Mokinių savivaldos konferencija „Emocinė mokyklos aplinka“
Kovo 31 d. – balandžio 1 d. Biržų „Atžalyno“ mokykloje vyko Lietuvos mokinių
sąjungos (LMS) Biržų rajono mokinių tarybos organizuota Biržų rajono mokinių savivaldų
konferencija Emocinė mokyklos aplinka (E M A). Į konferenciją susirinko per 60 dalyvių iš
visų Biržų rajono mokyklų. Renginį gražiomis kalbomis atidarė Biržų rajono savivaldybės
mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas
Jocius, švietimo, vyriausiasis specialistas Marijonas Nemanis bei jaunimo reikalų
koordinatorius Merūnas Jukonis. Po renginio atidarymo buvo pristatyta LMS Biržų rajono
mokinių tarybos pirmininkės Gabrielės Stumbrytės pusmečio ataskaita. Biržų rajono mokinių
taryba galėjo pasidžiaugti įgyvendintais bei sėkmingai nuveiktais darbais. Tada išklausyti
„Swedbank“ bei Biržų rajono policijos komisariato atstovių pranešimai, kuriuose buvo
pateikta daug naudingos, šiuolaikiniam jaunimui reikiamos informacijos. Po įdomių
pranešimų vyko darbas grupėse. Pirmosios darbo grupės „Komandinis darbas“ lektoriai –
Biržų rajono mokinių tarybos savanoriai Joana bei Paulius, antrosios darbo grupės „Kas
svarbiau svajonėms įgyvendinti, EQ ar IQ?“ lektorė – Biržų „Saulės“ gimnazijos ekonomikos,
informacinių technologijų mokytoja Rima Mikalajūnienė, bei trečiosios darbo grupės
„Emocinė aplinka mokykloje“ lektorė – Raimonda Vengrytė. Šiose darbo grupelėse dalyviai
įgijo daug naujų žinių, patirties, suvokė tam tikrus prioritetus, išmoko veikti bendruomenėje,
suprato mokyklų problemų galimus sprendimo būdus. Paplušėję darbo grupėse, sočiai bei
skaniai pavalgę vakarienę, mokiniai skubėjo žaisti jau tradicija tapusių, pačių
nuotaikingiausių LMS žaidimų, kurie buvo labai didelis geros nuotaikos užtaisas bei padėjo
atsipalaiduoti po darbingos dienos. Po žaidimų visi ėjo į socializaciją klausytis diskusijų su
„Alumni“ nariais Greta Kunickaite bei Mindaugu Mureliu (Alumni – savo darbą, veiklą LMS
užbaigę asmenys). Pasibaigus socializacijai mokyklų koordinatoriai aptarė nuveiktus darbus,
patirtus įspūdžius su savo mokyklomis. Antrą dieną taip pat niekas nenuobodžiavo. Padarius
mankštą bei papusryčiavus buvo surengta labai įdomi diskusiją su Seimo nariu Viktoru
Rinkevičiumi. Iš Seimo nario pasakojimų mokiniai pasisėmė labai daug naujų žinių, buvo
įdomu išgirsti Seimo nario nuomonę apie mokiniams rūpimus ar nerimą keliančius klausimus.
Po šios itin informacijos kupinos diskusijos Biržų jaunimo reikalų koordinatorius Merūno
Jukonis pristatė jaunimo veiklos galimybes Biržų rajone. Šia linksma gaida buvo užbaigtas
renginys, aptarti konferencijoje nuveikti darbai. Mokinių taryba dėkinga rėmėjams, kurie
nepristigo geraširdiškumo bei pagalbos organizuojant šį renginį: Seimo nariui Viktorui
Rinkevičiui, Biržų rajono verslininkų asociacijai, Biržų rajono savivaldybei, Biuro
ekspertams, VšĮ „Pagalbos centrui“, Rasai bei Ričiardui Rinkevičiams ir, žinoma,
Biržų „Atžalyno" pagrindinei mokyklai už suteiktas patalpas ir visokeriopą pagalbą. Taip pat
dėkojame lektoriams, dalyviams, bei visiems kitiems, kurie nors kruopelyte prisidėjo prie šio
nuostabaus savaitgalio praleisto drauge, prie mūsų svajonės, tikslo įgyvendinimo!
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