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 GERBIAMIEJI, 

 

2020 metų pabaigoje įvykusi Sveikatą stiprinančių mokyklų fondo (angl. SHE) 

asamblėja buvo skirta mokykloms pasidalinti patirtimi COVID-19 pandemijos kontekste. Asamblėja 

yra pagrindinis SHE valdymo ir sprendimų priėmimo įrankis, organizuojama kartą per metus. 

Paprastai kartu yra organizuojamas gebėjimų stiprinimo seminaras, šiemet jis buvo skirtas fizinio 

aktyvumo stiprinimui mokyklose. 

 2020 m. asamblėjoje dalyvavo 25 šalių nacionaliniai koordinatoriai, 7 mokslinės grupės 

nariai, SHE sekretoriatas, PSO atstovai. Šiuo metu tarptautiniame tinkle yra 40 šalių, atnaujinusių 

savo narystę. Asamblėjos metu buvo pristatyta SHE 2020 metų veikla, finansinė ataskaita, 2021 metų 

planai. Dar kartą buvo pabrėžtas sveikatą stiprinančių mokyklų vaidmuo COVID-19 pandemijos 

laikotarpiu. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama psichinei sveikatai stiprinti, pakankamam 

fiziniam aktyvumui palaikyti ir kritiniam sveikatos raštingumui ugdyti. 

 Asamblėjoje buvo pristatyta 2020 metais darbo grupių parengta metodinė sveikatos 

stiprinimo medžiaga (anglų k.), kurią galite rasti SHE interneto puslapyje. Taip pat pridedame ir 2019 

m. rengtos medžagos nuorodas. 

1) Medžiaga mokytojams. Tai nauja metodinė skiltis, pradėta rengti 2019 m. Kasmet medžiaga 

mokytojams yra papildoma, atnaujinama. Šiemet dėmesys skiriamas sveikatos netolygumams 

mažinti.  

2020 m. „Sveikatą stiprinančios mokyklos ir socialinė nelygybė“ 

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/teachers-resources/materials-for-

teachers-2020.pdf 

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/teachers-resources/materials-for-teachers-2020.pdf
https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/teachers-resources/materials-for-teachers-2020.pdf


2019 m. „Mokymas apie sveikatą ir sveikatos stiprinimą mokykloje“ 

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/Teachers%20resources/materials-

for-teachers-2019-english.pdf 

2) 2020 m. Informacinis biuletenis apie sveikatos raštingumą.  

„Sveikatos raštingumas mokyklose – naujausia apžvalga“ 

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/fact-sheets/factsheet-2020-

english.pdf 

Vaizdo medžiaga https://youtu.be/QuLUWtlYiEw 

2019 m. informacinis biuletenis „Europos sveikatą stiprinančios mokyklos“ 

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/fact-sheets/she-factsheet-no5-

english.pdf 

Vaizdo medžiaga https://youtu.be/0SEzF-X-iMg 

3) Europos sveikatą stiprinančių mokyklų standartai ir rodikliai (kol kas tai pilotinis 

projektas, šiuo metu standartai ir rodikliai išbandomi, galutinė pataisyta versija bus baigta ir 

paviešinta 2021 m.). 

https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/Teachers%20resources/european_

standards_and_indicators_on_hps_en.pdf 

Taip pat kviečiame prenumeruoti SHE naujienlaiškį bei apsilankyti SHE socialiniuose 

tinkluose, kur įvairių šalių mokyklos dalijasi gerąja patirtimi.  

Registracija gauti SHE naujienlaiškį: https://www.schoolsforhealth.org/newsroom/subscribe 

SHE feisbuko puslapis: https://www.facebook.com/SchoolsHealthEurope/ 

Savo patirtimi SHE naujienlaiškyje ir socialiniuose tinkluose gali pasidalinti ir Jūsų 

mokykla. Norintiems dalintis atsiųsiu kvietimą ir trumpą pranešimo formą, kurią reikėtų pildyti anglų 

kalba ir siųsti adresu daiva.zeromskiene@smlpc.lt. 

Dėkojame už viską, ką sveikatos labui darote mokyklose. 

 

Informaciją parengė Daiva Žeromskienė 

Nacionalinė koordinatorė 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centas 

El. paštas daiva.zeromskiene@smlpc.lt  
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