LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2021 m. Gruodis

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. LMS naudininkas;
3. Nuolatinė moksleivių apklausa;
4. Karjeros ugdymas;
5. Trumposios studijos;
6. Rekomendacijos mokykloms dėl emocinės aplinkos gerinimo;
7. Spec. poreikius turintys moksleiviai;
8. Regioninė jaunimo politika.
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1. NAUJIENOS IŠ LMS FRONTO
Po lapkričio mėnesio vadovų klubo:
● LMS jaunimo politikos komitetas artimiausiu metu pateiks pasiūlymus Nacionalinei
švietimo agentūrai dėl atnaujintų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų.
● Į LMS veiklos programos „Laikas jausti” ambasadorius užsiregistravo beveik 300
moksleivių iš visos Lietuvos.
● LMS iniciatyva Seimo narys Edmundas Pupinis išsiuntė raštą švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai su pasiūlymu įtraukti mokinių savivaldos kuratoriaus pareigybę į pedagoginių
pareigybių sąrašą. Tikimės, kad darbo sąlygų kuratoriams gerinimas prisidės prie MS
plėtros.
● LMS Prezidentė ir veiklos programos koordinatorė dalyvavo konferencijoje „Kas sąlygoja
mokymosi sėkmę pokyčių ir krizių laikotarpiu“, kurios metu buvo pristatytas Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos užsakymu atliktas mokslinis tyrimas „Mokymosi pasiekimus
sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės
veiksniai“. Taip pat rekomendacijos mokyklų bendruomenėms ir gaires švietimo politikai –
kaip gerinti mokymosi pasiekimus krizių bei pokyčių laikotarpiu.

2. LMS NAUDININKAS
Naudininkas – Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldoms ir visiems moksleiviams
skirtas paslaugų paketas, kuris gali suteikti visas reikiamas kompetencijas kokybiškai ir sklandžiai
veikti savo mokykloje ar už jos ribų. Naudininkas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: mokymai ir
konsultacijos. Tai reiškia, kad startuoja registracija į Lietuvos moksleivių sąjungos mokymus ir
konsultacijas!
Mokinių savivaldos mokymus gali pasirinkti iš 6 skirtingų sričių: mokinių savivaldų
procesai,

komandinės

kompetencijos,

asmeninės

kompetencijos,

komunikacija,

renginių

organizavimas ir rinkodara. Mokymus veda viskam pasiruošę LMS mokymų vadovai. Konsultacijos
įgyvendinamos 8 skirtingomis temomis ir jas veda LMS nacionalinio biuro nariai!
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Daugiau informacijos bei registraciją į LMS naudininką rasite:
www.moksleiviai.lt/naudininkas/

Kilus klausimų kreiptis:
Povilas Virbašius
Mokymų vadovų tinklo koordinatorius
povilas.virbasius@moksleiviai.lt
Tel. nr. +370 696 10701
3. MOKSLEIVIŲ APKLAUSA
Lietuvos moksleivių sąjunga, norėdama išgirsti ir suprasti nuolat moksleiviams kylančias
problemas, atsakyti į kylančius klausimus, svarsto galimybę tuo domėtis reguliariai.

Norėtumėme, kad vadovų klubo metu padiskutuotumėte šiais klausimais:
1. Ar apskritai tokia iniciatyva būtų reikalinga? Ar moksleiviai išreiškia tam poreikį?
2. Kokiu formatu / būdu būtų patogiausia pranešti apie kylančias problemas, klausimus? (Pvz.:
vadovų klubų metu, pildant nuolatines / reguliarias apklausas ir t. t.);
3. Ar mokyklose turite „nuomonių / skundų dėžutes”? Jei taip, ar jos pasiteisino?

4. KARJEROS UGDYMAS
Lietuvos moksleivių sąjunga bendradarbiaudama su Lietuvos karjeros specialistų asociacija
rugsėjo – lapkričio mėnesiais vykdė internetinę apklausą apie karjeros ugdymo kokybę ugdymo
įstaigose. Apklausoje dalyvavo 5027 respondentai. Atlikus apklausos analizę buvo pastebėta, kad iš
visų atsakiusiųjų 56,6% moksleivių nežino, jog jų mokykloje dirba karjeros ugdymo specialistas, to
pasekmė yra tai, kad rinkdamiesi karjeros kryptį tik 7,8% kreipėsi į karjeros specialistą pagalbos,
kiti verčiau konsultavosi su tėvais ar draugais.
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Padiskutuokite:
1. Kokių veiksmų galėtų imtis mokykla, kad paskatintų moksleivius kreiptis į karjeros
specialistą ir užtikrintų, jog moksleiviai būtų šviečiami karjeros ugdymo srityje?
2. Kokais būdais, Jūsų nuomone, LMS galėtų prisidėti prie moksleivių švietimo bei
informavimo karjeros ugdymo srityje?

