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Įvadas.Apie leidinį

Labas, moksleivi!

Tavo rankose - mokinių savivaldos pradžiamokslis. Ši knyga 
taps pagrindiniu tavo vedliu, siekiant, kad mokinių balsas 
būtų girdimas tavo mokykloje, mieste ir visoje šalyje!
Perskaitęs šį leidinį sužinosi, kas yra mokinių 
savivalda bei su kokiomis veiklos sritimis ji dirba, kaip 
suburti komandą ir tinkamai atstovauti savo, moksleivio, 
balsui. Juk mokinių savivalda - tai tik mažas žingsnelis, 
nuo kurio prasidės įspūdžių ir patirčių kupinas gyvenimas.
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Mokinių savivalda
	 Dažnas	moksleivis	mokinių	savivaldą	įsivaizduoja	kaip	renginių	or-
ganizavimo	būrelį	ar	kompaniją	draugų,	susirenkančią	pajuokauti.	Juk	
ką	gali	pakeisti	grupė	jaunų	žmonių?	Tačiau	tai	-	klaidingi	stereotipai,	
o	juos	paneigia	realūs	mokinių	savivaldos	nuveikti	darbai	-	mokyklos	
pokyčiai.	Taigi	kas	gi	ta	mokinių	savivalda	ir	su	kuo	ji	valgoma?

Mokinių savivalda -	tai	demokratišku	rinkimų	būdu	išrinktų	aktyvių,	noru	
degančių,	nebijančių	atsakomybės	mokinių	komanda.	Svarbiausia	jos	
paskirtis:	atstovauti	mokinių	interesus,	spręsti	mokykloje	iškilusias	prob-
lemas,	priimti	mokinių	bendruomenei	reikšmingus	sprendimus.	Taip	pat	
ši	komanda	kuria	jaukią	mokyklos	aplinką,	organizuoja	mokinių	veiklą	
mokykloje	bei	skatina	ir	ugdo	pilietiškumą.	Mokinių	savivalda	stengiasi,	
kad	kiekvieno,	net	pačio	mažiausio	pirmokėlio	balsas	būtų	išgirstas.

	 Neretai	pasitaiko,	kad	mokinių	savivalda	mokykloje	yra	tik	formali	ir	
įsteigiama	tik	todėl,	kad	tai	rekomenduoja	įvairūs	teisės	aktai	ar	mokyk-
los	administracija.	Todėl	kyla	klausimas	-	kokia	savivaldos	prasmė	ir	ką	jį	
suteikia	mokiniui,	mokyklai	bei	valstybei?
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Mokinių savivalda
Mokinių savivalda ypatinga tuo, kad:

1.		Skatina	pilietinį	aktyvumą	-	atstovaujant	mokinių	interesus,	
prisidedama	prie	savo	ir	bendraamžių	aplinkos	gerinimo.
2.		Ugdo	kolektyvinę	ir	socialinę	atsakomybę	-	išmokstama	dirbti	
komandoje,	 jausti	 atsakomybę	 už	 savo	 elgesį,	 patikėtus	darbus,	 o	
prireikus	-	pagelbėti	komandos	draugams,	kartu	mokantis	iš	jų	klaidų.
3.	 	Ugdo	ateities	 lyderius	 -	darbas	 komandoje	visuomet	 siejasi	 su	
lyderių	atradimu,	jų	savybių	tobulinimu.
4.		Prisidedama	prie	mokyklos	mikroklimato	kūrimo	-	mokiniai	kartu	su	
kitomis	mokyklos	savivaldos	institucijomis	rūpinasi	mokyklos	
mikroklimatu,	priima	sprendimus	dėl	jo	gerinimo.
5.		Deda	pagrindus	karjerai	-	ugdomi	socialiniai	gebėjimai,	
išmokstama	tinkamai	spręsti	kylančias	problemas,	planuoti	savo	laiką,	
darbus.
6.		Atveria	galimybes	dalyvauti	regiono,	šalies	ar	užsienio	šalių	
moksleivių	veiklose,	projektuose.
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Mokinių savivalda
Kokia gali būti mokinių savivalda?

Skiriami	keturi	pagrindiniai	mokinių	savivaldų	tipai:
	 1.	Renkamoji.
	 2.	Atstovaujamoji.
	 3.	Savanoriškoji.
	 4.	Mišrioji.

	 Renkamoji	 mokinių	 savivalda	 suformuojama,	 kai	 bet	 kuris	 mokyklos	
moksleivis	gali	kelti	savo	kandidatūrą,	o	likusi	mokinių	dalis	už	juos	bal-
suoti	demokratišku	rinkimų	būdu.

