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Vizija: sveikesnė Ariogalos 
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,,Sveikata yra dovana, kurią 
reikia pasidovanoti sau pačiam“

(B.Werner)



Tikslas

Skleisti sveikos gyvensenos 
principus Ariogalos gimnazijos  

bendruomenėje, įgyti kuo daugiau  
teorinių bei praktinių žinių apie 
sveiką gyvenimo būdą: mitybą, 

fizinį aktyvumą, puoselėti mokinių  
sveikos gyvensenos įgūdžius



Uždaviniai

Skatinti mokinių ir mokytojų 
motyvaciją saugoti sveikatą ir 

ugdyti sveikos gyvensenos 
gebėjimus rengiant įdomius  

netradicinius renginius, 
užsiėmimus netradicinėse erdvėse



Sveikos gyvensenos renginių dalyviai

Priešmokyklinis ugdymas – 20

Pradinis ugdymas – 197

Pagrindinis ugdymas –179

Vidurinis ugdymas – 70

Suaugusieji: mokinių tėvai (globėjai), 
mokytojai, mokyklos darbuotojai – 54

Iš viso –520



Mokinių kūrybiniai darbai lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokose



LMNSC  organizuoto konkurso - akcijos
,,Sveikatos fiesta 2021“ padėkos raštas ir prizai



,,Sveikos  gyvensenos laiptai“

 Tai žalingų įpročių paplitimo tyrimai, 
akcijų ir konkursų organizavimas, 
prevenciniai užsiėmimai, projektų 

kūrimas ir vykdymas įvairaus amžiaus 
mokiniams  nuo priešmokyklinio 

ugdymo grupės iki IV gimnazijos klasės



Mažųjų  sveikuolių ugdymas
(Priešmokyklinio ugdymo grupė)



Mažųjų  sveikuolių ugdymas (1 a)



Mažųjų  sveikuolių ugdymas (1 b)



Mažųjų  sveikuolių ugdymas (2 a)



Mažųjų  sveikuolių ugdymas (2 b)



Mažųjų  sveikuolių ugdymas 
(3  a, b)



Mažųjų  sveikuolių ugdymas 
(4 b)



Krepšinis –sveikatos stiprinimo šaltinis 
(I-IV gimnazijos klasės, 2022 gegužė)



Sporto šventė
„Šventinis bėgimas“

 Užtikrinant Covid-19 ligos valdymo 
priemones, dvi gruodžio savaites visų klasių 
aktyviausi mokiniai dalyvavo nuotoliniame 
„Vilniaus maratono“ bėgime, atskirais klasių 
koncentrais. Mokiniai bėgo nuo 1 km iki 5 
km distancijas. Kiekvienas dalyvis buvo 
apdovanotas „Vilniaus maratono“ medaliais.



Sporto šventė „Šventinis 
bėgimas“



Sporto šventė „Šventinis 
bėgimas“



Programos ,,Jaunimas gali“ žaidynės

 Kazickų šeimos fondo inicijuojama programa, kuri 
ugdo būtinus jaunimui gyvenimo įgūdžius, sudaro 
sąlygas būti fiziškai aktyviems, sukuria saugią ir 
pozityvią aplinką jaunimo augimui ir pasiūlo daug 
dalykų, padedančių jaunuoliams tobulėti kaip 
tvirtoms asmenybėms. Spalio 26 dieną vyko 
programos „Jaunimas gali“ auklėtinių žaidynės 
gimnazijoje. Šios programos vadovas atvyko su 
viešnia – Asta Žukaite, dirbančia LNK sporto žinių 
vedėja.



Programos ,,Jaunimas gali“ žaidynės



Programos ,,Jaunimas gali“ žaidynės



Įdomios NŠ ,,Sveikuoliai“ veiklos, 
dalyvavimas Raseinių visuomenės biuro 

veikloje



Įdomios NŠ ,,Sveikuoliai“ veiklos, 
dalyvavimas projektuose ir konkursuose



Įdomios NŠ ,,Sveikuoliai“ veiklos, 
dalyvavimas projektuose ir konkursuose



Įdomios NŠ ,,Sveikuoliai“ veiklos, 
dalyvavimas projektuose ir konkursuose



Įdomios NŠ ,,Sveikuoliai“ veiklos, 
dalyvavimas projektuose ir konkursuose



Įdomios NŠ ,,Sveikuoliai“ veiklos, 
dalyvavimas projektuose ir konkursuose



Dalyvavimas kitų organizacijų renginiuose 

,,Sveikatos ugdymas kitaip“

Mokinių išvyka į Liepsnos stovyklą 
,,Nostalgija“ 2022-04-22. Šio renginio 
organizatoriai – Šiaulių Lieporių „Šuolis“. 
Stovyklos trukmė – trys dienos, kurių metu 
buvo vykdomi bendri ir mažomis grupelėmis 
suskirstyti užsiėmimai. Įvairių veiklų metu 
buvo ugdomos asmeninės savybės: 
bendruomeniškumas, gebėjimas dirbti 
komandoje, kūrybiškumas ir t.t.



