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MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

data 

1 2 3 

1.  Bėgimas Sintautuose skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti. 2019-01-11 

2.  Aktyvūs mokymo būdai „Streso valdymas“ Marijampolės 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Aušra Ralytė. 

2019-01-17 

2019-01-24 

3.  Pasaulinė apsikabinimo diena. 

 

2019-01-21 

4.  Diskusija su mokytojais prie apskrito stalo „Bendravimo su 

specialiųjų poreikių mokiniais principai“. 

2019-01-23 

5.  Pirmosios pagalbos praktiniai mokymai IN 

gimnazijos klasės mokiniams. 

2019-01-24 

6.  Adaptacijos tyrimo rezultatų aptarimas ir rekomendacijos gerinant 

mokinių prisitaikymo pobūdį ir sprendžiant iškilusias problemas. 

2019 m. sausio-

vasario mėn. 

7.  Seminaras mokytojams „Mokinių psichologinio atsparumo ugdymo 

galimybės mokykloje“. 

2019-02-04 

8.  Seminaras mokytojams „Savižudybių prevencija ugdymo įstaigoje“. 2019-02-04 

9.  Paskaita „Kibernetinės priklausomybės“. Lektorius Artūras Šiukšta, 

Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ pirmininkas. 

2019-02-05 

10.  Tarptautinė ligonio diena: 

Akcija „Kraujo donorystės diena“. 

2019-02-06 

11.  Paskaita mokiniams „Graži šypsena“. 2019-02-12 

12.  Pamoka ,,Traumos. Džiaugsmai ir pavojai žiemą“. 2019-02-13 

13.  Popietė ,,Pasakojimai sielai“. 2019-02-28 

14.  Vasaris – burnos higienos mėnuo. Paskaita ,,Kodėl svarbu valyti 

dantis“. 

2019-02-28 

15.  Paskaitos „Onkologinių ligų prevencija“. 2019 m. vasario 

mėn. 

16.  Paskaitos „Apie lytiškumą“. Lektorė Vilkaviškio vyskupijos šeimos 

centro vadovė Lina Braukylienė. 

2019-03-01 

17.  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti Paskaita ,,Maisto produktų 

sudėtis ir reikšmė žmogaus organizmui“: 

Paskaita-praktikumas „Patiekalų gaminimas pagal sveikos mitybos 

principus“. 

2019-03-04 

18.  Higienos įgūdžių ir pirminės pagalbos kursai. 2019 m. kovo 5 

d., 7 d., 12 d. 

19.  Paskaita ,,Dar kartą apie kartų (ne) susikalbėjimą“. Lektorius 

Artūras Šiukšta,  Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ 

pirmininkas. 

2019-03-19 

20.  Protų mūšis Žemės dienai paminėti. 2019-03-19 
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21.  Netradicinė darbų saugos ir sveikatos pamoka, tema: „Pirmosios 

pagalbos suteikimas“. 

2019-03-20 

22.  Renginiai Žemės ir Vandens dienai: „Vanduo – gyvybės šaltinis“. 2019-03-20 

23.  Stendas „Tuberkuliozė – pavojinga užkrečiamoji liga“.  

Pamoka „ABC apie TB“ 

Pamoka „Tuberkuliozės istorija“ 

2019 m. kovo 

20-29 d. 

24.  Krepšinio turnyras ,,Taiklioji ranka“. 2019 m. kovo 

mėn. 

25.  Veiksmo savaitė „Be patyčių 2019“. 2019 m. kovo 

mėn. 

26.  Sveikatinanti aerobinė mankšta. 2019-04-07 

27.  Dalyvavimas tarptautiniame alkoholio, tabako, kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo paplitimo tarp mokinių (ESPAD) tyrime. 

2019 m. 

balandžio 8-12 

d. 

28.  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti: Viktorina „Sveikata – tai 

dovana“. 

