
LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2022 m. Sausis

NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – 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 – 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. LMS veiklos programa „Laikas jausti”;

2. „Tūkstantmečio mokyklų” programa;

3. Rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo;

4. Rezoliucija dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje;

5. Regioninė jaunimo politika.
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1. LMS VEIKLOS PROGRAMA „LAIKAS JAUSTI”

Psichinė sveikata yra viena iš Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos programos „Laikas

jausti“ temų, gruodžio – sausio mėnesiais LMS kviečia moksleivius diskutuoti psichinės

sveikatos, emocinio raštingumo temomis, išreikšti savo balsą ir poreikius susijusius su psichinės

sveikatos gerinimu Lietuvos mokyklose.

Lietuvos mokyklų bendruomenės, metai iš metų, susiduria su psichologų trūkumu mokyklose.

Moksleivių psichinė sveikata žymiai suprastėjo po karantino, tai rodo ne vien girdimos mokinių

patirtys, tačiau ir atlikti moksliniai tyrimai. Pagrindinis mokyklos psichologo tikslas – rūpintis

mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų

sudarymu. Daugelis moksleivių dėl psichologų trūkumo negauna jiems reikiamos pagalbos, o tai

priveda prie elgesio, mokymosi problemų bei prastos psichinės sveikatos.

Norint sužinoti psichologų poreikį mokyklose, Lietuvos moksleivių sąjunga inicijuoja

šią Nacionalinių Vadovų klubų temą. Atsakykite į šiuos klausimus:

1. Ar Jūsų mokykloje yra psichologas?

Jei mokykloje nėra psichologo:

1. Ar žinote kodėl mokykloje nėra psichologo?

2. Ar moksleiviai išreiškia poreikį, jog reikia psichologo mokykloje?

3. Kur Jūsų mokyklos moksleiviai kreipiasi ieškodami psichologinės pagalbos?

4. Ar Jūsų mokykloje vyksta paskaitos psichinės sveikatos, emocijų / streso valdymo, savęs

pažinimo ar kitomis temomis? Jei taip, kas jas veda?

Jei mokykloje psichologas yra:

1. Ar Jūsų mokyklos moksleiviai lankosi pas mokyklos psichologą?

2. Dėl kokių priežasčių moksleiviai kreipiasi į mokyklos psichologą? (patyčios, emociniai

sunkumai, šeimos problemos ar kt.)
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3. Ar Jūsų mokyklos psichologas veda paskaitas mokykloje psichinės sveikatos, emocijų /

streso valdymo, savęs pažinimo ar kitomis temomis?

Kilus klausimų, kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

Tel. Nr. +370 633 58398 

2.  „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ” PROGRAMA

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė suinteresuotoms institucijoms ir švietimo

bendruomenei derinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projektą . Pagrindinis programos1

tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje savivaldybėje sukurti tokias ugdymo sąlygas, kurios reikšmingai

sumažintų mokinių pasiekimų atotrūkį, visiems sukurti vienodai kokybiškas sąlygas mokytis.

Įrankis, kuriuo tai ketinama pasiekti – apie 250 mln. Eur finansavimas lyderystei, įtraukiajam

ugdymui, kultūriniam ugdymui ir STEAM ugdymui per investicijas į infrastruktūrą, įrangą ir

mokymo priemones, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimą,

moksleivių vežiojimui, edukacinėms veikloms. Išanalizavusios vietos švietimo situaciją, kiekviena

savivaldybė galės teikti paraišką, kurioje turėtų būti aprašoma, kaip ji sieks savuosius rodiklius

gerinti, o jų maksimalus finansavimas, priklausomai nuo jų dydžio, galės būti nuo 1,5 mln iki 43

mln. Eur. Matant, koks tai didelis ir svarbus įvykis, LMS biuras paraiškai pateikė kelis pasiūlymus,

kurių beveik visi buvo priimti. Kaip programa pasikeitė dėl LMS:

1. Savivaldybių paraiškos bus vertinamos ir pagal jaunimui palankių paslaugų ir

infrastruktūros buvimą.

2. Sėkmingos lyderystės (vienos iš tobulinimo (finansavimo) sričių) rodiklis papildytas visos

mokyklos bendruomenės lyderyste, įsitraukimu į veiklas ir sprendimų priėmimą.

