
„Vaiko sveika gyvensena šiandien –
galimybės ir perspektyvos!“

Tai kokios jos?!



Šia tema pradėjome jau devintus metus vykstančią respublikinę
teorinę-praktinę mokinių konferenciją, kuri šiemet buvo
organizuojama Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje nuotoliniu
būdu. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis sveika
gyvensena, teisingai atsirinkti informaciją virtualioje erdvėje bei
išmaniųjų technologijų daromą įtaką organizmui, ugdyti vertybines
nuostatas, kurios stiprintų bendruomeniškumą.



Konferenciją pradėjome Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko sveikinimu.

Taip pat į dalyvius kreipėsi daug garbingų ir įtakingų svečių: Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento Regioninės politikos analizės vyriausioji specialistė Virginija
Kazakauskienė, konferencijos bendraorganizatorė, Klaipėdos miesto visuomenės
sveikatos biuro direktorė daktarė Jūratė Grubliauskienė, Klaipėdos universiteto
Sveikatos fakulteto dekanė Leta Dromantienė, Klaipėdos miesto savivaldybės
Švietimo kultūros ir sporto komiteto pirmininkė ir tarybos narė Laima Juknienė,
Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorė
profesorė daktarė Natalja Fatkulina, Klaipėdos rajono savivaldybė Švietimo kultūros
ir sporto komiteto pirmininkas Vaclovas Macijauskas, Klaipėdos karalienės Luizės
jaunimo centro direktorius Aleksas Bagdonavičius, Klaipėdos miesto asociacijos
„Mano miestas Klaipėda“ valdybos narys Remigijus Žiogas.







Įvadinius pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalinosi Vilniaus
universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto
direktorė profesorė daktarė Natalja Fatkulina ir Klaipėdos
Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas Mindaugas
Radušis.









Toliau konferencija buvo tęsiama atskirose sekcijoje, kuriose savo pranešimus
pristatė Klaipėdos miesto bei Klaipėdos rajono mokiniai. Kiekvienoje sekcijoje
buvo pristatyta po devynis pranešimus, kuriuos vertino kompetentinga
komisija iš įvairių institucijų: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų
instituto, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto,
Klaipėdos miesto visuomenės Sveikatos biuro, Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro,
Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir Politikos mokslų katedros,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio koordinavimo
grupė. Kiekvienoje sekcijoje pranešimai buvo vertinami už originalumą,
informatyvumą, vaizdingumą, inovatyvumą, aktualumą, kūrybiškumą,
bendruomeniškumą.





























Konferencijos pabaigoje 
pranešimus apibendrino 
vertinimo komisija, kuri ir 
paskelbė nominantus. 

Kiekvieną nominaciją įsteigė vis 
skirtinga institucija.



Klaipėdos miesto Sveikatos biuro raštai už Originalumą atiteko:

• Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijai „Mobilusis telefonas 
– (ne)galima išsiskirti“.

• Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijai „Vanduo – mūsų 
auksas“, Klaipėdos Vydūno gimnazijai „Glitimas“.



Švietimo skyriaus raštai už Informatyvumą skiriami: 

• Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijai „Gyvensite kaip iki šiol, ar 
rinksitės naują kelią?“.

• Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijai „Marihuanos ir 
haliucinogeninių grybų poveikis žmogaus organizmui“.



Vilniaus universiteto Sveikatos fakulteto raštai už Vaizdingumą
atiteko: 

• Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijai „Vegetarizmas ir 
veganizmas reikalinga ar tik madinga?“.

• Klaipėdos Tauralaukio progimnazijai „Sveikas maistas –
kūnui vaistas“.



Klaipėdos miesto mero padėkos už Inovatyvumą skirtos: 

• Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijai „Ar tikrai rūkymas 
kenksmingas?“.

• Klaipėdos Baltijos gimnazijai „Priklausomybės nuo 
kompiuterio ir kitų elektroninių prietaisų neigiamos 
pasekmės“.



Klaipėdos universiteto raštai už Aktualumą teko: 

• Klaipėdos „Varpo“ gimnazijai „Mūsų mitybos įpročiai. Ką tai 
lemia?“.

• Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijai „Kompiuteris – virusas 
šiuolaikiniams paaugliams“.



Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ raštai už Kūrybiškumą
skirti: 

• Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijai „Mados grožis ir 
tykantys pavojai“.

• Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijai „Pirsingas“.



Klaipėdos miesto policijos raštai už Bendruomeniškumą įteikti: 

• Klaipėdos Litorinos mokyklai „Klaipėdos Litorinos mokinių 
laimės formulė“.

• Gargždų „Kranto“ pagrindinei mokyklai „Sveikata visus 
metus“.



Klaipėdos rajono Gargždų savivaldybės raštai už Oratoriškumą
įtekiami: 

• Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijai „Ar tikrai rūkymas 
kenksmingas?“.

• Kretingos Pranciškonų gimnazijai „55 decibelai“.



Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems bei šios konferencijos 
rėmėjams: 

• UAB „Maisto slėnis“;
• AB „Žemaitijos pienas“;
• Asociacijai „Mano miestas Klaipėda“;
• Klaipėdos rajono savivaldybei.



Linkime sėkmės ir tikimės sulaukti dalyvavimo kitais 
metais jubiliejinėje dešimtojoje konferencijoje.


