
LAPKRIČIO MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ APIBENDRINIMAS

2021 m. lapkritis

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. Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas;

2. LMS veiklos programa „Laikas jausti“;

3. Žiemos forumas 2022;

4. Geros savijautos programa.
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1. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS

Pirmoje lapkričio mėnesio Vadovų / Delegatų klubų temoje atstovai galėjo išgirsti

informaciją apie atnaujinamas vidurinio ugdymo programas, susipažinti su jomis ir, esant norui,

teikti savo pasiūlymus ir pakeitimus. Jų Nacionalinė švietimo agentūra laukia iki gruodžio 15

dienos.

Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:

● Visą lapkričio mėnesį, Lietuvos moksleivių sąjungos Valdybos nariai bei savanoriai kartu su

nacionalinio biuro nariais dirbo darbo grupėse, kuriose nagrinėjo programų projektus, teikė

savo siūlymus bei pastabas. Galutiniai rezultatai Nacionaliniai švietimo agentūrai bus

išsiųsti iki termino pabaigos.

● Prie šios veiklos buvo kviestos prisijungti ir mokinių savivaldos, kurios savanoriškai galėjo

teikti siūlymus bet kuriai ugdymo programai. Norime pastebėti, jog gavome vos vieną laišką

iš mokinių savivaldos. Tikimės, jog kitą kartą mūsų narės į tokią galimybę pažiūrės rimčiau

ir aktyviau išnaudos progas prisidėti prie realaus pokyčio švietimo sistemoje.

Sekite Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinius komunikacijos šaltinius ir atėjus gruodžio

viduriui sužinokite daugiau apie pasiektus tikslus, nuveiktus darbus ir gautus rezultatus. Tikimės,

jog kiekvieno prisidėjusio Lietuvos moksleivių sąjungos bendruomenės nario indėlis bus

reikšmingas ir įvertintas.

2. LMS VEIKLOS PROGRAMA „LAIKAS JAUSTI“

Kaip jau tampa įprasta, Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos programa apsilanko kiekviename

Vadovų / Delegatų klube. Lapkričio mėnesį mokinių savivaldų atstovai diskutavo apie programos

koncepciją bei aktualumą.
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Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:

● Per šį laikotarpį, nuo veiklos programos atidarymo Rudens forumo metu, jos ambasadoriais

tapo beveik 300 moksleivių įvairiose Lietuvos mokyklose.

● Mokinių savivaldų atstovai drąsiai teigia, jog programos tema yra labai aktuali ir svarbi, tai

įrodo aktyvus moksleivių įsitraukimas į jos veiklas.

● Programos koncepcija taip pat laikoma tinkama. Moksleiviai pastebi, jog jos paruošimas

dviejų metų laikotarpiui yra labai naudingas.

Savo ruožtu, norime pasidžiaugti aktyviu mokyklų įsitraukimu į programos veiklas. Tikime, jog

kiekvienas ambasadorius sieks gerinti psichosocialinę aplinką savo ugdymo įstaigoje, atliks jam

paskirtas užduotis bei priims iššūkius. Taip pat skatiname nepamiršti, jog Lietuvos moksleivių

sąjungos veiklos programos „Laikas jausti“ ambasadoriumi galima tapti visus metus.

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

Veiklos programos ambasadorių registracija: ambasadorių registracija.

3. ŽIEMOS FORUMAS 2022

Lapkričio mėnesio Vadovų / Delegatų klubų metu, mokinių savivaldų atstovai turėjo progą

diskutuoti apie Lietuvos moksleivių sąjungos Žiemos forumą, jame vyksiančias darbo grupes bei

paskaitas. Forumas vyks sausio 28–30 dienomis Tauragėje. Jo metu, kaip ir įprasta, bus

organizuojama XXXII Nacionalinė asamblėja. Primename, jog Žiemos forumas yra skirtas mokinių

savivaldų atstovų žinių gilinimui bei kompetencijų kėlimui.

Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:

● Mokinių savivaldos labiausiai norėtų darbo grupių šiomis temomis:

o Lyderystė;

o Viešasis kalbėjimas;

o Komandos formavimas;
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o Apklausų rengimas;

o Maketavimas;

o Renginių organizavimas;

o Laiko planavimas.

● Mokinių savivaldos labiausiai norėtų paskaitų šiomis temomis:

o Karjeros ugdymas;

o Finansinis raštingumas;

o Emocinė sveikata;

o Profesinis orientavimas;

o Ekologija.

Linkime sėkmės forumo organizatoriams bei norime kuo greičiau susitikti su kiekvienu iš

Jūsų, tad savo kalendoriuose pažymėkite sausio 28–30 dienas ir laukite informacijos socialinėje

erdvėje.

4. GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA

Paskutinėje temoje mokinių savivaldų atstovai diskutavo apie Geros savijautos programą,

kuri šiais metais buvo inicijuota Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Ji skirta per

pandemiją patirtiems mokslo praradimams kompensuoti. Šiuo projektu yra siekiama gerinti

moksleivių fizinę ir psichinę sveikatą, emocinę būklę, mokymosi rezultatus. Ši programa veikia

labai panašiai kaip ankstesniuose Vadovų / Delegatų klubuose apkalbėtas „Kultūros pasas“ –

kuomet iš nustatytų reikalavimų atitinkančių paslaugų sąrašo, moksleivis ar ugdymo įstaiga gali

pasirinkti norimas veiklas ar paslaugas.

Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:

● Pastebėta, jog mažoji dalis mokinių savivaldų atstovų galėjo pasidžiaugti, kad jų mokyklos

moksleiviai žino apie šią programą.
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● Žinantieji teigė, jog paslaugos, teikiamos šios programos metu yra aktualios bei įdomios. Jų

pasirinkimas yra didelis ir aktualus.

● Atstovai, paklausti apie populiariausias programos paslaugas, išskyrė emocinės sveikatos

bei savęs pažinimo programas, psichologų paskaitas. Taip pat paminėtos buvo komandinio

darbo, streso valdymo ir motyvacijos temos.

● Geros savijautos programos paslaugos yra vertinamos teigiamai. Tie, kurie yra dalyvavę

veiklose teigė, jog jos yra įdomios, įtraukiančios. Atstovai pabrėžė, kad pati iniciatyva yra

išskirtinė, jai reikėtų skirti daugiau dėmesio bei viešinimo.

Tikimės, jog po šio Vadovų / Delegatų klubo daugiau mokyklų sužinojo apie Geros

savijautos programą ir ryšis išbandyti jos teikiamas paslaugas.

Daugiau informacijos apie programą galite rasti čia: Geros savijautos programa.

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.

KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis

kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

Darbo su savivaldomis koordinatorius

Akvilė Juškaitė

akvile.juskaite@moksleiviai.lt

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė
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