LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS
2022 m. gegužė
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. Pozicija dėl naujos privalomos nacionalinio saugumo ir krašto gynybos disciplinos;
2. Dėl pilnamečių moksleivių pilno veiksnumo mokyklose;
3. Mokymų vadovų registracija;
4. 2021–2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai;
5. Dėl abiturientų grupės;
6. Metų švietimo refleksija;
7. Regioninė jaunimo politika.
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1. POZICIJA DĖL NAUJOS PRIVALOMOS NACIONALINIO SAUGUMO IR
KRAŠTO GYNYBOS DISCIPLINOS
LR Seime prasidėjus diskusijoms dėl Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam
pasipriešinimui strategijos, Nacionalinio saugumo gynybos komitetas pritarė pasiūlymui ugdymo
įstaigose įvesti privalomą Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos discipliną.
Lietuvos moksleivių sąjunga mano, jog tokia programa neturėtų būti privaloma, todėl
parengė poziciją dėl naujos privalomos nacionalinio saugumo ir krašto gynybos disciplinos.
Kviečiame susipažinti su pozicija čia.
Kilus klausimų kreiptis:
Emilis Mikulskis
emilis.mikulskis@moksleiviai.lt
Jaunimo politikos koordinatorius
2. DĖL PILNAMEČIŲ MOKSLEIVIŲ PILNO VEIKSNUMO MOKYKLOSE
Pastebėjusi, jog kyla nesklandumų dėl pilnamečių, besimokančių mokyklose, pilno
veiksnumo1, Lietuvos moksleivių sąjunga kovo – balandžio mėnesiais vykdė internetinę apklausą
dėl pilnamečių pilno veiksnumo mokyklose. Apklausoje dalyvavo 2191 respondentas.
Atlikus apklausos analizę buvo pastebėta, kad iš visų atsakiusiųjų pilnamečių:
● 64% atsakė, jog gali pasirašyti įvairius dokumentus (prašymus, ugdymo sutartis, sutikimus),
kiti likusieji 35,8% respondentų atsakė, jog negali pasirašyti tokių dokumentų.
● 65,8% respondentų atsakė, jog negali pasiteisinti pamokų, kiti likusieji 34,1% respondentai
atsakė, jog gali pasiteisinti oficialiai pamokas.

Pilnas veiksnumas – asmens gebėjimas būti visiškai atsakingam už savo veiksmus, įgyti teises bei
prisiimti pareigas, Lietuvoje įsigaliojantis asmeniui sukakus 18 metų. Už pilnai veiksnaus žmogaus
veiksmus atsako jis pats, o ne tėvai (globėjai).
1

