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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. Mokinių savivaldų aktyvumas mokyklos taryboje;

2. Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai dalyvavo OBESSU Asamblėjoje;

3. Veiklos programos tema – streso valdymas;

4. Demokratijos / pilietiškumo ugdymas;

5. Regioninė jaunimo politika.

1. MOKINIŲ SAVIVALDŲ AKTYVUMAS MOKYKLOS TARYBOJE

Šia Vadovų klubo tema LMS nacionalinio biuro jaunimo politikos komitetas nori

sužinoti, kaip šiais metais mokinių savivaldoms sekasi dalyvauti mokyklos tarybos veikloje,

jog būtų galima palyginti pernai metų tyrimo duomenis.

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos institucija.

1. Ar jūsų mokyklos mokinių savivalda yra įtraukta į mokyklos tarybos sudėtį?

2. Kaip vyksta delegavimo / rinkimo procesas į mokyklos tarybą?

3. Kaip dažnai vyksta mokyklos tarybos posėdžiai?

4. Kokie pagrindiniai klausimai yra sprendžiami / diskutuojami / keliami per mokyklos

tarybos posėdžius?



5. Jūsų manymu, ar jūsų mokyklos taryba yra veiksni? Remiantis jos aktyvumu ir

aktualiausių klausimų sprendimo kriterijais.

6. Kuri mokyklos tarybos dalis yra labiausiai pasyvi? Moksleiviai / tėvai / mokytojai /

socialiniai partneriai?

7. Ar mokinių savivalda į mokyklos tarybos posėdžių darbotvarkes įtraukia Jums

aktualius punktus?

8. Ar matote poreikį papildomos informacijos, apie mokyklos tarybos funkcijas,

teikimui iš savo miesto padalinio, LMS nacionalinio biuro?

2. LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI DALYVAVO OBESSU

ASAMBLĖJOJE

LMS kartu su partneriais, moksleivių sąjungomis iš Šveicarijos (USO), Ispanijos

(CADAE) ir Estijos (ESCU) pateikė skubią rezoliuciją dėl solidarumo išreiškimo ir prašymo

imtis veiksmų dėl Ukrainos moksleivių, Europos moksleivių sąjungas vienijančios

organizacijos „Obessu“ narių taryboje! Džiugu, kad pristačius rezoliuciją visos narės

organizacijos pritarė šio dokumento priėmimui skubos tvarka ir pritarė LMS pateiktiems

pakeitimams!

Viso dalyvavo 19 narių: UŽ balsavo 12, PRIEŠ balsavo 1 ir SUSILAIKĖ 6

organizacijos! Tad rezoliucijai buvo pritarta ir Europos moksleivių sąjungas vienijanti

organizacija turės poziciją ir galės dirbti ties paramos Ukrainos moksleiviams Europoje

konsolidavimo.

Narių tarybos metu taip pat priimti ir kiti sprendimai: OBESSU veiklos ir jos

įgyvendinimo planai 2023–2025, Valdybos ataskaita, pozicijos dėl XXI amžiaus švietimo

turinio ir švietimo finansavimo bei gerovės. Taip pat priėmėme organizacijas į narius iš

Turkijos (TOS) ir Prancūzijos (MNL) ir į kandidatus iš Juodkalnijos (UNSCG).

LMS atstovavo mokymų koordinatorius Povilas Virbašius ir regioninių reikalų

koordinatorius Jonas Trumpa.

3. VEIKLOS PROGRAMOS TEMA - STRESO VALDYMAS

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ trečioji šių mokslo metų tema yra streso

valdymas. Artėjant pusmečio pabaigai dažnas moksleivis susiduria su stresu dėl savo mokslo



rezultatų ir pažangumo. Nors stresas yra normali kūno reakcija į įvairius dirgiklius, nemokant

jo valdyti, stresas gali kenkti tiek fizinei, tiek psichinei sveikatai.

Lietuvos moksleivių sąjunga, inicijuoja šią Nacionalinio Vadovų klubo temą, siekiant

sužinoti, kaip jaučiasi Lietuvos ugdymo įstaigose besimokantys moksleiviai ir ar jie yra

susipažinę su streso valdymo metodais.

1. Ar Jūsų mokyklos moksleiviai jaučia stresą? Jei taip, dėl kokių priežasčių?

2. Ar Jūsų ugdymo įstaigoje vyksta paskaitos / užsiėmimai apie streso valdymą?

a. Jei taip, kaip vertinate jų kokybę?

3. Kaip manote, kokiais būdais pateikta informacija apie streso valdymą būtų patraukli

moksleiviams?

4. Ar Jūsų mokykloje yra įrengta atsipalaidavimo erdvė? Jei taip, kaip ji atrodo?

Kilus klausimų kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

4. DEMOKRATIŠKUMO / PILIETIŠKUMO UGDYMAS

Spėjame, kad daugeliui teko girdėti du žodžius „Vote 16“. Kas po jais slepiasi? Kodėl

to reikia ir kokias duris tai atveria jaunimui? Būtent apie tai ir pakalbėsime gruodžio mėnesio

Vadovų klubų demokratiškumo ugdymo temoje. Vote 16 tai siekis, jog jaunimas nuo 16 metų

galėtų dalyvauti savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, tokiu būdu išreiškiant savo valią ir

ugdantis teisingus įpročius nuo mažų dienų.

1. Ar teko girdėti apie Vote 16?

a) Jei teko girdėti, iš kokių šaltinių apie tai sužinojote?

b) Jei teko girdėti, ar palaikote šią iniciatyvą? Ar matote jos naudą? Kodėl?

Sprendimą leisti balsuoti asmenims, kurie sulaukė 16 metų, suteikė Estija, Austrija bei

Malta. Jaunimas aktyviai įsikraugdamas į rinkimus plečia savo akiratį, automatiškai labiau

domisi regionine politika, nori spręsti problemas, pažinti Lietuvos politinę struktūrą. Priėmus
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tokį sprendimą, didėtų rinkimuose balsuojančių žmonių skaičius, būtent tai yra vienas iš

svarbiausių demokratijos šalyje rodiklių.

1. Ar balsuotumėte savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, jei būtų priimtas

sprendimas leisti balsuoti nuo 16 metų amžiaus?

2. Turėdami galimybę balsuoti nuo 16 metų, ar manote, jog jūsų susidomėjimas

rinkimais, regionine politika, būtų didesnis nei dabar?

Kartu su Vote 16 iniciatyva buvo inicijuota ir tarptautinė, ilgalaikė kampanija „Be

seen, be heard“, kurios tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į jaunus asmenis, kurie būdami

didelė ir aktyvi visuomenės dalis dažnai yra pamirštami. Su šia kampanija galite plačiau

susipažinti paspaudę čia. „Be seen, be heard“ veikla vyksta ir Lietuvoje, ją organizuoja

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

5. 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

Jaunimo politikos koordinatorius

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt
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