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Kokį įsivaizduojame pavyzdingą 

mokinį?



MES - Lietuvos moksleivių sąjungos 
padalinys Šilutės rajono mokinių taryba



LMS Šilutės rajono mokinių tarybos pirmininko rinkimai



Lietuvos moksleivių sąjunga

Pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams

atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas

vienijanti, savanoriška organizacija.



Lietuvos moksleivių sąjungos ir ŠMT tikslai:

Skatinti mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir 

bendradarbiavimą;

Atstovauti mokiniams formuojant įtaką jaunimo ir švietimo 

politikoje bendraujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis 

institucijomis;

Vienyti Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;

Skatinti konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą 

valstybei ir visuomenei;

Organizuoti susirinkimus, diskusijas bei konferencijas 

moksleiviams aktualiomis temomis.



Dalyvavimas mokinių savivaldoje skatina moksleivių:

Pilietinį aktyvumą ir socialinę atsakomybę

Mokinių savivaldų bendradarbiavimas sudaro sąlygas
jaunam žmogui lavintis, ugdyti socialinius gebėjimus,
bręsti kaip socialiai orientuotai asmenybei.

Mokiniai patys sprendžia aktualias problemas, taip
prisidėdami prie savo pačių ir bendraamžių aplinkos
gerinimo.



Patys mokiniai organizavo pilietinius renginius:
Kovo11d. skirtą renginį „Popietė su šauliais: AR ŽINAI, KAD..?“; 

Protmūšį „Mūsų istorijos puslapiais“, skirtą vasario 16-ajai ir kovo 

11-ajai atminti.



Darbas mokinių savivaldoje padeda mokiniams ugdytis

socialinius gebėjimus. Mokinys mokosi tinkamai spręsti

kylančias problemas, įgyja komandinio darbo patirties,

lyderystės įgūdžių, taip pat mokosi tinkamai planuoti savo

laiką, darbus, įgyja pažinčių ir motyvacijos siekti užsibrėžtų

tikslų. Visi šie įgūdžiai praverčia mokymosi metu siekiant

ateities specialybės.

Kaupiami pagrindai karjerai



Rajono mokinių taryba vykdė karjeros savaitę ir panašius 

renginius, per kuriuos mokiniai galėjo apsilankyti UAB 

„Germanikos“ įmonėje bei Vileikių užkardoje



Tokio pobūdžio veiklas organizuojant ir

dalyvaujant jose greičiau formuojasi nuomonė ir

pasirinkimas to, ką norėtume studijuoti ateityje,

o tai leidžia greičiau sutelkti dėmesį į reikalingus

mokymosi dalykus.



Ugdomi ateities lyderiai 

Aktyviai dalyvaudami visuomeninėje veikloje neretai

mokiniai atsiskleidžia kaip būsimi lyderiai. Darbas

komandoje visuomet siejasi su lyderių atradimu, jų

lyderystės savybių tobulinimu, o mokinių savivaldos

institucijos veikla yra viena iš veiksmingiausių lyderio

bruožų ugdymo priemonių



Įgyvendinant projektą „Tikslo siekiame kartu“ vyko 

paskaitos:

„Lyderiu gimstama ar tampama?“

„Kaip svajones paversti tikslais?“

„Kaip motyvuoti save kasdien?“.





Savanorių priėmimas



Mokyklos gyvenime gausu projektų,

komandinių darbų, norint pasiekti

aukštumų negalime apsieiti ir be lyderystės

bruožų, kurie reikalingi suburti komandą,

klasę, kolegas geriausiam rezultatui

pasiekti. Tad vykdyti mokymai ar

prisijungimas prie mūsų komandos gali

tapti puikia praktika.



Tai galimybė prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo

Sudaromos sąlygos mokiniams jaustis lygiaverčiais

mokyklos šeimininkais: mokiniai kartu su kitomis

mokyklos savivaldos institucijomis rūpinasi mokyklos

mikroklimatu, priima sprendimus dėl jo gerinimo. O

norint, kad moksleiviai pasiektų puikių rezultatų, jie turi

mokykloje jaustis GERAI!





EMOCINĖS APLINKOS GERINIMAS MOKYKLOSE

Per paskutinius kelis metus visų dėmesys sutelktas į emocinę 

aplinką mokyklose.

Mes jau antrus metus vykdome programą „EMOCIJA+“, kuri skirta 

emocinės aplinkos gerinimui mokyklose.