Asociacija
Konstitucijos pr. 25,
LT-08105 Vilnius

Tel. +370 647 28547
El. p. lms@moksleiviai.lt
www.moksleiviai.lt

Įm. kodas 191972732
A. s. LT84 7044 0600 0136 9875
AB SEB bankas, b. k. 70440

Remiantis gautais apklausos rezultatais ir šio mėnesio Vadovų klubuose nagrinėjamų
klausimų atsakymais rengsime poziciją šiuo klausimu.
Kviečiame atsakyti šiuos klausimus:
1. Ar jūsų mokyklos pilnamečiai moksleiviai gali patys pateisinti sau pamokas,
pasirašyti sutikimus (pvz.: vykimo į ekskursiją)?
2. Ar pilnamečiui moksleiviui svarbu būti pilnai veiksniam savo mokykloje (turėti
galimybę pasirašyti įvairius dokumentus: prašymus, ugdymo sutartis, sutikimus)?
Kodėl?
3. Ar, Jūsų manymu, pilnamečių asmenų pilnas veiksnumas mokyklose, prisidėtų prie
savarankiškumo ir pilietiškumo ugdymo?
4. Kokios grėsmės galėtų kiltų leidus pilnamečiams moksleiviams patiems pateisinti
savo praleistas pamokas? Kaip jų išvengti?
5. Kaip dar galėtų būti išnaudotas pilnamečių moksleivių pilnas veiksnumas be pamokų
pasiteisinimo ir įvairių dokumentų pasirašymo?
3. MOKYMŲ VADOVŲ REGISTRACIJA
Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia moksleivius prisijungti prie LMS mokymų vadovų
tinklo! Mokymų vadovų tinklas – unikalių žmonių komanda, vedanti mokymus mokinių
savivaldoms, LMS padaliniams ir moksleiviams įvairiausiomis temomis (pvz.: laiko planavimas,
motyvacija, darbas komandoje, lyderystė ir pan.). Tai puiki galimybė ne tik suteikti pagalbą ir žinių
kitiems, bet ir tobulėti, kelti kompetencijas pačiam!
Nedvejok ir išbandyk savo jėgas mokymų vadovo kėdėje. Registraciją rasi čia.
Šiuo metu yra vykdoma registracija išbandyti darbą mokymų vadovų tinkle (2 mėn.)
Birželio pradžioje bus registracija visiems metams (nuo 2022 m. liepos iki 2023 m. liepos).
Kilus klausimams kreiptis:
Povilas Virbašius
LMS mokymų koordinatorius
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povilas.virbasius@moksleiviai.lt
4. 2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ
PATIKRINIMAI
Kaip ir kiekvienais metais, besibaigiant mokslo metams įvyko pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimai (toliau – PUPP). Lietuvos moksleivių sąjunga, besirūpindama PUPP kokybe
ir moksleivių savijauta, kviečia atsakyti į šiuos klausimus:
1. Kaip praėjo PUPP? Ar nekilo nesklandumų patikrinimų metu?
2. Kaip vertinate užduočių sudėtingumą?
3. Ką manote apie srautus? Ką manote apie dviejų dienų srautus?
4. Ar su mokytojais aptarėte užduotis, rezultatus? Jei taip, kaip mokytojai atsiliepė apie
PUPP?
5. Kaip sekėsi ruoštis patikroms? Ar mokytojai tam skyrė daug dėmesio?
6. Komentarai, pastebėjimai.
5. DĖL ABITURIENTŲ GRUPĖS
Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) jaunimo politikos komitetas sukūrė 2021–2022
mokslo metų abiturientų Facebook grupę kuri bus skirta:
● Pasidalinti abiturientams aktualia informacija apie VBE ir kitas temas;
● Atsakyti į abiturientams rūpimus klausimus ir diskutuoti aktualiausiais klausimais;
● Tikslingai pasiekti Lietuvos abiturientus ir atstovauti jų nuomonei įvairiose
institucijose.
Įrašuose dažniausiai klausinėsime abiturientų apie egzaminų vykdymą, pasiruošimą jiems,
teikiamą informaciją ir kt., ir pasistengsime užtikrinti, jog abiturientai būtų išgirsti ir likę mokslo
metai (ir egzaminai) praeitų kuo sklandžiau. Kviečiame pasidalinti ir pakviesti prisijungti prie šios
grupės visus abiturientus.
Nuoroda į grupę: https://bit.ly/abiturientai.
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6. METŲ ŠVIETIMO REFLEKSIJA
Besibaigiant mokslo metams, Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos komitetas
skatina pareflektuoti, kaip praėjo šie mokslo metai, kokie sunkumai ir problemos kilo šiuo
laikotarpiu ir pan. Kad diskusijos eitųsi lengviau, pateikiame klausimus:
1. Kokie sunkumai ir / ar iššūkiai užklupo šiais metais? Ar jie jau tęsiasi ilgai, ar tik
pastaruoju metu?
2. Ko mokykloje trūksta? (pvz.: galimybės atsiskaityti banko kortele, interneto ryšio ir
pan.)
3. Kaip vertinate mokymosi kokybę? Ar atsirado kokių nors naujovių (metodų,
priemonių, įrankių) mokymosi procese?
4. Kaip vertinate pilietinio ugdymo pamokas? Ar jos atliepia moksleivių poreikius ir
norus?
5. Kaip vertinate mokymo kokybę pandemijos akivaizdoje (pvz.: hibridinį mokymą)?

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

Akvilė Juškaitė

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

El. paštas: akvile.juskaite@moksleiviai.lt
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