
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS VEIKLOS STRATEGIJA 2023–2026

LMS MISIJA

Atstovauti moksleiviams aktualiais klausimais švietimo ir jaunimo politikoje, bendradarbiaujant su

valstybės institucijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, teikti informaciją

moksleiviams aktualiais klausimais.

LMS VIZIJA

Pripažinta atstovaujamoji ir ekspertinė moksleivių interesus atstovaujanti nevyriausybinė

organizacija, siekianti bendradarbiauti su viešuoju ir privačiu sektoriais.

LMS VERTYBĖS

Demokratiškumas – veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; visavertiškas

Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas.

Pilietiškumas – veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas

išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo, formavimo.

Atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais

susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.

Įtraukumas – veikla, kuria siekiama į LMS veiklas įtraukti kuo daugiau ir kuo įvairesnių

moksleivių, jog atstovavimas būtų kuo reprezentatyvesnis.
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PAGRINDINĖS LMS VEIKLOS KRYPTYS

Atstovavimas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis

1. Atstovauti moksleivių interesams regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis, kuriant

atvirą ir kiekvienam moksleiviui prieinamą organizaciją:

1.1 išsiaiškinti ir atstovauti Lietuvos moksleivių interesams vykdant apklausas, tyrimus apie

moksleivių informacinę erdvę, poreikius;

1.2 siekti, kad moksleiviams mokykloje būtų teikiamas kokybiškas ugdymas, konsultavimas ir

informacija karjeros klausimais;

1.3 raginti ir informuoti visas Lietuvos mokyklas, atsakingas valstybės institucijas skirti daugiau

dėmesio moksleivių gyvenimo įgūdžių ugdymo mokykloje gerinimui;

1.4 siekti, kad vidurinio ugdymo etape moksleivis būtų kokybiškai supažindinamas su finansinio

raštingumo principais bei iki mokyklos baigimo įgytų bazines finansinio raštingumo žinias;

1.5 dalyvauti diskusijose ir procesuose susijusiuose su pedagogų rengimo modeliu, kvalifikacijos

kėlimu;

1.6 siekti, jog Lietuvos moksleiviai visomis įmanomomis priemonėmis: tikslinėmis grupėmis,

tyrimais, apklausomis bei jų tiesioginiu reprezentavimu, būtų kuo labiau įtraukiami į sprendimų

priėmimą valstybės ir tarptautinėse institucijose;

1.7 raginti atsakingas valstybės institucijas skaitmenizuoti atitinkamas švietimo paslaugas, taip jas

darant labiau prieinamas visiems Lietuvos moksleiviams bei skirti didesnį dėmesį moksleivių

medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ir konkurencingumo ugdymui.
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2. Užtikrinti, kad įgūdžiai ir žinios, įgytos neformalaus ugdymo pagrindu, būtų pripažįstamos

verslo, valstybiniuose sektoriuose, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

3. Siekti sudaryti sąlygas moksleiviams, patiriantiems socialinę atskirtį dėl gyvenamosios vietos,

tautybės, fizinių/psichinių gebėjimų ir kitų veiksnių, sąžiningai, lygiomis galimybėmis,

visavertiškai dalyvauti švietimo sistemoje ir gauti kokybišką ugdymą:

3.1 užtikrinti LMS atvirumą ir pasiekiamumą ne tik organizacijos nariams, bet ir pavieniams

moksleiviams;

3.2 užtikrinti demokratinių vertybių įgyvendinimą plečiant mokinių savivaldų, suformuotų

demokratiniais būdais, tinklą Lietuvos mokyklose.

LMS veiklos vystymas

4. Užtikrinti LMS veiklos vystymą, remiantis strateginiu planavimu:

4.1 siekti nuolatinio darbo tradicijų tobulinimo, remiantis atnaujinama kokybine ir kiekybine

analize;

4.2 teikti informaciją moksleiviams apie savanorystės, mobilumo, sveikatos pagalbos galimybes

Lietuvoje ir Europos sąjungoje.

5. Užtikrinti savanorių, narių kompetencijas ir tarpusavio bendradarbiavimą:

5.1 gerinti informacijos sklaidą tarp visų skirtingų LMS struktūrų;

5.2 užtikrinti visos LMS vardu vykdomos veiklos profesionalumą ir sėkmingą įgyvendinimą.

6. Savo visuomenine veikla laikytis tvarumo ir aplinkosaugos puoselėjimo principų.

7. Užtikrinti institucinės atminties plėtojimą:

Asociacija Tel. +370 647 28547 Įm. kodas 191972732
Konstitucijos pr. 25, El. p. lms@moksleiviai.lt A. s. LT84 7044 0600 0136 9875
LT-08105 Vilnius www.moksleiviai.lt AB SEB bankas, b. k. 70440



7.1 kaupti pozicijas, rezoliucijas ir kitus organizacijai reikšmingus dokumentus;

7.2 siekti reguliaraus naujų savanorių priėmimo ir pasirūpinti jų įtraukimu į LMS veiklą, jog

savanorystė LMS būtų prieinama visiems norintiems savanoriauti organizacijoje.

 

Organizacijos stiprinimas ir plėtra

8. Gerinti  atstovavimą moksleivių interesams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis:

8.1 stiprinti LMS padalinius;

8.2 gerinti LMS padalinių įvaizdį regionuose, viešajame ir privačiame sektoriuose, moksleivių

gretose;

8.3 siekti nuolatinio ir tikslingo LMS padalinių savanorių kompetencijų ugdymo;

8.4 skirti dėmesį ir kelti LMS padalinių savanorių, pirmininkų finansinio raštingumo kompetencijas

bei žinias.

9. Visapusiškai stiprinti Lietuvos mokyklų mokinių savivaldas:

9.1 užtikrinti mokinių savivaldų narių kompetencijų ugdymą; garantuoti nuolatinę pagalbą, kuri

padėtų užtikrinti kokybišką mokinių savivaldos veiklą;

9.2 tęsti bendradarbiavimą su mokinių savivaldų kuratoriais ir siekti toliau kelti jų kompetencijas;

9.3 skatinti LMS neatstovaujamų mokinių savivaldų įsitraukimą į LMS veiklą;

9.4 suteikti mokinių interesams atstovaujančioms struktūroms galimybes bendradarbiauti ir dalintis

informacija. Įtraukti funkcionuojančias, moksleivių interesams atstovaujančias, struktūras į LMS

veiklą;

9.5 siekti skatinti mokyklos mokinių savivaldos bendradarbiavimą bei abipusį atskaitingumą tarp

LMS nario nuo jų mokyklos.
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10. Visapusiškai stiprinti LMS narių kompetencijas atstovavimo srityje:

10.1 teikti jiems visapusišką pagalbą, konsultavimą, kuris padėtų vykdyti kokybišką veiklą

mokykloje;

10.2 skatinti demokratiškumo tradicijas ir pilnaverčius visuotinius rinkimus.

 Finansinė padėtis

11. Užtikrinti stabiliai gerą LMS finansinę padėtį:

11.1 išnaudoti valstybinius ir tarptautinius paramos/jaunimo iniciatyvų fondus organizacijos

veikloms finansuoti;

11.2 bendradarbiauti su privačiu sektoriumi regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmenimis;

11.3 siekti tarpinės ir nuolatinės finansinės pagalbos organizacijai, mokinių savivaldoms;

11.4 siekti stabilios ilgalaikių partnerių paramos.

Prezidentė Karolina Pralgauskytė
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