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SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMA VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOJE  

 

PROGRAMOS PASKIRTIS. Mokiniai mokomi ugdyti savo sveikatą, kurti ir saugoti sveiką aplinką, tausoti gamtos išteklius. Ugdomi gebėjimai 

ir vertybės, būtinos sveikos asmenybės vystymuisi. Įgyja supratimą apie sveikatą, jos santykį su gamtine aplinka, suvokimą, kaip svarbu 

augančiam organizmui išlikti sveikam. Formuoja sveikas nuostatas, apimančias savęs pažinimą, praktinę patirtį šeimoje ir bendruomenėje, 

palankias sveikatai vertybines nuostatas bei gebėjimus.  

PROGRAMOS TIKSLAS. Padėti mokiniams įgyti žinių, ugdytis tokias savybes, kurios formuoja sveiką asmenybę, sveiką visuomenės narį, 

valstybės pilietį. Mokyti suteikti pirmąją pagalbą, skatinti kitus veikti, rūpintis savo ir supančios aplinkos sveikata, inicijuoti sveikam gyvenimo 

būdui propaguoti skirtus renginius, aktyviai juose dalyvauti ir visais kitais galimais būdais skatinti gimnazijos bendruomenės narius gyventi 

sveiką gyvenimą, peržiūrėti ir įvertinti bei keisti savo gyvenimo vertybes, suprasti sveikatos saugojimo ir stiprinimo svarbą, atsakingai atlikti 

pareigas ir gebėjimus šias žinias panaudoti praktiškai.  

PROGRAMOS UŽDAVINIAI. Siekiama, kad mokiniai: 

 mokytųsi suprasti sveikatos saugojimo ir stiprinimo svarbą; 

 analizuotų savo ir kitų žmonių elgesį, individualius ypatumus, aktualias visuomenės gyvenimo problemas, vertintų jas ir, kiek leidžia 

galimybės, bandytų spręsti sveikatos problemas, siekdami pagerinti esamą situaciją ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą;  

 aktyviai dalyvautų Gimnazijos sveikatingumo veikloje;  

 formuotų teisingas, sveikatai palankias vertybines nuostatas. 

PROGRAMOS STRUKTŪRA. Gimnazijos mokiniai ne tik įgyja žinių ir gebėjimų, padedančių suprasti sveikatos stiprinimo ir saugojimo 

principus bei dėsnius, bet ir sėkmingai ugdosi gebėjimus, vertybines nuostatas. Nors Gimnazijoje mokiniai mokosi atskirų  mokomųjų dalykų, 

visus juos vienija bendrosios ugdomosios kompetencijos, orientuotos į pažinimo ir praktinius gebėjimus. 

 Programą sudaro ir antinikotininio klubo „Be dūmo“ veikla, kurio aprašas yra priede Nr. 1.  
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Pažintiniai gebėjimai: 

• suvokti, kas yra sveika visuomenė ir kaip ji funkcionuoja; 

• suvokti, kas yra sveikas asmuo sveikoje visuomenėje, suprasti, kokią svarbą Valstybei turi sveikų asmenybių ugdymas;  

• stengtis įgyvendinti sveikos gyvensenos principus savo gyvenime, skatinti kitus bendruomenės narius gyventi sveikai; 

• žinoti ir suprasti sveikos aplinkos saugojimo bei kūrimo principus, sėkmingai juos taikyti praktikoje . 

Praktiniai gebėjimai: 

• prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, pasitikėti savimi ir tikėti savo veiksmų teisingumu, būti savo Gimnazijos, miesto, šalies 

ambasadoriumi;  

• organizuoti renginius ar kitą veiklą, išreikšti kūrybinius gebėjimus, siekti savo veiklos integralumo; 

• pasinaudoti (prireikus) aktyvaus mokymo metodais, priemonėmis, asmeniniu pavyzdžiu – dialogu, diskusija ir kt. 

• dalyvauti priimant palankius sveikatai sprendimus Gimnazijos bendruomenėje, visuomenėje;  

• dalyvauti Gimnazijos bendruomenės sveikatingumo organizuotoje veikloje, savanoriškoje veikloje. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS: INTEGRAVIMO GALIMYBĖS, UGDYMO GAIRĖS, APLINKA. Savo turiniu, tikslais ir uždaviniais, 

gebėjimų ugdymu(si) sveikatos ugdymas siejasi su visais mokomaisiais dalykais. Gimnazijos sveikatingumo renginiai numatomi netradiciniai, 

kad įgyvendintų tarpdalykinius ryšius. Mokymosi aplinka orientuota į atvirą, kūrybingą mokinių ir mokytojų veiklą. Skatinamos edukacinės 

pamokos Vilniaus miesto sveikatinimo įstaigose, bendruomeniniose organizacijose. Sudaromos sąlygos aktyviai sveikatinimo Gimnazijos 

savivaldos veiklai. 

