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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. Vadovų klubų refleksija;

2. Nemokamas maitinimas mokyklose;

3. LMS veiklos strategija.

1. VADOVŲ KLUBŲ REFLEKSIJA

Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinis biuras, matydamas Vadovų klubų kokybės

kritimą ir siekdamas išsiaiškinti kylančias problemas nacionaliniu, regioniniu bei vietos

lygmeniu inicijavo šią Vadovų klubų temą, jog išgirstų mokinių savivaldų nuomonę apie jų

padaliniuose vykstančius kasmėnesinius susitikimus.

Gauti rezultatai bus panaudoti Vadovų klubų atnaujinimui šiais ir kitais mokslo

metais.

Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:



● Mokinių savivaldų atstovai teigė, jog teigiamai vertina LMS padalinių pasiruošimą

Vadovų klubams. Juos tenkina ir pasirenkami darbo, diskusijų metodai.

● Dažniausiai pasiruošimas Vadovų klubams vyksta padedant klasių seniūnams, jų

pagalba surenkama daugumos mokyklos moksleivių nuomonė. Gaila, tačiau kai

kurios mokinių savivaldos Vadovų klubams nesiruošia išvis. Tretieji džiaugiasi, jog

padalinys pats inicijuoja bendrus susitikimus dar prieš Vadovų klubą, kurių metu

vyksta diskusijos, klausimų aptarimai. Galime pasidžiaugti, jog savo ruožtu, šią

praktiką bandysime taikyti ir kituose padaliniuose.

● Apmaudu, tačiau didelė dalis mokinių savivaldų neskiria pakankamai dėmesio

Vadovų klubų apibendrinimams ir jų analizei. Skatiname tai atlikti atidžiau ir

aktyviau!

● Moksleiviai teigė, jog jaunų žmonių pasyvumas sumažėjo dėl ilgai trukusios

pandeminės situacijos visame pasaulyje.

2. NEMOKAMAS MAITINIMAS MOKYKLOSE

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022–2023 m. m. planuoja steigti daugiau

galimybių moksleiviams gauti nemokamą maitinimą. Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama

išsiaiškinti esamą dabartinę situaciją šia tema, inicijavo Vadovų klubų diskusiją.

Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:

● Daugumoje ugdymo įstaigų valgyklose kabo įprasti valgiaraščiai, kurių pagalba

moksleiviai gali iškart užsisakyti maistą. Taip pat naudojamas ir švediško stalo

metodas, jis dažniau taikomas progimnazijose. Džiugu, jog mokyklos nusprendžia

šioje srityje naudotis ir technologijomis – maisto užsakymui naudojami QR kodai.

● Džiugu, jog absoliučioje daugumoje Lietuvos ugdymo įstaigų, socialinius sunkumus

patiriantys vaikai gauna nemokamą maitinimą.

● Dauguma mokinių savivaldų atstovų teigė, jog moksleiviai gaunantys nemokamą

maitinimą, jokios atskirties nepatiria. Tam padeda mokyklose diegiamos specialios

kortelės ar žetonai, kurie skirti atsiskaitymui valgyklose.

3. LMS VEIKLOS STRATEGIJA

Kaip jau tampa įprasta, Vadovų klubų metu diskutuojama apie LMS veiklos strategiją.

Šį kartą mokinių savivaldos turėjo progą pasikalbėti apie LMS komunikaciją.



Svarbiausi aspektai susiję su šia tema:

● Mokinių savivaldos yra patenkintos LMS komunikacija ir matomu turiniu

socialiniuose tinkluose, informacija pateikiama suprantamai ir aiškiai.

● Moksleiviai džiaugiasi, jog LMS socialiniuose tinkluose galima rasti skirtingos

informacijos, kuri pateikiama įvairiai. Labiausiai patinka vaizdo įrašai bei Instagram

istorijos (angl. stories), kuriose galima balsuoti, ar kitaip išreikšti savo nuomonę.

● Turinio LMS socialinėje erdvėje mokiniams pakanka, jie džiaugiasi, jog rastas aukso

viduriukas ir balansas tarp skirtingų sričių turinio.

● Siūloma, jog LMS pagamintų plakatus, kurie būtų išdalinti mokinių savivaldoms, o

juose atsispindėtų svarbiausia informacija, kontaktai ir pan.

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

kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

Darbo su savivaldomis koordinatorius

Akvilė Juškaitė

akvile.juskaite@moksleiviai.lt

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

mailto:kipras.kunigelis@moksleiviai.lt
mailto:akvile.juskaite@moksleiviai.lt

