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Europos sveikatos politikos strategijos  
„Sveikata 2020“  

pagrindiniai tikslai ir politiniai prioritetai 

Gerinti visų asmenų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus 
Gerinti lyderystę ir dalyvaujamąjį valdymą sveikatos srityje 

Investuoti į žmonių sveikatą, taikant gyvenimo ciklo modelį ir suteikiant 
žmonėms daugiau galimybių 

Spręsti pagrindines regiono žmonių sveikatos problemas, susijusias su 
neužkrečiamosiomis ir užkrečiamosiomis ligomis 

Stiprinti į žmones orientuotas sveikatos priežiūros sistemas, visuomenės 
sveikatos gebėjimus ir pasirengimą nenumatytiems atvejams 

Kurti atsparias bendruomenes ir palankią aplinką 

Presenter
Presentation Notes
Sveikata ir gerovė yra visuotiniai tikslai, kurie šiuo metu priskiriami prie pagrindinių žmogaus teisių ir yra svarbūs tolygaus ekonominio ir socialinio vystymosi komponentai bei kasdienio gyvenimo išteklius. Šie tikslai vis dažniau pripažįstami kaip itin reikšmingi žmogaus vystymuisi ir saugumui. Sveikata laikoma turtu, kurį reikia puoselėti ir tolygiai gerinti, be to sveikata yra teigiama sąvoka, pabrėžianti socialinius ir asmeninius išteklius bei fizinį pajėgumą. Sveikata yra svarbus prioritetas dėl globalizacijos reiškinių poveikio, migracijos, visuomenės senėjimo, neužkrečiamųjų ligų, psichikos sveikatos problemų ir spartaus užkrečiamųjų ligų plitimo.Žmonės tikisi ir nori daryti įtaką sveikatai ir ją lemiantiems veiksniams savo politinėje, socialinėje, ekonominėje ir fizinėje aplinkoje. Ši įtaka kuria bendruomenes ir gerina jų narių sveikatą. Sveikatą lemiančių veiksnių įvairovė reiški, kad sveikata negali būti vien tik sveikatos sektoriaus atsakomybė, reikia bendradarbiavimo modelių. 53 Europos regiono šalys 2012 m. rugsėjo mėnesį susirinko į PSO Europos regiono komiteto metinę sesiją, kad patvirtintų ir įsipareigotų įgyvendinti naują Europos sveikatos politikos strategiją “Sveikata 2020”.



Sveikatos ugdymas 

• moksliškai pagrįstas pedagoginis procesas, 
kuriuo metu ugdytojas veikia ugdytinį 
remdamasis sveikatos saugojimo ir stiprinimo 
vertybėmis.  

• ugdytojo ir ugdytinio kryptinga pedagoginė 
sąveika, kurios tikslas – padėti išsiugdyti 
teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną, lavinti 
įgūdžius, įpročius, ugdyti sveikatai palankų 
elgesį. 



Sveikos gyvensenos ugdymas 
(Česnavičienė, 2013) 

 
 
 
 

 Sveikatos raštingumas 
(angl. health literacy) 

Sveikatos kompetencija (angl. 
health competence) 



Sveikatos ugdytojai 

PEDAGOGAI 
 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI 

GEBĖJIMAI 

-Bendradarbiauti 
- Kurti sveikatai 
palankias ugdymosi 
aplinkas 
- Atliepti individualius 
mokinių gyvensenos, 
sveikatos priežiūros 
poreikius  
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Visuomenės sveikatos priežiūros  
specialisto lūkesčiai 

• Profesionalus rūpinimasis mokiniais, turinčiais 
asmens sveikatos priežiūros poreikių; 

• Sveikatos priežiūros specialisto, kaip sveikatos 
mokytojo vaidmuo  (išlieka nepilnavertis, priklausomas nuo mokytojų, 
papildant ir dubliuojant jų veiklą) 

