
RUGSĖJO MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ APIBENDRINIMAS

2021 m. spalis

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. Grįžimas į mokyklas;

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

1. GRĮŽIMAS Į MOKYKLAS

Pirmojoje rugsėjo mėnesio Vadovų / Delegatų klubų temoje, mokinių savivaldų

atstovai diskutavo apie grįžimą prie kontaktinio mokymo, testavimąsi dėl COVID–19 viruso

bei apie kitus kylančius iššūkius ir aktualius klausimus.

Paklausti, kaip mokiniai jaučiasi sugrįžę į mokyklas, mokinių savivaldų atstovai teigė,

jog grįžimas į kontaktinį ugdymą sukėlė geras emocijas – smagu vėl gyvai bendrauti su

klasės draugais bei mokytojais. Tačiau buvo pastebėtos itin didelės spragos, likusios nuo

nuotolinio mokymosi, tenka kartoti temas. Mokiniams suprastėjo socialiniai įgūdžiai,

emocinė sveikata, sunku vėl grįžti į ritmą, yra jaučiamas didelis spaudimas iš mokytojų

pusės. Plačiau kalbant apie emocinę sveikatą, mokiniai pabrėžė, jog dėmesys jai yra



skiriamas, mokytojai yra linkę bendrauti apie tai su savo moksleiviais tiek pamokų, tiek

laisvu metu. Diskusijų metu išsiaiškinta, jog kiekvienoje mokykloje taikomi skirtingi

ribojimai bei reikalavimai: moksleivių judėjimas skirstomas srautais, pamokos tvarkaraštyje

suskirstytos taip, jog skirtingos amžiaus grupės kuo mažiau kontaktuotų tarpusavyje taip pat

joms paskirti skirtingi įėjimai / išėjimai į mokyklą. Moksleiviai mano, jog tokie ribojimai yra

reikalingi bei tikisi, kad tokiu būdu kontaktinis mokymas(is) tęsis kuo įmanoma ilgiau.

Pastebėta, jog kaukių dėvėjimas, kai kuriose mokyklose kelia sunkumų. Mokiniai jas

dėvi netinkamai – neuždengdami nosies, ar laikant kaukę po smakru. Tokios problemos yra

gana lengvai išsprendžiamos įsitraukiant mokyklos administracijai ar mokytojams. Galime

pasidžiaugti, jog mokyklose vyksta sklandus moksleivių testavimas COVID-19 virusui

aptikti, tačiau mokiniai yra susiskirstę į dvi grupes – vieni noriai testuojasi nemokamais

testais, siekdami išvengti užsikrėtimo ir / ar viruso plitimo, kiti nesitestuoja, nors mokykla

tokią galimybę suteikia.

Hibridinis mokymas mokyklose yra taikomas, tačiau moksleiviai pastebi, jog

mokytojai neskiria pakankamai dėmesio tiems, kurie mokosi iš namų. Taip pat kyla įvairių

techninių kliūčių, kurios trukdo kokybiškam švietimui. Mokinių savivaldų atstovai tikisi, jog

pedagogai apsipras dirbant hibridiniu būdu ir atras tinkamus metodus, siekiant kuo

kokybiškesnio švietimo visiems moksleiviams.

Lietuvos moksleivių sąjunga tikisi, jog moksleiviai liks atsakingi ir budrūs, kovojant

ir išvengiant COVID–19 užsikrėtimų mokyklose. Norime paskatinti laikytis būtinų taisyklių,

kurias nurodo mokyklos: dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas, kai tik įmanoma, laikytis kuo

didesnių, saugių atstumų. Tikimės, jog bendromis mokyklų bendruomenių pastangomis,

išvengsime viruso židinių bei visi galėsime mokytis kontaktiniu būdu visus mokslo metus.

2. SIŪLYMAI DĖL BRANDOS ATESTATO GAVIMO IR STOJIMO Į

AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Rugsėjo mėnesio pradžioje Prezidentūra parengė ir paskelbė Mokslo ir studijų

įstatymo pataisų projektą. Vadovų / Delegatų klubų metu, mokinių savivaldų atstovai dalijosi

savo įžvalgomis ir pastebėjimais ties šiuo dokumentu. Jame siūloma keisti brandos atestato

gavimo bei stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką.

Mokinių savivaldų atstovai patį pataisų projektą vertino dvejopai. Vieni pasisakė už,

argumentuodami, jog tai būtų naudinga moksleiviams, nes sumažinų matematikos daromą

įtaką stojant į aukštąsias mokyklas. Kiti teigė, jog dėl informacijos trūkumo ar kitų priežasčių



nepalaikytų šios idėjos. Paklausti, dėl mokyklinių brandos egzaminų, moksleiviai sakė, jog

juos laikančiųjų yra. Tai priklauso nuo gimnazijos lygio, moksleivių požiūrio į egzaminus ir

jų svarbos. Atstovai teigė, jog šis pakeitimas skatintų moksleivius rimčiau žiūrėti į mokslus,

todėl manoma, jog tai padėtų siekti geresnių rezultatų. Dėl stojimo į valstybės finansuojamas

ir nefinansuojamas vietas aukštosiose mokyklose kartelės vienodinimo, moksleiviai pasisakė

skeptiškai, teigdami, jog toks pakitimas sukeltų daug painiavos ir demotyvuotų siekti

aukštesnių akademinių rezultatų.

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.
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