• Renkamoji mokinių savivalda

• Atstovaujamoji mokinių savivalda
	 Atstovaujamoji	mokinių	savivalda	suformuojama,	kai	kiekviena	mokyk-
los	klasė	išsirenka	savo	lyderį,	kurie	vėliau	sudaro	mokinių	savivaldą.

• Savanoriškoji mokinių savivalda
	 Savanoriškoji	mokinių	savivalda	suformuojama,	kai	bet	kuris	mokyklos	
moksleivis	tiesioginiu	būdu	gali	tapti	mokinių	savivaldos	dalimi.

• Mišrioji mokinių savivalda
	 Mišrioji	mokinių	savivalda	suformuojama,	kai	mokinių	savivalda	yra	
sudaroma	 iš	 klasėse	 išrinktų	 lyderių	 bei	 tiesioginiu	 būdu	 į	 savivaldą	
patekusių	savanorių.
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Mokinių savivalda
SSGG (Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės)

R e n k a m o j i  M S

A t s t o v a u j a m o j i  M S

S a v a n o r i š k o j i  M S

Silpnybės GalimybėsStiprybės Grėsmės
•Veiksmingiausiai 
įtvirtina demokrati-
jos principus.
•Visi mokyklos mokin-
iai įtraukiami į 
bendrų sprendimų 
priėmimą.

•Galimas moksleivių 
pasyvumas balsuo-
jant.
•Galimas neatsakingų 
asmenų išrinkimas.

•Mažinamas mok-
sleivių apolitišku-
mas.
•Moksleiviai 
lygiaverčiai dalyvau-
ja mokyklos valdyme 

•Atstovaujamų moki-
nių poreikių tenkini-
mo stoka.

•Tiesioginis visų 
klasių atstovavimas. 
•Mokiniams rinkė-
jams atstovauja jų 
bendraklasiai. 

•Santykinai priver-
stinė narystė.
•Neproduktyvus 
savivaldos darbas.
•Ribotas skaičius 
klasės delegatų.

•Rinkimuose dalyvau-
ja visi moksleiviai.
•Pasitikėjimas 
deleguotais 
atstovais, geresnių 
santykių kūrimas.

•Aktyvesni kitų 
klasių moksleiviai 
negali pakeisti 
pasyviųjų.
•Klasės auklėtojas 
gali daryti įtaką 
lyderio rinkimui.

•Nėra trukdžių 
patekti į mokinių 
savivaldą.
•Iš savanorio 
nereikalaujama 
patirties ar special-
ių įgūdžių.

•Savivalda tampa 
mažiau matoma 
mokyklos 
bendruomenei, 
kadangi nėra visuo-
tinių rinkimų.
•Savanoriai nepa-
kankamai suvokia 
savo atsakomybę ir 
pareigas komandoje.

•Kiekvienas norinty-
sis gali būti mokinių 
savivaldos nariu.
•Skatinama sava-
noriška iniciatyva ir 
veiklos vykdymas.

•Nepakankamas 
mokinių interesų 
atstovavimas.
•Savivalda gali 
tapti neaktuali 
mokyklos 
bendruomenei.

M i š r i o j i  M S

•Savanoriškai pasi-
renkama mokinių 
savivaldos veikla.
•Atstovaujama 
didelės dalies mok-
sleivių interesams.

•Dėl didelio narių 
skaičiaus sunku 
organizuoti veiklą. 
•Veiklos ir įtakos 
sferų nepasidali-
jimas.

•Rezultatyvus 
mokinių ir mokyklos 
bendruomenių 
bendradarbiavimas.
•Demokratijos 
tradicijų įtvirtini-
mas, galimybė 
rinktis.

•Nevieningas mok-
sleivių atstovavimas.
•Mažėjantis pasitikė-
jimas mokinių saviv-
alda.
•Veiklų vykdymas 
priešingomis krypti-
mis. 
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Mokinių savivaldos veiklos sritys
Mokyklos vidaus problemų sprendimas:
	 Mokinių	savivaldos	pagrindinė	paskirtis	–	atstovauti	mokiniams.	Visos	
Jūsų	pastebėtos	problemos	gali	būt	ir	turi	būti	sprendžiamos	(edukacinės,	
socialinės,	finansinės	ir	kt.)

