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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. ATSTOVAVIMAS MOKYKLOSE;

2. REKOMENDACIJOS DĖL EMOCINĖS APLINKOS MOKYKLOSE GERINIMO;

3. VEIKLOS PROGRAMOS TEMA – ĮVAIROVĖ IR LYGYBĖ.

1. ATSTOVAVIMAS MOKYKLOSE

Lapkričio Vadovų klubai prasidėjo diskusija apie visos jaunimo politikos esmę –

atstovavimą. Mokinių savivaldų atstovai dalinosi savo patirtimi, statistika bei turimais

rezultatais tarpusavyje, o tai leido susidaryti bendrą vaizdą nacionaliniu mastu. Keli

svarbiausi aspektai šia tema:

● Lietuvos moksleivių nuomonė ugdymo įstaigose renkama įvairiais būdais. Galima

pasidžiaugti, jog į šį procesą įdarbinamas net mokykloje naudojamas el. dienynas.

● Mokinių savivaldos kuria ryšį su moksleiviais, mokyklos bendruomene, įtraukiant į

veiklas / diskusijas tėvus ar mokytojus.



● Skatiname daugiau dėmesio skirti pasiruošimui Vadovų klubams dar mokyklos

viduje. Mažuma mokinių savivaldų ruošiasi šiam susitikimui atliekant apklausas

mokyklos viduje.

● Norime pasidžiaugti kokybišku ir tinkamu mokinių savivaldos kuratorių darbu,

padedant ir organizuojant įvairias veiklas. Dėl jūsų pagalbos moksleivių darbas vyksta

kokybiškiau bei našiau.

Apibendrinant, galima teigti, jog mokinių savivaldų darbas Lietuvos ugdymo

įstaigose vyksta, tačiau jame kartais pritrūksta kokybės, atgalinio ryšio tobulėjimui ar laiku

išsakytų pastabų. Jei susidomėjote galimu tobulėjimu, kviečiame kreiptis į savo padalinį ar

apsilankyti moksleiviai.lt ir registruotis mokymams mokinių savivaldai.

Registracija į mokymus: https://www.moksleiviai.lt/naudininkas/

2. REKOMENDACIJOS DĖL EMOCINĖS APLINKOS MOKYKLOSE

GERINIMO

Vadovų klubai, kaip ir pernai metais, tampa neatsiejami nuo LMS veiklos programos

temų. Šį kartą jos buvo dvi, pirmosios metu mokinių savivaldos aptarė rekomendacijas dėl

emocinės aplinkos mokyklose gerinimo. Keli svarbiausi aspektai šia tema:

● Dalyviai pastebėjo, jog išskirtos temos yra aktualios jų mokykloms, o pateikti

siūlymai tikslūs ir reikalingi, gerinant emocinę aplinką mokykloje.

● Rekomendacijose teikiami pasiūlymai jau yra pradedami įgyvendinti ugdymo

įstaigose.

● Emocinė aplinka mokyklose vis dar išskiriama, kaip opi problema Lietuvos ugdymo

įstaigose, jai spręsti reikalinga visos mokyklos bendruomenės įtrauktis ir

bendradarbiavimas.

3. VEIKLOS PROGRAMOS TEMA – ĮVAIROVĖ IR LYGYBĖ.

Antroji Vadovų klubų tema susijusi su veiklos programa buvo – įvairovė ir lygybė.

Ugdymo įstaigose moksleiviai dažnai susiduria įvairove, tad kalbėti šia tema yra būtina. Taip

galima ugdyti savo tolerantiškumą ir empatiją. Keli svarbiausi aspektai šia tema:

● Galime pasidžiaugti, jog mokyklose mokiniai tampa tolerantiškesni ir teigiamai

priima bendruomenės įvairovę.

https://www.moksleiviai.lt/naudininkas/


● Vis dar matomas skirtumas regionuose, juose kartais vyrauja patyčių atvejai. Žinoma,

situacija gerėja ir matoma pažanga, kuri džiugina.

● Mokyklose, kuriose mokosi mokiniai su spec. poreikiais, ugdymo įstaigos

bendruomenė padeda jiems su įtrauktimi. Jie dalyvauja renginiuose drauge, mokyklos

imasi iniciatyvos siekiant didinti bendradarbiavimą tarp moksleivių.
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