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Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas
Asociacija „Lietuvos studentų sąjunga“
Nuo 2021 04 01 iki 2021 11 31
Projekto aktualumas: Nuo COVID-19 pandemijos pradžios itin diskutuojama apie karantino įtaką psichinei žmonių
sveikatai bei anksčiau neaktualius iššūkius organizacijoms. Pavyzdžiui, organizacijos privalo skirti daugiau laiko ir
finansinių kaštų darbuotojų išlaikymui, pasiūlyti nuotolines paslaugas, tokias kaip kompetencijų ugdymo mokymai, žinių ir
patirties pasidalinimo sesijos, psichinės sveikatos stiprinimo sesijos, nuotolinės pramogos ir žaidimai, dovanos į namus ir
kt. Šios investicijos yra būtinos, siekiant išlaikyti brandžią, organiškai augančią organizaciją. Visgi nevyriausybiniame
sektoriuje, kuriame yra svarus savanoriškos veiklos indėlis, patiriama dar daugiau iššūkių. Remiantis Atviros Lietuvos fondo
„Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje pandemijos COVID-19 metu: iššūkiai, pasekmės ir galimybės“ (2020 m.)
apžvalgos rezultatais, buvo identifikuota, kad karantino dauguma nevyriausybinių organizacijų nebegalėjo tinkamai
funkcionuoti, tęsti savo operatyvios veiklos. Net 46 proc. paklaustų organizacijų matė iššūkį dėl personalo išsaugojimo ir
daugiau nei 65 proc. iš apklaustų organizacijų planavo susidurti su pinigų srauto ir lėšų pritraukimo užtikrinimo sunkimais.
Situacijos problema: Lietuvos studentų sąjunga yra „gyva“ organizacija, kurioje vyrauja natūrali rotacija. Todėl
savanoriškos veiklos pagrindais dirbančių jaunų asmenų indėlis į Sąjungos veiklą – neapmatuojamai svarus. COVID-19
pandemijos laikotarpiu pastebima, kad studentų savivaldų nariai yra pasyvūs, nenoriai įsitraukia į nuotolines veiklas,
diskusijas, sunku formuoti ir išlaikyti bendruomeniškumo jausmą.
Siekiant efektyvinti, gerinti ir plėsti savo veiklą, Sąjunga privalo užtikrinti tęstinį ir nuoseklų studentų savivaldų narių
kompetencijų ugdymą bei išnaudoti pandemijos laikotarpį bendruomenės stiprinimui tam, kad pasibaigus karantinui,
bendruomenės nariai būtų linkę proaktyviai įsitraukti į savivaldų veiklas, studentų atstovavimo procesus, pažinotų
bendruomenės narius ne tik vietiniu (savivaldos) lygmeniu, bet ir nacionaliniu (Sąjungos) lygmeniu. Vytauto Didžiojo
universiteto Socialinių mokslų fakulteto profesorė Auksė Endriulaitienė pažymi, kad, remiantis karantino metu atliktais
psichologijos tyrimais, „Susitikimai, diskusijos, dalijimasis informacija arba tiesiog bendras laikas kartu formuoja bendrumo
jausmą ir įtvirtina studijuojančių draugų reikšmingumą asmeninėse bendruomenėse, kurio nepakeičia virtualus bendravimas
vaizdo susitikimų metu.“ (2020 m.). Atitinkamai, iki kol bus paranki epidemiologinė situacija, Sąjunga numačiusi naujų
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iniciatyvų (prasmingų ir aktualių kompetencijų ugdymo veiklos) nuotoliniu būdu, kurių dėka tikimasi palaikyti
bendruomenės tarpusavio santykius, skatinti bendradarbiavo iniciatyvas.
Šiuo neapibrėžtu laikotarpiu bus ugdomos profesinės ir minkštosios studentų savivaldų narių kompetencijos, stiprinami
bendruomeniškumo, bendradarbiavimo įgūdžiai bei mažinama neigiama įtaka Sąjungos bendruomenei. Taipogi, valdoma
potenciali rizika, susijusi su Lietuvos studentų sąjungos narių (veikiančių savanoriškos veiklos pagrindais) išlaikymo
problema, jų motyvacija aktyviai veikti studentų savivaldose. Tikimasi, kad pastovus narių įtraukimas, kompetencijų
ugdymas kurs pridėtinę vertę kiekvienam studentų savivaldų studentui.