Kaip tai padaryti?
	 Pastebėję	tai,	ką	norėtumėte	keisti,	išsidiskutuokite,	surašykite	argu-
mentus	–	kodėl	tai	 reikia	keisti?		Kokių	rezultatų	 laukiate?	Jei	problema	
pakankamai	didelė,		galite	sudaryti	bendrą	moksleivių	nuomonę	apie	tai	
–	apklauskite	mokyklos	mokinius,	ar	jie	pritaria,	kad	norimi	pokyčiai	būtų	
įgyvendinti,		tuomet	Jūsų	balsas	turės	didesnę	–	dalies	mokyklos	mokinių	
vertę.	Aptarkite	gautus	duomenis	su	Jūsų	savivaldos	kuratoriumi,	išsakyki-
te	nuomonę	mokyklos	tarybos	susirinkime,	argumentuotai	siekite,	kad	Jūsų	
tikslai	būtų	įgyvendinti.	

Prevencinės veiklos vykdymas:
	 Mokinių	savivalda	gali	užsiimti	ir	prevencine	veikla	savo	mokykloje,	
pvz	 skatindama	sveiką	gyvenseną,	žalingu	 įpročių	atsisakymą,	priklau-
somybių	žalą.	Prevencine	veikla,	tai	gali		būti	vykdomos	paskaitos,	rengin-
iai	(pvz.:	sporto	diena,	diena	be	rūkymo	ir	pan.),	taip	pat	informaciniai	
stendai,	plakatai,	 konkursai	 ir	pan.	 Svarbu,	 kad	 tai	 sudomintų	mokyklos	
bendruomenę	ir	duotų	teigiamų	rezultatų.
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Mokinių savivaldos veiklos sritys
Projektų rengimas:
	 Mokinių	savivalda	gali	teikti	projektus,	pasirinktoms	veikloms.	Kai	
kurios	MS	turi	juridinį	statusą	-	tai	reiškia,	jog	pačios	gali	teikt	projektus,	
jei	MS	neturi	šio	statuso,	projektus	galima	teikti	per	kitas	organizacijas	
(pvz.	Apskrituosius	stalus).

Kaip tai padaryti?
	 Kiekvienoje	savivaldybėje	yra	projektų	skelbimų	laikas,	kai	galite	pa-
sirinkti	norimus	projektus,	taip	pat	projektų	paraiškų	galite	 ieškoti	 ir	na-
cionaliniu	mąstu	(pvz	Jaunimo	reikalų	departamento	svetainėje.)	Visada	
galite	pasiteirauti	ir	bendrauti	su	Jaunimo	reikalų	koordinatoriumi	saviv-
aldybėje,	kuris	turėtų	padėti	šiuo	klausimu.	Jeigu	manote,	kad	galėtumėte	
vykdyti	projekto	paraiškoje	numatytus	nuostatus,	rengti	veiklas	pasirinkta	
projekto	tema,	tuomet		pildykite	paraišką		ir	laukite	rezultatų.

Kaip pildyti projekto paraiškas?
	 Visi	 projektai	 turi	 savo	 nuostatus,	 tikslus,	 apibrėžtas	 veiklas,	 labai	
svarbu	 įsigilinti	 į	pateiktą	 informaciją	 ir	projekto	paraiškoje	 įrodyti,	kad	
būtent	 Jūs	 verti	 gauti	 finansavimą,	 tai	 reiškia,	 kad	 Jūsų	 tikslai	 ir	 veik-
la	pateisins	 iškeltus	 lūkesčius.	 Paraiška	 turi	būt	užpildyta	 tvarkingai,	be	
klaidų,	tiksliai.	Projekto	rašymas	atsakingas	ir	gan	sudėtingas	darbas,	dėl	
to	visada	pasikonsultuokite	su	savo	mokinių	savivaldos	kuratoriumi,	pa-
galbos	galite	kreiptis	į	šios	srties	specialistus	,	taip	pat	į	savo	miesto	LMS	
padalinio	skyrių.
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Mokinių savivaldos veiklos sritys
Ryšių užmezgimas ir palaikymas:
	 Labai	svarbu	viešinti	savo	veiklą,	bendradarbiauti	ir	palaikyti	gerus	
santykius	su	kitais	asmenimis,	pavyzdžiui:

