SAUSIO MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ APIBENDRINIMAS
2022 m. sausis
VADOVŲ KLUBŲ APIBENDRINIMAS – 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 – 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. LMS veiklos programa „Laikas jausti”;
2. Rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo;
3. Rezoliucija dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje.
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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.
Pandemijos metu buvo pastebėta, jog itin suprastėjo moksleivių emocinė sveikata, todėl
Lietuvos moksleivių sąjunga Vadovų / Delegatų klubų metu kėlė klausimus susijusius su mokyklose
dirbančiais psichologais. Pagrindinis mokyklos psichologo tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės
narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:
● Galima pasidžiaugti, jog didžiojoje dalyje Lietuvos mokymų įstaigų psichologas dirba ir
padeda moksleiviams jiems kylančiais klausimais.
● Priklausomai nuo psichologo kompetencijų, moksleivių matomo poreikio galima teigti, jog
pas specialistus yra lankomasi. Mokiniai nėra linkę apie tai drąsiai kalbėti viešai, tačiau
Lietuvos moksleivių sąjunga tikisi, jog mūsų veiklos programa tam taip pat turės įtakos.
● Moksleiviai dažniausiai į psichologą kreipiasi paskatinti mokytojų, socialinio pedagogo. Taip
pat dėl problemų artimoje aplinkoje ar mokykloje, noro pasikalbėti ir gauti patarimą iš
specialisto.
● Mokinių savivaldų atstovai teigė, jog mokyklose dirbantys psichologai ne visuomet imasi
iniciatyvos, tačiau ugdymo įstaigos organizuoja paskaitas ir mokymus, kviesdamos įvarius
lektorius bei tokiu būdu daugiau kalbėdamos apie emocinę sveikatą, kitas aktualias temas.
● Mokyklose, kuriose psichologas nedirba matomas didelis jų poreikis. Moksleiviai jaučia
emocinės sveikatos pokyčius, kuriems įtakos turėjo karantinas. Šiuo metu mokiniai mato
didelį poreikį paskaitų, skirtų psichosocialinės aplinkos mokykloje gerinimui.
2. ASAMBLĖJAI TEIKTOS REZOLIUCIJOS
Sausio 28–30 dienomis Tauragėje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Žiemos forumas bei
XXXII Neeilinė Asamblėja. Renginio metu mokinių savivaldų atstovai iš visos Lietuvos tobulino
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savo kompetencijas darbo grupėse, klausėsi pranešimų bei diskusijų, praplėtė savo draugų sąrašą ir
turiningai praleido savaitgalį.
Deja, tačiau Asamblėja neįvyko dėl nesusirinkusio kvorumo1, kuris, pagal organizacijos
įstatus, yra būtinas norint priimti svarbius sprendimus teisėtai. Asamblėjos metu turėjo būti
svarstomos dvi rezoliucijos dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimą bei sveikatos, lytiškumo ugdymo
bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo, su dokumentais turėjote progą susipažinti sausio
mėnesio Vadovų / Delegatų klube. Šios rezoliucijos buvo nagrinėjamos darbo grupių metu, pateikti
komentarai ir pasiūlymai bus išnagrinėti, o patobulinti dokumentai priimti artėjančios asamblėjos
metu.

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

Akvilė Juškaitė

kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

akvile.juskaite@moksleiviai.lt

Darbo su savivaldomis koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

1

½ plius vienas visų Lietuvos moksleivių sąjungos narių.
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