Organizuoti minkštųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo ciklą, ugdyti skirtingų tikslinių grupių kompetencijas, skatinti
diskusijas ir bendravimą tarp studentų savivaldų.
Formuoti pilietišką bendruomenę, skatinti aktyvų bendradarbiavimą tarp studentų savivaldų ir aukštojo mokslo politikos
formuotojų, stiprinti Sąjungos ir studentų savivaldų atstovų bendradarbiavimą.
„Startuok mokymai“ – 70 dalyvių. Dalyvauja pirmakursiai arba naujai prie studentų savivaldų prisijungę studentai.
„Veik“ mokymai – 70 dalyvių. Dalyvauja studentų savivaldų srities komitetų vadovai arba planuojantys jais tapti studentai.
„Valdyk“ mokymai – 28 dalyviai. Dalyvauja studentų savivaldų prezidentai.
„Psichinės sveikatos stiprinimas“ seminarų ciklas – 200 dalyvių. Dalyvauja visi norintys studentų savivaldų nariai.
Studentų savivaldų narių profesinių kompetencijų ugdymo ciklas – 200 dalyvių. Pristatomi septynių sričių – akademinė,
socialinė, komunikacijos, marketingo, projektų valdymo ir finansinio raštingumo, žmogiškųjų išteklių valdymo, tarptautinių
ryšių sričių – veikla. Konferencija
„Asamblėja 2021“ pasiruošimo seminaras – 70 dalyvių.
„Asamblėja 2021“ – 250 dalyvių. Dalyvauja studentų savivaldų prezidentų deleguoti asmenys, aktyviai veikiantys vietiniu
lygmeniu, Sąjungos Alumni, aukštojo mokslo politikos formuotojai, užsienio partneriai.
1. Organizuoti nuotolinį seminarų ciklą studentų savivaldų narių minkštųjų kompetencijų ugdymui – psichinės sveikatos
gerinimo ciklas.
2. Įgyvendinti minkštųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo ciklą „Startuok. Veik. Valdyk.“
3. Paruošti naujus studentų savivaldų narius rezultatyviai diskusijai su aukštojo mokslo politikos formuotojais.
4. Suorganizuoti eilinę „Asamblėja 2021“ Konferenciją, pristatyti Sąjungos veiklos ir finansinę ataskaitą, pristatyti
Sąjungos įvykdytų nacionaliniu mastu tyrimų rezultatus, organizuoti diskusiją su aukšto mokslo politikos formuotojais.
5. Supažindinti studentų savivaldų narius su Sąjungos veiklos planu 2021-2022 ir atlikti veiklos plano korekcijas, atliepiant
savivaldų poreikius ir lūkesčius.
6. Paminėti Sąjungos jubiliejinį gimtadienį, burti bendruomenės narius ir skatinti bendradarbiavimą tarp savivaldų,
Sąjungos biuro ir Alumni narių.
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1. Suorganizuotas nuotolinis seminarų ciklas, kurį sudarė bent 6 seminarai, o juos vedė profesionalūs psichologai. Seminarų
metu buvo nuosekliai ir kryptingai ugdomi minkštieji įgūdžiai, stiprinantys psichinę sveikatą, padedantys nusiraminti,
priimti neapibrėžtumą, suvokti elgesio priežastis ir pasekmes. Seminaruose dalyvavę studentų savivaldų nariai geriau
prisitaikę neapibrėžtumo situacijoms, turi didesnį atjautos ir savitarpio supratimo jausmą. Savivaldose pasitaiko mažiau
konfliktinių situacijų bei jos lengviau sprendžiamos – studentai geba kritinės situacijos metu mąstyti racionaliai, ne
emociškai.
