
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lietuvos moksleivių sąjungos  
Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro  

Projekto 
„Moksleivių savaitė 2017” 

Aprašymas 
 

Šiaulių mieste yra 10 gimnazijų, kurios kasmet tarpusavyje        

konkuruoja pagal įvairius rodiklius: bendruomenių aktyvumą,      

mokinių pasiekimus ir kt. Siekdamos išlikti reitingų viršūnėje,        

gimnazijos, atradusios problemų sprendimo būdus, jų      

neatskleidžia savo konkurentėms. To pasekoje, kiekviena mokykla       

turi savarankiškai skirti daug laiko problemų sprendimo būdų        

paieškoms, kurie dažnai yra bendri didžiajai daliai mokyklų. Dėl šios priežasties, mažiau laiko ir              

dėmesio skiriama kitiems mokyklos bendruomenės poreikiams. 

Jei mokyklos tarpusavyje dalintųsi nauja patirtimi bei problemų sprendimo idėjomis, tuomet Šiaulių            

miesto mokinių motyvacija, užimtumas bei pažangumas, pasiektų aukštesnį rodiklį. Siekiant aktyvaus           

mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų         

informavimo centras organizuoja projektą „Moksleivių savaitė 2017”. 

„Moksleivių savaitė” – 2017 m. balandžio 24-28 d. Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Šiaulių             

mokinių savivaldų informavimo centro (ŠMSIC) organizuojamas tradicinis tarpmokyklinis moksleivių         

mainų projektas, skirtas vienuoliktokams (III gimnazijos klasių moksleiviams), kurie siekia gerinti savo            

mokyklą bei savo kompetencijas.  

Gimnazijos atrinks po dešimt mokinių, kurie bus išskirstyti į skirtingas gimnazijas. Keturias dienas             

besimokydami kitoje mokykloje, projekto dalyviai susipažins su kitų mokyklų mokiniais, aplinka,           

taisyklėmis, ugdymo metodais, įsitrauks į kitos bendruomenės gyvenimą. Po pamokų vyks mokymai,            

simuliacijos, jaunuoliams aktualios paskaitos. Ten dalyviai dalinsis įžvalgomis, užmegs naujas pažintis.           

Po keturių dienų, praleistų kitose mokyklose, moksleiviai aptars savo patirtis, teiks pasiūlymus savo             
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mokyklų bendruomenėms ir taip prisidės prie mokyklos gerinimo. 

 

Projekto tikslas: 

 

Pagerinti mikroklimatą mokyklose, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, savanorystę, sudaryti        

sąlygas gimnazijų bendruomenių atstovams dalintis gerąja patirtimi bei ugdyti moksleivių          

kompetencijas.  

 

Projekto uždaviniai: 

 

● Mainų metu skatinti moksleivius pastebėti bei savo bendruomenėje taikyti, kitoje mokykoje           

naudojamus veiksmingus problemų sprendimo metodus; 

● Rengiant bendras veiklas, mokymus, stiprinti komunikaciją tarp mokyklų bei mokyklų          

bendruomenėse; 

● Simuliacijose motyvuoti moksleivius, vykdyti visuomenines bei su švietimo klausimais susijusias          

iniciatyvas; 

● Diskusijų, refleksijų metu, kviesti jaunuolius dalintis veiklos patirtimi, žiniomis, idėjomis, siekiant           

kurti teigiamą pokytį klasėje, mokykloje bei Šiaulių mieste; 

● Paskaitose ugdyti moksleivių pilietinius ir socialinius įgūdžius. 

● Vykdant projektą padėti gimnazijoms, jaunimo organizacijoms užmegzti artimesnius santykius,         

skatinančius vėlesnį bendradarbiavimą. 

 

Programa: 

 

PIRMADIENIS (Projekto atidarymas) 
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15:30 – 16:00 – Registracija  

16:00 – 19:00 –  Atidarymas 

 

 

ANTRADIENIS 

 

08:00 - 16:00 - Pamokos paskirtose gimnazijose 

16:30 - 17:30 - Paskaita 

17:30 – 17:40 – Refleksija 

 

 

TREČIADIENIS 

 

08:00 – 16:00 – Pamokos paskirtose gimnazijose 

16:30 - 17:30 - Paskaita 

17:30 – 17:40 – Refleksija 

 

 

KETVIRTADIENIS 

08:00 – 16:00 – Pamokos paskirtose gimnazijose 
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16:30 - 17:30 - Paskaita 

17:30 – 17:40 – Refleksija 

 

PENKTADIENIS 

 

08:00 – 16:00 – Pamokos paskirtose gimnazijose 

16:00 – 19:00  –  Uždarymas. 

 
Iškilus klausimams kreiptis: 

 

Karolina Rekštytė 

Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro (ŠMSIC) pirmininkė 

Mob.tel.: +370 (643) 25 291 

El.paštas: siauliai@moksleiviai.lt 

 

Fausta Barauskaitė 

Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro (ŠMSIC) savanorė 

Mob.tel.: +370 (610) 21061 

El.paštas: barauskaite.fausta@gmail.com 
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