
LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2021 m. Spalis

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.

Tikimės, kad šis leidinys padės geriau suprasti šių dienų moksleivių ir jaunimo aktualijas,

problemas ir padės pasiruošti kokybiškoms diskusijoms reikiamomis temomis mokinių savivaldose,

mokyklose, o vadovų klubuose išreikšta atstovų nuomonė atspindės mokyklos moksleivių

nuomones.

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.

TEMOS:

1. Karjeros ugdymas;

2. Pandemijos valdymas mokyklose;

3. Emocinė sveikata ir aplinka mokyklose;

4. Akademinis sąžiningumas;

5. Nemokamas maitinimas mokykloje;

6. Regioninė jaunimo politika.
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1. KARJEROS UGDYMAS

Atsižvelgdama, į šiuo metu keliamas problemas dėl ugdymo įstaigose teikiamų karjeros

ugdymo paslaugų (pvz.: konsultacijos su karjeros specialistais, dalyvavimas renginiuose,

paskaitose, apsilankymas ugdymo įstaigose ir t.t.) kokybės bei prieinamumo, Lietuvos moksleivių

sąjunga kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacija vykdo apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti

moksleivių požiūrį į jų ugdymo įstaigose teikiamų mokinių ugdymo karjerai paslaugų kokybę bei

efektyvumą.

Išanalizavę apklausą, galėsime teikti reikiamą informaciją Lietuvos moksleiviams bei spręsti

problemas, susijusias su karjeros ugdymu.

Prašome apklausa pasidalinti su mokyklos moksleivių bendruomene.

Apklausos nuoroda: https://www.moksleiviai.lt/karjeros-ugdymas-mokyklose/

Kilus klausimams kreiptis:

Greta Andriuškevičiūtė

Jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: greta.andriuskeviciute@moksleiviai.lt

Tel. nr. +370 657 12755

2. PANDEMIJOS VALDYMAS MOKYKLOSE

Rugsėjo 22 dieną Vyriausybė patvirtino projektą, kuriame yra numatyti tam tikri pakitimai

dėl izoliacijos COVID-19 ligos atveju. Jame numatoma, jog izoliacija sutrumpinama nuo 14 iki 10

dienų, o izoliuotis turi tik tie moksleiviai, kurie serga minėtu virusu. Likusi klasė:

1. Testuojasi ir nesiizoliuoja ;1

1 Netestuojami ir neizoliuojami pasiskiepiję ir COVID-19 liga persirgę moksleiviai.
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2. Nesitestuoja ir izoliuojasi .2

Atsakykite į pateiktus klausimus:

1. Kokia šiuo metu situacija Jūsų mokykloje? Ar yra daug sergančių / izoliuotų moksleivių,

mokytojų?

2. Ar mokykloje taikomas reguliarus testavimas? Jei taip, ar tik tam tikroms klasėms, ar

visiems moksleiviams?

3. Ar mokykloje laikomasi nurodytų reikalavimų (srautai, klasių dezinfekavimas, vėdinimas,

kaukių dėvėjimas, temperatūros matavimas ir t.t.)? Ar nekyla problemų dėl izoliacijos, moksleivių

testavimo?

4. Jei mokykla jau susidūrusi su moksleivių izoliacija, ar taikomas hibridinis mokymas (jei

taip, ar jis kokybiškas?), ar moksleiviai turi mokytis savarankiškai?

5. Pasidalinkite gerosiomis arba blogosiomis patirtimis / praktikomis, apie pandemijos

valdymą mokyklose.

3. EMOCINĖ SVEIKATA IR APLINKA MOKYKLOSE

Psichikos sveikata apibrėžiama kaip emocinė ir dvasinė būsena, leidžianti žmogui džiaugtis

gyvenimo pilnatve, gerai jaustis, išgyventi skausmą ir liūdesį. Gerą psichikos sveikatos būklę rodo:

gebėjimas užmegzti ir palaikyti sveikus asmeninius santykius, įveikti sunkumus, išreikšti save,

pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti. Gera psichikos sveikatos būklė – ne vien psichikos

sveikatos sutrikimų nebuvimas.

Lietuvos moksleivių sąjunga per praėjusius keletą metų kryptingai dirba emocinės sveikatos

ir aplinkos mokyklose tema. Reaguodama į šiandienines diskusijas dėl karantino padarinių

moksleivių psichinei sveikatai bei siekdama sužinoti, koks mikroklimatas vyrauja Lietuvos

bendrojo lavinimo įstaigose, inicijuoja šią Nacionalinių Vadovų / Delegatų klubų temą. 

2 Netestuojami ir neizoliuojami pasiskiepiję ir COVID-19 liga persirgę moksleiviai.
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1. Kaip savo emocinę sveikatą vertina Jūsų mokyklos moksleiviai? 

