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∎ Lietuvoje sveikatos sutrikimais bent kartą per savaitę skundžiasi kas 
antra 15-metė
∎ 1 iš 3 dar 17 metų neturinčiam vaikui aktualios netaisyklingos 
laikysenos problemos
∎ Stuburo sutrikimai kamuoja 8 iš 10 mokyklinio amžiaus vaikų
∎ Per 22 m. laikotarpį (1994-2016) fizinio aktyvumo rodikliai nukrito 
trečdaliu
∎ 1 iš 3 mokinių ir nepatenkintas savo fiziniu aktyvumu

PROBLEMA:
Kodėl apie tai kalbame?





Fizinis aktyvumas

≠
tik sportas



Fizinis aktyvumas

=
Sėdėjimo mažinimas



Du projekto aspektai:

Skatinimo įrankiai Strategija



Mokinių nuomonė

Mokiniai nori judėti

Kūno kultūros pamokoms reikia alternatyvų.
3 iš 4 mokinių pamokose juda mažai.

Žinios apie fizinį aktyvumą:
1. Socialiniai tinklai (47,8 proc.)
2. Šeima ir artimieji, žiniasklaida
3. Mokytojai – tik 32 proc.

Didžiausios sporto kliūtys:
patyčios, baimė susižeisti, nesaugumo 
jausmas ir įgūdžių stoka.

Galimybės:
6 iš 10 mokinių kelias į mokyklą yra 
trumpesnis nei 2 km. 

1239 moksleiviai
5-10 klasės



∎ Bendradarbiavimas su sporto 
centrais, treneriais

∎ Sužaidybinimas

∎ Aktyvumo ambasadoriai

∎ Įvairių sporto šakų išbandymas

∎ Edukacija

Kūno kultūra KITAIP



Technologijų
panaudojimas

∎ 1 val. aktyvumo bet kuriuo laiku

∎ Dienos iššūkiai

∎ Žaidybinis elementas

∎ Partnerių įtraukimas



DIZAINO
auditas
∎ Ekspertų vizitai mokyklose

∎ Pasiūlymų pateikimas

∎ Aptarimas ir pritaikymas

Dalyvavo:
VGTU architektai, edukologai
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Vilniaus miesto savivaldybės atstovai
Mokyklos bendruomenė



SPRENDIMAS

KOMPLEKSINIS 
mokinių fizinio 
aktyvumo 
skatinimas 
mokykloje



Vaikai aktyviai juda 

60+ min. per dieną

Aukštos kokybės kūno 

kultūros pamokos
Skatinanti aplinka

AKTYVI MOKYKLA



AUDITORIJOS

Aktyvios mokyklos sėkmei įtakos turi visos 
auditorijos:

∎ įgalina VADOVAI
∎ įgyvendina MOKYTOJAI 
∎ nori VAIKAI 
∎ palaiko TĖVAI 
∎ padeda BENDRUOMENĖ IR RĖMĖJAI 



VERTINAMOS VEIKLOS SRITYS

Neformalus 

ugdymas
Mokyklos 

bendruomenė 

ir aplinka

Mokyklos filosofija ir 

organizacija
Formalus 

ugdymas
Partnerystė



Aktyvios 
mokyklos
ženklas



MOKYKLOS ĮVERTINIMAS

Sidabras

sėkmingų strategijų plėtojimas

Bronza

įsipareigojimas tobulinti 

strategiją ir procesus

Auksas

išskirtinių sėkmingų metodų 
taikymas



MOKYKLOS ĮVERTINIMAS

Sidabras

sėkmingų strategijų plėtojimas

Bronza

įsipareigojimas tobulinti 

strategiją ir procesus

Auksas

išskirtinių sėkmingų metodų 
taikymas



NAUDA

▪ mokyklų aktyvumo vertinimo įrankis
▪ tvari ir nuolatinė aktyvumo stebėsena
▪ faktiškai pamatuota mokyklų motyvacija
▪ padidėjęs mokyklų įsitraukimas, sąmoningumas
▪ didesnis bendruomenės įtraukimas
▪ partnerysčių skatinimas
▪ „bonusų“ sistema – remiamos iniciatyvą rodančios 

mokyklos



TĘSTINUMAS:
- SAM ir ŠMM bendradarbiavimas
- Įgyvendinimas Panevėžyje
- Pilotiniai projektai – Vilniuje ir Alytuje
- Nevyriausybiniai partneriai (Sveikatiada.lt)
- Pristatymas Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje



Dėkojame partneriams 
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