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SVARBIAUSIEJI DOKUMENTAI, REGULIUOJANTYS
VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS UGDYMĄ
Strategija „Europa 2020“, ES jaunimo strategija, EP pranešimas dėl sporto vaidmens
švietime, EK Baltoji knyga dėl sporto, 2013 m. ES Sporto Tarybos rekomendacija dėl
skatinančio fizinio aktyvumo skatinimo
• Lietuvos Respublikos Konstitucija,
• Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“,
• Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija,
• 2011-2020 m. valstybinė sporto plėtros strategija,
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programa,
• Kūno kultūros ir sporto, Švietimo, Vaiko teisių apsaugos pagrindų, Vietos savivaldos įstatymai
ir kt.,
• Programos, projektai, poįstatyminiai teisės aktai

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ
JUDĖJIMO IR PLĖTROS
SKATINIMAS
•

Sveikatos ugdymo bendrosios programos tikslai ir uždaviniai;

•

Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas bendrojo ugdymo
mokykloje:
- formalusis ir neformalusis ugdymas,
- integracija į mokomųjų dalykų turinį,

- sveikatos ugdymo pamoka (privaloma), sveikatos ugdymas kaip
pasirenkamas dalykas;
•

Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos plėtra savivaldybėse vykdoma kartu su SAM;

•

Programoje dalyvauja daugiau kaip 350 šalies bendrojo ugdymo mokyklų

2014 – VAIKŲ SVEIKATOS METAI
Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-706 nutarimu 2014 – ieji paskelbti
VAIKŲ SVEIKATOS METAIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 271 patvirtintas
Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių planas:
• metodinės ir mokymo priemonės Sveikatos ugdymo programai dėstyti,
• akcijos, konkursai, konferencijos, seminarai ir kitos vaikų sveikatos ugdymo neformaliojo
švietimo priemonės;
Planą įgyvendina 5 ministerijos bei kelios institucijos bei organizacijos

REZOLIUCIJA DĖL SPORTO POLITIKOS
Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. lapkričio 18 d. rezoliucija
DĖL SPORTO POLITIKOS
• Didinti įvairių sporto paslaugų prieinamumą visiems vaikams ir jaunimui, kad galėtų
sportuoti, mankštintis, sveikai gyventi;
• Pasiekti, kad visose šalies bendrojo ugdymo mokyklose būtų vedamos trys sporto
ugdymo pamokos per savaitę. Mokinių sveikatai stiprinti mokyklose įvesti
papildomąją ilgąją pertrauką, per kurią jie galėtų mankštintis, judėti pagal savo
pomėgius;
• Sudaryti tinkamas higienos ir sporto infrastruktūros sąlygas ir finansuoti mokinių
dalyvavimą sporto ugdymo pamokose ir treniruotėse;
• Sukurti tokią vaikų ir jaunimo stebėsenos sistemą, padėsiančią palyginti duomenis ,
vertinti ir lyginti su kitų šalių vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo rodikliais;

REZOLIUCIJA DĖL SPORTO POLITIKOS (2)
• Siekti kokybiškai tikrinti mokinių sveikatą;
• Tobulinti, atnaujinti bendrojo ugdymo sporto programas, sporto ugdymo planus,
parengti sportinio ugdymo vadovėlius, kad vaikams ir jaunimui būtų suformuotas
įprotis visą gyvenimą gyventi sveikai ir fiziškai aktyviai, gebėjimas būti
sveikiems, tvirtai pasirengusiems darbui, karjerai, šalies gynybai;
• Užtikrinti, kad renovuojant šalies bendrojo ugdymo mokyklas būtų atnaujintos sporto
salės, sporto aikštynai, baseinai, sudarytos tinkamos sąlygos kurti papildomas erdves
sportuoti;
• Vertinant mokyklų veiklos kokybę ypač daug dėmesio skirti mokyklos pastangoms
gerinti mokinių sveikatą, diegti sveikos gyvensenos principus, vykdyti
sveikatos būklės stebėseną;
• Plėtoti prieinamiausias fizinio aktyvumo formas, Lietuvos susisiekimo ministerijai ir
savivaldybėms plėsti saugių dviračių takų tinklą

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

Siekiamybė
Darnus, efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas sprendžiant mokinių
sveikatos ugdymo problemas:
• veiksmų koordinavimas;
• priemonių derinimas;
• susitarimų, sprendimų priėmimas tarpinstitucinėse darbo grupėse,
komisijose ir kituose dariniuose

AČIŪ UŽ DĖMESĮ !