Taip pat LMS savo internetiniame puslapyje www.moksleiviai.lt rengia naują skiltį, kurioje
bus talpinamas turinys susijęs su karjeros ugdymu.

Padiskutuokite:
3. Kokia informacija Jums būtų aktuali? (studijų pasirinkimo klausimai, informacija apie
būsimus renginius susijusius su karjeros ugdymu ir pan.)
4. Kokiu formatu pateikiama medžiaga Jums atrodo patraukliausia? (video, raštišku ir pan.)

Kilus klausimų kreiptis:
Greta Andriuškevičiūtė
Jaunimo politikos koordinatorė
greta.andriuskeviciute@moksleiviai.lt
Tel. nr.: +370 657 12755

5. TRUMPOSIOS STUDIJOS
Trumposios studijos – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuo kitų metų įgyvendinamos
1,5–2 metų trukmės studijos kolegijose, paklausiausioms rinkoje specialybėms įgyti. 2020 m.
patvirtintame trumpųjų studijų krypčių sąraše, trumposios studijos galės būti vykdomos
informatikos inžinerijos ir programų sistemų, turizmo ir poilsio studijų kryptyse. Esant poreikiui,
trumpųjų studijų krypčių sąrašas galės būti pildomas. Trumpąsias studijas baigęs absolventas galės
iš karto užsiimti profesine veikla arba tęsti studijas bakalauro pakopoje.
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Daugiau informacijos rasite čia.

Kilus klausimų kreiptis:
Paulius Buidovas
Jaunimo politikos koordinatorius
paulius.buidovas@moksleiviai.lt
Tel. nr. +370 638 73107

6. REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL EMOCINĖS APLINKOS GERINIMO
Lietuvos moksleivių sąjunga jau kurį laiką kryptingai dirba emocinės aplinkos mokyklose
srityje – skatina moksleivius reaguoti į jiems aktualias problemas, domėtis ir diskutuoti svarbiomis
temomis – todėl šių metų spalio 15 d. startavo veiklos programa „Laikas jausti“, skirta, 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.
Nauji metai – nauja pradžia, todėl LMS rašo „Rekomendacijas mokykloms, dėl emocinės
aplinkos gerinimo”, skirtas Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigoms tobulėti. Dokumente būtų
teikiami įvairūs pasiūlymai, veiklos, kurias įvykdžius mokyklos prisidėtų prie emocinės aplinkos
gerinimo (pavyzdžiui, įrengtų atsipalaidavimo erdves, užtikrintų psichologų veikimą / buvimą
mokyklose, rengtų mokymus šiomis temomis ir t. t.).
Padiskutuokite ir atsakykite į šiuos klausimus:
1. Kaip manote, ką šis dokumentas turėtų pasiekti (mokinių savivaldas, mokyklų
administracijas ar kt.)? Kodėl?
2. Kokiu formatu norėtumėte gauti rekomendacijas? (skaidrės, leidinys, dokumentas ir pan.)
3. Ar rekomendacijos turėtų būti trumpos, kuriose būtų tik aiškiai išdėstomi siūlymai, ar
reikėtų pateikti ir būdus, kaip to pasiekti? Kokia dar informacija būtų reikalinga, naudinga?
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4. Kaip mano Jūsų mokyklos moksleiviai, kokiais būdais / veiklomis būtų galima prisidėti prie

emocinės aplinkos gerinimo mokyklose?
Kilus klausimų, kreiptis:
Karolina Kucavičiūtė
LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė
El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt
Tel. Nr. +370 633 58398
7. SPECIALIUOSIUS UGDYMO POREIKIUS TURINTYS MOKSLEIVIAI
Vis dažniau specialiuosius ugdymosi poreikius turintys moksleiviai yra (ir toliau bus)
integruojami į įprastas klases. Nuo 2024 m. ugdymo įstaigos privalės priimti specialių poreikių
turintį vaiką. Lietuvos moksleivių sąjunga pastebi šios temos aktualumą, todėl kviečiame
pasidomėti situacija Jūsų mokyklose ir atsakyti į šiuos klausimus:
1. Ar mokyklos yra pritaikytos neįgaliems asmenims? (Liftai / keltuvai, turėklai, specialūs
tualetai ir pan.)
2. Ar specialiuosius poreikius turintiems asmenims yra suteikiama papildoma pagalba ugdymo
metu? (pvz.: papildomas mokytojas ir pan.)
3. Kokios problemos dažniausiai pasitaiko specialiuosius poreikius turintiems moksleiviams
mokyklose?

8. 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.
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KONTAKTAI
Kipras Kunigėlis

Akvilė Juškaitė

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

El. paštas: akvile.juskaite@moksleiviai.lt
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