 su DORINIU UGDYMU sveikatos ugdymą sieja bendras siekis ugdyti atsakingą, sveiką tautos ir pilietinės visuomenės narį, gebantį 

savo veiksmus grįsti visuomeniniu nuovokumu ir dorinėmis nuostatomis; 

 su GIMTĄJA KALBA sveikatos ugdymą sieja bendras siekis rūpintis žodine ir rašytine asmens raiška. Per mokomųjų dalykų pamokas, 

neformalųjį švietimą diskutuojant,  nagrinėjant, interpretuojant ar kuriant tekstus turėtų būti kryptingai ugdoma kalbinė asmens kultūra, sveika 

raštinga, iškalbinga asmenybė; 

 su UŽSIENIO KALBOMIS sveikatos ugdymą sieja siekis aiškintis kitų tautų sveiko gyvenimo bruožus; 
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 su MENINIU UGDYMU sveikatos ugdymą sieja  bendras siekis ugdyti dvasiškai sveiką individą, skatinant mokinių saviraiškos, 

kūrybos formų įvairovę, suteikiant visiems mokiniams galimybę atskleisti savo kūrybiškumą, skatinti dvasinį mokinių brendimą, gebėjimą 

kūrybiškai reikšti savo idėjas, požiūrį; 

 su GAMTAMOKSLINIU UGDYMU sveikatos ugdymą sieja bendras siekis ugdyti sveiką požiūrį ir sveikas nuostatas, sieja bendros 

problemos ir temos: darnusis vystymasis, gamtos ir sveikatos problemų įtaka visuomenės raidai ir sveikatingumo sampratos nagrinėjimas; 

 su INFORMACINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS sveikatos ugdymą sieja bendri siekiai ugdyti mokinių gebėjimus ieškoti, analizuoti, 

kritiškai vertinti, apibendrinti ir perteikti informaciją kitiems, išsaugant tapatumo jausmą; 

 su TECHNOLOGINIU UGDYMU sveikatos ugdymą sieja siekis ugdyti atsakingą požiūrį į sveiko gyvenimo principų taikymą realiam 

gyvenime, kai kurių technologijų, žmogaus buities, tautinių tradicijų, darbo raidos pažinimą. 

 su KŪNO KULTŪRA sveikatos ugdymą sieja bendras siekis ugdyti fiziškai stiprią, sveikai augančią asmenybę. Formuoti teisingą 

požiūrį į sporto būtinumą kasdieniame visuomenės gyvenime. 

 su ANTINIKOTININIO KLUBO „BE DŪMO“ veikla sveikatos ugdymą sieja bendras siekis ugdyti sveikai augančią asmenybę, siekis 

ugdyti sveiką požiūrį į sveiką gyvenimo būdą. Formuoti gyvenimo įgydžius be nikotino poveikio.   

Kalendoriniams metams apibrėžtos mokinių sveikatos ugdymo gairės.   

 

Numato

mas 

mėnuo 

Tradiciniai 

Gimnazijos 

renginiai 

Klasės vadovų, mokomojo 

dalyko mokytojų, socialinio 

pedagogo, psichologo ir 

sveikatos priežiūros 

specialisto  veikla 

Gerosios patirties 

sklaida: metodinės 

medžiagos rengimas, 

dalyvavimas seminare, 

atvirų pamokų vedimas 

Neformalusis 

švietimas Parodos/ 

akcijos/ 

plenerai/intermedijos ir kt. 

Antinikotinionio klubo 

veikla 

Ryšiai su kitomis institucijomis 

Sausis Tarpklasinės 

krepšinio varžybos 

Senvagės krepšinio 

lyga (II – IV 

gimnazinės klasės) 

Kūno kultūros mokytojų 

pagalba mokiniams rengiantis 

varžyboms, subūrimas 

palaikymo komandų  

Mokinių veiklos sklaida 

internetinėje svetainėje 

Krepšinio komandų 

treniruotės 

Tarpklasinės krepšinio 

varžybos Senvagės 

gimnazijos taurei laimėti 

Vilniaus miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 

Vasaris Vasaris- Integruotos mokomųju dalykų Mokinių veiklos sklaida internetinėje svetainėje. Vilniaus miesto savivaldybės 
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sveikatingumo 

mėnuo 

pamokos (žr. priedą) Švietėjiškos paskaitos gimnazijos bendruomenei Visuomenės sveikatos biuras, 

Nacionalinis Kraujo centras ir 

kitos sveikatingumo 

organizacijos 

Kovas Pažink save, savo 

kūną.  

