SPALIO 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, 36–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. Pandemijos valdymas mokyklose;
2. Emocinė sveikata ir aplinka mokyklose;
3. Akademinis sąžiningumas;
4. Nemokamas maitinimas mokykloje.

1. PANDEMIJOS VALDYMAS MOKYKLOSE
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Pirmoje šio mėnesio Vadovų / Delegatų klubų temoje mokinių savivaldų atstovams teko
diskutuoti apie pandemijos valdymą mokyklose. Ši tema turbūt dažnai apsilankys susitikimuose, bet
sekti situaciją kiekviename regione itin svarbu, tad apžvelkime apibendrintus Lietuvos mokyklų
rezultatus.
Galima teigti, jog regionų mokyklos geriau susitvarko su pandemijos valdymu. Jose
COVID-19 atvejų pasitaiko rečiau bei mažiau, ugdymo įstaigos puikiai reguliuoja srautus, esant
reikalui taiko hibridinį mokymo(si) būdą, taip saugiai izoliuojant galimus ligos nešiotojus, tačiau
išsaugant įprastą mokymosi tempą. Didmiesčių mokyklose, kuriose mokinių kiekis daug didesnis,
sunkiau kontroliuoti srautus, užtikrinti tinkamą kaukių dėvėjimą mokyklos bendruomenės narių
tarpe. Tuose miestuose susirgimų skaičius didesnis, tačiau galima pasidžiaugti, jog visoje Lietuvoje
mokinių savivaldų atstovai džiaugiasi pakankamai gerai kontroliuojama pandemija, moksleiviai
tampa samoningesni, siekia kuo ilgiau mokytis tik kontaktiniu būdu.
Lietuvos moksleivių sąjunga nori pasidžiaugti, jog matydama Vadovų / Delegatų klubų
klausimų atsakymus šia tema, drąsiai gali teigti, jog beveik visose mokyklose, esant reikalui,
taikomas hibridinis mokymas, jo metu mokytojai stengiasi prisitaikyti ir temą dėstyti tolygiai
visiems mokiniams. Taip pat norime paskatinti visus moksleivius rūpintis savo bei kitų mokyklos
bendruomenės narių sveikata, tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes, laikytis kitų
ugdymo įstaigos numatytų taisyklių. Likite sąmoningi, tik tokiu būdu galėsime džiaugtis pilnaverčiu
kontaktiniu (hibridiniu) ugdymu.

2. EMOCINĖ SVEIKATA IR APLINKA MOKYKLOSE

Antros Vadovų / Delegatų klubų temos metu moksleiviams teko diskutuoti apie emocinę
sveikatą ir aplinką mokyklose. Kaip žinote, spalio mėnesį buvo pradėta naujoji Lietuvos moksleivių
sąjungos veiklos programa „Laikas jausti“. Tai reiškia, jog visus mokslo metus kalbėsime apie
emocijas, jausmus, toleranciją bei kitas temas, su kuriomis galėsite susipažinti mūsų Facebook ir
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Instagram puslapiuose. Taip pat visoje Lietuvoje veiks nacionalinis veiklos programos ambasadorių
tinklas, kuris savo mokyklų bendruomenes informuos svarbiausiais klausimais bei kvies vykdyti
iššūkius, kuriuos rasite programos naujienlaiškiuose. Kviečiame domėtis visomis galimomis
veiklomis ir naujienomis, jog drąsiai galėtume tarti – IŠAUŠO LAIKAS JAUSTI!
Paklausus mokyklų atstovų apie tai, kaip savo emocinę sveikatą vertina moksleiviai, jie
pasiskirstė į dvi dalis. Vieni teigė, jog ji gera, nuotolinis mokymasis įtakos tam neturėjo ir kitokių
problemų pastebėta nebuvo. Kiti sakė, kad emocinė aplinka labai bloga, atliktos apklausos
mokyklos viduje tai tik patvirtino. Manome, kad mūsų inicijuojama veiklos programa padės
moksleiviams palaikyti arba gerinti emocinės sveikatos lygį, suteiks daugiau žinių, kaip tai daryti.
Tikimės, kad sekančių Vadovų / Delegatų klubų metu jau drąsiau kalbėsite detalesnėmis programos
temomis.
Prakalbus apie paskaitas šiomis temomis, moksleiviai teigė, jog šių netrūksta, tačiau jų lygis
kartais liūdina: šabloniniai pristatymai, neįdomūs lektoriai, prastas pasiruošimas, klasikiniai
atsakymai į auditorijos klausimus ar pan. Taip pat džiugu, kad daugelis moksleivių žino, kur kreiptis
susidūrus su emociniais sunkumais. Dažniausiai bendraujama su tėvais, draugais, mokytojais ar
psichologais, rečiau skambinama į specialias pagalbos linijas.
Mokiniai mano, jog norint gerinti emocinę sveikatą ir aplinką mokyklose, būtų galima
organizuoti komandos formavimo mokymus, bendruomenės renginius, skatinti klases veikti
bendrose veiklose.

3. AKADEMINIS SĄŽININGUMAS

Vadovų / Delegatų klubo metu mokinių savivaldų atstovai taip pat diskutavo akademinio
sąžiningumo tema. Pastebėta, jog per pastaruosius kelis metus, akademinio nesąžiningumo rodiklis
itin išaugęs. Tai stipriai lėmė nuotolinis mokymasis, atvėręs mokiniams naujas galimybes sukčiauti.
Paklausti, ar moksleiviai sukčiauja, beveik visi vieningai pritarė, kad tai neišvengiama
mokymosi proceso dalis. Bendrai sutarta, jog dažniausiai sukčiaujama per tiksliojo mokslo
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pamokas, istoriją bei lietuvių kalbą. Norint mažinti šią problemą, mokiniai siūlo mokytojams
griežtinti savo požiūrį į nusirašinėjimą, išmaniųjų technologijų naudojimą atsiskaitymų metu. Taip
pat naudoti praktiką, kuomet mobilieji telefonai yra surenkami prieš prasidedant pamokai. Vis dėl to
dauguma atstovų teigė, jog tai yra neįveikiama problema mokinių tarpe, o visi mokytojų bandyti
metodai anksčiau ar vėliau yra įveikiami.
Lietuvos moksleivių sąjunga, savo ruožtu siekdama skatinti mokinių sąmoningumą ir
sąžiningumą, kviečia atsisakyti sukčiavimo pamokų metu, suprantant, jog tai atsilieps galutiniams
rezultatams.

4. NEMOKAMAS MAITINIMAS MOKYKLOSE

Paskutinėje nacionalinėje temoje moksleiviai kalbėjo apie nemokamą maitinimą, kai yra
pasirenkamas papildomas modulis profesinio rengimo mokykloje.
Tokių mokinių, kurie pasirinktų tuo pačiu metu mokytis ir profesinėje mokykloje yra beveik
kiekvienoje savivaldybėje. Moksleiviai patikino, jog tokiu atveju nemokamas maitinimas yra
gaunamas bent vienoje iš mokymo įstaigų ir su problemomis nesusiduriama.

PABAIGAI

Moksleivių nuomonės atstovavimas Vadovų klubuose yra neįkainojamas išteklius LMS
Jaunimo politikos koordinatoriams, kurių užduotis – bendradarbiaujant su valstybinėmis
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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KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis

Akvilė Juškaitė

kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

akvile.juskaite@moksleiviai.lt

Darbo su savivaldomis koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė
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