
SVEIKOS GYVENSENOS 

UGDYMO PROJEKTAS

 „S V E I K A T I A D A“„S V E I K A T I A D A“

terija, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Sveikatos

plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. 

Lietuva“, UAB „VMG Food“, UAB „Arimex“ bei LPF „Maisto bankas“. 

Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai 

     Organizuojamos masinės mankštos, šokiai, pusryčių fiestos,vaisių ir daržovių

mokymo ir ligų prevencijos centras, UAB „Nestle Baltics“, UAB „Orkla Foods

vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  
    „Sveikatiada“ - tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis

     Projekto partneriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo minis-

 
     Projektas vykdomas nuo 2008 m. 

    Veiklose dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.

leidžia laiką, bet ir sužino aktualios ir naudingos informacijos apie sveikatingumą.
mitingai, žinių mūšiai ir pan. Įdomių renginių metu moksleiviai ne tik smagiai 



KODĖL VERTA DALYVAUTI

 „S V E I K A T I A D O J E“„S V E I K A T I A D O J E“

      „Sveikatiada“ vadovaujasi šūkiu – sveikai gyventi yra smagu. Programa sie-
kiama vaikams įdomiomis ir patraukliomis priemonėmis ugdyti sveikos mitybos ir 
fizinio aktyvumo įgūdžius.  Išbandę „Sveikatiados“ idėjas, vaikai patys susidomi 
sveika gyvensena ir turi daugiau motyvacijos gyventi sveikai. Taigi ši programa – 
tai kartu ir puikus Jūsų bendradarbis įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos 
patvirtintą Sveikatos ugdymo bendrąją programą.

Kas yra „Sveikatiados“ ambasadorius?

      Ambasadoriumi yra vadinamas mokyklos atstovas, kuris bendrauja su projekto 
koordinatoriais, dalinasi patarimais, įgūdžiais, nuotraukomis ir kitais klausimais. 
Įstaigos „Sveikatiados“ ambasadorius yra auklėtoja Kristina Grušauskienė, darbo 
grupės nariai: auklėtojos Asta Kerienė, Indrė Petrylienė, visuomenės sveikatos 
specialistė Simona Gelžinienė.

Kaip organizuojamos „Sveikatiados“ veiklos?

      Kasmet komanda stengiasi aplankyti kuo daugaiu mokyklų, gyvai pabendrauti 
su „Sveikatiados“ dalyviais, kartu suorganizuoti įdomius renginius bei smagiai ir 
turiningai praleisti laiką. Aktyviausieji dalyviai apdovanojami „Sveikatiados“ atri-
butika, kitais prizais.

     „Sveikatiados“ komanda pagal metinį planą inicijuoja tęstines veiklas – sukuria 
siūlymų ir idėjų paketą, kurį kiekvienoje mokykloje inicijuoja ir įgyvendina 
„Sveikatiados“ ambasadorius. Likus keletui savaičių iki renginių, ambasadorius el. 
paštu gauna idėjų paketą su 5-6 siūlymais, ką mokykla galėtų organizuoti 
atitinkamu laikotarpiu. Taip pasirenkamos patraukliausios idėjos ir jos 
įgyvendinamos.



PROJEKTINIŲ 

VEIKLŲ APRAŠYMAI 2022-2023 M.M.





SVEIKATIADOS KONKURSAS

„KUO DAUGIAU IŠGELBĖTO MAISTO“



PROJEKTINĖ VEIKLA

„GYVENK TVARIAU SU SVEIKATIADA!“

MAISTO ŠVAISTYMO MAŽINIMAS VEIKLA

„TUŠČIA PIETŲ LĖKŠTĖ“

A
T
L
I
E
K
Ų
 P

R
E
V
E
N
C
I
J
A

I
R
 T

V
A
R
K
Y
M
O
 B

Ū
D
A
I

N
AUJA 

DAIKTŲ PASKIRTIS


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