2019-04-10  

29.  Pirmos pagalbos ABC: ką turi žinoti ir mokėti kiekvienas. 2019-04-17 

30.  Projektas ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Šakių rajone“. Paskaitos: 

,,Maisto produktų sudėtinės medžiagos ir jų įtaka žmogaus 

sveikatai“. 

,,Pagrindiniai sveikos mitybos principai“. 

,,Patiekalų gaminimas laikantis sveikos mitybos principų‘‘. 

2019 m. 

balandžio 23-26 

d. 

31.  Tarpgrupinis konkursas – viktorina „Efektyvus, draugiškas 

bendravimas“. 

2019-04-30 

32.  Pasaulinei gyvybės dienai paminėti: 

1. Paskaita „Meilė, laimė ir gyvenimas“, Šeimos centro gydytojas 

V. Balčiūnas. 

2. Pasaulinei gyvybės dienai paminėti eisena „Gyvenimas ir gyvybė 

didžiausia vertybė“. 

2019 m. 

balandžio mėn. 

33.  Akcija „Darom 2019“. 2019 m. 

balandžio mėn. 

34.  Diskusija „Sveikas nerimas ir stresas mobilizuoja, o perdėtas 

paralyžiuoja“. 

2019 m. 

balandžio mėn. 

35.  Mokinių apklausa „Mokinių mokymosi motyvacijos pagrindiniai 

veiksniai“. 

2019 m. 

balandžio mėn. 

36.  Paskaitos „Erkių pernešamos ligos“. 2019 m. 

balandžio mėn. 

37.  Paskaitos „Triukšmo poveikis organizmui“. 2019 m. 

balandžio mėn. 

38.  Mokinių apklausa „Mokinių mokymosi motyvacijos pagrindiniai 

veiksniai“. 

2019 m. 

balandžio mėn. 

39.  Prevencinis užsiėmimas „Mokinių sutelktumas ir santykių 

gerinimas“. 

2019-05-02 

40.  Renginiai pasaulinei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienai 

paminėti: 

1. Testas mokiniams Darbuotojų saugos ir sveikatos žinioms 

patikrinti. 

2. Netradicinė pamoka „Pirmoji pagalba nukentėjusiajam”. 

2019 m. gegužės 

2-8 d. 
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41.  Paskaita „Tarpusavio santykiai viena iš psichinės sveikatos 

sudedamųjų dalių“.  

Edukologas Ričardas Pagojus. 

2019-05-07 

42.  Centro sutelktumo ir santykių gerinimo prevencijos akcija „Spalvų 

savaitė“. 

 

2019 m. gegužės  

13-17 d. 

 

43.  Prevencinė akcija ,,Ištiesk pagalbos ranką“ (Jadagoniuose). 2019-05-17 

44.  Judėjimo sveikatos labui dienos paminėjimas: 

1. Praktiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai „Sportuoti kitaip“. 

2. Sveikatos stiprinimo renginys „Žmogaus sveikatą stiprinantys 

relaksaciniai pratimai“. 

2019 m. 

gegužės mėn. 

45.  Paskaitos „Asmens ir aplinkos higiena“. 2019 m. gegužės 

mėn. 

46.  Pasaulinė diena be tabako: 

1. Aerobikos treniruotė. 

2. Tradicinis bėgimas „Bėgam už Marijampolę“. 

3. Paskaitos: „Laimingi žmonės nerūko“, „Rūkai – save žudai“. 

2019 m. gegužės 

mėn. 

47.  Diskusija ,,Vandeny tu būk atsargus – tu ne žuvis, o tik žmogus“. 2019-06-04 

48.  Pirmo kurso mokinių sporto šventė. 2019-06-07 

49.  Paskaitos „Saule mėgaukimės saugiai“. 2019 m. birželio 

mėn. 

50.  Baigiamųjų grupių mokinių apklausa mokymosi proceso įvertinimui 

ir ateities planams. 

2019 m. birželio 

mėn. 

51.  Centro sutelktumo ir santykių gerinimo prevencijos akcija „Spalvų 

savaitė“. 

2019 m. 

rugsėjo 16-20 d. 

