
LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2022 m. vasaris

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. Apklausa kuratoriams;

3. LMS veiklos strategija;

4. Apklausa dėl nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendrosios programos;

5. Susitikimas su tautinių mažumų mokyklų moksleiviais;

6. Regioninė jaunimo politika.
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1. LMS VEIKLOS PROGRAMA „LAIKAS JAUSTI“

Spalio 15–ą dieną startavusi programa „Laikas jausti“ jau spėjo inicijuoti diskusijas

mikroklimato, psichikos sveikatos bei psichologinės pagalbos mokyklose klausimais. Lietuvos

moksleivių sąjunga, inicijuodama šią Nacionalinio Vadovų klubo temą, kviečia moksleivius

diskutuoti apie toleranciją.

Tolerancija yra viena iš Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos programos „Laikas jausti“

temų, todėl vasario–kovo mėnesiais raginame moksleivius inicijuoti diskusijas apie toleranciją

jų mokyklose, kiekvieno asmens svarbą mokyklos bendruomenei, išreikšti savo nuomonę ir

idėjas susijusias su patyčių atvejais mokyklose bei galimus patyčių prevencijos būdus.

Kviečiame aptarti vasario – kovo mėnesių temą atsakant į šiuos klausimus:

1. Ar mokykloje kalbate apie toleranciją? Jei taip, kur? (pamokų, renginių metu ir t.t.)

2. Ar manote, jog ši tema yra svarbi? Kodėl?

3. Ar galėtumėte teigti, kad Jūsų mokykla yra tolerantiška? Savo atsakymą argumentuokite.

Raginame pasidomėti ar Jūsų mokykloje veikia programos „Laikas jausti“ ambasadorius,

kadangi ambasadoriams LMS suteikia įrankius ir pagalbą organizuojant įvairias veiklas mokyklose,

kurios prisideda prie opių temų nagrinėjimo, emocinės aplinkos mokykloje gerinimo.

Vasario–kovo naujienlaiškis „Tolerancija“, kuriame galite rasti naudingos informacijos bei

rekomendacinio pobūdžio veiklas, kurios prisidėtų prie temos nagrinėjimo mokykloje: Vasario

mėn. naujienlaiškis

Daugiau apie programą: Laikas jausti - Lietuvos moksleivių sąjunga (moksleiviai.lt)

Kilus klausimų kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė
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LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

2. APKLAUSA KURATORIAMS

Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama užtikrinti geresnes sąlygas mokinių savivaldoms

veikti visose Lietuvos mokyklose rengia apklausą, kuria siekia surinkti duomenis apie asmens,

vykdančio mokinių savivaldos kuratoriaus funkcijas, paskyrimo procesą, paruošimą bei kitus šia

tema reikšmingus aspektus.

Remiantis apklausos rezultatais LMS ruošiasi rengti dokumentą, kuris argumentuotų, jog

mokinių savivaldų kuratoriaus pareigas užimantis asmuo taip pat yra ir tam tikrą pedagoginę

funkciją atliekantis mokyklos bendruomenės narys, todėl prašome Jūsų, mokinių savivaldų

atstovų, pasirūpinti, jog mokyklų kuratoriai užpildytų šią apklausą ir padėtų išsiaiškinti esamą

situaciją Lietuvos mokyklose.

Nuoroda į apklausą: https://forms.gle/AyGVUfGQspnuTanj6.

Kilus klausimų kreiptis:

Emilis Mikulskis

Tarptautinių reikalų ir jaunimo politikos koordinatorius

El. paštas: emilis.mikulskis@moksleiviai.lt

3. LMS VEIKLOS STRATEGIJA

Lietuvos moksleivių sąjunga šiais metais rengs naują veiklos strategiją 2023–2025

metams. Siekiant parengti efektyvią, moksleivių ir organizacijos narių bei savanorių poreikius ir

norus atliepiančią strategiją, kviečiame šį mėnesį padiskutuoti šiais klausimais:

1. Ar Jūsų mokyklos moksleiviai žino kas yra LMS ir kaip ji veikia? Jei taip, kaip suvokia

organizacijos vykdomą veiklą?
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2. Ar moksleiviai žino, kad gali kreiptis į mokinių savivaldą ar LMS padalinį iškilus tam

tikroms problemoms mokyklose?

3. Ar moksleiviai supranta, kur keliauja apklausose ir vadovų klubuose išreikšta jų nuomonė?

4. Kaip įsivaizduojate tobulą moksleivių atstovavimą? Ar LMS tinkamai vykdo moksleivių

atstovavimą? Ką būtų galima daryti kitaip / geriau šioje srityje?

5. Kaip manote, kokiomis dar formomis / būdais LMS galėtų rinkti moksleivių nuomonę? Ar

vadovų klubų metu išreikštos nuomonės užtenka?

6. Kokioms temoms LMS turėtų skirti daugiausiai dėmesio, neskaitant švietimo srities?

(socialinėms, kultūrinėms ir t. t.)

7. Ko pasigęstate organizacijos darbe su mokinių savivaldomis? Kaip įsivaizduojate tobulą

bendradarbiavimą tarp organizacijos ir mokinių savivaldų?

4. APKLAUSA DĖL NACIONALINIO SAUGUMO IR KRAŠTO GYNYBOS

BENDROSIOS PROGRAMOS

Nacionalinės Švietimo agentūros ekspertų grupė atnaujina pasirenkamojo dalyko Nacionalinis

saugumas ir krašto gynyba bendrąją programą (III–IV gimnazijos klasės, 1 sav. pamoka) ir rengia

apklausą, kuria siekia išsiaiškinti moksleivių poreikius, pasiūlymus, išgirsti jų nuomonę tam tikrais

klausimais. Skatiname užpildyti apklausą III–IV gimnazijos klasių moksleivius ir pasidalinti ja savo

mokyklose!

Apklausą rasite čia: https://forms.office.com/r/H9SyAVCJ4f

5. SUSITIKIMAS SU TAUTINIŲ MAŽUMŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAIS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vasario 3 d. organizavo susitikimą su tautinių

mažumų mokyklų moksleiviais (lenkų k., rusų k., baltarusių k., vokiečių k.), kurie mokosi 10–12

(I–III gimnazijos kl.). Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl tautinių mažumų gimtosios kalbos ir
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literatūros egzamino laiko – ar tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzaminas turėtų

būti įvestas 2024 m. ar 2025 m.

6. 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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