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SVEIKATOS UGDYMO VEIKLŲ KONKURSO-AKCIJOS  
„SVEIKATOS FIESTA 2020“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2020“ (toliau – konkursas-
akcija) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, organizavimą, vertinimą, nugalėtojų 
nustatymo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso-akcijos organizatorius yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 
(toliau – LMNŠC). 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
3. Konkurso-akcijos tikslas – suaktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų 

bendruomenių, jaunimo organizacijų veiklą: bendromis mokinių, mokytojų ir bendruomenės 
pastangomis kurti inovatyvią ir integruotą visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai 
palankią aplinką. 

4. Konkurso-akcijos uždaviniai: 
4.1. skatinti mokinių, mokytojų motyvaciją saugoti sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos 

gebėjimus; 
4.2. stiprinti suvokimą, kokių asmeninių savybių, žinių bei įgūdžių reikia užtikrinant sveikos 

gyvensenos gebėjimus; 
4.3. plėtoti sveikatinimo ir žalingų įpročių prevencijos veiklas įdomiomis, patraukliomis 

mokiniams formomis, skleisti gerosios praktikos pavyzdžius.  
 

III. REIKALAVIMAI 

5. Konkurse-akcijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai, 
neformaliojo švietimo mokyklų ugdytiniai, profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir kitos mokinių 
komandos (klubai, būreliai, jaunimo organizacijos), ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, 
mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai. 

6. Dalyviai gali pateikti organizatorių siūlomas veiklas ar savo originalių idėjų realizavimo 
aprašymus. Organizatorių siūlomos veiklos: 

6.1. pamokų, edukacinių užsiėmimų, integruojančių sveikatos ugdymą į mokyklos ugdymo 
procesą, pavyzdžiai (ne mažiau kaip 3 lapai, iliustracijų ir priedų skaičius neribojamas); 

6.2. kūrybinių užduočių, nuotolinio mokymo(si) sąlygomis skatinančių savarankišką darbą,  
pavyzdžiai; 

6.3.inovatyvios vaikų ir mokinių sveikatinimo veiklos; 
6.4. projektai, kūrybiniai ar rašto darbai, kuriuose būtų pristatomos aktualios sveikatos 

problemos ir siūlomi konstruktyvūs sprendimo būdai, pagrįsti sveikos gyvensenos principais; 
6.5. tiriamųjų darbų, stebėjimų, apklausų pateikimas ir analizavimas;  
6.6. atliktų su mokiniais sveikatos ugdymo veiklų aplankai su parengtomis pateiktimis ir/ar 

kitais įrodymais; 
6.7. metodinė ar mokomoji medžiaga, skirta sveikatos ugdymui mokykloje, ikimokyklinėje 

įstaigoje, neformaliajame ugdyme; 
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            6.8. ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai gali teikti metodinių veiklų aplankus, 
užsiėmimų pavyzdžius; 

    6.9. akcijoje-konkurse gali būti pristatytos 2019–2020 metais vykdytos veiklos. 
 

IV. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
 

7. Konkursas-akcija vykdoma trimis etapais: 
7.1. I etapas – veiklos aprašų kūrimas, gerosios patirties sklaida; 

     7.2. II etapas – veiklų vertinimas ir atranka; 
     7.3. III etapas – Aktyvių veiksmų dienos. 

 
8. Konkurso-akcijos dalyvių darbai ir ataskaita (priedas) siunčiami iki š. m. spalio 1 d. 

elektroniniu paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt arba paštu (Konkursui-akcijai „Sveikatos fiesta 2020“, 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius). 

9. Konkurso-akcijos dalyvių darbus vertins LMNŠC direktoriaus patvirtinta vertinimo 
komisija. 

10. Darbai vertinami už sveikos gyvensenos principų propagavimo ir įgyvendinimo 
integralumą, pasirinktos idėjos / veiklos aktualumą, jos įgyvendinimo kūrybiškumą, individualumą, 
atlikimo kokybę, estetiškumą. 

11. Darbai vertinami ikimokyklinio, 1–4, 5–8, 9–12 klasių mokinių amžiaus grupėse. 
12. Darbai, neatitinkantys akcijos reikalavimų, pristatyti ne laiku, nebus teikiami vertinti. 

Taip pat nebus vertinami darbai, atsiųsti be ataskaitos. 
13. Konkurso-akcijos nugalėtojai el. paštu pakviečiami į Aktyvių veiksmų dieną / arba 

atsiimti įsteigtų prizų (priklausomai nuo Vyriausybės paskelbtos epidemiologinės situacijos). 
14. Nugalėtojai apdovanojami LMNŠC padėkos raštais. 
15. Konkurso-akcijos dalyviai gauna pažymą. 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia konkurso-akcijos organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, 
platinti pateiktus darbus ir publikuoti svetainėje www.ssus.lt. 

16. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena 
Pečiulienė, tel. (8 5) 2766775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.  

 
_______________________________ 