52.  Europos judrumo savaitė ,,Mankšta nugaros raumenims stiprinti“. 2019-09-19 

53.  Dalyvavimas iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 

Maratonas „2019 rudens bėgimas“. 

2019-09-25 

54.  Pasaulinei širdies dienai paminėti: Akcija „Pasitikrink savo AKS“. 2019 m. rugsėjo 

mėn. 

55.  Maratonas Vilkaviškyje „2019 rudens bėgimas“. 2019 m. rugsėjo 

mėn. 

56.  Tarpgrupinės mažojo futbolo varžybos. 2019 m. spalio 

1-11 d. 

57.  Mokymai „Įtampa ir sprendimai, padedantys augti. Savęs žalojančio 

elgesio prevencija“, psichologas Evaldas Karmaza. 

2019-10-02 

58.  Kauno klinikų Kraujo centro kraujo donorystės akcija „Tu gali daug 

daugiau. Išgelbėk gyvybę“. 

2019-10-16 

59.  Mažojo futbolo turnyras. 2019-10-17 

60.  Šakių rajono 3x3 atviros krepšinio varžybos. Baudų mėtymo 

varžybos. 

2019-10-24 

61.  Tarptautinei organų donorystės dienai paminėti: Akcija „Kraujo 

donorystės diena“. 

2019 m. spalio 

mėn. 

62.  Paskaitos „Viskas apie alkoholį: mitai ir realybė“. 2019 m. spalio 

mėn. 

63.  Paskaitos „Narkotikų liūnas“. 2019 m. spalio 

mėn. 
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64.  ,,Sveikuolių sveikuoliai“. 2019 m. 

spalio-lapkričio 

mėn. 

65.  Renginiai Tolerancijos dienai paminėti. 2019 m. 

lapkričio 11-15 

d. 

66.  Suaugusiųjų mokymosi savaitei skirtas renginys „Keliauk, pažink, 

atrask”. 

2019-11-20 

67.  Pasaulinė sveikinimosi diena. 2019-11-21 

68.  Europos sveikos mitybos dienai paminėti: 

1. Akcija ,,Kūno sudėties analizė, sveikos mitybos konsultacijos“. 

2. Akcija „Spalvų gama“. 

2019 m. 

lapkričio mėn. 

69.  Mokymai profesijos mokytojams ir darbuotojams „Sveikas 

maistas“. 

2019 m. 

lapkričio mėn. 

70.  Tarptautinė ligonio diena: Akcija „Kraujo donorystės diena“. 2019 m. 

lapkričio mėn. 

71.  Paskaitos „Sveikos mitybos patarimai“. 2019 m. 

lapkričio mėn. 

72.  Paskaitos „Mikroorganizmų atsparumas antimikrobinėms 

medžiagoms“. 

2019 m. 

lapkričio mėn. 

73.  Lytiškumo ugdymas: Paskaitos „Ankstyvo lytinio gyvenimo 

pasekmių netikėtumai“, VšĮ Šakių ligoninės gydytoja Zita 

Matijošaitienė. 

2019 m. 

lapkričio- 

gruodžio mėn. 

74.  Kalėdinis krepšinio turnyras. 2019-12-18 

75.  Orientacinės varžybos. 2019-12-19 

76.  Dvi paskaitos „Lytinė sveikata“: Vilkaviškio vyskupijos šeimos 

centro direktorė Dijana Pukelienė. 

2019 m. 

gruodžio mėn. 

77.  Lytiškumo ugdymas: 

1. Paskaita ,,Ankstyvo lytinio gyvenimo pasekmių netikėtumai“. 

Lektorė gydytoja Z. Matjošaitienė. 

2. Paskaita moksleivėms ,,Moters sveikata“.  

2019 m. 

gruodžio mėn. 

78.  Diskusija: ,,Ar įmanoma mesti rūkyti?“ 2019 m. 

gruodžio mėn. 

79.  Protmūšis pasaulinei AIDS dienai paminėti. 2019 m. 

gruodžio mėn. 

________________________ 