II klasių futbolo 

(5X5) varžybos 

III klasių tinklinio 

varžybos 

Paskaitų ciklas lytinio 

švietimo tema. Integruotos 

etikos, saugos, biologijos, 

pasaulio pažinimo pamokos 

(žr. priedą).  

Kūno kultūros mokytojai 

rengia futbolo ir tinklinio  

varžyboms. 

Paskaitų ciklas lytinio švietimo tema. Vilniaus miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 

Balandis Švaros mėnuo 

III klasių tinklinio 

varžybos  

Švaros popietė ,,Mano Gimnazijos tvarkymas“ pirmą balandžio penktadienį.  

Biologijos, geografijos, pilietinio ugdymo pamokos gimnazijos kieme. 

Sveikatos priežiūros specialisto veikla. 

Pilietinė akcija – „Darom – pradėkim nuo savęs“ 

Kūno kultūros mokytojai rengia tinklinio varžyboms. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 

Gegužė Akcija - Diena be 

tabako 

Antinikotininio 

klubo „Be dūmo“ 

veiklos pristatymas 

(ataskaita) 

Senvagės krepšinio 

lyga (II – IV 

gimnazinės klasės) 

Dalyvavimas pilietinėje akcijoje prieš rūkymą.  

Sveikatos priežiūros specialisto bei socialinio pedagogo veikla. 

Integruotos mokomųju dalykų pamokos (žr. priedą) 

Antikotinis klubas pristato metinę veiklą 

Moksleivių darbų ekspozicija gimnazijoje ir VVSB. 

Senvagės krepšinio lyga (II – IV gimnazinės klasės) 

Kūno kultūros mokytojų pagalba mokiniams rengiantis varžyboms. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 

Šnipiškių seniūnija 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas 

Lietuvos sporto draugija 

Žalgiris 

„Žalgirietis“ 

Birželis Sporto olimpiada, 

skirta tarptautinei 

vaikų gynimo 

dienai 

Gimnazijos bedruomenės aktyvus dalyvavimas sporto olimpiadoje Sproto depatemanetas 

Rugsėjis Naujų narių 

priėmimas į 

antinikotinį klubą 

„Be dūmo“ 

Antinikotininio klubo, socialinio pedagogo, psichologo bei svaikatos priežiūros 

specialisto vadovo apsilankymas klasės valandėlėse. Klasės valandėlė „Gyvenkime be 

dūmų“ 

Vilniaus miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 
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Spalis Konkursas “Vardan 

tos Lietuvos” 

sporto etapas 

II klasių krepšinio 

varžybos 

Klasės vadovai, kūno kultūros mokytojai padeda pasiruošti sportiniam etapui. 

Kūno kultūros mokytojai rengia krepšinio varžyboms. 

Karo akademija 

Lapkritis Tolerancijos dienos 

minėjimas 

II klasių krepšinio 

varžybos 

II klasių tinklinio 

varžybos 

 

Klasės valandėlė 

“Esame skirtingi, bet visi lygūs” 

Klasių vadovai ruošia komandas konkursui 

Integruotos dorinio ugdymo, pilietiškumo ugdymo, 

žmogaus saugos pamokos (žr. priedą). 

Kūno kultūros mokytojai rengia krepšinio ir tinklinio  

varžyboms. 

Paroda, skirta tolerancijos 

dienos simboliui 

Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietų okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti 

Tarptautinė 

nerūkymo diena 

Klasės valandėlė ,,Sveikata –mano turtas” 

Antinikotininio klubo veikla 

Lektoriai iš VVSB, ULAC Plakatų paroda – „Rūkai – save žudai“, akcijos 

? 

Gruodis AIDS diena 

IV klasių tinklinio 

varžybos 

7 klasių vaikinų 

(5X5) fitbolo 

varžybos – 

Vilniaus sporto 

žaidynės.  

Biologijos mokytojai 

supažindina su AIDS 

pavojumi, rengia akciją 

gimnazijoje.  

Kūno kultūros mokytojai 

rengia varžyboms. 

Mokinių veiklos sklaida 

internetinėje svetainėje 

Akcija, skirta AIDS dienai Birutės 

 

______________________________ 

Parengė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Kazlauskaitė 

 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2015-06-09 protokolu Nr.  

 

Mokytojų metodinės tarybos susirinkime 

2015-06-16 protokolu Nr.  
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PRIEDAS 

 

MOKOMŲJŲ DALTYKŲ IR SVEIKATOS UGDYMO INTEGRACIJA PAMOKOSE 

 

 

Dėstomas dalykas Temos pavadinimas 

 

I užsienio kalba  Sveikata 

  Apie save(veikla, laisvalaikis) 

 Sveika gyvensena (sveikas gyvenimo būdas; sportas, sveika mityba ir kt.).  