  •Su mokykla:
	 Informuokite	 mokyklos	 bendruomenę	 apie	 nuveiktus	 darbus,	 tikslus,	
laukiamus	 rezultatus,	 bendradarbiaukite	 su	 administracija,	 išklausykite	
mokyklos	bendruomenės	narių	nuomonę	ar	pasiūlymus,	siekite	bendrų	tik-
slų,	taip	mokyklą	paverčiant	šiltesne	vieta	kiekvienam.
  •Su tėvais:
	 Nepamirškite	bendradarbiauti	 su	 tėvais,	 apsvarstyti	 jų	pasiūlymus,	
priimti	jų	pagalbą	ir	kartu	siekti	bendrų	tikslų
  •Su kitomis jaunimo organizacijomis:
	 Labai	svarbu	palaikti	ryšius	ir	su	kitomis	jaunimo	organizacijos,	aso-
ciacijomis,	jos	gali	būti	puikios	partnerės	Jūsų	veikloje,	sukuriant	abipusį	
ryšį	ir	naudą.
  •Su savivaldybių institucijomis:
	 Pristatykite	savo	veiklą	ir	savivaldybės	institucijoms,	nebijokite	kreiptis	
ir	 į	Jaunimo	reikalų	koordinatorių	savivaldybėje,	 jis	gali	būt	puikus	pa-
galbininkas	Jūsų	veikloje.
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Mokinių savivaldos veiklos sritys
Renginiai:
	 Viena	 svarbesnių	mokinių	 savivaldos	 veiklų	 -	 renginių	organizavi-
mas.	Tai	įvairaus	pobūdžio	tradicinių	ar	ne	tradicinių	mokyklos	renginių	
organizavimas,	dažnu	atveju	visa	renginio	atsakomybė	atitenka	mokinių	
savivaldai,	dėl	 to	 labai	svarbu	kartu	susiplanuoti	 renginį	-	pasitarti	su	
kuratoriumi,	mokytojais,	apsvarstyti	ar	 renginys	bus	 įdomus	 ir	paklausus.	
Suplanuokite	renginį,	pasiskirstykite	darbais,	išsikelkite	norimą	rezultatą	ir	
stenkitės	padaryti	viską,	kad	jį	išpildytumėt.
	 Taip	pat	mokinių	 savivaldai	 svarbu	 ir	dalyvauti	 renginiuose,	pvz.:	
partnerių,	 taip	pat	 kelti	 kompetencijas	 nacionaliniuose	 LMS	 forumuose,	
kurių	metu	atsiranda	galimybė	pabendrauti	su	visos	Lietuvos	moksleiviais,	
savivaldų	nariais,	padalinių	atstovais.

Vadovų/Delegatų klubai:
	 Mokinių	 savivaldų	 priklausančių	 Lietuvos	 moksleivių	 sąjungai,	 at-
stovai	 turi	 galimybę	 dalyvauti	 vadovų/delegatų	 klubuose,	 vykstančiu-
ose	kiekvieną	mėnesį.	Juos	organizuoja	kiekvienas	LMS	padalinys	savo	
mieste,	o	šių	renginių	metu	vyksta	diskusijos	aktualiausiomis	to	meto	tem-
omis,	 sprendžiamos	problemos,	pristatomos	naujienos,	pokyčiai	 svarbūs	
moksleiviams	bei	žinoma,	moksleiviai	dalinasi	 savąją	patirtimi.	Taip	pat	
vadovų/delegatų	klubų	metu	suformuojama	moksleivių	nuomonė	nacion-
aliniu	mąstu,	kuri	pasiekia	aukščiausias	valstybės	institucijas.
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Mokinių savivaldos veiklos sritys
Mokymai:
	 Kiekviena	mokinių	 savivalda	 turi	 galimybę	 sudalyvauti	 LMS	orga-
nizuojamuose	mokymuose.	Mokymai	gali	vykti	pasirinktoms	temomis	-	tiek	
apie	konkrečias	MS	problemas,	tiek	apie	pačius	veiklos	principus.	Moky-
mus	veda	patyrę	LMS	mokymų	vadovai	-	LMS	nacionalinio	biuro	nariai,	
padalinių	mokymų	vadovai.	Tai	puiki	galimybė	 tobulėti	visai	 komandai	
kartu.		(Registracijos ieškokite -  moksleiviai.lt)
	 Taip	 pat	 nepraleiskite	 galimybių	 sudalyvauti	 ir	 kitų	 organizacijų	
rengiamuose	mokymus	ar	galbūt	net	patys	pasikviesti	organizacijų	atst-
ovus	į	Jūsų	mokyklą.	

Vidinė komunikacija
Atsiskaitymo principas
	 Kiekvienos	mokinių	savivaldos	pagrindinė	funkcija	-	atstovauti	mo-
kinių	interesams,	todėl	mokinių	savivalda	turi	būti	gerai	“matoma”.	Todėl	
skatinama	reguliariai	mokinius	ir	likusią	mokyklos	bendruomenę	supažind-
inti	 su	 per	 tam	 tikrą	 laikotarpį	 atliktais	 darbais,	 pasiektais	 rezultatais.	
Išsamus	 mokyklos	 bendruomenės	 supažindinimas	 su	 mokinių	 savivaldos	
veikla	prisideda	prie	glaudesnių	tarpusavio	ryšių	plėtojimo,	pasitikėjimo	ir	
palankumo	augimo,	todėl	čia	glaustai	aptarsime	atsiskaitymo	principus.
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Vidinė komunikacija
Kodėl reikalingas atsiskaitymo principas?

