
 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS 2017 M. PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTO/APLINKOS 

SVEIKATINIMO PROJEKTO  

1. Projektą įvykdžiusi organizacija Utenos „Saulės“ gimnazija 

 

 2. Projekto pavadinimas „Utenos „Saulės“ gimnazijos psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“ 

   

3. Projekto įvykdymo laikotarpis 2017 m. balandis – 207 m. gruodis.  

 

4. Projekto tikslai ir uždaviniai:  

 Didinti tėvų švietimą alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tema; 

 Suteikti mokiniams žinių, kokią žalą jie daro sau ir aplinkiniams rūkydami, vartodami 

svaigiąsias medžiagas, kaip žmogus iš tiesų išsilaisvina, atsisakęs šių priklausomybių bei 

kitomis sveikos gyvensenos temomis; 

 Prevencinių akcijų metu mažinti žalingų įpročių paplitimą mokinių bendruomenėje; 

 Sukurti veiklų, užtikrinančių užimtumą pertraukų metu. 

 

 

Data Numatyti veiksmai Atlikti veiksmai 

Balandis 
Policijos atstovų paskaita 

tėvams. 

2017-04-03 tėvams vyko susitikimas su policijos 

atstovais, Vaiko teisių tarnybos atstovais, psichologe. 

Balandis 
Susitikimas su jaunimo linijos 

atstovais mokiniams.  

2017-04-24 1-2 klasių mokinimas vyko susitikimai 

su jaunimo linijos atstovais. 

Gegužė 

„Nerūkymo dienos“ 

minėjimas. Stendo „Aš 

nerūkau jau ..., aš nevartoju 

alkoholio jau ... dienų“ 

sukūrimas. Konkursas-kvizas. 

2017-05 piešinių konkursas „Gyvenk be tabako“. 

Elektroninis konkursas-kvizas apie psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo poveikį. 

Gegužė 

Bendradarbiaujant su Utenos 

Visuomenės sveikatos biuru 

vyks mokymai su vaizdinėmis 

priemonėmis (nuo alkoholio 

apsvaigusio žmogaus 

savijautos išbandymas spec. 

akiniais, rūkančiojo plaučiai ir 

t.t). 

2017- vyko mokymai visoms 1-ųjų gimnazistų 

klasėms (3 užsiėmimai) su vaizdinėmis priemonėmis 

(nuo alkoholio apsvaigusio žmogaus savijautos 

išbandymas spec. akiniais, rūkančiojo plaučiai ir t.t). 

Rugsėjis 

Filmo „Aš tave žinau / 

Laikinai“ peržiūra Utenos kino 

namuose. 

2017-09-30 1-2 klasių mokiniai žiūrėjo jaunosios 

kartos lietuvių režisierių filmus „Aš tave žinau“ (rež. 

D. Šarutytė, 2009) ir „Laikinai“ (rež. J. Samulionytė, 

2011). Abu filmai pasakoja apie jaunam žmogui 

aktualias problemas. Klasės valandėlių metu vyko 

kino filmo aptarimai. 



 

 

 

Rugsėjis 

– spalis  

Išvyka  į narkomanų ir 

alkoholikų reabilitacijos centrą 

„Vilties švyturys“ ir 

susitikimas su žmonėmis, 

atsisakiusiais žalingų įpročių, 

 Nefinansuota. 

Spalis  

2017-10-03 vyko stalo teniso stalo atidarymo 

varžybos.  

Parengta naudojimosi stalo teniso raketėmis tvarka, 

mokiniai ilgesniųjų pertraukų metu rengia mini-

turnyrus. 

Spalis – 

lapkritis  
 

Spalio– lapkričio mėnesiais Utenos rajono policijos 

Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai apsilankė visų 

1-2 gimnazijos klasių valandėlėse ir papasakojo apie 

teisinę atsakomybę už alkoholio, tabako vartojimą ar 

turėjimą. 

Lapkritis Paskaita mokiniams „Žalingų 

įpročių poveikis man šiandien 

ir mano ateičiai“. 

2017-10-30 paskaitos 1-ųjų klasių mokiniams sy 

Utenos rajono savivaldybės sveikatos biuro 

darbuotoja E. Juškevičiene  „Žalingų įpročių poveikis 

man šiandien ir mano ateičiai“, mokymai su 

vaizdinėmis priemonėmis. 

Lapkritis Filmo „Pasakyk narkotikams – 

NE“ kūrimas. Filmo „Sebė“ 

peržiūra Utenos kino namuose. 

Sukurtas fimas „Pasakyk narkotikams – NE“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=mKtwWrUmJxs

), pristatytas gimnazijos bendruomenei. 

2017-12-01 3-4 klasių mokiniai dalyvavo filmo 

„Šventasis“ peržiūroje, klasių valandėlių ir lietuvių 

kalbos pamokų metu vyko filmo aptarimai. 

