
 

 

III NACIONALINĖ  MOKSLINĖ-PRAKTINĖ  KONFERENCIJA 

„VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS. NUVEIKTI DARBAI  

IR NAUJI IŠŠŪKIAI“ 

 

P R O G R A M A 

2018 m. lapkričio  29  d.  
Konferencijų didžioji salė, „Vasaris“ (Aukštaičių g. 88, Panevėžys) 

 

9.00–10.00  Konferencijos dalyvių registracija. Pasitikimo kava  

10.00–10.10 Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos moksleivių meninė programa 

10.10–10.40    Konferencijos atidarymas  

Dr. Aurelijus Veryga, Sveikatos apsaugos ministras 

Jurgita Petrauskienė, Švietimo ir mokslo ministrė 

Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė 

Aktyviausių sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių apdovanojimas 

Pirmininkauja:  

 Romualdas Sabaliauskas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras,  

Vijolė Miškinienė, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

10.40–11.20 „Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas „Mokyklos europiečių 

sveikatai (MES)“: dabartis ir ateities perspektyvos“ 

Anette Schulz, Europos tinklo „Mokyklos europiečių sveikatai“ (MES)“ fondo 

vadovė (Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) Manager) 

Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje  

11.20–11.40 „Vaikų sveikatos stiprinimo politika Lietuvoje“ 
Audrius Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos 

departamentas  

11.40–12.00 „Sveikatos ugdymas švietimo sistemoje“ 
Dr. Rolandas Zuoza, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą 

departamentas 

12.00–13.00 Pietų pertrauka. Stendinių pranešimų pristatymas 

Pirmininkauja:  

 dr. Rolandas Zuoza, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą  departamentas, 

dr. Rita Sketerskienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos 

saugos skyrius 

 

13.00–13.20 

 

„Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas savivaldybėje: nacionalinio ir vietinio 

lygmens darna“ 
Neringa Tarvydienė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, Savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurų asociacija, Nacionalinė sveikatos taryba 



 

Organizatoriai: 

 
 
 

           

13.20–13.40 

 

„Ar vaikų sveikata gerėja? HBSC – mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo 

Lietuvoje duomenys“ 
Doc. dr. Kastytis Šmigelskas, HBSC tyrimo vyriausiasis tyrėjas Lietuvoje, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

13.40–14.00 

 

„Mokslu grįstų sveikatinimo veiklų įvairovės taikymas mokyklose“ 

Prof. dr. Natalja Fatkulina, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos 

mokslų institutas 

14.00–14.20 

 

„Neuromokslais pagrįsta sveikatingumo saviugda, arba kas čia „režisierius?“ 
Doc. dr. Kęstutis Skauminas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų 

institutas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorija  

14.20–14.40  

 

„Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir mokyklos bendruomenės 

partnerystė ugdant vaikų ir jaunimo sveikatą: pavyzdžiai, patirtys, įžvalgos“ 
Onutė Gervienė, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos Ugdymo skyrius 

14.40–15.10 Kavos pertrauka. Stendinių pranešimų pristatymas 

Pirmininkauja:  

Nijolė Paulauskienė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos   skyrius, 

Rytis Rimgaila, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius 

15.10–15.30 

 

„Socialiniai ir emociniai įgūdžiai ir jų santykis su psichikos sveikata SEU 

švietimo sistemoje“  
Linas Slušnys, VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ 

15.30–15.50 

 

„Ugdymo turinio konstravimo iššūkiai: nauja sveikatos raštingumo ugdymo 

paradigma“ 
Prof. dr. Natalija Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų 

fakultetas 

15.50–16.10 „Sveikatinimo veiklos mokykloje – misija burti bendruomenę“  
Dalia Burneikienė, Utenos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

16.10–17.30 Vieša diskusija „Sveikatą stiprinančių mokyklų ateitis. Kur link eisime?“ 
Moderatorius Romualdas Sabaliauskas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centras  

Konferencijos uždarymas 

Konferencijos dalyvių pažymėjimų įteikimas 