Kaip turėtų būti pateikiamos ataskaitos?

	 	 •Didina	mokyklos	bendruomenės	pasitikėjimą.
	 	 •Didina	savivaldos	narių	motyvaciją,	atsakomybę.
	 	 •Didina	ir	spartina	vidinę	komunikaciją.

1.	 Pirmiausia,	 ataskaitos	 turėtų	 būti	 pateikiamos	 reguliariai:	 
pavyzdžiui,	vieną	kartą	per	semestrą	ir	pan.
2.	 Ataskaita	turi	būti	išsami	ir	tenkinanti	tikslinių	auditorijų	informac-
inius	poreikius	-	kas	įvykdyta,	koks	biudžetas	ir	pan.
3.	 Ataskaita	turi	būti	visiems	suprantama	ir	lengvai	prieinama.
4.	 Nuveiktų	 darbų	 apžvalga	 turėtų	 būti	 pateikiama	 viešai,	
pavyzdžiui,	pranešimas	skelbiamas	
mokyklos	informaciniame	stende	ar	interneto	puslapyje.

Veiklos protokolavimas.
Protokolas	-	tai	dokumentas,	kuris	parodo	kada	ir	kokie	susirinkimai	vyksta.	 

	 Protokole	 turėtų	būti	nurodyta	kas	dalyvauja	susirinkime,	kokie	yra	
svarstomi	klausimai,	priimami	sprendimai	ir	jiems	skirtas	įgyvendinimo	laiko-
tarpis.	
	 Protokolai	 yra	 skiriami	 mokinių	 savivaldos	 nariams,	 kurie	 negalėjo	
dalyvauti	susirinkime	bei	tiems,	kurie	dalyvavo	susirinkime,	tačiau	nori	pri-
siminti	susirinkime	svarstytus	klausimus.	Taip	pat	protokolai	suteikia	 idėjų	
bei	minčių	ateitiems	kartoms.
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Protokolo pavyzdys:
SUSIRINKIMO	PROTOKOLAS

MOKYKLOS	PAVADINIMAS
	MOKINIŲ	SAVIVALDOS/TARYBOS/KITA

SUSIRINKIMO	PROTOKOLAS
2017 - 09 - 01

MIESTO	PAVADINIMAS

Susirinkimas	įvyko:	2017	m.	rugsėjo	1d.,	18	val.	mokykloje,	150	kab.
Susirinkimo	pirmininkė:	vardas,	pavardė
Susirinkimo	sekretorė:	vardas,	pavardė

Dalyvavo:
1.Vardas,	pavardė
2.Vardas,	pavardė
3.Vardas,	pavardė
4.	…

Darbotvarkė:
1.LMS	puslapio	pristatymas;
2.Kito	susirinkimo	laikas.

1.SVARSTYTA:	LMS	puslapio	pristatymas;
Kiekvienas	darbo	grupės	narys	pristatė	LMS	puslapio	skilčių	ir	poskilčių	
reikalingumą	ir	tikslingumą.	Išsakytos	pastabos	dėl	dabar	esančių	skilčių	
sąrašo.	Pristatyti	atskirai	siūlomi	LMS	puslapio	skilčių	ir	poskilčių	pavadin-
imai.
NUTARTA:	visas	pastabas	ir	skilčių	sąrašus	sudėti	į	vieną	bendrą	lentelę.	
Tai	sutiko	padaryti	vardas,	pavardė.	

2.SVARSTYTA:	kito	susirinkimo	data	ir	laikas;
Kito	susirinkimo	datos	buvo	pasiūlytos	šios:	pirmadienis,	rugsėjo	11	diena	
ir	antradienis,	rugsėjo	12	diena.	
NUTARTA:	kitas	susirinkimas	vyks	rugsėjo	12	dieną,	14	val.

Posėdžio	pirmininkė																																																	vardas, pavardė
Posėdžio	sekretorė																																																				vardas, pavardė
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Veiklos plano pavyzdys

	 Toliau	pateikiamas	galimas	projekto	 įgyvendinimo	planas.	Galima	
sudaryti	ir	trumpalaikius	ir	ilgalaikius	uždavinių	įgyvendinimo	planus.	Pla-
no	dalys,	pagal	poreikį	gali	būti	skaidomos	į	smulkesnes	dalis:	kuo	de-
talesnis	planas,	tuo	aiškiau	komandai,	vykdančiai	numatytus	tikslus.

