
 

LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS 

 2022 m. spalis 

  

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. PILIETIŠKUMO REFLEKSIJA. 

2. ALUMNI KLUBAI – MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ UGDYMAS. 

3. VEIKLOS PROGRAMA „LAIKAS JAUSTI“. 

4. VEIKLOS PROGRAMOS TEMA – APLINKA MOKYKLOSE. 

5. LMS MOKYMAI 

6. DEMOKRATIŠKUMO UGDYMAS. 

7. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA. 

 

1. PILIETIŠKUMO REFLEKSIJA 

 

 Pastebėjus demokratijos / pilietiškumo ugdymo stoką Lietuvos ugdymo įstaigose bei 

moksleivių tarpe, šiais mokslo metais kiekviename Vadovų klube sutiksite temų, kurių metu 

turėsite progą interaktyviai diskutuoti, plėsti savo žinias bei akiratį pilietiškumo bei 

demokratijos temose. Tikimės, jog tokiu būdu šios kompetencijos auks bei bus vis aktualesnės 

kasdienybėje.  

 Pirmiausia, jog turėtume atspirties tašką, prašome užpildyti šią apklausą, kurios metu 

įsivertinsite savo žinias pilietiškumo bei demokratijos temose. 

 Nuoroda: https://forms.gle/K3hX8E2detzzMWX57  

 



 

2. ALUMNI KLUBAI – MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ UGDYMAS 

 

LMS ieškodama būdų, kaip galima tiesiogiai prisidėti prie moksleivių karjeros ugdymo, 
profesinio orientavimo stiprinimo, siūlo naują iniciatyvą – mokyklos alumni klubai. Ši idėja 
kyla norint stiprinti mokyklos bendruomeniškumą, idėjų tęstinumą bei sudaryti geresnes 
galimybes moksleiviams tiesiogiai susipažinti su ateities perspektyvomis iš jau mokyklą 
baigusių moksleivių. 
 

Sąvokos: 
Mokyklos alumni – buvęs mokyklos mokinys. 
Alumni klubas – buvusius mokyklos moksleivius vienijanti bendruomenė, kuri priklauso 
mokyklai bei yra vadovaujama pačių alumni. 
 

1. Ar jūsų mokykloje yra sukurtas alumni klubas? 

2. Ar buvę mokyklos mokiniai dalyvauja mokyklos veiklose? 

3. Ar manote, jog mokyklos alumni prisidėjimas prie mokyklos gyvenimo, atvertų 

platesnes galimybes mokinių savivaldos veiklai / likusių mokyklos moksleivių 

galimybes? 

4. Ar manote, jog yra poreikis bendruomeniškumą / karjeros ugdymą skatinti 

papildomomis formomis? 

5. Kokiomis kitomis priemonėmis būtų galima stiprinti karjeros ugdymą mokyklose? 

6. Ar turite gerųjų savo mokyklos patirčių? Jei taip, kokių? 

 

Susidomėjus šia idėja bei norint įsteigti savo mokyklos alumni klubą, siūlome kreiptis 

į MS kuratorių, pateikti ir išdiskutuoti šią idėją, kaip galimybę gerinti mokyklos bendruomenės 

gyvenimą. Esant klausimams kreipkitės į savo miesto padalinį, kuris mielai jums padės. 

 

3. LMS VEIKLOS PROGRAMA „LAIKAS JAUSTI“ 

 

2021 m. spalio 15–ąją dieną, Lietuvos moksleivių sąjunga inicijavo ir pradėjo vykdyti 2021–

2023 m. veiklos programą „Laikas jausti“, skirtą visos šalies moksleivių skatinimui 

diskutuoti psichikos sveikatos temomis, imtis iniciatyvos ir kartu su mokyklų bendruomenėmis 

kurti pozityvią emocinę aplinką Lietuvos bendrojo lavinimo įstaigose.  



 

Šiais mokslo metais programa atgimsta su naujomis mėnesinėmis temomis, 

patobulinta programos įgyvendinimo struktūrų veikla ir dar didesniu noru prisidėti prie 

Lietuvos ugdymo įstaigose besimokančių moksleivių gerovės užtikrinimo. 

