvo susijęs su priimtu sprendimu kiekvienoje savivaldybėje (būtent jos 

priėmė galutinį sprendimą dėl moksleivių grįžimo kiekviename mieste). Diskusijų metu pasirodė dvi 

aiškios nuomonės: tie, kurie liko mokytis nuotoliniu buvo patenkinti sprendimu, taip išlaikant saugumą 

bei įvertinant tai, jog iki mokslo metų pabaigos liko itin mažai laiko. Savivaldybių, kurios grąžino savo 

mokinius į mokyklas kontaktiniam ugdymui, atstovai buvo nepatenkinti ir teigė, jog šis sprendimas buvo 

nereikalingas, keliant pavojų mokyklos bendruomenės sveikatai bei išmušant moksleivius iš jau įprasto 

ritmo. 

 Antrasis klausimas buvo skirtas abiturientų nuomonei išgirsti, kaip žinia, jie jau pirmosiomis 

gegužės dienomis grįžo į mokyklas. Daugelis abiturientų grįžimu liko patenkinti, nors ir mano, jog toks 

sprendimas didelės įtakos egzaminams neturės. Grįžimo metu buvo laikomasi visų saugos reikalavimų, 

mokyklos leido nelankyti tų pamokų, kurių egzaminų nebus laikoma, tokiu būdu sumažinant krūvį bei 

leidžiant koncentruotis ties aktualiausiomis disciplinomis.  

 Antroji klausimų dalis buvo skirta toms mokykloms, kurios nuo gegužės 10 dienos (ar vėliau) 

grįžo į mokyklas. Mokinių savivaldų atstovai džiaugėsi, jog testavimas vyko sklandžiai, o nuo gegužės 

mėnesio antrosios pusės, jo kai kuriose mokyklose net nebereikėjo. Grįžę moksleiviai jautėsi 

dviprasmiškai: teigiama, jog toks laiko tarpas prie geresnių akademinių rezultatų neprisidės, o tiesiog 

išmus juos iš ritmo, tačiau moksleivia taip pat džiaugėsi galėję susitikti su klasės draugais bei mokytojais, 

gauti gyvas konsultacijas. 

 

1. Mokslo metų trumpinimas 
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Šioje Vadovų klubų dalyje mokinių savivaldų atstovai diskutavo apie mokslo metų trumpinimą, dalijosi 

savo mokyklų priimtais sprendimais bei mąstė, kaip norėtų praleisti dvi paskutines savaites, jei mokslo 

metai nebūtų sutrumpinti. 

 Diskusijos pradžioje, kalbant apie mokslo metų trumpinimą, šis klausimas sulaukė aiškaus 

atsakymo: moksleiviai palaiko šį siūlymą, nes birželio mėnesis, ypač paskutinės dvi savaitės būna skirtos 

neformalioms veikloms, išvykoms bei projektams, esant karantino ribojimams moksleiviai prarastų 

galimybes vykdyti įvardytas veiklas, todėl prasmės pilniems mokslo metams nemato. Tarp mokinių 

savivaldų atstovų buvo ir tokių mokyklų, kurios mokslo metus sutrumpino pačios, dauguma juos 

sutrumpino dvejomis savaitėmis. 

 Paklausti, ką norėtų veikti per paskutines dvi savaites, jei mokslo metai nebūtų trumpinami, 

atstovai teigė, jog norėtų sporto varžybų, klasių išvykų į gamtą, žygių, paskaitų apie žmogaus psichinę 

sveikatą, savęs pažinimą. 

 

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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