
        

2017 METŲ KONKURSO „SVEIKATOS AKADEMIJA“  

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

  

1. Panevėžio rajono ugdymo įstaigų 1-10 kl. mokinių  prevencinio konkurso „Sveikatos akademija“ 

 (toliau - Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvius, 

Konkurso sąlygas, organizavimo tvarką, organizavimą ir vertinimo komisiją, darbų vertinimą, 

 apdovanojimus ir finansavimą.  

  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

2. Didinti prevencijos poreikį ugdant gyvenimo įgūdžius ir savimonę, diegti vertybines nuostatas. 

3.Suteikti vaikams galimybę pristatyti savo darbus, idėjas bendraminčiams, visuomenei, 

specialistams. 

4. Ugdyti vaikų kritinį mąstymą, sugebėjimą atsispirti psichiką veikiančių medžiagų vartojimui, 

atsakomybę, motyvuoti sveikiau ir saugiau gyventi. 

5. Organizuojant įvairias prevencines akcijas ir renginius, skatinti mokinius aktyviai dalyvauti 

sveikos gyvensenos  ir žalingų įpročių vartojimo pirminėje prevencijoje. 

  

III. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

  

6. Konkursą organizuoja Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Sveikatos akademija“ ir vaikų 

socializacijos projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis - 3“. Partneriai: Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio rajono policijos komisariatas, Panevėžio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio miesto dailės galerija ir Panevėžio kino 

centras „Garsas“. 

  

IV. DALYVIAI 

  

7. Konkurse dalyvauja Panevėžio rajono ugdymo įstaigų  (toliau – Mokyklų) 1 – 10 klasių 

mokiniai (toliau – Dalyviai). Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 

         I grupė – 1–4 klasių mokiniai; 

         II grupė – 5–7 klasių mokiniai. 

        III grupė - 8-10 klasių mokiniai 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Konkurso trukmė: 2017 m. spalio mėn. – gruo džio mėn. 

9. Ugdymo įstaiga gali dalyvauti pasirinktoje vienoje ar keliose veiklose. Gruodžio mėnesį vyksta 

baigiamasis konkurso renginys.   

10. Konkurso veiklos vyksta keliais etapais: akcijos, renginiai, konkursai, paskaitos. 

 

I grupė 1 - 4 klasių mokiniams: 

 

 Akcija „Sveikatos autobusas“. Akcija skirta Europos sveikos mitybos dienai. Pristatomas 

komandinis mokinių darbas (iki 3 mokinių) A3 formatu su mįslėmis ir/ar patarlėmis apie sveikus, 

eklogiškus maisto produktus. 

 Akcija „Sveikas pasirinkimas“. Akcija skirta Europos sveikos mitybos dienai ir žalingų 

įpročių prevencijai. Kuriamas  eilėraštis su aplikacija. Pristatomas individualus mokinio darbas A4 

formatu.  

    Akcija ,,Draugystės ratu“. Akcija skirta paminėti draugo ir tolerancijos dieną. Kuriamas 

iliustruotas žaidimas. Pristatomas individualus mokinio darbas. 



 

II grupė 5 – 7 klasių mokiniams: 

 

 Akcija „Stotelė“. Akcija skirta paminėti Europos sveikos mitybos dienai ir nerūkymo 

dieną. Pristatomas komandinis mokinių darbas (koliažas) su šūkiais ar patarlėmis (komandoje iki 3 

mokinių). 

 Akcija „Sveikatos raktas". Akcija skirta paminėti nerūkymo dieną ir žalingų įpročių 

prevenciją. Kuriamas darbas, kuriame pateikiama medžiaga su patarimais apie žalingų įpročių 

prevenciją. Pristatomas mokinio darbas.  

 Akcija ,,Draugystė be sienų“, Akcija skirta paminėti draugo dieną, draugystę. Kuriamas 

atšvaitas. Pristatomas individualus mokinio darbas.  

 Akcija „Tiltai“. Akcija skirta tolerancijos dienai paminėti. Kuriamas foto nuotraukų 

koliažas A3 formatu (kuriame atsispindi tolerancijos simbolis – rankos, tai: klasės mokinių 

susikabinimas, rankos paspaudimas ir pan.). Pristatomas komandinis mokinių darbas (komandoje 

iki 3 mokinių).   

 

III grupė 8 -10 klasių mokiniams: 

 

  

 Akcija „Priklausomybės tempia žemyn“. Akcija skirta paminėti nerūkymo dieną ir 

žalingų įpročių prevenciją. Kuriamos skaidrės ar protmūšis šia tema. Pristatomas individualus 

mokinio darbas.  

 Akcija „Būk budrus". Akcija skirta paminėti AIDS dienai. Kuriama reklama, filmukas 

PDF formatu. Pristatomas komandinis mokinių darbas (komandoje iki 3 mokinių). 

 Akcija „Sau ir kitiems“.  Akcija skirta tolerancijos dienai paminėti. Kuriamos skaidrės 

apie toleranciją (Tolerancijos simbolis – rankos, kuriame atsispindi įžymių žmonių mintys su 

žodžio „tolerancija“ prasme). Pristatomas individualus mokinio darbas. 

 

  

I, II, III grupė: 

 

Renginys  „Drauge“ 6 - 8 klasių  mokiniams, skirtas paminėti tolerancijos dieną. Renginys vyks 

lapkričio 16 dieną  Panevėžio  dailės galerijoje. 

Konkursas – protų mūšis 7 - 9 klasių mokiniams „Gyvenkime sveikai“, skirta paminėti sveiką 

gyvenseną ir nerūkymo dieną. Konkursas vyks mokyklose.  

Renginys  „Sveikatos ABC“ 1 - 4  klasių mokiniams, skirtas paminėti  Europos sveikos mitybos ir 

Tartautinę tolerancijos dienas, vyks lapkričio 8 dieną Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje. 

  

 

11. Ugdymo įstaiga, norinti dalyvauti konkurso akcijose ir veiklose, pateikia užpildytą registracijos 

paraišką (pridedama) iki lapkričio 14 dienos. Darbai pristatomi į Panevėžio rajono pedagoginę 

psichologinę tarnybą iki gruodžio mėn. 04 dienos adresu: Vasario 16–osios g. 27, 420 kab. arba 

atsiunčiami el.paštu: e.kazlauskiene@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 8(45) 460264, 8 606 11937. 

12. Konkurso dalyviams vyks gruodžio mėnesį baigiamasis renginys. Renginyje dalyviai savo 

įgytas žinias ir sukurtus darbelius pristatys kitoms mokykloms dalyvėms. 

13. Aktyviausioms konkurso mokykloms vyks specialistų užsiėmimai mokiniams. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

14.  Konkursinius darbus vertins PPT direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

Konkurso vertinimo kriterijai: temos išplėtojimas, darbų kūrybiškumas ir originalumas. 

Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes. Kiekvienai grupei bus skiriamos trys prizinės vietos. 

Konkurso nugalėtojai (mokiniai) apdovanojami dovanėlėmis ir diplomais. 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę viešinti konkurso dalyvių darbus (rengti parodą ir pan.). 

15. Konkurso rezultatai bus skelbiami pranešimu dalyvavusioms mokykloms bei savivaldybės ir 

PPT tinklalapyje. 
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