 

 

5. Pasiekti rezultatai 

 

 Mokiniai įgijo žinių apie alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą; 

 Mokiniai dalyvavo prevencinėse akcijose, sukūrė ir pristatė filmą „Narkotikams – NE“, jį 

pristatė visai bendruomenei; 

 Padidintas mokinių užimtumas gimnazijoje pertraukų metu – aktyviai naudojamas stalo 

teniso stalas, stalo žaidimai. 

 

 6. Projekto poveikis tikslinėms grupėms 

 Tėvai (globėjai) bendraudami su savo vaiku gebės atpažinti alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimą; žinos, kur kreiptis iškilus kritiniam atvejui; 

 Mokiniai klasių valandėlių su policijos atstovais metu išsiaiškino, kokias administracines 

atsakomybes jie įgyja vartodami, laikydami ar platindami psichoaktyviąsias priemones; 

 Mokiniai tapo aktyvesni patys kovodami su elektroninių cigarečių prekyba, naudojimu – 

nebijo pasidalinti savo įtarimais apie bendraklasius galimai turinčius elektronines cigaretes 

ar jų papildus; 

 Po projekto „Mokausi iš kino“ filmų vykę filmų aptarimai ir diskusijos mokiniams leido 

išsakyti savo nuomonę jaunimui probleminiais klausimais, išgirsti kitų nuomonę; 

https://www.youtube.com/watch?v=mKtwWrUmJxs0
https://www.youtube.com/watch?v=mKtwWrUmJxs0


 

 

 Susitikimas su „Jaunimo linijos atstovais“ buvo naudingas keliais aspektais: vieni dar kartą 

buvo padrąsinti kreiptis pagalbos iškilus problemoms, kiti – paskatinti savanoriauti ir padėti 

savo bendraamžiams; 

 Auklėtojai, mokytojai, dalyvaudami su mokiniais filmų peržiūrose ir aptarimuose su 

mokiniais dar labiau įvertino jaunimui aktualius klausimus, išgirdo jų požiūrį į gyvenimą, 

jauno žmogaus prioritetus. 

  

7. Projekto tęstinumas 

 Įvairios psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos bus rengiamos gimnazijoje ir toliau; 

 Sukaupta mokomoji medžiaga, sudarytas elektroninis testas apie psichoaktyvių medžiagų 

vartojimą bus ir toliau naudojami klasės valandėlių metu; 

 Prisidėsime prie įvairių policijos organizuojamų akcijų prevencijos klausimais; 

 Pagal galimybes didinsime mokinių užimtumą pertraukų metu. 

 

 



 

 

8. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus: 

 

Susitikimas su 

„Jaunimo linijos 

atstovais“ 

 

 

 



 

 

Paskaita tėvams su 

policijos atstovais, 

vaiko teisių tarnybos 

atstovais, psichologe 

 

 

 



 

 

Mokymai su 

vaizdinėmis 

priemonėmis, testas 

apie rūkymo žalą 

 

 

 



 

 

Piešinių konkursas 

„Gyvenk be tabako“ 

 

 

 



 

 

Projekto „Mokausi iš 

kino“ filmų peržiūra 

2017-09-30 visi pirmokai ir dvi klasės antrokų kino namuose „Taurapilis“ 

edukacinio projekto „Mokausi iš kino“ dėka žiūrėjo jaunosios kartos 

lietuvių režisierių filmus „Aš tave žinau“ (rež. D. Šarutytė, 2009) ir 

„Laikinai“ (rež. J. Samulionytė, 2011). Abu filmai pasakoja apie jaunam 

žmogui aktualias problemas. 

2017-12-01 3-4 klasių mokiniai kino namuose „Taurapilis“ dalyvavo 

filmo „Šventasis“ peržiūroje. Šis filmas baigiamųjų klasių mokiniams 

atskleidė jaunimo, sunkiai randančio vietą gyvenime, problemas. 

Klasės valandėlių metu vyko kino filmų aptarimai. 

 

 

 

Susitikimas su LR 

Seimo nariu Mykolu 

Majausku 

 

2017-09-22 gimnazijoje lankėsi LR Seimo narys Mykolas Majauskas, 

kuris yra Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas. 

Svečias papasakojo apie savo jaunystės gyvenimo vingius, keliones, 

turėtas profesijas. Pagrindinė svečio mintis – kad ir ką bedarytum, turi 

jaustis reikalingas, o jei gyvenime kažkas nesiseka, turi kalbėti su 

draugais, artimais žmonėmis, nepasiduoti liūdnoms mintims, neieškoti 

problemų sprendimo alkoholio ar narkotikų vartojime. 



 

 

 

 

Teniso stalas 

 

 
 


