LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS
VEIKLOS PROGRAMOS
„LAIKAS JAUSTI“ APRAŠAS

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti,
vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti ir Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti
organizacija. Šiuo metu LMS, vienydama beveik 600 mokinių savivaldų, veikia 37 šalies
savivaldybėse, kuriose dirba per 1000 savanorių.
LMS daugiau nei 20 metų atstovauja Lietuvos moksleivių interesams įvairiose institucijose,
vis daugiau moksleivių įtraukia į savanorišką veiklą, taip tiesiogiai prisidedant prie pilietiškos ir
visapusiškai kompetentingos moksleivių bendruomenės ugdymo. Siekiant atliepti šiandieninius
moksleivių poreikius ir spręsti esamas problemas įgyvendiname įvairaus pobūdžio veiklas ir
metines veiklos programas. Pavyzdžiui, per praėjusius keletą metų, LMS inicijavo veiklas
orientuotas į finansinį raštingumą bei verslumą, pilietiškumą aplinkosaugą bei lytiškumo ugdymą.
LMS, reaguodama į šiuo metu kylančias diskusijas dėl moksleivių emocinės gerovės bei
emocinės aplinkos Lietuvos mokyklose stiprinimo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač
mokyklų bendruomenių dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktualizavimą,
2021 m. spalio 15 d., inicijuoja veiklos programą „Laikas jausti“, skirtą visos šalies moksleivius
skatinti diskutuoti emocinio raštingumo temomis, imtis iniciatyvos ir kartu su mokyklų
bendruomenėmis kurti pozityvią emocinę aplinką Lietuvos bendrojo lavinimo įstaigose.
Programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, informuoti bendrojo lavinimo
įstaigose besimokančius moksleivius apie emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, skatinti
mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir
aktyviai prisidėti prie jos kūrimo.
Programos koncepcija ir įgyvendinimo priemonės
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Kas mėnesį vyksiančiuose LMS Vadovų (delegatų) klubuose Lietuvos moksleiviai bus
kviečiami diskutuoti programos temų klausimais, nagrinėti ir dalintis savo patirtimi, turimomis
žiniomis. Kas antrą mėnesį „Laikas jausti“ ambasadoriai bei LMS narės – mokinių savivaldos –
gaus virtualius naujienlaiškius, kuriuose ras naudingos informacijos, skirtingų temų misiją ir
iššūkius.
„Laikas jausti“ ambasadoriai yra programos pagrindas, jais gali tapti kiekvienas Lietuvos
moksleivis. Vykdydami programos iššūkius bei misijas ambasadoriai mokyklose organizuos įvairias
veiklas, taip kartu su mokyklos bendruomene kurdami saugią ir pozityvią emocinę aplinką.
Taip pat prie programos įgyvendinimo prisidės programos koordinatoriai – LMS padalinių
savanoriai. Jie bendradarbiaudami su įvairių sričių specialistais, inicijuos įvairaus pobūdžio veiklas
skirtinguose Lietuvos regionuose, kuriomis vis dažniau paminės ir dėmesį skirs programos
tiksluose numatytų temų analizavimui, problemų sprendimui. Pagrindinis programos „Laikas jausti“
koordinatorių tikslas – visapusiškai padėti ambasadoriams vykdyti naujienlaiškiuose nurodytus
iššūkius bei įgyvendinti pagrindinę misiją, pateikti galimus problemų sprendimų būdus bei
rekomendacines veiklas.
Programos sėkmė ir tikslų įgyvendinimas priklauso nuo mūsų visų, tad LMS viliasi, jog
Lietuvos mokyklų bendruomenėms bus svarbu pokyčio siekti drauge!

Prezidentė

Karolina Pralgauskytė

CENZŪRUOTA
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