2. Ar mokykloje vyksta paskaitos, mokymai ar diskusijos emocinio raštingumo, psichinės

sveikatos temomis? Jei taip, ar tokio pobūdžio veiklos yra naudingos, svarbios Jūsų

mokyklos moksleiviams?

3. Ar Jūsų mokyklos moksleiviai žino, kur reikėtų kreiptis susidūrus su emociniais sunkumais?

Kur moksleiviai kreipiasi susidūrus su emociniais sunkumais? (Į draugus, šeimos narius,

mokytojus, mokyklos psichologą, socialinį darbuotoją, visuomenės sveikatos biurą,

psichinės sveikatos centrą ar kt.)

4. Kaip Jūsų mokyklos moksleiviai vertina mikroklimatą mokykloje dešimtbalėje sistemoje?

Kodėl?

5. Kaip mano Jūsų mokyklos moksleiviai, kokiais būdais būtų galima gerinti mikroklimatą

mokykloje ir stiprinti moksleivių emocinę sveikatą?

Pagrindinės vietos, kuriose teikiama emocinė pagalba:

● Emocinės paramos linija 1809

● Vaikų linija 116111

● Jaunimo linija 8 800 28888

● Tinklapis pagalbasau.lt

● Visuomenės sveikatos biurai suteikia iki 5 asmeninių konsultacijų su psichologu

Kilus klausimams kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

Tel. nr. +370 633 58398
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4. AKADEMINIS SĄŽININGUMAS

Akademinis sąžiningumas – vienas svarbiausių rodiklių besimokant mokykloje, universitete

ar kitoje ugdymo įstaigoje. Per pastaruosius kelis metus, akademinio nesąžinigumo rodiklis yra

išaugęs, o tai tiesiogiai daro įtaką egzaminų ir kitų patikrinimų rezultatams.

Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė dalyvaus diskusijoje, kurioje diskutuos apie

akademinį sąžiningumą, todėl pateikiame klausimus, kurie padės geriau suvokti situaciją Lietuvos

mokyklose:

1. Kaip manote, ar Jūsų mokykloje moksleiviai dažnai sukčiauja pamokų, atsiskaitymų metu?

Kodėl? Padiskutuokite.

2. Kokiose pamokose sukčiaujama daugiausiai / mažiausiai? Kas tai lemia?

3. Kokiais metodais, būdais būtų galima sumažinti akademinį nesąžiningumą? Ar tai apskritai

svarbu moksleiviams?

4. Ar mokytojai imasi tam tikrų iniciatyvų, metodų, kad sumažintų sukčiavimų skaičių (tiek

kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu)? Kokių? Ar tai veikia?

5. NEMOKAMAS MAITINIMAS MOKYKLOSE

Tėvams pateikus prašymą, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus ugdymo

įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) bei 80 eurų dydžio

paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra

mažesnės nei 192 eurai .3

Lietuvos moksleivių sąjunga nori išsiaiškinti, ar moksleiviai, besimokantys mokykloje ir

turintys papildomus modulius profesinėse mokyklose, turi galimybę gauti nemokamą maitinimą

savo mokykloje.

3 Daugiau informacijos:
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-parama-mokinio-reikmenims-viskas-ka-
reikia-zinoti
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Atsakykite į pateiktus klausimus:

1. Ar Jūsų mokykloje yra moksleivių, pasirinkusių papildomą modulį profesinėje

mokykloje?

Jei taip:

2. Ar moksleiviai turi galimybę gauti nemokamą maitinimą bent vienoje iš mokymosi

įstaigų?

6. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA

Po kiekvieno mėnesio vadovų klubų Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos

koordinatoriai rengia leidinį, skirtą informuoti moksleivius bei visuomenę apie Vadovų klubuose

vykusių diskusijų metu padarytas išvadas.

Norime išsiaiškinti, ar dabartinis apibendrinimų formatas yra tinkamas, ar norėtumėte tam

tikrais būdais jį papildyti / pakeisti.

Kad būtų lengviau diskutuoti, pateikiame klausimus:

1. Ar visuomet domitės ir perskaitote Vadovų klubų apibendrinimus? Jei ne, kokia to

priežastis? (pvz.: neįdomu, neaktualu; nepatinka skaityti dokumentų ir t.t.)

2. Kokiu formatu norėtumėte gauti vadovų klubų apibendrinimus?

3. Ar yra poreikis daugiau kalbėti ne tik apie Vadovų klubus, bet ir kitokią veiklą (susitikimus,

renginius, LMS valdybos sprendimus ir t. t.)?

4. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai.

KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis                                                              Akvilė Juškaitė

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius                    Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt El. paštas: akvile.juskaite@moksleiviai.lt
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