
PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJOS SVEIKOS GYVENSENOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ UGDYMO KRYPTIES 

ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS 

2017-2018 IR 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 1 

priedas: Specializuoto ugdymo krypties programų įgyvendinimas. 

1. Sveikatos mokslų ugdymo krypties programų įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme   

nuo 2017 09 01: 

              Klasė 
 
Pasirenkamieji dalykai 

5 6 7 8 I g II g Iš viso 
pamokų 

Sveika gyvensena 
(integruota 
prevencinių 
programų, sveikos 
mitybos, judėjimo) 

1 1 1    3 

Biotechnologijų 
pradmenys 
(integruota biologijos, 
chemijos, fizikos) 

   1 1 1 3 

Pastaba: I g ir II g klasėse mokiniams bus 33 pamokos per savaitę, nes jau yra pasirinkę Teksto skaitymo 

ir rašymo ir Matematikos kartojimo uždavinių sprendimo pamokas. 

2. Sveikatos mokslų ugdymo krypties programų įgyvendinimas viduriniame  ugdyme   

nuo 2017 09 01: 

                          Klasė 
Dalykų moduliai 

III g IV g Iš viso 

Biofizikos pradmenys 
(fizikos modulis) 

1  1 

Biotechnologijos 
(biologijos modulis) 

 1 1 

 

  3. Mokinių konsultacijoms po pamokų skiriamos valandos (iš MK mokinių ugdymo poreikiams tenkinti): 

Dalyko konsultacijos ugdymosi kokybei gerinti Valandų skaičius 7-IV g kl. 

Biologios 1 

Chemijos 1 

Fizikos 1 

Iš viso: 3 

 

4. Sveikos gyvensenos ugdymas  pradinio ugdymo pakopoje: organizuota judėjimo pertrauka lauke, 

sveikesnės mitybos propagavimas, organizuojant mokinių , laukiančių pavėžėjimo po pamokų, kryptingą 

veiklą - skiriant  2 val. x 5 dienos per savaitę=10  valandų  iš MK už papildomus darbus .  

5.  Kryptingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (iš MK). 

6.  Gamtos mokslų  kabinetų laboratorijų  įkūrimas, atnaujinimas (Reikalinga pinigų suma ).  



7.  Užmegzti bendradarbiavimo ryšius  su LSMU, KU sveikatos mokslo fakultetu, Klaipėdos valstybinės 

kolegijos sveikatos mokslų fakultetu, Plungės ligonine, Medicinos klinikomis (Karjeros ugdymo specialistas) 

 Kviesti specialistus į gimnaziją skaityti paskaitas 

 Mokinių profesinis informavimas (išvykos). 

Pastaba : Profesionalų  darbo, kelionių apmokėjimas, mokinių kelionių apmokėjimas? 

8. Užmegzti  bendradarbiavimo ryšius su buvusiais mokyklos mokiniais – sveikatos mokslų  studijų krypties 

studentais ir baigusiais sveikatos  mokslų  studijas. 

9. Sveikos psichologinės aplinkos propagavimas: praeita atranka įgyvendinti prevencinę programą OLWEUS  

- įgyvendinama per klasių vadovų veiklą, apmokėjimas iš MK 

10. Savanoriavimo gydymo įstaigose skatinimas. 