 

Programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, informuoti bendrojo lavinimo 

įstaigose besimokančius moksleivius apie emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, 

skatinti mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose 

svarbą ir aktyviai prisidėti prie jos kūrimo. 

 

Daugiau informacijos apie programą rasite: Laikas jausti - Lietuvos moksleivių sąjunga 

(moksleiviai.lt) 

 

Ši Nacionalinio Vadovų klubo tema yra skirta pristatyti LMS veiklos programą „Laikas jausti“ 

bei sužinoti Jūsų – mokinių savivaldų atstovų nuomonę apie praeitų mokslo metų programos 

įgyvendinimo kokybę. 

 

1. Ar programos tema yra aktuali ir įdomi Jūsų mokyklos moksleiviams? Kodėl? 

2. Kaip vertinate programos darbo struktūrą, ar Jums ji yra tinkama? 

3. Ar praeitais mokslo metais Jūsų mokykloje veikė programos „Laikas jausti“ 

ambasadorius? 

Jeigu atsakėte teigiamai: 

a. Kokias veiklas pavyko įgyvendinti?  

b. Kaip vertinate Jūsų mokyklos įsitraukimo į programą rezultatus? 

 Jeigu atsakėte neigiamai: 

a. Dėl kokių priežasčių Jūsų mokykla neįsitraukė į programos veiklas? 

4. Ar Jūsų ugdymo įstaiga planuoja įsitraukti į programos veiklas šiemet? Jei ne, kodėl? 

 

Kilus klausimų kreiptis: 
Karolina Kucavičiūtė  
LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė 
El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt 

 
 

4. VEIKLOS PROGRAMOS TEMA – APLINKA MOKYKLOSE 



 

 

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ pirmoji šių mokslo metų tema yra aplinka 

mokyklose. Moksleiviai praleidžia nemažą dalį savo dienos mokyklose, tad mokyklos aplinka 

turi įtakos mokinių emocinei sveikatai beI jų pasiekimams. Lietuvos moksleivių sąjunga 

inicijuoja šią Vadovų klubo temą, siekdama sužinoti kaip Jūsų mokyklos moksleiviai vertina 

savo mokyklos aplinką. 

 

1. Ar Jūsų mokyklos moksleiviai jaučiasi saugūs mokykloje? Jei ne, kodėl? 

2. Ar Jūsų mokykloje yra atsipalaidavimo erdvės (minkštasuoliai, stalo žaidimai ir t. t.)? 

Jei ne, ar yra matomas jų poreikis? 

3. Ar pastebite kažkokių problemų su Jūsų mokyklos aplinka? Jei taip, kokių? 

4. Galbūt turite kuo pasidalinti ir pasidžiaugti, kalbant apie Jūsų mokyklos aplinką?  

 

Kilus klausimų kreiptis: 
Karolina Kucavičiūtė  
LMS veiklos programos koordinatorė 
El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt 

 

5. LMS MOKYMAI 

 

Startuoja 10–asis LMS mokymų vadovų sezonas su šūkiu – padovanok savo savivaldai 

mokymus!  

Mokymų vadovas, tai: moksleivis, gebantis paruošti individualius bei kokybiškus 

mokymus; Savo srities ekspertas, gebantis vesti mokymus įvairiomis temomis; Moksleivis 

turintis patirties darbe su savivaldomis.  

Tinklo tikslai: suteikti unikalius, profesionalius ir kokybiškus mokymus, pritaikytus 

pagal savivaldų ar moksleivių poreikius; Suteikti profesionalią pagalbą savivaldoms ir jas 

stiprinti;  

Naudininkas – Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldoms ir visiems 

moksleiviams skirtas paslaugų paketas, kuris gali suteikti visas reikiamas kompetencijas 

kokybiškai ir sklandžiai veikti savo mokykloje ar už jos ribų. Naudininkas susideda iš dviejų 



 

pagrindinių dalių: mokymai ir konsultacijos. Tai reiškia, kad startuoja registracija į Lietuvos 

moksleivių sąjungos mokymus ir konsultacijas!  

