
Sveikos gyvensenos įgūdžių
ugdymo skatinimas 
ikimokykliniame, 
priešmokykliniame ir 
pradiniame ugdyme

Švietimo ir mokslo ministerijos
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 

departamento
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja



Turinys

 Kodėl svarbu paskatinti darželius ir 
mokyklas savo veiklą grįsti sveika 
gyvensena;

 Kas daroma nacionaliniu lygmeniu ;

 Ko tikimės iš darželių ir mokyklų



Kodėl?

Europos Komisijos 
pranešimas apie sveikatos 

netolygumus ES šalyse
2013 m. rugsėjo 9 d.

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/
policy/index_en.htm



Gyvenimo trukmė ES šalyse
2011 m.

Ilgiausia vyrų gyvenimo trukmė-
Švedijoje – 79.9 m.

žemiausia - Lietuva - 68.1m.

Ilgiausia moterų gyvenimo trukmė-
Prancūzijoje – 85.7 m.

žemiausia – Rumunija - 77.8 m.
Lietuva – 79,0 m. 



Vyrų gyvenimo trukmė ES



Moterų gyvenimo trukmė ES 



Skirtumų priežastys

 kasdienio gyvenimo sąlygos;

 vairuotojų elgesys ir atsakomybė;

 nedarbo lygis;

 švietimo kokybė



Mirties priežastys
(vyrai)



Mirties priežastys
(moterys)



Naujagimių mirtingumo pokyčiai 
(1000 gimimų)



Per ugdymo turinį bandoma įtakoti vaiko 
gyvenimo būdą

Patvirtinta sveikatos ugdymo bendroji 
programa (2012 m. rugpjūčio 31 d. Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymas Nr. V-1290,  Žin., 2012, Nr. 105-5347)

 Parengtas ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų aprašo (taip pat ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams) projektas;
 Parengtas atnaujintos priešmokyklinio 

ugdymo bendrosios programos projektas 

Kas daroma švietime nacionaliniu 
lygmeniu?



Sveikatos ugdymo bendroji 
programa
Programos paskirtis – užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos 

ugdymą mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinio, fizinio, 
psichinio, socialinio pajėgumo ir gerovės

Atkreiptinas dėmesys į programos 
struktūrines dalis:

III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR UGDYMO GAIRĖS
IV. SVEIKATOS UGDYMO APLINKA 
V. SVEIKATOS UGDYMAS: MOKINIŲ GEBĖJIMŲ RAIDA, 

PASIEKIMAI, TURINIO APIMTYS 



Sveikatos ugdymo bendroji 
programa (2)

Programoje remiamasi šia sveikatos samprata: 
sveikata – tai asmens ir visuomenės fizinė, 
dvasinė ir socialinė gerovė (Lietuvos 
Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 
1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr.112-3099)). 
Pasaulinės sveikatos organizacijos vertinimu, 
apie 50–60 procentų sveikatos lemia 
žmogaus gyvenimo būdas, apie 20 –
paveldimumas, apie 20–40 – gyvenama aplinka 
(fizinė, emocinė, socialinė) ir apie 10 –
sveikatos priežiūros sistema



Sveikatos ugdymo 
bendroji programa (3)
 Programa parengta atsižvelgus į vaiko poreikius, jo 

amžiaus tarpsnio ypatumus, ji skirta pradiniam, 
pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, yra neatsiejama 
ir integrali pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų
programų dalis

 Programos įgyvendinimas grindžiamas mokyklos 
bendruomenės sutelktiniu darbu: bendradarbiavimu 
tarp įvairių ugdymo sričių mokytojų ir kitų
specialistų, bendromis mokyklos ir šeimos, 
mokyklos ir įvairių sveikatos priežiūros ir 
sveikatinimo institucijų pastangomis



Sveikatos ugdymo bendroji 
programa (4)
 Sveikatos ugdymo tikslas – padėti mokiniams 
įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti 
sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei 
nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, 
paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą

 Sveikatos ugdymo rezultatas – sveika asmens 
gyvensena (gyvenimo būdas, kasdienių įpročių
visuma, padedanti palaikyti, tausoti ir stiprinti 
sveikatą) ir gera sveikata

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog



Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo 
(taip pat ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
vaikams) projektas

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo tikslas –
aprašyti vaikų nuo gimimo iki šešerių metų ugdymosi 

pasiekimų žingsnius, į kuriuos orientuojantis būtų rengiamos, 
įgyvendinamos bei atnaujinamos įstaigos ikimokyklinio 
ugdymo(si) programos, stebima vaikų pažanga, vertinama 
ugdymo(si) kokybė.