Pavyzdinis planas:

Pavyzdys:
	 Šakių	 „Vyturio“	 vidurinės	 mokyklos	 mokinių	 tarybos	 organizuojamo	
„Olimpinių	sporto	šakų	turnyro“	įgyvendinimo	planas.

  Tikslai:
	 •Paskatinti	mokinius	aktyviai	sportuoti
	 •Supažindinti	mokinius	su	olimpinėmis	sporto	šakomis
	 •Į	mokyklos	renginius	įtraukti	daugiau	tikslinių	auditorijų	(tėvus,	sene-
lius,	mokytojus	ar	kita)
  Uždaviniai:
	 •Surengti	olimpinių	sporto	šakų	turnyrą
	 •Surengti	pristatymą	apie	olimpines	žaidynes
	 •Surengti	daugiausiai	apie	olimpines	žaidynes	išmanančio	mokinio	
rinkimus
	 •Suorganizuoti	mokytojų	bei	tėvų	krepšinio	rungtynes
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Veiklos plano pavyzdys

Pavyzdinis planas:

Veiklos plano pavyzdys:
Pavyzdinis planas:
Toliau pateikiamas galimas projekto įgyvendinimo planas. Galima 
sudaryti ir trumpalaikius ir ilgalaikius uždavinių įgyvendinimo 
planus. Plano dalys, pagal poreikį gali būti skaidomos į smulkesnes 
dalis: kuo detalesnis planas, tuo aiškiau komandai, vykdančiai 
numatytus tikslus.
    

Pavyzdys:
Šakių „Vyturio“ vidurinės mokyklos mokinių tarybos organizuojamo 
„Olimpinių sporto šakų turnyro“ įgyvendinimo planas.

Tikslai:
1.Paskatinti mokinius aktyviai sportuoti
2.Supažindinti mokinius su olimpinėmis sporto šakomis
3.Į mokyklos renginius įtraukti daugiau tikslinių auditorijų
(tėvus, senelius, mokytojus ar kita)

Uždaviniai:
1.Surengti olimpinių sporto šakų turnyrą
2.Surengti pristatymą apie olimpines žaidynes
3.Surengti daugiausiai apie olimpines žaidynes išmanančio mokinio 
rinkimus
4.Suorganizuoti mokytojų bei tėvų krepšinio rungtynes

Data Veiksmas Tikslas Uždaviniai
Reikalingi 
ištekliai

Atsakingi 
asmenys

Kovo 
8d.-12d.

paskelbiamas 

„Olimpinių sporto 

šakų turnyras“

Kovo 12d.
Organizuoti 
„Olimpinių 

sporto šakų 
turnyrą“

Didelis 
aktyvumas 
ir dalyvių 
skaičius

Paruošti 
inventorių, 
prižiūrėti 

turnyrą

10 kamuolių, 
15 barjerų

Rasa Rasaitė

Informuoti,  
paskatinti 

užsiregistruoti 
dalyvavimui 
mokinius ir 
bendruomenę

iškabinti 
plakatus, 
mokyklos
 radijuje 

transliuoti 
informacinius 

reportažus

Mykolas 
Mykolaitis

Algirdas 
Algirdauskas

Išorinė komunikacija 
Viešoji erdvė
	 Šiandienos,	 technologijų	 kupiname	gyvenime	pravartu	 turėti	 savo	
mokinių	savivaldos	internetinę	platformą.	Joje	turėtų	būti	talpinama	infor-
macija	apie	veiklą:	buvusius	ir	būsimus	įvykius,	nuotraukas,	renginius,	ak-
tualius	mokiniams,	taip	pat	mokinių	savivaldos	kontaktai	ir	t.t.	Informacija	
turi	būti	nuolat	atnaujinama	ir	be	gramatinių	klaidų.	
	 Įvairūs	socialiniai	tinklalapiai	-	Facebook,	Twitter,	Instagram	yra	puiki	
pagalbinė	 priemonė	mokinių	 savivaldos	 veikloms	 viešinti.	 Nereikėtų	 at-
mesti	ir	senųjų	informacijos	tiekėjų	-	laikraščių	be	žurnalų,	radijo	laidų.	
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Komandos sudėtis
Komanda:
	 Mokinių	savivalda	-	tai	būrys	žmonių,	nusiteikusių	siekti	bendro	tikslo,	
visi	iki	vieno	-	Jūs	esate	komanda.	Stipria,	vieninga	komanda	netampama	
iš	karto.	Patys	pirmieji	komandos	susitikimai	turėtų	būti	išnaudojami	susi-
pažinimui,	atraskite	kiekvieno	nario	stipriąsias	savybes,	tam	puikiai	tinka	
komandiniai	žaidimai,	neformalus	bendravimas.	 Išsikelkite	bendrus	tikslus,	
dalinkitės	sėkmės	akimirkomis,	padėkite	vienas	kitam,	ir	svarbiausia	rezul-
tato	siekite	kartu.

