
LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2022 m. kovas

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. Vadovų klubų refleksija;

2. Nemokamas maitinimas mokyklose;

3. LMS veiklos strategija;

4. Naujienos iš LMS fronto;

5. Apklausa dėl pilnamečių moksleivių pilno veiksnumo mokyklose;

6. Apklausa „Kaip gyveni mokykloje?“;

7. Regioninė jaunimo politika.
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1. VADOVŲ KLUBŲ REFLEKSIJA

Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinis biuras, matydamas Vadovų klubų kokybės

kritimą ir siekdamas išsiaiškinti kylančias problemas nacionaliniu, regioniniu bei vietos lygmeniu

inicijuoja šią Vadovų klubų temą, jog išgirstų mokinių savivaldų nuomonę apie jų padaliniuose

vykstančius kasmėnesinius susitikimus.

Panašios diskusijos jau buvo vykdytos su LMS Valdybos nariais, padalinių savanoriais bei

nacionaliniu biuru. Išgryninę bendras problemas, kurios buvo išskirtos ankstesnių diskusijų metu,

paruošėme klausimus, kuriais norime sužinoti LMS narių nuomonę. Kviečiame diskutuoti:

1. Kaip vertinate padalinio darbą ruošiantis Vadovų klubams? Ar tenkina pateikiama

medžiaga, temų pristatymo būdai, naudojami diskusijų metodai? Kokių pastebėjimų ar patarimų

turėtum padaliniui šia tema?

2. Kokią naudą jūs, kaip mokinių savivaldų atstovai, gaunate dalyvaudami Vadovų

klubuose? Ar jų metu keliate savo asmenines kompetencijas, plečiate žinių bagažą, tobulinate

viešojo kalbėjimo įgūdžius?

3. Kaip ruošiatės Vadovų klubams? Kokiais būdais renkate savo mokyklos moksleivių

nuomonę (vykdote oficialias mokyklos bendruomenės apklausas, pasitariate su draugais ir pan.)? Ar

suprantate savo pareigą atstovauti visos mokyklos moksleivių nuomonę?

4. Ar mokinių savivaldos viduje vykdote Vadovų klubų aptarimus, kartu skaitote praeito

mėnesio Vadovų klubų apibendrinimą, analizuojate kylančias problemas, domitės kas buvo

nuveikta su jūsų išreikšta nuomone regioniniu bei nacionaliniu mastu?

5. Kas jus motyvuotų aktyviau dalyvauti Vadovų klubuose (pvz. motyvacinė sistema)?
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6. Jūsų nuomone, kas lemia vis didėjantį moksleivių pasyvumą įsitraukiant į savanoriškas

veiklas, renginius, kaip Vadovų klubai? Su kokiomis problemos susiduriate patys (motyvacijos,

informacijos, kompetencijų stoka ir pan.)?

7. Ar Vadovų klubų metu, norėtumėte turėti galimybę ne tik diskutuoti, bet ir patobulinti

savo kompetencijas kitose srityse? Pavyzdžiui, visi kartu peržiūrėtumėte mokomąjį vaizdo įrašą, po

to vykdytumėte diskusijas, dirbtumėte darbo grupėse ir panašiai. Viskas organizuotų nacionalinis

biuras, jums reikėtų kartu su padaliniu pasinaudoti proga ir įsitraukti į veiklas.

Kilus klausimams kreiptis:

Kipras Kunigėlis

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

2. NEMOKAMAS MAITINIMAS MOKYKLOSE

Šiuo metu nemokamą maitinimą mokyklose gauna finansinius bei socialinius sunkumus

patiriantis moksleiviai ir pirmų bei antrų klasių moksleiviai (apie nemokamo maisto tiekimą plačiau

galite sužinoti čia). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022–2023 m. m. planuoja steigti

daugiau galimybių moksleiviams gauti nemokamą maitinimą. Lietuvos moksleivių sąjunga,

reaguodama į galimybes kilti socialinei atskirčiai, siekia išsiaiškinti:

1. Kokiu modeliu jūsų mokykloje yra tiekiamas maistas (pvz.: pagal sudaromą

valgiaraštį tiekiami patiekalai, švediško stalo modelis, iš anksto ruošiamas stalas ar kt.)?

2. Ar jūsų mokykloje finansinius bei socialinius sunkumus patiriantis moksleiviai (ir

pirmokai bei antrokai) gauna nemokamą maitinimą?

3. Kokiu būdu moksleiviai gauna nemokamą maitinimą (pvz.: iš anksto paruošiamas

atskiras stalas, išduodami talonėliai maistu ar kt.)? Ar tiekiamas maistas skiriasi nuo įprastų

moksleivių perkamų pietų?
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4. Ar moksleiviai, gaunantys nemokamą maitinimą, patiria socialinę atskirtį? Jei taip,

kokiais būdais ją galima mažinti (pvz.: maitinimo kortelės diegimas)?