1.Kiekvienoje mokykloje inicijavome mokinių ir vadovų susitikimus 

prie arbatos puodelio, kurių tikslas diskutuoti apie mikroklimatą 

mokykloje ir jo gerinimo būdus, kūrybinius konkursus, tokius kaip 

„Prašau, suprask mane“.

2.Šiais metais „Emocijos+“ veiklos bus vykdomos toliau ir daug 

naujų, įdomių veiklų, bus ruošiami mokinių pasiūlymai Vyriausybei.



Parengtas ir įvykdytas projektas „Mokykla - kaip šauksi, taip

atsilieps?“

Mokiniai sprendė asmenybės pažinimo testus „Pažink save“,

vyko paskaita „Kaip motyvuoti save kasdien?“, filmo peržiūra

„Nors truputį motyvacijos kiekvienam!“



Organizuotas mokinių savivaldų forumas 

„Kartu turime jėgą kurti !“.



Šis vykdytas projektas ir forumas dalyviams ir

organizatoriams dar kartą įrodė, jog norint gerai

mokytis, aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės

gyvenime privalome mokykloje jaustis gerai. Matant

šių dienų aktualijas, turime suprasti, jog reikia stengtis

visai mokyklos bendruomenei dėl geresnio mokyklos

mikroklimato.



Užmezgami ryšiai ir  ugdomas gebėjimas 

konstruktyviai spręsti problemas

Mokiniai užmezga partneriškus ryšius su kitų

mokyklų mokiniais ar kitais tos pačios mokyklos

bendruomenės nariais. Mokiniai mokosi tiksliai

nustatyti problemas, ieško tinkamiausių būdų

sunkumams spręsti, ugdosi gebėjimą išklausyti

bendraamžius, aiškiai ir argumentuotai dėstyti savo

mintis dėl problemų sprendimų.



Kiekvieną mėnesį organizuojami vadovų klubai.

Kelissyk per metus organizuojami mokinių savivaldų 

susirinkimai.



Bendradarbiaujant su įvairiomis mokyklomis galime

reprezentuoti savo mokyklą, iškelti bendras mokyklų

problemas, kurias kartu būtų galima spręsti.

Tad taip ugdoma kolektyvinė atsakomybė. Mokinys geba

dirbti komandoje, jausti atsakomybę už savo elgesį, jam

patikėtus darbus, priemones, taip pat už komandos

draugų veiksmus, o prireikus – jiems padėti, kartu taisyti

klaidas, džiaugtis teigiamais rezultatais ir spręsti

iškylančias problemas.



Mokosi planuoti laiką

Dalyvaujant mokinių savivaldos veikloje

moksleiviai tampa labiau aktyvūs, todėl jiems

tenka išmokti planuoti savo darbus, kad

suspėtų dalyvauti jiems patinkančioje veikloje



Skelbta „Raudonų nosių - gydytojų klounų“ kilni misija Šilutėje; 

organizuotas „Kitoks Kalėdinis konkursas“



Laiko planavimas svarbus ir mokymosi procese tam,

kad moksleivis spėtų atlikti visus paskirtus namų

ruošos darbus, puikiai pasiruoštų atsiskaitymams ir

kartu spėtų pailsėti, dalyvauti kitoje veikloje už

mokyklos ribų



Visos šios veiklos padeda pakeisti kartais

varginančią mokinių kasdienybę į daug įdomesnę,

kūrybiškesnę, demokratiškesnę ir kas svarbiausia,

prisidėti prie savo asmenybės tobulinimo



KAIP VISA TAI GALI PRISIDĖTI PRIE 

MOKYMOSI PROCESO GERINIMO?



MOKINYS – visapusiškai auganti asmenybė, kuri 

aktyviai dalyvauja moksleiviškame gyvenime.

ORGANIZUODAMAS ŠIAS VEIKLAS MOKOSI:

planuoti savo laiką;

dirbti komandoje;

aiškiai ir argumentuotai reikšti mintis;

viešo kalbėjimo;

bendrauti su įvairių institucijų atstovais, apginti savo nuomonę;

realizuoti savo vizijas, kad moksleiviškas gyvenimas taptų 
geresnis;

rašyti projektus, dokumentus, sutartis;

laisvai kurti...



Mokiniai – vieni svarbiausių mokyklos

bendruomenės narių, todėl dera jiems sudaryti

palankias sąlygas lygiomis dalimis prisidėti

patiems prie savo mokyklai reikšmingų

sprendimų priėmimo, mokyklos priežiūros,

tvarkymo, pozityvios atmosferos kūrimo, bendros

tvarkos nustatymo ir diegimo.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