Dalyvavimas kitų organizacijų renginiuose 

,,Sveikatos ugdymas kitaip“



Dalyvavimas kitų organizacijų renginiuose 

,,Sveikatos ugdymas kitaip“



Dalyvavimas kitų organizacijų renginiuose 

,,Sveikatos ugdymas kitaip“



Dalyvavimas kitų organizacijų renginiuose 

,,Sveikatos ugdymas kitaip“



Dalyvavimas kitų organizacijų renginiuose 

,,Sveikatos ugdymas kitaip“



Projektas ,,Mokyklos eina“

2021-2022 mokslo metais Ariogalos gimnazijos 
bendruomenė dalyvavo projekte – žingsnių iššūkyje 
„Mokyklos eina“. Buvo sukurtas virtualus maršrutas-
gimnaziją reprezentuojanti pažintinė trasa. Prie jos 
kūrimo labai prisidėjo mūsų gimnazijos III a 
gimnazijos klasės mokinė P. Veličkaitė. Joje buvo 
patalpinti informaciniai punktai, papildyti ne tik 
nuotraukomis bei aprašymais, bet ir profesionaliai 
įgarsintais garso takeliais bei virtualios realybės 
vaizdais.Mūsų gimnazija iš atrinktų 60 Lietuvos 
mokyklų užėmė 19 vietą respublikoje



Projektas ,,Mokyklos eina“

 MOKYKLOS EINA veiklos prasidėjo 2021 
m. lapkritį, kuomet kiekvienai iš 60 dalyvauti 
projekte atrinktų mokyklų programėlėje 
#walk15 buvo sukurta po du žingsnių 
iššūkius. Iš viso – 120 iššūkių šalies mastu.



Projektas ,,Mokyklos eina“

 1. Kiekvieną mėnesį  buvo paskelbtas 
aktyviausias ėjikas iš moksleivių ir 
bendruomenės komandų, kuriuos apdovanojo 
specialiais MOKYKLOS EINA diplomais. 

 2. Kiekvieną ketvirtį  aktyviausias ėjikas iš 
moksleivių ir bendruomenės komandų,  
apdovanoti išmaniosiomis apyrankėmis.



Projektas ,,Mokyklos eina“
nugalėtojai



Projektas ,,Mokyklos eina“



Projektas ,,Mokyklos eina“

 Privačių iššūkių pabaigoje buvo surengtas 
žingsnių turgus ir dvi daugiausiai žingsnių 
surinkusios komandos buvo apdovanotos 
vaisių rinkiniais.



Projektas ,,Mokyklos eina“
(Nugalėtojai II ab gimnazijos klasės)



Projektas ,,Mokyklos eina“
(Nugalėtojai II ab gimnazijos klasės)



Projektas ,,Mokyklos eina“
(Nugalėtojai mokytojai)



Projekto ,,Mokyklos eina“ vertinimas

Apklausų rezultatai: 
veiklos

Apklausų rezultatai: 
aktyvumas



 Ariogalos gimnazija 2022 metų gegužės mėn. 
tapo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo 
asociacijos nare. Asociacija vienija 
organizacijas ir mokyklas, siekiančias, kad 
Lietuvoje didėtų dėmesys emocinio intelekto 
ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymui. 
Daugiau informacijos galima 
rasti https://www.facebook.com/lseua.lt



Socialinė-pilietinė akcija 
„Gerumo arbata“



Pasaulinė vandens diena
(2022 kovas)

Kovo 22 diena – Pasaulinė vandens diena daugelyje šalių pažymima 
nuo 1993 m. Lietuvoje minima nuo 2000-ųjų. Kasmet nagrinėjama vis 
kita aktuali vandens problema. Šių metų Pasaulinės vandens dienos 
šūkis – ,,Požeminis vanduo – paversk nematomą matomu“. Pradinukai 
atsakinėjo į pateiktus klausimus apie vandenį. Mokiniai nustebino 
puikiomis žiniomis iš savo asmeninės patirties.



Švarios rankos – gera sveikata
(2022 balandis, pradinis ugdymas)



Švarios rankos – gera sveikata
(2022 balandis, pradinis ugdymas)

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti 
sveikatos priežiūrą mokyklose, Virginija 
Mažeikienė atliko tyrimą, kurio metu, 
specialaus žibintuvėlio pagalba, stebėjo ant 
rankų esančius nešvarumus. Tyrimą pakartojo 
ir kruopščiai nusiplovę rankas su muilu. Po 
tyrimo vaikai suformulavo išvadą, kad 
mikrobai bijo muilo ir vandens.



Akcija ,,Mes už taiką Ukrainoje ir 
visame pasaulyje!“

Šiais metais SMLPC kartu su partneriais 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 
siekdami didinti mokyklų bendruomenių fizinį 
aktyvumą bei palaikyti Ukrainos 
vaikus, pakvietė bendrojo ugdymo mokyklas, 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokyklas nuo gegužės 2 dienos iki 23 dienos 
įsitraukti į iniciatyvą „Judanti klasė 2022“



Iniciatyva ,,Mes už taiką Ukrainoje ir 
visame pasaulyje!“ (2022 gegužė)

„Judanti klasė 2022“ – tai tokia klasė, kurioje visi 
kartu ir kiekvienas atskirai stengiasi kuo daugiau 
judėti, kelti sau ir draugams gerą nuotaiką, ne 
lenktyniauti, o draugiškai įsitraukti į aktyvias veiklas 
ir savo geru pavyzdžiu įkvėpti kitus. Ariogalos 
gimnazija iniciatyvoje dalyvavo aktyviai, išbandė 
save fizinio aktyvumo srityje, patyrė bendrumo jausmą 
bei atrado naujų aktyvumo formų, kurios sukėlė 
teigiamų emocijų. 



Iniciatyva ,,Mes už taiką 
Ukrainoje ir visame pasaulyje!“



Iniciatyva ,,Mes už taiką Ukrainoje ir 
visame pasaulyje!“ (Koliažai)



Iniciatyva ,,Mes už taiką 
Ukrainoje ir visame pasaulyje!“



Informacija apie renginius bei veiklas 
viešinama: info@ariogalosgimnazija.lt



Sveikata – svarbiausia!