1 „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projektas
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3. Įtraukiojo ugdymo rodikliai papildyti turint omenyje tai, kad įtraukusis ugdymas priklauso

ne tik nuo mokytojo, tačiau ir nuo visos klasės gebėjimo įtraukti mokinį su specialiaisiais

ugdymo poreikiais.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa būtų diegiama etapais. Pirmasis etapas ir programos

pradžia numatoma 2022 m. pradžioje, pabaiga – 2026 m. rugpjūčio 31 d. Tai reiškia, kad į visus

procesus, nuo paraiškos parengimo iki jų įgyvendinimo mokinių savivaldos ne tik gali, bet ir turėtų

įsitraukti, o tai išliks aktualu dar ilgą laiką.

3. REZOLIUCIJA DĖL SVEIKATOS, LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO

ŠEIMAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Lietuvos moksleivių sąjunga praeitais metais vykdė metinę veiklos programą „SLURŠ”,

kurios metu moksleiviai nagrinėjo įvairias problemas ir išaiškėjo, jog ši problema iš tiesų yra labai

opi. Programos turinys yra atnaujinamas, tačiau neskiriama pakankamai dėmesio jos įgyvendinimui,

ko pasekoje susiduriame su esamomis problemomis ir prasta programos įgyvendinimo kokybe.

Prisimindama Geros mokyklos koncepcijos principą, jog gyvenimą mokykloje apibūdina ir

mokinių savijauta (būti priimtam, gerbiamam, saugiam, džiaugtis buvimu mokykloje ir laikyti jį

prasmingu), ragindama Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją imtis veiksmų dėl sveikatos,

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo ugdymo įstaigose, Lietuvos

moksleivių sąjunga parengė rezoliuciją.

Kviečiame susipažinti su dokumentu ir jį atsakingai išsinagrinėti Vadovų / Delegatų klubų

metu, nes jis bus svarstomas LMS XXXII Neeilinėje Asamblėjoje, sausio 29 d.

Nuoroda į dokumentą – čia.

Kilus klausimų kreiptis:

Emilis Mikulskis

Jaunimo politikos koordinatorius

El. paštas: emilis.mikulskis@moksleiviai.lt
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4.  REZOLIUCIJA DĖL KARJEROS UGDYMO KOKYBĖS GERINIMO LIETUVOJE

Atsižvelgdami į nuolat vyraujančias kalbas dėl karjeros ugdymo kokybės mokyklose,

Lietuvos moksleivių sąjunga atliko tyrimą, kurio metu aiškinosi moksleivių nuomonę apie teikiamą

karjeros ugdymą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad problematika vis dar išliko ir moksleiviai yra

nepatenkinti karjeros ugdymu mokyklose.

Lietuvos moksleivių sąjunga, remdamasi Geros Mokyklos koncepcija, LMS vykdytu

tyrimu apie karjeros ugdymo situaciją Lietuvos mokyklose ir apklausa „Ugdymo Karjerai

specialistų poreikių tyrimas“, rezoliucijoje teikia siūlymus už karjeros ugdymą atsakingoms

įstaigoms ir institucijoms ir skatina atkreipti dėmesį į esamą situaciją bei vyraujančias problemas

karjeros ugdymo srityje.

Labai prašome atsakingai susipažinti su dokumentu, nes jis taip pat bus tvirtinamas

LMS XXXII Neeilinėje Asamblėjoje.

Susipažinti su dokumentu galite čia.

Kilus klausimų kreiptis:

Greta Andriuškevičiūtė

Jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: greta.andriuskeviciute@moksleiviai.lt

5.  REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA

LMS jaunimo politikos komitetas lapkričio mėnesio vadovų klubų metu domėjosi ar

dabartiniai vadovų klubų apibendrinimų formatas, pateikimas yra patogus. Atsižvelgus į išsakytus

poreikius, paskutinius apibendrinimus pateikėme kitokius, patobulintus, todėl klausiame:

1. Ar pastebėjote apibendrinimų pasikeitimus?

2. Jei taip, ar tokie apibendrinimai yra patogesni nei ankstesni?

3. Kaip dar galėtume patobulinti šiuos dokumentus?
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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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