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PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

Programos tikslas – stiprinti vaikų sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius, telkti mokyklos bendruomenę kurti sveiką ir saugią aplinką. 

 

Prioritetas – vaiko sveikatą palaikanti ir stiprinanti įstaiga, užtikrinanti sąlygas vykdyti tikslinius 

sveikos gyvensenos ugdymo projektus. 

 

Uždaviniai: 

1. Parengti ir diegti įstaigoje vaikų sveikatos stiprinimo sistemą. 

2. Kurti šiuolaikišką, modernią, sveikatai palankią aplinką, įgalinančią patirti judėjimo džiaugsmą 

ir grūdinimosi malonumą, tinkamą elgseną. 

3. Vystyti bendruomeniškus vaikų ir ugdytojų santykius, formuoti teigiamą nuostatą sveikam 

gyvenimo būdui, skatinti rūpintis savo ir kitų sveikata. 

4. Stiprinti vaiko organizmą, jo atsparumą neigiamiems aplinkos veiksniams, siekti vaikų 

sveikatos ugdymo tęstinumo namuose. 

5. Skleisti gerąją darželio darbo patirtį sveikos gyvensenos ugdymo klausimais tarptautinėse, šalies 

konferencijose, seminaruose. 

6. Palaikyti glaudžius ryšius su sveikos gyvensenos darželiais, mokyklomis ir kitomis vaiko 

sveikata ir gerove besirūpinančiomis institucijomis. 

 

NUMATOMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI 

 

I etapas.  

2012 metai - sveikatos stiprinimo programos „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens“ rengimas.  

II etapas.  

2013-2014 metai – sveikatos stiprinimo programos „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens“ 

įgyvendinimas. 

III etapas.  

2015-2016 metai – sveikatos stiprinimo programos „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens“ 

plėtojimas.  

IV etapas.  

2017 metai - sveikatos stiprinimo „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens“ programos 

įgyvendinimo rezultatų apibendrinimas. Priemonių plano sveikatos stiprinimo programai tobulinti 

rengimas.  

 



LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

Ši programa prisidės prie nuoseklaus sveikatos ugdymo įgyvendinimo lopšelyje-darželyje. Bus 

sukurta efektyviai veikianti sveikatos stiprinimo sistema mokykloje. Įvairi veikla formuos vaikų 

nuostatas ir elgesį, skatins juos pasirinkti sveiką gyvenseną. Programa padės spręsti vaikų 

laisvalaikio problemas, atitrauks juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, skatins ir tenkins vaikų 

fizinio aktyvumo poreikius, pagerins sveikatą, įtvirtins saugią ir sveiką gyvenseną. Pagerės visų 

bendruomenės narių sveikata ir gerovė: ugdymas vyks sveikatai palankioje aplinkoje, bes pasiekti 

geresni ugdymo ir sveikatinimo rezultatai, sustiprės tėvų vaidmuo vaikų sveikatos ugdymo srityje.   

Lopšelis-darželis tęs sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą.  

 

 


