
LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2021 m. Lapkritis

NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – 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 – 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. Naujienos iš LMS fronto;

2. Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas;

3. LMS veiklos programa „Laikas jausti“;

4. Žiemos forumas;

5. Geros savijautos programa;

6. Regioninė jaunimo politika.

1. NAUJIENOS IŠ LMS FRONTO

LMS Jaunimo politikos komitetas, norėdamas suteikti Jums, Vadovų klubų dalyviams,

atgalinį ryšį, praneša, kad po spalio mėnesio vadovų klubo buvo:

● sudalyvauta diskusijoje apie akademinį sąžiningumą;

● parašyta pozicija dėl rudens atostogų ilginimo.
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2. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS

Lapkričio pradžioje Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) paskelbė atnaujintus

bendrojo ugdymo programų projektus ir iki gruodžio 15 dienos kviečia visus suinteresuotus

asmenis teikti pasiūlymus, pastebėjimus ir komentarus.

Lietuvos moksleivių sąjunga, norėdama kokybiškai išnagrinėti pateiktas programas ir

pateikti moksleivių poreikius atliepiančias pastabas, kviečia visus norinčius LMS narius, savanorius

bei Valdybos narius prisidėti prie LMS Biuro rengiamų darbo grupių, skirtų šioms programoms

nagrinėti. Jeigu norite prisidėti prie darbo grupių, susisiekite po tema nurodytais kontaktais.

Kartu su darbo grupėmis taip pat kviečiame ir skatiname MS pakviesti visus moksleivius

peržiūrėti programas ir iki gruodžio 1 d. siųsti visus pastebėjimus, komentarus į LMS elektroninį

paštą: lms@moksleiviai.lt.

Su atnaujintomis programomis kviečiame susipažinti čia:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-2021-11-03 .

Kilus klausimų kreiptis:

Paulius Buidovas

Jaunimo politikos koordinatorius

paulius.buidovas@moksleiviai.lt

Tel. nr. +370 638 73107

3. LMS VEIKLOS PROGRAMA „LAIKAS JAUSTI“

Spalio 15-ąją dieną, LMS, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į emocinės gerovės bei

emocinės aplinkos Lietuvos mokyklose būklę, o ypač mokyklų bendruomenių dėmesį į pozityvios

emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktualizavimą, inicijavo ir pradėjo vykdyti veiklos

programą „Laikas jausti“, skirtą visos šalies moksleivių skatinimui diskutuoti emocinio

raštingumo temomis, imtis iniciatyvos ir kartu su mokyklų bendruomenėmis kurti pozityvų

mikroklimatą Lietuvos bendrojo lavinimo įstaigose.
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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.

Daugiau informacijos apie programą rasite: Laikas jausti (moksleiviai.lt)

Ši Nacionalinio Vadovų klubo tema yra skirta pristatyti naują LMS veiklos programą

„Laikas jausti“ bei sužinoti Jūsų – mokinių savivaldų atstovų – nuomonę apie programos

koncepciją, temos aktualumą.

1. Ar programos tema yra aktuali ir įdomi Jūsų mokyklos moksleiviams? Kodėl?

2. Kaip vertinate programos koncepciją / formatą, ar Jums jis yra tinkamas?

3. Ar Jūsų mokymo įstaigoje yra „Laikas jausti“ programos ambasadorių? Jei ne, ar planuojate

įsitraukti į programą, kodėl?

Kilus klausimų, kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

Tel. Nr. +370 633 58398

4. ŽIEMOS FORUMAS 2022 M.

LMS intensyviai ruošiasi artėjančiam žiemos forumui 2022, kuris šiais metais vyks

Tauragėje, sausio 28-30 dienomis. Primename, kad žiemos ir pavasario forumai skirti LMS narių,

mokinių savivaldų,  žinių gilinimui. Taip pat šio forumo metu vyks XXXII Nacionalinė Asamblėja.

Tam, kad organizatoriai galėtų suorganizuoti kuo naudingesnes paskaitas ir darbo grupes,

prašome atsakyti į pateiktus klausimus:
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1. Kokių veiklų, darbo grupių norėtumėte? Kokių žinių, kompetencijų mokinių savivaldos

darbe trūksta labiausiai? (pvz.: apklausų rengimo, maketavimo ir pan.)

2. Kokiomis temomis norėtumėte paskaitų? (pvz.: verslumo, karjeros pasirinkimų, emocinės

sveikatos ir t.t.)

3. Kitos pastabos, pasiūlymai, komentarai, padėsiantys organizatoriams.

5. GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA

Šiais mokslo metais startavo viena iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtų

pagalbos plano, skirtų kompensuoti per pandemiją patirtiems mokymosi praradimams, priemonių –

Geros savijautos programa. Šiuo projektu siekiama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų

ir jaunimo fizinei bei psichinei sveikatai, gerinti mokinių emocinę būklę ir, sukuriant kuo

palankesnes sąlygas, patirti mokymosi sėkmę jau grįžus į klases. 

Geros savijautos programa yra pasirenkamųjų paslaugų fondas, kuris buvo sukurtas iš

atrinktų įvairių tiekėjų siūlomų paslaugų. Programa veikia panašiu principu, kaip ir mokyklose

naudojamas „Kultūros pasas“ – kai iš nustatytus reikalavimus atitinkančių paslaugų tiekėjų sąrašo

mokyklos renkasi sau įdomias paslaugas. Paslaugų tiekėjai siūlo socialinių, emocinių įgūdžių,

grupinio psichologinio konsultavimo, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių,

nusiraminimo, relaksacijos ir streso valdymo technikų mokymo programas.

 

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą galite rasti: Geros savijautos programa

1. Ar Jūsų mokyklos mokiniai žino kas yra Geros savijautos programa? Ar Jūsų mokymo

įstaiga naudojasi iniciatyvos teikiamomis paslaugomis? Kodėl?

2. Kaip mokiniai gauna informacijos apie teikiamas paslaugas (pvz.: seka informaciją interneto

svetainėje, juos informuoja klasių vadovai / dalyko mokytojai ar kt.)?

3. Ar paslaugų pasirinkimas yra pakankamas, atitinka moksleivių poreikius, naudojami

metodai tinkami?

4. Kokio tipo Geros savijautos programos paslaugos pasirenkamos dažniausiai? Kodėl?
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5. Kaip vertinate Geros savijautos programą, veiklų kokybę? Kodėl?

Kilus klausimų, kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

Tel. Nr. +370 633 58398

5. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA

Šioje skiltyje su savo miesto padalinio pirmininku, regioninės jaunimo politikos

koordinatoriumi aptarsite Jūsų mieste, rajone esančius svarbius klausimus, kitas aktualias temas,

problemas. Prieš Vadovų klubą su savo komandomis, mokyklos bendruomene galite pasiruošti Jums

aktualius klausimus, išsiaiškinti šiuo metu vyraujančias problemas Jūsų mokykloje, o padalinio

pirmininkas ir savanoriai padės visais kilusiais klausimais.

KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

Akvilė Juškaitė

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: akvile.juskaite@moksleiviai.lt
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