
Regioninė mokinių konferencija „Sveika mokykla‘18“ 

Kaip ir kasmet Varnių „Motiejaus Valančiaus“ 

gimnazija pavasarį pasitinka, surengdami regioninę mokinių 

prevencinę konferenciją „Sveika mokykla’18“, kuri šiemet skirta 

paminėti Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-metį.  

Konferencijos tikslai: 

1. stiprinti mokinių analitinio bei  kūrybinio darbo rengimo kompetencijas, analizuojant 

moksleivių fizinės ir psichinės sveikatos būklę; 

2. plėtoti mokyklų bendradarbiavimą ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  

Konferencija prasidėjo gimnazijos gitaristų ansamblio daina „Drugeliai“, ansamblio vadovas S. 

Jogminas. Toliau išgirdome daug dėmesio vertų pranešimų: 2 ga klasės mokinys Balys Komža 

pristatė 1-2 gimnazijos klasių fizinės ištvermės atliktą tyrimą ir jo rezultatus; 1g klasės mokinys 

Mantas Berneckis rodė savo kurtą filmuką „Filmukų kūrimo apie patyčių prevenciją nauda 

mokiniui“; Svečiai iš Šilalės „Simono Gaudėšiaus“ gimnazijos Aistė Rudytė ir Vesta Vitkutė skaitė 

pranešimą „1 d ir 2 e klasių gimnazijos mokinių fizinis aktyvumas“ ir įrodė jog Šilalės gimnazijos 

mokiniai tikrai aktyvūs ne tik fizinio lavinimo pamokose, bet ir už mokyklos ribų. Įdomus 2ga 

klasės mokinės Beatričės Barauskaitės pranešimas„Atramos ir judėjimo sistemos sutrikimai Varnių 

„Motiejaus Valančiaus“ gimnazijoje“, besibaigiantis nugaros skausmus malšinančiais pratimais. 

Taip pat sulaukėme svečių iš Janapolės pagrindinės mokyklos 10 klasės, Dominykas Vaitiekus 

mums skaitė „Mokinio dienos režimas, nuovargio ir nejudumo įtaka sveikatai“ pranešimą. Ne ką 

mažiau dėmesio vertas 1 g klasės mokinės Lauros Mockutės pranešimas apie „Muzikos poveikį 

žmonių sveikatai“. „Rami ir relaksuojanti muzika mus atpalaiduoja, o trankus ir sunkus metalas 

sujaukia žmonių mintis“ – sakė Laura. „Sveikatai palanki mityba“, kokia ji iš tiesų ir nemažą 

naudingų patarimų apie sveiką mitybą papasakojo 1g klasės mokinys Edvinas Mėčius ir 3g klasės 

mokinė Karolina Gedminaitė. Konferencija baigėsi 3g klasės mokinio Modesto Basčio atliktu 

tyrimu „Mokyklos vidaus patalpų apšviestumo tyrimas ir jo įtaka sveikatai“, parodė, kad gimnazijos 

patalpų apšvietimas atitinka 2017 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

patvirtinto įsakymo higienos normas.  

Padėkos raštus ir dovanas įteikė Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

dėkojame jiems.  
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