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TURINYS 

Visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų 

darbo organizavimas  ugdymo įstaigose; 

Kauno rajono mokinų alkoholio, tabako ir kitų 

psichotropinių medţiagų vartojimo pirminės 

prevencijos tęstinis kompleksinis projektas; 

Visuomenės sveikatos biuro metiniai renginiai 

bei kitos iniciatyvos. 

 
 



Mokyklos visuomenės sveikatos 

priežiūros  specialistų darbotvarkė 

Mėnesis Mokykla Darželis 

Rugsėjis Fizinė sveikata, taisyklinga laikysena Saugus eismas 

Spalis Psichinės sveikatos stiprinimas Psichinės sveikatos stiprinimas  

Lapkritis Sveikos mitybos ugdymas Sveikos mitybos ugdymas 

Gruodis Psichoaktyvių medţiagų vartojimo 

prevencija 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

profilaktika  

Sausis Uţkrečiamųjų ligų profilaktika Uţkrečiamųjų ligų profilaktika 

Vasaris Lytiškumas ugdymas Burnos sveikata ir higiena 

Kovas Burnos sveikata ir  higiena Asmens higiena ugdymas 

Balandis Aplinkos sveikata (įtaka sveikatai) Aplinkos sveikata/vasaros pavojai 

Geguţė Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika 

/fizinio aktyvumo skatinimas  

Fizinis aktyvumo skatinimas  



Kauno rajono mokinių alkoholio, tabako ir kitų 

psichotropinių medžiagų vartojimo pirminės 

prevencijos tęstinis kompleksinis projektas 
Planinga 12 metų programa, kurios tikslas – padėti mokiniams suformuoti teigiamą 
poţiūrį į sveikatą, susilaikyti nuo alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medţiagų 
vartojimo bei reguliariai vertinti mokinių elgsenos pokyčius.  

Partneriai: Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga (LSPS). Sąjungos vadovas prof. 
habil. Antanas Goštautas. 

Principas – įtraukti visus mokinius nuo 1 iki 12 klasės. 

 Prevencija pradinėse klasėse 

 Sniego gniūţtės stovykla 

 Pasaulio jaunimo tabako rūkymo tyrimas (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) 

 Tarptautinis mokinių sveikatos ir gyvensenos tyrimas (Heath Behaviour in School-
aged Children – HBSC) 

 



KAUNO RAJONO MOKSLEIVIŲ 
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ 
PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ 

VARTOJIMO PIRMINĖS 
PREVENCIJOS TĘSTINIS 

KOMPLEKSINIS PROJEKTAS 

I MODULIS 

Prevencija 
pradinėse klasėse 

Tikslinė grupė: 1-
4 klasių mokiniai.  

II MODULIS 

Intensyvaus 
mokymo stovykla 
„Sniego gniūžtė“ 

Tikslinė grupė: 9-
12 klasių mokiniai.  

III MODULIS 

GYTS apklausa 

Tikslinė grupė: 6-9 
klasių mokiniai.  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2020 

KAUNO RAJONO MOKINIŲ ALKOHOLIO, 
TABAKO IR KITŲ PSICHOTROPINIŲ 

MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS 
KOMPLEKTAS 2012-2020 METAMS 



Prevencija pradinėse klasėse 

• Prevencinės priemonės - skirtukas, 

spalvinimo knygelės 

• „Cigarečių miestas” ir skirtukas 

„Musmirė“ 1-oje klasėje 

•  „Per cigaretę virš bedugnės“ 2- oje 

klasėje 

• „Alkoholio karalystė” 3-oje klasėje 

• „Narkotikų vergijoje“ 4-oje klasėje 

• Šioje programoje jau 

dalyvavo virš 5300 

Kauno rajono mokinių!!! 



Sniego gniūžtė 
 Stovykla „Sniego gniūţtė“ – tai JAV sukurta jaunimo 

socialinių įgūdţių ugdymo metodika. Ja siekiama didinti 

jaunuolių pasitikėjimą savimi, ugdyti lyderystės, sprendimų 

priėmimo bei konfliktų valdymo įgūdţius, demonstruoti 

pozityvų pavyzdį ir pristatyti alternatyvas svaigalų vartojimui.  

 Lietuvoje organizuojama nuo 1993 metų.  

 Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras 2017 metais 

šeštus metus iš eilės organizavo tradicine tapusią 9 – 12 klasių 

mokinių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo profilaktikai 

skirtą stovyklą. 

 Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro iniciatyva 

suorganizuotos jau 8-ios stovyklos, kuriose sudalyvavo virš 

500 moksleivių!!! 



„Sniego gniūžtė“ akimirkos 



VS biuro kasmetiniai renginiai: 

“Išgelbėk draugą” 

2018 metais jau 8-tą kartą Kauno rajono visuomenės 
sveikatos biuro organizuojamos orientacinės, edukacinės 
varţybos „Išgelbėk draugą“. Komandos sudaromos iš 8 - 9 
klasių mokinių.   