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo paskirtis –
padėti auklėtojams ir kitiems ugdytojams tikslingai stebėti vaikų

ugdymosi pasiekimus, pažangą, atpažinti jų ugdymosi 
poreikius, kuo kryptingiau pritaikant ikimokyklinio ugdymo(si) 
turinį vaikų grupei ir kiekvienam vaikui, garantuojant ugdymo(si) 
prieinamumą ir kokybę, užtikrinant tęstinumą bei dermę tarp 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų.

 Pasiekimų apraše pateikiama devyniolika vaiko ugdymosi 
pasiekimų sričių



Sritys, susiję su sveika 
gyvensena
5.1. SAVIVOKA IR SAVIGARBA

 Vaiko savivoka ir savigarba yra svarbiausias jo asmenybinės raidos komponentas. 
Jį sudaro keletas pagrindinių aspektų - savivoka, savivaizdis, savigarba.

 Savivoka - tai savo buvimo (aš esu, buvau, būsiu), atskirumo nuo kitų, 
unikalumo, asmeninio, lytinio, tautinio tapatumo jausmas.

 Savivaizdis - tai savo kūno, fizinės išvaizdos, jausmų, minčių, norų, ketinimų, 
savybių, gebėjimų, veiklos, ryšių su šeimos, grupės, bendruomenės nariais 
supratimas ir gebėjimas apie juos kalbėti.

 Savigarba - tai santykis su savimi, pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, 
didžiavimasis savimi ir tikėjimas, kad kiti tave vertina palankiai.

 Ugdantis savivoką ir savigarbą stiprėja:
 vaiko asmeninio tapatumo jausmas;

 bendrumo su šeima, grupe jausmas, tautinio tapatumo jausmas;
 savęs vertinimas



Sritys, susiję su sveika 
gyvensena

5.2. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA
5.3. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ
5.4. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS
5.5. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS
5.11. APLINKOS PAŽINIMAS
5.16. FIZINIS AKTYVUMAS
5.17. KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI



Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo 
bendrosios programos projektas 

 Priešmokyklinio ugdymo(si) tikslas – aktyvus, 
smalsus, kūrybiškas, bendraujantis ir 
bendradarbiaujantis, pasitikintis savimi, 
motyvuotas pažinti ir mokytis, pasiekęs 
optimalios fizinės, emocinės, socialinės ir 
pažinimo brandos lygmenį, gebantis adaptuotis 
kintančioje aplinkoje vaikas 

 Vienas iš 6 uždavinių - padėti išmokti saugoti ir 
stiprinti sveikatą, ugdytis sveikos gyvensenos 
įpročius
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PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS(IS)

„ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
plėtra (IPUP)“ VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001



Sveikatos ugdymo kompetencija

Siektina, kad vaikas:

• suprastų, kas padeda būti stipriam ir sveikam; 
• suprastų fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir 
savijautai, stengtųsi aktyviai judėti, žaisti, gebėtų tai 
daryti saugiai;
• esant galimybei rinktųsi sveiką ir vertingą maistą;
• laikytųsi elementarių asmens higienos 
reikalavimų, ugdytųsi savitvarkos įgūdžius;
• tinkamai suvoktų kūno siunčiamus signalus (šaltį, 
karštį, troškulį, nuovargį ir pan.) ir esant galimybei į
juos reaguotų;
• palaikytų palankius santykius su kitais žmonėmis, 
būtų draugiškas, bet atsargiai elgtųsi su 
nepažįstamaisiais;
• įprastose, kasdienėse aplinkose išmoktų saugotis 
pats



Ko tikimės iš darželių ir mokyklų?

Aktyvumo skaitant,  vertinant ir teikiant pastabas, 
siūlymus parengtiems projektams

Visos įstaigos darbuotojų sutelktumo, asmeninio 
pavyzdžio ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius 

ankstyvajame amžiuje

Kryptingo kvalifikacijos tobulinimo planavimo 
įstaigose



Laukiame konstruktyvių
siūlymų


