
LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2022 m. lapkritis

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. Atstovavimas mokyklose;

2. Rekomendacijos dėl emocinės aplinkos mokyklose gerinimo;

3. Veiklos programos tema – įvairovė ir lygybė;

4. Demokratijos / pilietiškumo ugdymas;

5. Regioninė jaunimo politika.

1. ATSTOVAVIMAS MOKYKLOSE

Visas nuomonės formavimas prasideda nuo bendruomenės lygmens. Mūsų atveju nuo

mokyklos moksleivių bendruomenės lygmens. LMS norėdama efektyviau ir tikslingiau

atstovauti moksleivius savivaldos, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu, pateikia Jums

klausimus apie atstovavimą mokyklos viduje. Žemiau pateikti klausimai yra reikalingi, jog

žinotume, kaip yra renkama moksleivių nuomonė mokykloje bei, jog jūs, MS atstovai,

galėtumėte pasidalinti savo mokyklos patirtimis, geraisiais pavyzdžiais.

Mokyklos vadovų klubas – jūsų miesto LMS padalinio organizuojamų VK formatas

mokykloje, kurį vedate Jūs, mokinių savivalda, patys, o dalyviai yra jūsų mokyklos

moksleiviai, klasių atstovai ir pan.



1. Kaip Jūsų mokykloje yra renkama moksleivių nuomonė?

2. Ar turite vidines moksleivių socialinės medijos grupes (pvz. Facebook)?

2.1. Ar manote, jog tam yra poreikis?

3. Ar Jūs kaip MS turite kontaktą su kiekviena klase savo mokykloje?

3.1. Su klasių seniūnais?

3.2. Su klasių auklėtojais?

4. Kokiais kitais alternatyviais būdais yra bandoma surinkti savo mokyklos moksleivių

nuomonę?

4.1. Ar darote / vykdote vidines apklausas savo mokyklos moksleiviams?

4.2. Ar vykdote apklausas vadovų klubų temomis?

4.3. Kaip dar bandote surinkti nuomones?

5. Ar esate bandę daryti mokyklos lygmens vadovų klubus?

5.1. Koks moksleivių įsitraukimas?

5.2. Kokios pagalbos / informacijos reikėtų, jog galėtumėte tai daryti efektyviau?

6. Ar Jūsų MS kuratorius kokiomis nors priemonėmis prisideda prie Jūsų atstovavimo

administracijoje?

6.1. Jeigu tai, tai kaip?

6.2. Jeigu ne, ar matote tam poreikį?

7. Kokios informacijos pagalbos tikėtumėtės / norėtumėte gauti iš savo miesto padalinio,

LMS nacionalinio biuro?

2. REKOMENDACIJOS DĖL EMOCINĖS APLINKOS MOKYKLOSE GERINIMO

Lietuvos moksleivių sąjunga parengė rekomendacijos visoms Lietuvos ugdymo

įstaigoms ir jose esančioms bendruomenėms, siekiant pasiūlyti rekomenduojamas veiklas,

idėjas, kurios prisidėtų prie mokyklų mikroklimato gerinimo, saugios ir dinamiškos aplinkos

kūrimo. Leidinys yra suskirstytas į skyrius pagal temas: mokymosi aplinka mokyklose,

veiklos suartinančios bendruomenę, emocinė sveikata mokyklose, psichologo veikla

mokyklose, mokyklos bendruomenės įgalinimas, klasių mikroklimatas ir užklasinės veiklos

bei netradicinės ugdymo dienos.

Šią Nacionalinio Vadovų klubo tema siekiame supažindinti mokinių savivaldų atstovus

su parengtu dokumentu bei išgirsti nuomonę apie jo kokybę.