 

 3 kilometrų miško trasa; 

 10 stotelių, kuriose reikia atlikti teorines bei praktines 
uţduotis; 

 Specialių tarnybų uţduotys. 

 “Išgelbėk draugą 2010-2018”  renginiuose sudalyvavo 
virš 1000 moksleivių. 
 



„Išgelbėk draugą“ akimirkos 



VS biuro kasmetiniai renginiai:  

“Sveikuolių sveikuoliai” 

Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus 

saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir 

kitų galimą potencialą dirbti komandoje.  

Gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo 

įstaigų komandos, kurias sudaro po 5 mokinius, 1 

mokytoją ir 1 sveikatos prieţiūros specialistą, dirbantį 

mokykloje.  

Komandos skirstomos pagal amţiaus grupes.  
 



„Sveikuolių sveikuoliai“ akimirkos 



VS biuro sveikatinimo iniciatyvos 

“Pamokos be kėdžių” 

Kamuolys pamokos metu??!  
 

! “Actively sitting” – kai mokiniai sėdi ant kamuolio juda 

kojos ir juosmeninė sritis, tuo pačiu metu dirba galvos 

smegenys, sutelkiamas dėmesys į uţduoties atlikimą. 

 

! Aktyvus sėdėjimas ant kamuolio uţtikrina papildomą 
kraujo 

tiekimą visiems kūno organams, ypač smegenims. 
 



Nauda mokiniui pamokoje 

 „Sėslesniems“ mokiniams, tai aktyvumo skatinimo 

priemonė. Mokiniai sėdėdami ant kamuolio nevalingai 

įtempia ir/ar atpalaiduoja kūno raumenis, kad išlaikytų 

stabilią kūno padėtį sėdint. 

Hiperaktyviems mokiniams kamuolys padeda išeikvoti 

energijos dalį ir sutelkti dėmesį į uţduoties atlikimą. 
 



Įrodyta pratimų su kamuoliu nauda 

(a) Gerina mokinių smulkiąją motoriką; 

(b) Gerina įgūdţius analizuoti ir mąstyti vizualiai; 

(c) Gerina proprioreceptinius pojūčius, stiprina raumenų kontrolę;  

(d) Gerina pusiausvyrą ir koordinaciją; 

(e) Koordinuoja abiejų galvos pusrutulių funkcijas; 

(f) Gerina minties reiškimą ţodţiu ir ţodţių tarimą; 

(g) Didina sensorinę stimuliaciją;  

(h) Padidina budrumą ir ilgalaikio dėmesio koncentraciją; 

(i) Lavina laikyseną ir kt.  

 



Akimirkos Kauno rajono ugdymo įstaigose 

„Pamokos be kėdžių“ 



Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo 

skatinimo projektas „HOPSports“. 

 Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras kartu su Lietuvos sporto 

universitetu nuo 2016 m. vasario 1 d. vykdo Kauno rajono 

ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo 

skatinimo projektą „HOPSports“. 

 Projektas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos rekomendacijomis mokyklose sudaryti sąlygas 

mokiniams kasdien būti fiziškai aktyviems per pertraukas tarp 

pamokų, siekiant kompensuoti vaikų fizinio aktyvumo stoką Tam ir 

skirta intervencinė 3 mėnesių programa HOPSports. 

 Veiklos trukmė priklauso nuo pasirinkto filmuko trukmės (nuo 3 iki 9 

min). Mokiniai stebi ir kartoja ekrane rodomus animuotus ar 

instruktoriaus judesius. Fizinio aktyvumo veiklos pritaikytos pagal 

amžių, nereikalauja specialaus fizinio parengtumo ar rezultatų 

demonstravimo, taip išvengiant vaikų konkurencijos. 

 

Iniciatyvoje 

sudalyvavo virš 

2000 vaikų!! 





Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno 

rajono bendruomenėje 
  Projekto tikslas - padidinti Kauno rajono vyresnio amţiaus 

gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų 

sveikos elgsenos pokyčius. 

 Projekto tikslinė grupė - Kauno rajono vyresnio amţiaus (55 m. 

ir vyresni) gyventojai. Projekto trukmė iki 2021 liepos mėnesio. 

 Projekto veiklos :  

 2 kartus savaitėje fizinio aktyvumo mankštos su profesonaliais 

treneriais   

 Vasaros sveikatingumo stovyklos  

 Vykimas ir mankšta Kauno rajono sporto mokyklos Mastaičių 

baseine. 

 Visos projekto veiklos projekto dalyviams yra NEMOKAMOS! 

 

 



RAUDONDVARIS 

BATNIAVA 
UŢLIEDŢIAI 

ILGAKIEMIS 

LIUČIŪNAI 

PADAUGUVA 

ZAPYŠKIS 

25 

SENIŪNIJŲ 

TAŠKAI 

KAUNO 

RAJONE! 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!   

www.kaunorvsb.lt;  

www.facebook.com/Kauno-rajono-visuomenės-sveikatos-biuras 

info@kaunorvsb.lt  
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