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Sveikatinimo konkursai  

• vaikams suteikia geras emocijas, vainikuojant 
jų įgytas žinias ugdymo įstaigose vykdomose 
sveikatinimo veiklose.  
 

• vaikai motyvuojami žinoti, mokėti ir elgtis 
teigiamai savo sveikatos labui, skatinami lavinti 
sveikos gyvensenos įgūdžius. 

  

• Per teigiamą emociją į žinių ir įgūdžių 
sustiprinimą. 



Sveikatos raštingumo suvokimas ir veiksniai  
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Klaipėdos rajone vykdomi tęstiniai 
sveikatinimo renginiai mokiniams 
 • „Sveikuolių sveikuoliai“ (10 metai) 

• „Sveiki dantys“ (10 metai) 

• „Sveiki šeimos pusryčiai“ 

• Piešinių konkursai sveikatos tema 

 

 

 

 



„Sveikuolių 
sveikuoliai“ 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras mokinių, 
mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų konkurso „Sveikuolių 
sveikuoliai“ I etapą organizuoja nuo jo perdavimo vykdyti  Biurams. 

 



„Sveikuolių sveikuoliai“ 
2017 m. 

 I etape dalyvavo 48 komandos - 336 
dalyviai.  

 Konkurso I etapas vyko 4 dienas. 
Kiekvieną dieną pasirodė vis kita 
amžiaus grupė.  

 Konkurso I etapas vyko 4-ose 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
ugdymo įstaigose.  



Stipriosios pusės: 

• Bendradarbiavimas su švietimo skyriumi.  

• Vyksta jau keletą metų, ugdymo įstaigos mieliau įsitraukia ir noriai 
dalyvauja, nes  vaikai visus mokslo metus mokosi sveikos 
gyvensenos pagrindu ir gali patikrinti savo įgytas žinias būtent 
šiame konkurse. 

 

 

• Galimybė konsultuotis su 
kitais renginį 
organizuojančiais biurais, 
gerosios patirties 
pasidalinimas. 

• Užduočių bankas 

• Sveikatos ambasadorių 
pagalba. 

• Konkurso žinomumas 



Organizavimo silpnosios pusės:  

• 2017 metais konkurso I etapo metu renginys vyko per kelias dienas, 
tokio renginio trūkumas, jeigu keletas komandų iš skirtingų amžiaus 
grupių yra iš tos pačios ugdymo įstaigos, o amžiaus grupių 
pasirodymai vyksta skirtingomis dienomis, ugdymo įstaigos atsisako 
dalyvauti dėl kelionės išlaidų.  

• Konkursui vykstant ir visoms amžiaus grupėms pasirodant vieną 
dieną, labai sunku sukontroliuoti laiko apimtis, kad viskas vyktų 
sklandžiai be vėlavimų. (Pvz. komandoms buvo skirta po 2 min. 
prisistatymui, kitos komandos nepaisė laiko apribojimo pasirodė po 
4-5 min. todėl buvo nukrypta nuo laiko grafiko.). 

 



„Sveiki dantys“ 

• Šis konkursas Klaipėdos rajone vykdomas nuo 2003 m. jį organizuoti 
pradėjo savivaldybės Sveikatos apsaugos skyrius, o nuo 2008 metų perėmė 
vykdyti Visuomenės sveikatos biuras.  

• Renginys organizuojamas siekiant vykdyti pirminę dantų ėduonies 
prevenciją pradinių klasių mokiniams.  

• Konkursas vykdomas 3 pradinių klasių mokiniams. Vaikai per mokslo metus 
mokosi apie burnos higienos svarbą, kaip prižiūrėti dantukus ir savo žinias 

parodo konkurse. 

 

 



„Sveiki dantys“ 
  

• Konkurso metu komandos prisistato. Prisistatymas nevertinamas. 
Vėliau atliekamos loginės užduotys, sprendžiami rebusai, 
kryžiažodžiai, atliekami testai ir t.t.  

• Konkurse dalyvaujančios komandos visos apdovanojamos. 

KRŪMINIAI 



Jaunieji sveikatos ambasadoriai 

• 5-10 klasių mokiniai, kurie yra „Jaunųjų sveikatos ambasadorių 
klubo“ nariai, veikia savanorystės principu. 

Klubo tikslai: 

• Skatinti bendrojo lavinimo mokyklas organizuoti sveikatos stiprinimo 
renginius, suteikiant žinių mokyklų bendruomenėms apie sveiką 
gyvenseną formuojant mokinių atsakomybę. 

• Ugdyti savanorių gebėjimus patiems organizuoti ir vesti užsiėmimus 
sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais savo bendaamžiams ir 
jaunesniojo amžiaus vaikams. 

 

 



Idėjų,  

kūrybiškumo darbuose, 

partnerystės  

ir puikių rezultatų!  