Jų veikla apsiriboja 

Nesistemingu, 
nenuosekliu 

sveikatos 
informacijos teikimu 

Informacinių 
sveikatos mokymo 

metodų taikymu 

Mokinių 
konsultavimu 

kabinete 

Konsultuoja 
mokinius Konsultuoja tėvus 





Sveikatos ugdymo 
siekis –  

asmens sveika 
gyvensena 

 
Rengimo  
šeimai siekis – 
gebėjimas kurti ir 
palaikyti darnius 
tarpasmeninius 
santykius  

 
  Lytiškumo  

ugdymo siekis –  
atsakingas lytinis 
elgesys, pagarba 

savo ir kito asmens 
orumui 

Gebėjimas daryti sprendimus 
Gebėjimas atsispirti socialiniam spaudimui 
Pozityvus savęs vertinimas 
Gebėjimas kritiškai vertinti, rasti ir naudotis patikimais informacijos šaltiniais 
Gebėjimas konstruktyviai bendrauti 
............... 



             Programos turinys 

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata 

Fizinė sveikata (fizinis aktyvumas, sveika mityba, 
veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara)  

Psichikos sveikata (savivertė, emocijos ir jausmai, 
pozityvus mąstymas)  

Socialinė sveikata (bendravimas, rizikingo elgesio 
prevencija)  

Šeimos samprata 

Lytinis brendimas 

Savitvarda, pozityvus, konstruktyvus mąstymas, 
savirealizacija 

Draugystė ir meilė, atsparumas rizikingam 
elgesiui 



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo paradigma- 
asmens ir bendruomenės įgalinimas 

• Amens įgalinimas – gebėjimas/galia rinktis. 
Gebėjimai, kurie įgalina asmenį kontroliuoti 
savo gyvenimą ir sveikatą. 

 
• Bendruomenės įgalinimas – procesas, kurio 

metu bendruomenės nariai prisiima asmeninę 
atsakomybę ir dalyvauja priimant sprendimus 
susijusius su jų gyvenimu (sveikata). 



Ką galime daryti? 

• Kas atsakingas ir koordinuoja Programos 
įgyvendinimą mokykloje?  

• Ar tai privaloma ir atlygintina mokytojo veikla? 
Ar tai papildoma savanoriškai prisiimama 
mokytojo pareiga? 

• Ar mokykloje yra komanda, kuri rūpinasi ir 
atsakinga už mokyklos bendruomenės narių 
sveikatą ir gerovę? 
 
 
 



Ką galime daryti? 

• Kas daroma, kad būtų apimtos visos sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo sritys: fizinė sveikata, psichikos 
sveikata, socialinė sveikata, lytinis brendimas, 
draugystė ir meilė? 

• Kaip nustatomi mokinių sveikatos ir lytiškumo 
ugdymo(si) poreikiai? Kaip nustatomi mokyklos 
sveikatos stiprinimo, mokinių rengimo šeimai 
prioritetai? 

• Kaip mokyklos administracija remia mokyklos 
sveikatos ir sveikatingumo veiklas? 
 



Ką galime daryti? 

• Kas daroma su surinktais mokinių sveikatos 
rodikliais, duomenimis apie mokinių sveikatą?  

• Kaip dirbama su tikslinėmis mokinių 
grupėmis? 

• Kada ir kaip vertinami mokinių sveikos 
gyvensenos ir lytiškumo ugdymo(si) 
pasiekimai?  

• Kaip vertinamos sveikatinimo veiklos 
mokykloje? 
 



 
• Išorinės pagalbos struktūra ir vidinis 

mokytojų nusiteikimas yra reikšmingos 
prielaidos sukurti mokinių sveikatos ir 
lytiškumo ugdymuisi palankią edukacinę 
aplinką. 
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Mokyklos sveikatos taryba  
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Lietuvos sveikatos ugdymo programa 
Tarpsektorinis bendradarbiavimas 

Programa  

Šeima Bendruom
enė 

Asmuo 
Visuo 
menė 

Savivaldybės  
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Respublikos 
Vyriausybė  
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