
   Bendraamžių 

švietimas -  dar viena 

galimybė jaunimui 

gauti informaciją apie 

sveikatos sutrikimų,  

susijusių su antsvoriu 

ir nutukimu mažinimą 



Būsimieji visuomenės 

sveikatos savanoriai 



Akimirkos iš savanorių 

mokymų 



Mokymai vyksta 

Klaipėdos 

jaunimo 

sveikatos centre 

“Bendraamžiai” 

H.Manto 47, 

Klaipėda 



Priemonės ir būdai informacijai perduoti 

principu bendraamžiai - bendraamžiams 



Užsiėmimų temos.  

Apie  ką  

kalbėsime su savo bendraamžiais 
 Kaip pradėti sveikai 

maitintis? (sveikos 
mitybos principai, 
taisyklės ir t.t.) 

 

 Kaip tinkamai 
atsikratyti 

   antsvorio ir išlaikyti 
sveikos 

    mitybos įpročius 

  Dėmesingas 
valgymas. Kas tai? 



 Valgymo sutrikimai (rūšys, atpažinimo 

būdai, savipagalbos bei pagalbos kitam 

būdai, išvaizdos svarbos ir ryšio su valgymo 

sutrikimų atsiradimu akcentavimas) 

 



 Svorio mažinimas, pasitelkiant saugų fizinį 
aktyvumą 

 Fizinio aktyvumo piramidės analizė 

 

 

 

 

 

 

 Steroidų, baltyminių papildų, skirtų 
koreguoti kūno masę, vartojimo įtaka 
sveikatai 



Informacijos perdavimo būdai 
 Konkursai 

 Viktorinos 

 Akcijos 

 Edukaciniai 
užsiėmimai 

 Diskusijos grupėse 

 Vaidinimas 

 Pratybos taikant 
interaktyvius metodus, 
pvz., „minčių lietus“, 

 Neformalūs pokalbiai 
su jaunais žmonėmis. 
 

 

 

 



Piešinių ir ketureilių konkursai 





 Sveikos  

mitybos 

baro 

 veikla 
“Sveikatos 

pamokėlės” 







Užsiėmimai sveikos 

mitybos bare 



Konkursai 

“sveika – 

nesveika” 



Sveiko maisto degustacijos 







Bendraamžių užsiėmimai su sveikos 

mitybos kamuoliu 



Konkursų nugalėtojų apdovanojimai 





                      Akcijos  

“Pasidalinkime obuoliu su draugu” 











Išvykos į “sveikatos zonas” 





Grūdinimosi 

pamokėlės prie 

jūros 



Po pamokų – prie 

šėlstančios jūros 



Žaidimai, skirti fiziniam 

aktyvumui 



“Pakeliui  

į sveikatos 
zoną” 



Jaunimo 

infoautobuso veikla 



 

Vasaros užimtumo programa  

“Vasara su bendraamžiais” 





Bendraamžių atstovybių  

mokyklose veiklos organizavimas 



Visuomenės sveikatos savanorių 

veiklos vykdomos 

 Ikimokyklinukams 

 Pradinių klasių mokiniams (1 – 4 klasės) 

 Viduriniojo amžiaus mokiniams (5 – 9 klasės) 

 Vyresniojo amžiaus mokiniams (10 – 12 klasės) 

 Studentams  



Kas svarbiausia, skleidžiant sveikos 

gyvensenos idėjas jaunimui 

  Bendraamþžių  švietimo 
veiklos metodai turi būti 
įdomūs, interaktyvūs ir 
įtraukiantys visus dalyvius. 

 Kompetentingo 
suaugusiojo priežiūra ir 
parama yra būtina 

 Švietimo veikla turi būti 
priderinta prie tikslinės 
jauno žmonių grupės 
amžiaus. 

 
 



Kaip apmokyti savanoriai galėtų papildyti ir prisidėti prie 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, savivaldybių 

sveikatos personalo, bendruomenės sveikatos specialistų 

darbo: 

 Dalyvauti visuomenės informavimo 
kampanijose  

 Dalyvauti rengiant jauniems 
žmonėms skirtą informacinę, 
švietimo medžiagą sveikatos 
klausimais; 

 Organizuoti ir vesti klasės valandėles 
arba popamokinę veiklą sveikos 
gyvensenos temomis; 

 Konsultuoti bendraamžius sveikatos 
klausimais  



Bendraamžių švietimo kredo:  

  

 pasakyk man - aš pamiršiu; 

  parodyk man - aš prisiminsiu;  

 įtrauk mane - aš suprasiu. 


