
Aktyvus mokytojas 
– sveikas pavyzdys

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
laikinai einanti direktorės pareigas

Skaidrė Armonienė



Kas tai – visuomenės sveikata?

• Tradiciškai Vakarų šalyse visuomenės sveikata susijusi su ligų 
prevencija ir jų paplitimo stebėsena, todėl visuomenės 
sveikata yra medicinos specialybė. 

• Kilus sveikatos stiprinimo bangai, mokslui įrodžius, kad 
pagrindinės visuomenės sveikatos problemos negali būti 
išspręstos vien medicinos sektoriuje, sveikatos stiprinimas 
tapo sudėtine naujosios visuomenės sveikatos dalimi. 
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Visuomenės sveikatos stebėsena

•Radviliškio rajono gyventojų
sveikatos būklės duomenų
rinkimas, kaupimas, apdorojimas,
analizė, vertinimas ir pateikimas;

• Sveikatos tyrimų organizavimas ir
vykdymas.

• Tyrimų atlikimas kitų institucijų
iniciatyva (HI, SMLPC, SAM).



Visuomenės sveikatos stiprinimas

• Informacijos sklaida apie sveikatą
Radviliškio rajone;

•Konsultavimas įvairiais sveikatos
stiprinimo klausimais suaugusiems,
jaunimui, šeimoms;

•Sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimas, įvairūs užsiėmimai.



Sveikatos priežiūros specialisto 
FUNKCIJOS

• Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę

• Teikti kitiems specialistams rekomendacijas dėl mokinių sveikatos

• Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius

• Dalyvauti maitinimo organizavime

• Teikti ir (ar) koordinuoti pirmąją 
pagalbą mokykloje

• Teikti sveikatos žinias mokyklos 
bendruomenei

• Tikrinti mokinių asmens higieną

• Dalyvauti mokyklos sveikatos 

ugdymui skirtuose renginiuose



Visuomenės sveikatos biuro 
STRUKTŪRA

Tai specialistas, 
besirūpinantis jūsų 
sveikata mokykloje



Sveikatos apsaugos ministerija 2019 metais
prioritetinėmis kryptimis nustatė šias:

• Psichikos sveikatos stiprinimas
• Sveika mityba 
• Fizinis aktyvumas
• Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija (ŠKL bei CD)
• Burnos higiena ir dantų ėduonies prevencija



Kitos svarbios ir konkrečios darbo kryptys:

• Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija
• Užkrečiamųjų ligų prevencija
• Lytiškumo ugdymas
• Onkologinių ligų profilaktika
• Tuberkuliozės profilaktika
• Traumatizmo prevencija
• Asmens higienos ugdymas
• Aplinkos sveikata
• Ir kitos...



PRIVALOMI MOKYMAI
• Privalomieji pirmos pagalbos mokymai

(vairuotojai, įvairių profesijų sričių darbuotojai)

• Privalomieji higienos įgūdžių mokymai (grožio
specialistai, valymo paslaugas teikiantys asmenys,
su maistu dirbantys, sveikatingumo paslaugas
organizuojantiems ir kt.)

• Privalomieji mokymai apie alkoholio ir narkotikų
žalą žmogaus organizmui.



Visi organizuojami renginiai, 
žygiai, akcijos, paskaitos 
(išskyrus privalomuosius 

mokymus) yra NEMOKAMI!