Rekomendacijos dėl emocinės aplinkos mokyklose gerinimo:

Rekomendacijos-del-emocines-aplinkos-mokyklose-gerinimo.pdf (moksleiviai.lt)

1. Ar Jūsų ugdymo įstaiga gavo šį dokumentą el. paštu?

2. Ar leidinyje išryškintos temos yra aktualios Jūsų mokyklos bendruomenei?

3. Kaip vertinate rekomenduojamų veiklų ir veiksmų kokybę? Kodėl?

4. Ar Jūsų ugdymo įstaiga planuoja atsižvelgti į siūlomas rekomendacijas, veiklas?

Kilus klausimų, kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

3. VEIKLOS PROGRAMOS TEMA – ĮVAIROVĖ IR LYGYBĖ

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ antroji šių mokslo metų tema yra įvairovė ir

lygybė. Ugdymo įstaigose moksleiviai susiduria su įvairove kiekvieną dieną. Įvairovė gali

būti puiki terpė ugdyti savo tolerantiškumą ir empatiją, plėsti pasaulėžiūrą sėdint mokyklos

suole. Ši tema yra skirta diskutuoti apie požiūrį į įvairovę Lietuvos mokyklose bei moksleivių

su specialiaisiais poreikiais kokybiško ugdymo užtikrinimą (nuo 2024 m. rugsėjo ugdymo

įstaigos turės sudaryti sąlygas mokiniams su specialiaisiais poreikiais ugdytis artimiausioje

ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais).

1. Ar Jūsų ugdymo įstaiga teigiamai žvelgia į bendruomenės įvairovę?

2. Ar Jūsų mokykloje įvairovė yra skatinama?

3. Kaip Jūsų mokykla galėtų skatinti įvairovę?

4. Ar Jūsų mokykloje yra mokinių, kurie turi spec. poreikių? Jei taip, kaip

mokykla padeda šiems mokiniams mokytis?

5. Ar Jūsų mokyklos infrastruktūra yra pritaikyta moksleiviams su fizinėmis

negaliomis? Jei taip, kaip infrastruktūra yra pritaikyta?

6. Ar Jūsų mokykla sudaro sąlygas mokiniams su spec. poreikiais dalyvauti

mokyklos bendruomenės renginiuose?

https://www.moksleiviai.lt/wp-content/uploads/2022/10/Rekomendacijos-del-emocines-aplinkos-mokyklose-gerinimo.pdf
mailto:karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt


Kilus klausimų, kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

4. PILIETIŠKUMO UGDYMAS

Kaip jau tampa įprasta, Vadovų klubų metu diskutuojama apie pilietiškumo ugdymą.

Šį mėnesį Lietuvos moksleivių sąjunga dalijasi įvairiomis kitomis organizacijomis, kuriose

galima ugdyti savo pilietiškumą, plėsti kompetencijas bei tapti vis labiau visuomenišku

žmogumi.

● Maisto bankas. Informacija ir savanorių registracija čia.

● Maltiečiai. Informacija ir savanorių registracija čia.

● Lietuvos raudonasis kryžius. Jaunimo programa. Informacija ir savanorių registracija

čia. Norime pastebėti, jog pilnamečiai asmenys gali savanoriauti ir kitose Lietuvos

raudonojo kryžiaus programose.

● Žinau, ką renku. Informacija ir savanorių registracija čia.

Daugiau naudingos informacijos galima rasti Jaunimo reikalų agentūros tinklapyje,

svetainėje Žinau viską.

Įvairi savanorystė yra puiki galimybė ugdyti savo pilietiškumo, empatijos bei kitas

svarbias kompetencijas. Renkantis savanorystės vietą svarbu atsižvelgti į savo pomėgius bei

tikslus. Savanorystė turi teikti džiaugsmą, įprasminti skiriamą laiką. Taip pat siūlome

atkreipti dėmesį, jog savanorystės pagalba galima gauti 0,25 stojamojo balo, dėl detalių

siūlome pasidomėti savo savivaldybės puslapyje arba kreiptis į Jaunimo reikalų

koordinatorių.

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.
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https://maltieciai.lt/tapk-maltieciu-savanoriu/
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KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis

Jaunimo politikos koordinatorius

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

mailto:kipras.kunigelis@moksleiviai.lt