3. LMS VEIKLOS STRATEGIJA

Praėjusio mėnesio vadovų klubų metu diskutavote apie LMS atstovavimą, jo kokybę ir

kaip jį būtų galima patobulinti. Šį mėnesį kviečiame padiskutuoti komunikacijos tematika:

1. Ar Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinėse socialinių tinklų paskyrose

(Facebook, Instagram, moksleiviai.lt) pateikiama aiškiai suprantama informacija?

2. Ar patinka, patraukia dėmesį dabartiniai paskyrose keliami maketai, vaizdo įrašai ir

kt.? Kuris viešinimo būdas atrodo patogiausias – įprasti skelbimai, vaizdo įrašai ar

Instagram istorijos (angl. stories)?

3. Kokios informacijos pasigendate / yra per daug? (Pvz.: renginių, paskaitų

pasidalinimų ir pan.)

4. Ar patinka būdai, kuriais LMS komunikuoja su moksleiviais, mokinių savivaldomis

ir savanoriais?

5. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai, komentarai.

4. NAUJIENOS IŠ LMS FRONTO

Kviečiame susipažinti su vasario – kovo mėnesio nuveiktais darbais:

● Vasario 28 d. buvo išleistas LMS sezoninio žurnalo 2–asis numeris „Žiemos galimybės”,

kuriame aptariamos karjeros ugdymo, studijų pasirinkimo, ekologijos bei papildomų

pajamų temos. Taip pat žurnale galima rasti rekomenduojamų knygų sąrašą. Kviečiame

paskaityti! Nuoroda į žurnalą: https://bit.ly/ziemos_galimybes.

● Kovo 3 dieną, keturi LMS nacionalinio biuro bei valdybos nariai dalyvavo susitikime su

švietimo, mokslo ir sporto ministre ir jos patarėja. Susitikimo metu buvo diskutuojama
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apie bendradarbiavimą dėl Ukrainos moksleivių integravimo švietimo įstaigose, mokyklų

tinklo stiprinimą, MS sąvokos apibrėžimą, MS kuratoriaus pareigybę.

● Kovo 5 d. vyko pakartotinė LMS XXXIII Asamblėja, kurios metu buvo patvirtinti du

dokumentai: rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos

įgyvendinimo bei rezoliucija dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje.

5. APKLAUSA DĖL PILNAMEČIŲ MOKSLEIVIŲ PILNO VEIKSNUMO

MOKYKLOSE

Pastebėjus, jog kyla nesklandumų dėl pilnamečių, besimokančių mokyklose, pilno

veiksnumo, kuris įsigalioja asmeniui sukakus 18 metų, LMS, siekdama tikslingai atstovauti

moksleivių interesams, inicijuoja apklausą.

Pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) švietimo įstatymą 45.3 straipsnį: „Vaikas nuo 14

iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą“. Remiantis šio

įstatymo straipsniu, galima daryti prielaidą, kad tėvai pilnai atstovauja savo vaikams iki tol, kol jie

sulaukia 18 metų, todėl vėliau moksleiviai turėtų būti pilnai veiksnūs ne tik valstybėje, bet ir

mokykloje.

Šios apklausos tikslas – sužinoti, ar mokyklose šie įstatymai yra vykdomi ir / ar mokyklos

tvarka jais vadovaujasi. Remiantis gautais apklausos rezultatais bus rengiamas dokumentas, kuris

bus svarstomas LMS XXXIV Asamblėjoje.

Maloniai prašytume užpildyti apklausą bei pasidalinti ja su savo mokinių savivaldomis.

Nuoroda į apklausą: https://www.moksleiviai.lt/apklausa-del-veiksnumo-mokyklose/

6. APKLAUSA „KAIP GYVENI MOKYKLOJE?“

Lietuvos moksleivių sąjunga, bendradarbiaudama su VšĮ „Švietimo nuotykiai“ bei VšĮ

„Vaikų psichologijos centras“, siekdama išsiaiškinti visų Lietuvos moksleivių savijautą mokyklose,
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rengia apklausą, kuria siekia surinkti nuomonę įvairiais – emocinės savijautos, socialinės apsaugos,

demokratijos bei mokinių įgalinimo mokyklose – klausimais.

Remiantis apklausos rezultatais ruošiamasi turėti susitikimą Lietuvos Respublikos Seime su

įvairių organizacijų atstovais, su kuriais kartu sudarysime veiksmų planą bei spręsime susidariusius

sunkumus mokyklose bei sieksime užtikrinti demokratišką ir įtraukią mokyklą kiekvienam

Lietuvoje besimokančiam moksleiviui.

Nuoroda į apklausą: https://forms.gle/7zEB8VWZRQ2FpeWA8

Kilus klausimų kreiptis:

Paulius Sagevičius

LMS Valdybos narys

El. paštas: paulius.sagevicius@moksleiviai.lt

7. 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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