Pareigybės:
	 Kiekviena	mokinių	savivalda	skirtinga,	būtent	dėl	to		pareigybės	ir	jų	
poreikis	gali	skirtis.	Pareigybių	skyrimas	priklauso	nuo	kandidatų	asmeninių	
savybių,	pomėgių,	jų	vaidmens	komandoje.	Pateikiame	keletą	šabloninių	
pareigybių:

 •Sekretorius:
 žmogus,	 tvarkantis	 dokumentus,	 protokoluojantis	 susirinkimus.	 Su-
sirinkimų	 protokolavimas	 -	 labai	 svarbus	 darbas,	 taip	 užfiksuojami	 visi	
sprendimai,	atsakingi	asmenys,	 svarbi	 informacija,	o	nariai,	 nedalyvavę	
susirinkime,	gali	lengvai	rasti	visą	informaciją.
 • Išorinė komunikacija
žmogus,	viešinantis	mokinių	savivaldos	darbus,	nuopelnus.	Be	galo	svarbu	
palaikyti	 ryšį	su	 įvairiomis	 interesų	grupėmis	bei	mokyklos	bendruomene.	
Dažnai	mokinių	savivaldai	reikalingas	žmogus,	galintis	sumaketuoti	įvairius	
plaktus,	kvietimus,	skrajutes,	reikalingas	viešinimui.
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Komandos sudėtis
Pareigybės:
 •Rinkodara:
 Pagrindinis	 tikslas	 -	 rėmėjų	paieška,	paramos	prašymas.	Daugybei	
mokinių	 savivaldos	organizuojamų	 renginių	 reikalingos	 lėšos	ar	materi-
alioji	parama,	būtent	dėl	to	svarbu	ieškoti	rėmėjų,	galinčių	prisidėti	prie	
veiklos	 įgyvendinimo.	 Norint	 sudominti	 potencialų	 rėmėją	 reikia	 labai	
aiškiai	numatyti	projekto	idėją,	tikslus	ir	susidaryti	išsamų	veiksmų	planą,	
idėjos	įgyvendinimui.	Iš	anksto	numatykite,	ko	Jums	reikia	iš	rėmėjo	ir	ką	Jūs	
galite	pasiūlyti	rėmėjui,	kodėl	jis	turėtų	susidomėti	Jūsų	pasiūlymu.	Svarbu	
sudaryti	gerą	nuomonę,	kalbėti	užtikrintai	ir	būti	pasiruošus	atsakyti	į	po-
tencialaus	rėmėjo	klausimus.
 • Pirmininkas:
 komandos	galva.	Tai	žmogus,	turintis	suburti,	išlaikyti	ir	motyvuoti	savo	
komandą.	Komandos	vadovas	turi	paskirti	darbus,	stebėti	jų	eigą,	pagirti	
narius	už	sėkmę,	skatinti,	o	nepasisekus	-	ieškoti	priežasčių	ir	problemos	
sprendimo	būdų.	Pirmininkas	turi	būti	pavyzdys	ne	tik	komandoje,	bet	ir	už	
mokyklos	ribų.	Komanda	turi	pasitikėti	pirmininku,	o	pirmininkas		-	komanda.
	 Susirinkimų	vedimas	-	dar	viena	pirmininko	pareiga.	Kad	susirinkimas	
vyktų	produktyviai,	būtina	pasiruošti	darbotvarkę	ir	ją	paskelbti	koman-
dos	susipažinimui	prieš	susirinkimą.	Svarbu	jos	laikytis,	ir	nenukrypti,	nes	tai	
atima	daug	laiko,	o	susirinkimai	neturėtų	būt	per	ilgi,	taip	išlaikant	pro-
duktyvumą.	Taip	pat,	nederėtų	užmiršti	refleksijų	-	veiklų,	renginių	aptari-
mo.	Pirmininko	pareiga	-	užtikrinti	veiksmingą	mokinių	savivaldos	veikimą.
 •Renginių organizatorius: 
 žmogus,	prisiimantis	atsakomybę	už	renginius,	juos	planuodamas	
tiek	su	kitais	komandos	nariais,	tiek	su	administracija.	
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Jaunimo politika
	 Neretai	 tenka	 išgirsti	 tokią	 sąvokas	 kaip	 “jaunimo	 iniciatyva”	 bei	
“jaunimo	organizacijos”,	 tačiau	ar	 kada	 susimąstėte,	 ką	 tai	 reiškia?	Ar	
pagalvojote,	kokie	yra	jauno	žmogaus	apribojimai?	O	gal	jų	nėra?
