
LMS VADOVŲ KLUBŲ NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2021 m. rugsėjis

NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – 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 – 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 atvykę į renginį 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.

SU RUGSĖJO 1-ąja

Prieš pradedant pirmąjį šių mokslo metų vadovų, Lietuvos moksleivių sąjunga nori jus

pasveikinti su nauja pradžia. Visi kartu tikimės, jog ji bus sėkminga bei produktyvi. Kartu siekime,

kad šie mokslo metai būtų kokybiški ne tik mokyklos viduje, tačiau ir už jos ribų. Likite sveiki,

supratingi bei motyvuoti. Įvykdykite savo užsibrėžtus tikslus. Gerų mokslo metų, Jums linki, LMS!

TEMOS:

1. Grįžimas į mokyklas;

2. Siūlymai dėl brandos atestato gavimo ir stojimo į aukštąsias mokyklas;

3. Regioninė jaunimo politika.
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1. GRĮŽIMAS Į MOKYKLAS

Nuo šių mokslo metų pradžios pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas kontaktiniu

būdu, laikantis tam tikrų saugumo reikalavimų (srautų reguliavimas, skirtingi klasių / grupių /

srautų pertraukų laikai, skirtingi įėjimai / išėjimai, ribojamas moksleivių skaičius konsultacinėse

pamokose, matuojama temperatūra, privalomas kaukių dėvėjimas ir pan.). Taip pat mokyklose turi

būti suteikiamos sąlygos visiems moksleiviams savanoriškai testuotis, vienu iš mokyklos pasirinktų

būdų (kaupiniai, antigenai).

Atsakykite į pateiktus klausimus:

1. Kaip jaučiatės grįžus į mokyklas? Kas pasikeitė nuo praeitų metų kontaktinio ugdymo?

2. Ar suteikiama reikiama psichologinė pagalba? Ar skiriama daugiau dėmesio moksleivių

emocinei sveikatai po nuotolinio ugdymo?

3. Ar mokyklose moksleiviai suskirstyti pagal srautus / klases / grupes? Ar yra paskirti

skirtingi įėjimai / išėjimai? Galbūt taikomi kitokie ribojimai? Ką apie tai manote?

4. Ar jūsų mokyklos moksleiviai tinkamai dėvi apsaugines veido priemones? Ar dėl jų nekyla

problemų, nesutarimų?

5. Ar mokyklos suteikia galimybę savanoriškai, nemokamai testuotis? Jei mokykloje taikomas

privalomas testavimas taip pat pasidalinkite patirtimi.

6. Ar Jūsų mokykloje yra taikomas hibridinis mokymas? Jei taip, ar nekilo techninių

nesklandumų? Ar nuotoliniu būdu prisijungusiems moksleiviams skiriama pakankamai

dėmesio pamokų metu?

7. Su kokiais sunkumais šiuo metu susiduria mokinių savivaldos? Kaip sekasi vykdyti

numatytas veiklas? Kaip sunkumus sprendžiate?
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2. SIŪLYMAI DĖL BRANDOS ATESTATO GAVIMO IR STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS

MOKYKLAS

Rugsėjo pradžioje Prezidentūra parengė ir paskelbė Mokslo ir studijų įstatymo pataisų

projektą. Pagal jį, vienas iš trijų egzaminų priimant į aukštąsias mokyklas turėtų būti lietuvių

kalbos, kitas – tiksliųjų mokslų, jį nustatytų švietimo, mokslo ir sporto ministras. Trečiąjį egzaminą

rinktųsi pats abiturientas. Tokia tvarka galiotų nepaisant stojimo į valstybės nefinansuojamą ar

finansuojamą vietą. Šiuo metu reikalaujama būti išlaikius mažiausiai du brandos egzaminus,

nenurodant jo lygio – ar tai mokyklinis, ar valstybinis egzaminas. Tik norint studijuoti valstybės

finansuojamoje vietoje, privalu būti išlaikius valstybinį matematikos egzaminą bei trečią

pasirenkamąjį. Taip pat pagal Prezidento siūlymą, vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius du

brandos egzaminus, iš kurių bent vienas būtų valstybinis.

Lietuvos moksleivių sąjunga norėdama išsiaiškinti moksleivių nuomonę dėl teikiamų

pasiūlymų bei atkreipti į juos dėmesį, kviečia Vadovų klubo metu kartu su mokinių savivaldomis

padiskutuoti šiais klausimais:

1. Kaip vertinate šį Prezidentūros pateiktą projektą?

2. Kokius teigiamus ir neigiamus aspektus įžvelgiate?

3. Kokia Jūsų mokyklos abiturientų nuomonė šia tema?

4. Ar Jūsų mokykloje moksleiviai dažnai renkasi laikyti mokyklinį brandos egzaminą?

5. Jūsų nuomone, ar toks pakitimas turėtų įtakos mokymosi rezultatams? Kokie jie būtų?

6. Ar pritariate stojimo į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietas reikalavimų

vienodinimui?

3. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA

Kiekvienais mokslo metais keičiasi Lietuvos moksleivių sąjungos padalinių pirmininkai,

savanoriai, koordinatoriai. Keičiasi ir vizijos, tikslai, siekiai, todėl norime išsiaiškinti Jūsų

pageidavimus ir idėjas, kurias galėtumėme įgyvendinti ateityje.
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Kad būtų lengviau diskutuoti, pateikiame pavyzdinius klausimus:

1. Ko šiais metais tikitės iš Jūsų miesto LMS padalinio? Ką norėtumėte pakeisti, patobulinti

(pvz.: didesnio mokinių savivaldų ir moksleivių įtraukimo į padalinio vykdomas veiklas;

geresnių maketų ir t. t.)

2. Ar norėtumėte pakeisti / patobulinti savo miesto LMS padalinio mokinių savivaldų

koordinatorių veiklą? Kaip?

3. Ko tikitės iš LMS nacionalinės veiklos? Ką norėtumėte išvysti, išgirsti? Kokiais klausimais,

Jūsų nuomone, LMS šiuo metu turėtų dirbti? (pvz.: LMS šiuo metu turėtų dirbti tik ties

karjeros ugdymu, nes jis šiuo metu reikalingiausias).

4. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai bei idėjos.

KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis                                                      Karolina Pinkevičiūtė

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius            Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt El. paštas: karolina.pinkeviciute@moksleiviai.lt
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