Užsiėmimai darboviečių kolektyvuose, 
kaimo bendruomenėse

• Kūno masės 
analizatorius „Tanita“

• Cholesterolio kiekis 
kraujyje 

• Gliukozės kiekis 
kraujyje



Sveikatos palapinė



Kitos gyventojų pamėgtos veiklos

•Gongų terapijos
•Sveikatos protmūšiai
•Sveikatingumo stovyklos
•Pėsčiųjų ar šiaurietiško 
ėjimo žygiai
•Žingsniamačių, šiaurietiško 
ėjimo lazdų nuoma



2019 m. patvirtintos naujos programos psichikos 
sveikatos stiprinimui

• 40 valandų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo programa 
įmonių darbuotojams“: dalyvavo 2 organizacijos

• 32 valandų ,,Psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo programa 
mokyklose“: dalyvavo 2 ugdymo įstaigos

• Ankstyvoji intervencija (AI) – 14-21 metų jaunuoliams – 1 grupė 
jaunuolių: pradėjo 6, baigė 4 jaunuoliai (tik 33% iš visų VSB vedė 
užsiėmimus)

• Priklausomybių konsultantai – prevencija žalingai vartojantiems 
alkoholį, per du mėnesius – 7 žmonės (po 5 konsultacijas kiekvienam)



ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas 
projektas 

NR. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0007 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“ 

• Vaikų vasaros stovykla „Sveika vasara!“

• Sporto užsiėmimai (funkcinės tr., joga, kalanetika) 

• Nuotoliniai sveikos mitybos mokymai (11 paskaitų ciklas) su V. Kurpiene

• Lankstinukų konkursas - Pasaulinei sveikatos dienai paminėti

• Onkologinių ligų prevencija

• Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto pr. ,,Viena širdis – vienas 
gyvenimas“ (6 užsiėmimų ciklas: 3 gyd. paskaitos, 3 praktiniai užsiėmimai)

• Veiklos vyresnio amžiaus žmonėms (55+) (sporto treniruotės, šiaurietiško 
ėjimo mokymai, paskaitos).

• Vaikų emocinės sveikatos stiprinimas



ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas 
projektas NR. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0007 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“ 

• Dalyvauti kviečiami visi Radviliškio rajono gyventojai.

• Projekto veiklos išsiplėtė 8-iose seniūnijose: 

Radviliškio, Šeduvos, Sidabravo, Baisogalos, Skėmių, Tyrulių, 
Šiaulėnų seniūnijose, Kutiškiuose.



Iššūkiai, su kuriais susiduriame kasdien
• Klientų pasipiktinimas! („Žalia kortelė“ - man šiandien reikia!“)

• Kaip pritraukti į renginius žmones?!

• Vėluojančios arba netiksliai apibrėžtos užduotys iš aukštesnių institucijų 

(SAM, HI, SMLPC)!

• Nepakankamas bendradarbiavimas kitų organizacijų, gydymo, ugdymo 

įstaigų, priešinimasis sveikatos priežiūros specialistų darbui!

• Lokacijų, veikloms vykdyti, paieškos ir derinimas!



Kaip tapti visuomenės sveikatos specialistu?

Pasirinkti VISUOMENĖS SVEIKATOS studijas 
universitete!



Klausimai mūsų, o 
atsakymai – Jūsų!



Kiek, jūsų manymu, įtakos sveikatai turi 
gyvenimo būdas?

A. 25 %
B. 50 %
C. 15 %



Kokia yra vidutinė žmonių gyvenimo trukmė
visame pasaulyje?

A. 50 metų
B. 60 metų
C. 70 metų





Konkursai

„Sveikiausias pedagogas 2019“  

Buvo nominuota net 14 pedagogų iš viso 

rajono ugdymo įstaigų



Konkursai 

„Sveikiausias vadovas 2019“ 

Buvo nominuoti 5 vadovai, iš jų net 4 rajono 

ugdymo įstaigų bendruomenių  siūlyti  kandidatai



Ar aktyvūs mokytojai sveikatos stiprinime?

• Natūralu, kad profesinė veikla, sukeldama įvairių išgyvenimų, veikia emocinę 

žmogaus sveikatą, taip pat ir fizinę , ir labai priklauso nuo socialinės darbo aplin-

kos. 

• Bene kiekvienas visuomenės narys galėtų išvardinti visą eilę užduočių, kurias 

turėtų atlikti šiandieninė mokykla, tačiau retai susimąstoma, ar mokytojas tebėra 

pajėgus jas įgyvendinti. 