Kiekvieni mokymai yra rengiami unikaliai ir išskirtinai pritaikant aktualią medžiagą 

Jūsų mokinių savivaldai! Po mokymų mokinių savivalda gauna rekomendaciją ir gali 

konsultuotis su mokymų vadovu, siekiant užtikrinti mokymų tęstinumą.  

Mokinių savivaldos mokymus gali pasirinkti iš 6 skirtingų sričių: mokinių savivaldų 

procesai, komandinės kompetencijos, asmeninės kompetencijos, komunikacija, renginių 

organizavimas ir rinkodara. Mokymus veda viskam pasiruošę LMS mokymų vadovai. 

Konsultacijos įgyvendinamos 8 skirtingomis temomis ir jas veda LMS nacionalinio biuro 

nariai!  

Daugiau informacijos bei registraciją į LMS naudininką rasite: 

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

Kilus klausimų kreiptis:  

Povilas Virbašius  
Mokymų vadovų tinklo koordinatorius  
povilas.virbasius@moksleiviai.lt  
Tel. nr. +370 696 10701 
 

6. DEMOKRATIŠKUMO UGDYMAS 

 

Šio mėnesio temoje siūlome nagrinėti ir atkreipti dėmesį į mūsų šalies ugdymo įstaigose 

vykstančius protestus bei išpuolius prieš mokyklos bendruomenę. Tokiu būdu siekiame 

atkreipti moksleivių dėmesį, jog savo pilietiškumo valios rodymas ir netylėjimas kritinėse 

situacijose yra būtinas.  

Rugsėjo viduryje Riešės gimnazijoje kilo protestai prieš mokyklos direktorės 

pavaduotoją, kuris savo veiksmais kenkia mokyklos bendruomenei. Kelis metus besitęsiantis 

konfliktas virto į mokytojų, tėvų bei mokinių protestą, kuriuo palaikoma gimnazijos direktorė. 

Kviečiame perskaityti kelis straipsnius šia tema: 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rieses-gimnazijoje-sujudimas-skamba-

kaltinimai-del-lesu-grobstymo-mokiniai-isejo-su-plakatais-56-1932234  

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1781246/konfliktas-rieses-gimnazijoje-isaugo-i-

atvira-kara-bendruomene-protestuoja-pries-direktores-pavaduotojo-savivale  

 

1. Ar matėte šią situaciją socialiniuose tinkluose? Kokia buvo jūsų reakcija? 



 

2. Kaip manote, kokie metodai ir sprendimai padėtų išspręsti besitęsiantį konfliktą? 

3. Ar jūsų mokyklose yra buvę panašių atvejų? Galbūt mokytojai ar mokiniai patiria 

spaudimą iš aplinkinių, kolegų? 

4. Kokius pilietiškumo principus protestuodami parodė mokyklos bendruomenės nariai? 

 

 Antrasis atvejis yra Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos mokinių 

teroras prieš visą miestelio bendruomenę. Kenčia ne tik mokykla, tačiau ir aplinkiniai, 

biblioteka ir jos darbuotojai. Apie šią situaciją pasisakė ir LMS Prezidentė Karolina 

Pralgauskytė.  

 Straipsnį apie šią situaciją rasite: 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1788150/jei-dar-bazarinsi-pakasim-po-zeme-tavo-

sunu-pedagogai-saukiasi-pagalbos-trys-mokiniai-emesi-terorizuoti-

mokykla?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR242uv4tTiZnj2RR3e9

7yqyiZpTRMLfppFVftPnz7xUbFw8qO0mMmrn_DA#Echobox=1664449323  

 

1. Kaip manote, kokie veiksniai lemia tokį moksleivių elgesį? 

2. Kaip vertinate direktoriaus elgesį? Ar tai tinkama pozicija kitų mokyklos 

bendruomenės narių atžvilgiu? 

3. Ar žinote, kur galite gauti pagalbos patiriant psichologinį smurtą / spaudimą? 

4. Ar merginos tėčio poelgį galima laikyti pilietišku? Kodėl? 

 

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 
Jaunimo politikos koordinatorius 
kipras.kunigelis@moksleiviai.lt 