	 Į	visus	šiuos	ar	kitus	klausimus,	susijusius	su	jaunimo	problemomis,	atsa-
ko	jaunimo	politika	-	kryptinga	veikla,	kuri	sprendžia	jaunimo	problemas,	
siekia	 sukurti	 palankias	 sąlygas	 formuotis	 jauno	 žmogaus	asmenybei	 ir	
jo	integracijai.	Visa	ši	veikla	yra	skirta	14-29	metų	asmeniui	ir	ji	aprėpia	
tokias	sritis	kaip	pilietiškumas,	švietimas,	neformalusis	ugdymas,	darbas	ir	
užimtumas,	kultūra,	socialinė	apsauga	ir	pan.
	 Tiesiogiai	jaunimo	politiką	įgyvendinti	padeda	nevyriausybinis	sek-
torius	-	jaunimo	ir	su	jaunimu	dirbančios	organizacijos.	Vienu	iš	jaunimo	
organizacijos	nariu	galite	vadinti	ir	save	-	jūs	esate	Lietuvos	moksleivių	
sąjungos	narys!
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Lietuvos moksleivių sąjunga
 Lietuvos moksleivių sąjunga	-	tai	vienintelė	tiesiogiai	moksleiviams	
atstovaujanti,	visuomeninė,	savanoriška,	pelno	nesiekianti	bei	Lietuvos	mo-
kinių	savivaldas	vienijanti	organizacija.
	 Bendradarbiaudama	su	valdžios,	visuomenės,	verslo	ir	mokslo	sekto-
riais	Lietuvos	moksleivių	sąjunga	siekia	savo	veiklos	metu	kuo	efektyviau	
atstovauti	visiems	Lietuvos	mokiniams	be	ginti	jų	interesus.	Kiekvienas	mok-
sleivio	balsas	pasiekia	aukščiausias	vyriausybės	institucijas.
	 Lietuvos	moksleivių	sąjunga	augina	motyvuotus,	siekiančius	ir	kritiškai	
mąstančius	 moksleivius,	 nebijančius	 išreikšti	 savo	 nuomonės	 ir	 siekiančius	
geresnio	rytojaus	visiems	Lietuvos	moksleiviams.	Būtent	taip	nusiteikę	mok-
sleiviai	kiekvieną	sezoną	susirenka	LMS	nacionaliniuse	 forumuose,	kur	at-
randa	naujus	draugus,	tikslus	ir	visapusiškai	tobulėja	tiek	klausydami	garsių	
lektorių	paskaitų,	dalyvaudami	darbo	grupėse,	tiek	bendraudami	vieni	su	
kitais	 linksmose	vakaro	 socializacijose.	Garantuojame	 -	atvažiavęs	 į	 fo-
rumą	atrasi	šimtus	draugų,	kurie	padės	kartu	siekti	savų	tikslų,	o	gal	net	
lydės	tave	visą	tavo	gyvenimą!
	 Taip	pat	LMS	dvasia	gyvena	net	ir	sąjungą	jau	palikusių	ir	net	sava-
rankišką	gyvenimą	pradėjusių		LMS	alumni	širdyse.	Alumni	mielai	kviečiami	
dalyvauti	organizacijos	renginiuose,	dalintis	savo	patirtimi	ir	išmintimi,	taip	
pat	ir	į	juos	galima	kreiptis	norint	sulaukti	patarimo	ar	pagalbos.

	 Ši	organizacija	gali	padėti	tau	atsakyti	 į	 iškilusius	sunkumus,	tad	ki-
lus	bet	kokiems	klausimams	dėl	mokinių	savivaldų	veiklos,	jaunimo	politikos,	
asmeninių	kompetencijų	ir	kt.	drąsiai	kreipkis	į	savo	miesto	LMS	padalinio	
atstovus,	arba	rašyk	info@moksleiviai.lt	ir	būtinai	apsilankyk	mūsų	
puslapyje	-	moksleiviai.lt

20



Pabaigos žodis

Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą - šis leidinys - ne 
išimtis. Tikimės, jog šis pradžiamokslis Tau buvo naudingas 
ir atsakė į visus klausimus, uždegė naujoms idėjoms, įkvėpė 
naujiems darbams. 
Viliamės, jog išvysime Tave jau ateinančiame Lietuvos mok-
sleivių sąjungos renginyje, o Tu mums papasakosi apie savo 
savivaldą.

Iki susitikimo!
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