• Kitose šalyse atlikti tyrimai apie pedagogus kankinantį profesinį „sudegimą”, 

nuovargį, išsekimą, byloja apie didelį pedagogo pažeidžiamumą.



O čia - kitaip?

• Lietuvos mokslininkai, analizuodami įvairiose užsienio šalyse atliekamus mo-

kytojų sveikatos tyrimus, nustatė, kad, pavyzdžiui:

• Suomijoje net trečdalis tirtų mokytojų kenčia nuo rimtų išsekimo simptomų

• Švedijoje pedagoginė veikla – labiausiai stresą kelianti veikla

• Anglijoje trečdalis mokytojų kenčia nuo stipraus streso arba „perdegimo“ sin-

dromo

(2006 m., L. Bulotaitė ir V. Lepeškienė)



Mokytojas = sveikas žmogus?

• Įvairių tyrimų metu gauti rezultatai rodo, kad ne tik mokinių, bet ir 
mokytojų sveikata ir savijauta mokykloje reikalauja rimto dėmesio 
ir susirūpinimo. 

• Tačiau ne mažiau svarbu ir pačiam pedagogui suvokti, kad jis pats 
pirmiausia atsakingas už tai, kaip save tausoja ir gyvena. 

• Aukštą pedagoginio darbo lygį ir darbo sėkmę ilgam laikui gali 
garantuoti tik puiki fizinė ir psichikos sveikata.

(STRESO IR ADAPTACIJOS PROBLEMOS MOKYKLOJE. Nida Žemaitienė, Apolinaras Zaborskis)



o 25 procentai tiriamųjų būna gryname ore, gamtoje

o 23,1 proc. renkasi trumpą pasyvų poilsį

o 5,1 proc. klausosi muzikos

o 2,3 proc. trumpai pasimankština, kai kurie medituoja, užsiima autogeni-

ne treniruote, skaito, tapo, šoka ir t. t. 

• (Jankauskienė, 15 Socialiniai mokslai. Edukologija 2008)

Aiškintasi, kokiais būdais pedagogai kovoja su 
nervine įtampa, fiziniu ir psichiniu nuovargiu 



Dažnis N (kartai) %

Kasdien 29 13,7

2–3 kartus per savaitę 45 21,2

4–6 kartus per savaitę 13 6,1

Kartą per savaitę 46 21,7

Kartą per mėnesį 18 8,5

Rečiau nei kartą per mėnesį 27 12,7

Niekada 29 13,7

Neatsakė 5 2,4

Iš viso 212 100

(Pikūnas ir kt., 2005)

PSO rekomenduoja, kad suaugę žmonės kasdien turi būti 
fiziškai aktyvūs bent 30 min. 



Pedagogai turėtų ne tik įgyti žinių, kaip saugoti sveikatą, stiprinti 
ją, bet ir susiformuoti sveikos gyvensenos įgūdžius 



Renginių dalyvių grupės
(pagal 41 ataskaitos formą)

• Ikimokyklinio amžiaus vaikai

• Mokyklinio amžiaus vaikai

• Rizikos grupės vaikai

• Vyresnių 60 metų amžiaus dalyviai

• Kaimo

• Pedagogai 

• Socialiniai darbuotojai

• Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojai

• Nevyriausybinių organizacijų atstovai

• Pacientai

• Kitos (neišvardintos) profesijos



2015-2018 m. renginiai ir dalyviai - Radviliškis

Onkologinių ligų prevencija:

Viso renginių – 115, viso dalyvių – 2575, iš jų pedagogų – 494 (19,1%).

Tuberkuliozės profilaktika:

Viso renginių – 180, viso dalyvių – 4786, iš jų pedagogai – 164 (3,42%).

