
  

                                                                                                                         

                   

   
 

KONFERENCIJA 
 

„Tarpžinybinis bendradarbiavimas – būdas siekti geresnės vaikų sveikatos“ 
 

2017 m. birželio 13 d. 

Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje 
 

PROGRAMA 
 

Tikslas – atliepti vaikų sveikatos  aktualijas, iššūkius bei pasidalinti patirtimi, organizuojant švietimo ir 

sveikatos sektorių bendras neformalaus švietimo veiklas sveiko gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir vertybinėms 

nuostatoms formuoti. 

Moderatoriai:  

Dr. Rolandas Zuoza, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento patarėjas 

Dr. Rita Sketerskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto lektorė; 

Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo 

skyriaus patarėja 

 

 

9.00–10.00 Dalyvių registracija 

10.00–10.30 Sveikinimo žodis  
Jurgita Petrauskienė, švietimo ir mokslo ministrė 

Prof. Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras 

10.30–10.50 Lietuvos vaikų augimo ir brendimo pokyčiai – svarbus socialinių, ekonominių 

ir gyvenimo būdo transformacijų atspindys  

Prof. dr. (HP) Janina Tutkuvienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto  

Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vedėja, Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto  Mokslo ir doktorantūros reikalų prodekanė 

10.50–11.10 Fizinis aktyvumas – geriausi „vaistai“! 

Habil. dr. Albertas Skurvydas, Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo 

ir inovacijų instituto profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas  

11.10–11.30 Vaikų mitybos tendencijos 

Dr. Albertas Barzda, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 

direktoriaus pavaduotojas 

11.30–12.00 Mokinių savijauta „Geros mokyklos“ kontekste 

Dr. Violeta Rimkevičienė, Lietuvos edukologijos universiteto Raidos ir 

ugdymo psichologijos katedros docentė 

12.00–12.20 Neformalusis ugdymas. Krašto gynyba 

Saulius Banevičius, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos fizinio 

rengimo vyr. specialistas. 

12.20–13.10 PIETŪS 

13.10–13.30 Gera mokykla – sveika mokykla 

Jolanta Jonaitienė, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui   



  

                                                                                                                         

13.30–13.50 Kiekvienas nori turėti bičiulį. Emocinio-socialinio bendradarbiavimo projekto 

ypatumai 

Irena Kivytienė, Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio direktorės 

pavaduotoja 

13.50–14.10 Interaktyvios rytinės mankštos Domeikavos lopšelyje-darželyje 

Vida Paltarokienė, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

14.10–14.30 Sveikatos priežiūra mokykloje vakar, šiandien, o rytoj?  

Jolita Pukelienė, KTU inžinerijos licėjaus visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė 

14.30–14.50 Sveikas esi – viską gali 

Sigita Vievesienė, Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos neformaliojo ugdymo 

organizatorė, mokytoja metodininkė 

14.50–15.00 Apdovanojimai 

15.00–15.50 Diskusija, konferencijos ir ateities veiklų apibendrinimas  

 

 

 