 Aplinkos apsauga (klimatas, orai; dabarties ekologijos problemos ir kt.)  

 Jaunimo gyvenimas (jaunimo gyvenimo būdas ir kt.). 

 Žmogaus kūnas, kūno dalys. 

  Sportas. 

  Rizikingos sporto šakos. 

II užsienio kalba  Gamta ir aplinka.  

 Aplinkosauga.  

 Darbas pamainomis.  

 Maistas ir gėrimas.  

 Maitinimosi įpročiai.   

 Laisvalaikis. 

 Mano dienotvarkė. 

 Maistas ir gėrimai. 

Biologija  Abibūdinti nervinį ir humoralinį organizmo veiklos reguliavimą. 

 Nurodo dažniausias nervų sistemos ligas ir jų priežastis. 

 Nurodo narkotinių medžiagų poveikį žmogaus nervų sistemai. 

Chemija  Nitratų ir nitritų tyrimai vandenyje, vaisiuose ir daržovėse.  

  Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai .  

  Medžiagos kavoje ir arbatoje.  

 Kalio funkcijos organizme.  

 Alkaloidai-fiziologiškai aktyvios medžiagos: žinomiausi alkaloidai ir jų įtaka žmogaus sveikatai.  

 Saugus elgesys su cheminiais elementais. 

Dailė  Sveiko žmogaus pasaulis 
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 Meno terapija 

Dorinis ugdymas  Svarstyit gyvenimo kelių pasirinkimo alternatyvas ir suvokti atsakomybę už savo sprendimus. 

 Sugebėti aptikti problemą esamose ar pateikiamose situacijose ir svarstyti įvairias spendimo galimybes. 

 Netoleruoti žalingų įpročių. 

 Projektinis darbas „Rūkymui – ne!“ 

 

Fizika/ integruotas 

gamtos mokslas 
 Elektromagnetinių bangų spektras. 

  Radioaktyvumas. 

  Jonizuojančios spinduliuotės poveikis.  

 Vidinė energija ir jos kitimas.  

 Oro drėgnis. 

 Saugus elgesys eksperimentų metu. 

Informacinės 

technologijos 
 Sveikuolis kompiuterininkas. 

 Reikalavimai darbo vietai. 

 Poveikis regėjimui. 

 Fizinis nuovargis. 

 Emocinė įtampa. 

 Spinduliuotė. 

 Neigiamą poveikį mažinantys veiksniai. 

Istorija  Arabų  pasiekimai  viduramžiais ( apie higieną, mitybą, medicinos lygį) 

 Didieji geografiniai atradimai ir jų pasekmės ( apie tabako žalą, mitybos pokyčius) 

 Tolimosios Rytų šalys viduramžiais ( gyvenimo būdas, medicina) 

  Pramonės perversmas ir jo sukelti pokyčiai ( apie darbininkų darbo ir gyvenimo sąlygas, alkoholizmą) 

  Mokslo it technikos pažanga XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.  Ir žmonių gyvenimo pokyčiai ( teigiami ir neigiami 

padariniai). 

 Xxa. Mokslo ir technikos revoliucija ir jos poveikis visuomenei ( medicinos pažanga, žmonių gyvenimo būdas, 

problemos) 

 Globalinės problemos ( AIDS, narkomanijos, toksikomanijos ir kt. Plitimas). 

Kūno kultūra  Pirmoji pagalba sportuojant. 

 Asmens higiena. 

 Sveika mityba. 

 Krūvis sportuojant. 
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 Asmens kūno kultūra. 

 Žalingų įpročių žala organizmui. 

 Mankšta – jos įtaka organizmo formavimuisi.  

 Saugus sportas su treniruokliais. 

Lietuvių kalba  Baranauskas. „Anykščių šilelis“: grybai.  

 K. Donelaitis. „Metai“: ponų ir būrų valgiai.  

 I. Šeinius. „Kuprelis“: žmonės su negalia visuomenėje.  

Matematika  Praktinio turinio uždaviniai.  

 Procentai. 

Ekonomika  Asmeniniai finansai 

 Mano biudžetas 

Muzika  Muzikos terapija. 

 Mocarto muzikos poveikis – muzikos galia kūnui gydyti, protui stiprinti ir kūrybinei dvasiai išlaisvinti. 

 Šokio reikšmė. 

Pilietinis ugdymas  Žmogaus teisės ir laisvės. 

 Vaikų teisės ir laisvės. 

 Socialinės problemos ir jų sprendimo būdai. 

Technologijos  Sveika gyvensena. 

 Sveika mityba. 

 Saugus elgesys su įrankiais. 

 

 

 


