VASARIO MĖNESIO VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ APIBENDRINIMAS
2022 m. kovas
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. LMS veiklos strategija.
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
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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.
Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:
● Galima pasidžiaugti, jog apie toleranciją Lietuvos ugdymo įstaigose yra kalbama. Tai jau
daugelį metų viena opiausių temų mokyklose, apie tai organizuojamos paskaitos, įvairūs
projektai, darbo grupės. Ši tema nepamirštama ir pamokų metu.
● Mokinių savivaldų atstovai sutaria, jog temos aktualumas nenuginčijamas. Nors kalbama
daug, tačiau kiekvienoje mokykloje pasitaiko įvairių formų patyčių atvejų, kas leidžia
suprasti, jog ši tema itin opi ir apie ją reikia kalbėti.
● Dauguma mokinių savivaldų atstovų teigia, jog jų mokyklos tolerantiškos, tačiau pasitaiko
atvejų, kuomet šis teiginys gali žlugti. Pagrindiniai išskirti argumentai buvo:
○ Nuolatos vykdomos paskaitos, akcijos, įvairūs projektai, kurių metu kalbama
tolerancijos tema;
○ Moksleiviai patys stabdo patyčias, drąsiai apie tai kalba tarpusavyje ar su
pedagogais;
○ Moksleiviai nėra diskriminuojami dėl rasės, tautybės ar įvairių sutrikimų, klasės
tampa visiems vis draugiškesne bendruomene;
Sekite Lietuvos moksleivių sąjungą socialiniuose tinkluose, domėkitės veiklos programos
„Laikas jausti“ teikiamomis galimybėmis ir aktyviai dalyvaukite visose veiklose.
2. LMS VEIKLOS STRATEGIJA
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Lietuvos moksleivių sąjunga šiais metais rengs naują veiklos strategiją 2023–2025 metams.
Šios temos metu kvietėme mokinių savivaldos atstovus diskutuoti apie tai, kaip kartu galėtume
tobulinti visos organizacijos veikimo principus ir toliau tikslingai dirbti moksleivių gerovei.
Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:
● Džiugu, jog dauguma Lietuvos moksleivių žino, kas yra Lietuvos moksleivių sąjunga, tačiau
jos veikimo principai ir veikla kai kuriems dar nežinoma bei nesuprantama.
● Moksleiviai dažnai nesikreipia pagalbos į mokinių savivaldą ar LMS padalinį savo mieste,
nes kylančias problemas išsprendžia padedami pedagogų ar administracijos, tačiau esant
poreikiui, patys mokytojai dažnai kreipiasi pagalbos į mokinių savivaldą, jog ši inicijuotų
tam tikrą veiklą ar atstovautų moksleivių nuomonę.
● Moksleiviai, kurie nesidomi LMS veikla ne visuomet žino, kur keliauja jų nuomonė pateikta
apklausose. Mokinių savivaldų atstovai, dalyvaujantys Vadovų klubuose supranta, kaip
veikia LMS atstovavimo metodai.
● Dauguma moksleivių mano, jog LMS naudojami nuomonės rinkimo metodai yra tinkami ir
pakankami. Didesnis kiekis skirtingų nuomonės rinkimo priemonių galėtų klaidinti tuo labai
● nesidominčius mokinius.
● Mokinių savivaldų atstovai teigė, jog LMS be atstovavimo, daugiau dėmesio turėtų skirti
švietimo ir politikos aktualijoms, kultūros ugdymui moksleivių tarpe.
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
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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
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