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika:

Viso renginių – 107, viso dalyvių – 2492, iš jų pedagogai – 353 (14,16%)

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija:

Viso renginių – 626, viso dalyvių – 16224, iš jų pedagogai – 500 (3,08%)



• Sveikatos sauga ir stiprinimas, ligų prevencija:

Viso renginių – 1636, viso dalyvių – 44678, iš jų pedagogai – 2289 
(5,12%).

• Sveika mityba:

Viso renginių – 728, viso dalyvių – 17132, iš jų pedagogai – 715 (4,17%).

• Fizinis aktyvumas:

Viso renginių – 1118, viso dalyvių – 40863, iš jų pedagogai –
1127(2,75%).

• Psichinės sveikatos stiprinimas:

Viso renginių – 401, viso dalyvių – 10429, iš jų pedagogai – 632 (6,06%).

• Ėduonies profilaktika ir burnos higiena:

Viso renginių – 800, viso dalyvių – 16889, iš jų pedagogai – 196 (1,16%)
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2019 m. I-III ketv. -Radviliškis

• Onkologinių ligų prevencija:

Viso renginių – 7, viso dalyvių – 111, iš jų pedagogų – 14 (12,61%).

• Tuberkuliozės profilaktika:

Viso renginių – 17, viso dalyvių – 913, iš jų pedagogai – 0.

• Kraujotakos sistemos ligų profilaktika:

Viso renginių – 8, viso dalyvių – 149, iš jų pedagogai – 0

• Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija:

Viso renginių – 85, viso dalyvių – 2793, iš jų pedagogai – 55 (1,96%)



• Sveikatos sauga ir stiprinimas, ligų prevencija:

Viso renginių – 128, viso dalyvių – 3728, iš jų pedagogai – 170 (4,56%).

• Sveika mityba:

Viso renginių – 120, viso dalyvių – 2205, iš jų pedagogai – 114 (5,17%).

• Fizinis aktyvumas:

Viso renginių – 106, viso dalyvių – 4557 iš jų pedagogai – 220 (4,83%).

• Psichinės sveikatos stiprinimas:

Viso renginių – 79, viso dalyvių – 1733, iš jų pedagogai – 280 (1,62%).

• Ėduonies profilaktika ir burnos higiena:

Viso renginių – 191, viso dalyvių – 3731, iš jų pedagogai – 84 (2,25%)



Dalyvių pasiskirstymas pagal renginių temas
2019 m. I-III ketv. (visi dalyviai)
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Pedagogų pasiskirstymas pagal temas
2019 m. I-III ketv.
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Aktyvumas pagal profesijas
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Ikimokyklinio amž. Mokyklinio amž. Rizikos gr. Vyresnių 60+

Kaimo gyvent. Pedagogai Socialiniai darb Savivaldybės ir valstyb. Darb.

NVO Pacientai Kitų profesijų



Aktyvumas pagal profesijas 2019 m. I-III ketv.
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Ikimokyklinio amž. Mokyklinio amž. Rizikos gr. Vyresnių 60+

Kaimo gyvent. Pedagogai Socialiniai darb Savivaldybės ir valstyb. Darb.

NVO Pacientai Kitų profesijų



Aktyvus mokytojas – sveikas pavyzdys



Veiksmingiausias 

ugdymas –

asmeninis pavyzdys!



www.radviliskisvsb.lt
www.facebook.com/radviliskiovsb

http://www.radviliskisvsb.lt/


Skambink tel.: 8 (422) 56 251, mob.: (8683) 61707

Rašyk el. paštu: radviliskis@radviliskisvsb.lt

Ateik į: Radvilų g.17, LT-82178 Radviliškis

Darbo laikas:
I - IV 8:00 – 17:00 val.
V 8:00 – 15:45 val.

Pietų pertrauka:
12:00 – 12:45 val.

TURI MUMS KLAUSIMŲ?
NEDVEJOK! KREIPKIS!

Daugiau informacijos rasi: www.radviliskisvsb.lt


