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Metodinio renginio organizavimo tikslas - pagilinti turimas  žinias pedagogams apie 

sveikatos stiprinimo įgūdžius, vertybes, nuostatas bei sudaryti sąlygas gerosios patirties sklaidai. 

 

Metodinio renginio uždaviniai: 

 

 Tobulinti žinias apie sveikatos ir sveikos gyvensenos ugdymo būdus, padėsiančius stiprinti 

vaikų fizinę, psichinę ir dvasinę sveikatą. 

 Dalintis sėkmingais pavyzdžiais, padedančiais pedagogams, bendruomenei formuoti(s) 

teisingas nuostatas sveikatos ir sveikos gyvensenos ugdymo klausimais. 

 Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp sveikatą stiprinančių mokyklų. 

 

 

P R O G R A M A 
10.00-10.15 

Įžanginis žodis:   

 Vida Bakutienė, Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktorė. 

 Nijolė Paulauskienė, Vaikų sveikatos stiprinimo skyriaus visuomenės sveikatos specialistė, 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo 

komisijos sekretorė. 

 

10.15-10.45 

PRANEŠIMAI: 

 „Sveikatos stiprinimo patirtys, dirbant nuotoliniu būdu“, Terėsė Radzevičienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Inga Kuncaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Dainora 

Čižinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Rasa Nislaitytė, meninio 

ugdymo mokytoja metodininkė, Egidija Stonienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, 

Kauno l/d „Pagrandukas“. 



 „Sveikatos stiprinimas Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, Rita Gudauskienė, 

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė, Kauno rajono SBĮ visuomenės sveikatos 

biuras. 

 

 „Palankių sveikatai įgūdžių formavimas ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimas 

ikimokyklinėje įstaigoje“, Roma Radžiūnienė, meninio ugdymo (šokio) mokytoja ekspertė,  

Kauno l/d „Girinukas“. 

  

 „Sportuojame visi-maži ir dideli“, Alma Lukošiūnienė, neformaliojo švietimo mokytoja 

ekspertė,  Loreta Mačiulienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,  Kauno l/d 

„Kūlverstukas“. 

 

 „Sveikos gyvensenos puoselėjimas ekologijos ir meno aspektu“, Nijolė Petraitienė, 

vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Kauno Menų darželis “Etiudas“. 

 

 „Palankių sveikatai įgūdžių formavimas ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimas 

ikimokyklinėje įstaigoje“, Dalia Kavaliauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja, Kauno r. Garliavos l/d „Eglutė“. 

 

 „Kauno rajono Noreikišių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ geroji patirtis“, Eglė Jundulienė, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Kauno rajono SBĮ visuomenės sveikatos biuras. 

 

  „Vaiko emocinė savijauta - vaiko aktyvumo pagrindas“, Marius Liepa, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas, Kauno l/d „Spragtukas“. 

 

 „Įstaigos bendruomenės narių aktyvus dalyvavimas, vykdant sveikatos stiprinimo 

programą“, Dalia Dambrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Kauno l/d 

„Vaivorykštė“. 

 

 „Sveiko maisto diena įstaigoje“, Nijolė Karalienė, mokytoja metodininkė, Greta Šimatonė, 

mokytoja, Laima Vyliaudienė, mokytoja, Kauno l/d „Šnekutis“. 

 

 „Grūdinimas“, Almeda Kmieliauskaitė spec. pedagogė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 

Birutė Vyšniauskienė vyr. mokytoja, Kauno l/d „Giliukas“. 

 

 „Įstaigos bendruomenės narių aktyvus dalyvavimas, vykdant sveikatos stiprinimo 

programą“, Violeta Kovalenkovienė, mokytoja metodininkė, Joana Olšauskienė, mokytoja 

metodininkė, Kauno l/d „Malūnėlis“. 

 

 „Palankių sveikatai įgūdžių formavimas ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimas 

ikimokyklinėje įstaigoje“, Audronė Kerševičienė, vyr. priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 

Agnė Liščiukaitytė meninio ugdymo vyr. mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,   Vaida 

Stankevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Kauno l/d „Rasytė“. 

 

 „Augu sveikas ir stiprus“, Eglė Kasiulevičiūtė, mokytoja, Rugilė Jieznytė, mokytoja, Jurgita 

Kuktienė, vyr. mokytoja, Modesta Žakaitienė, vyr. mokytoja, Marina Bučinskienė, vyr. 

mokytoja, Kauno l/d „Šilelis“. 

 

 

 

Organizatoriai: 

Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pedagogų komanda. 

Audronė Antanavičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė 

 