2. Suorganizuoti 3-jų tikslinių grupių minkštųjų ir profesinių kompetencijų mokymai, kurių kiekvienas turi savitą tikslą ir
siektiną rezultatą:
• .„Startuok“ mokymai: nauji studentų savivaldų nariai yra supažindinti su studentų atstovavimo veikla, Lietuvos
studentų sąjungos veikla. 2-jų dienų laikotarpyje dalyviai buvo kokybiškai įtraukti į studentų atstovavimo veiklą:
pristatyta Lietuvos studentų sąjunga, studentų atstovo įvaizdžio svarba, ugdytos minkštosios kompetencijos
diskusijų, debatų metu, skatinta partnerystė tarp studentų savivaldų.
• „Veik“ mokymai: paruošti specifinių sričių specialistai, kurie po mokymų turi profesinių žinių ir suvokia minkštųjų
kompetencijų svarbą organizuojant komitetų darbą. Buvo pristatyta komitetų gerinimo veikla, ugdytos profesinės ir
minkštosios, lyderystės kompetencijos: pasidalinta informacija, kaip koordinuoti komitetų narius, planuoti komiteto
veiklas ir kelti komiteto tikslus, įdomius nariams ir derančius su studentų savivaldos ir Sąjungos strategija. Komitetų
vadovai geba iškelti vieningą komiteto tikslą ir koordinuoti komiteto narių veiklą, siekiant tikslo.
• Valdyk“ mokymai: suformuota vieninga studentų savivaldų prezidentų komanda (Taryba), kurios nariai vienas su
kitu susipažino neformalioje aplinkoje, rado veiklos sąlyčio taškų. Mokymuose Taryba susipažino su Sąjungos Biuro
nariais, aptarė veiklos sričių stiprinimo galimybes savivaldose.
3. Siekiant paruošti Konferencijos dalyvius rezultatyviai diskusijai, buvo organizuotas nuotolinis seminaras, buvo
organizuotos Tarybos diskusijos, klausimų pasiruošimo, išgryninimo sesijos. Visi dalyviai apie Valstybinės švietimo
strategijos bei Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kryptis ir yra pasiruošę diskusijai su aukštojo mokslo politikos
formuotojais.
4. Konferencijoje „Asamblėja 2021“ organizuota diskusija su aukštojo mokslo politikos formuotojais apie siūlomus bei
inicijuojamus pokyčius aukštojo mokslo srityje. Diskusijos metu, analizuotos aktualios probleminės sritys bei pristatomi
potencialūs sprendimai. Konferencijos metu pristatyta Sąjungos veiklos ir finansinė ataskaita. Daugiau nei 120 studentų
savivaldų delegatų vertino veiklos pasiekimus. Buvo pristatytas Sąjungos vykdytų tyrimų rezultatai: Akademinio
sąžiningumo indekso tyrimas; Nuotolinių studijų kokybės, mišrių studijų galimybių ir iššūkių tyrimas.
5. „Asamblėja 2021“ metu vykdytos 7-nios darbo grupės (skirstomos pagal komitetų sritis), kuriose buvo analizuojama
Lietuvos studentų sąjungos 2021-2025 m. strategija bei veiklos planas įgyvendinti numatytus tikslus ir pasiekti kiekybinius
rodiklius. Darbo grupėse dalyvavę savivaldų prezidentai ir komitetų vadovai gali sieti savo komandų veiklos planus su
Sąjungos strategija 2021-2025 m. ir veiklos planu 2021-2023 m.
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6. Konferencijos „Asamblėja 2021“ metu, vakaro programoje suorganizuotas protmūšis, kurio komandas sudarė skirtingų
studentų savivaldų nariai. Vyko natūralus susipažinimas neformalioje aplinkoje, vienijančioje 15-lika savivaldų narių,
alumni ir užsienio partnerius. Buvo paminėtas ir atšvęstas Sąjungos 30-tasis gimtadienis.
Viso projekto metu kuriamas rezultatas: studentų profesinių ir minkštųjų kompetencijų ugdymas bei bendravimo ir
bendradarbiavimo skatinimas tarp savivaldų, Sąjungos ir kitų suinteresuotųjų šalių, pilietiškas įsitraukimas į aukštojo mokslo
politikos formavimo procesą.
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Studijų kokybės vertinimo centras

