MOKINI SVEIKATA IR SERGAMUMAS
Mokini sveikata ir sergamumas rodo, kaip aplinka veikia augant ir br stant
organizm . Sveikatos b kl s rodikliai padeda nustatyti vis mokykloje ir namuose taikom
higienos ir re imo priemoni efektyvum . Mokini sveikat vien kart per metus (da niausiai
ruden ) tikrina gydytojas. Gydytojo tikrinimo duomenys aptariami pedagog tarybos pos dyje,
kur numatomos atitinkamos sveikatingumo priemon s. Kiekvienas mokytojas, ypa klas s
aukl tojas, turi i manyti mokini sveikatos reikalus. D l to jis turi susipa inti su gydytojo
ra ais specialiame vaiko individualiame lape (forma 026/a) ir klas s urnalo sveikatos lap
persira yti gydytojo ra us: kuri vaiko fizinio i sivystymo grup , sveikatos, fizinio pasirengimo
grup , jei mokinys dispanserizuotas - ligos pavadinim ; laikytis gydytojo nurodym .
Mokini sveikata vertinama remiantis 1)mokini pagrindini organ ir sistem veiklos
kle; 2)organizmo atsparumo neigiamiems faktoriams duomenimis; 3)l tini lig buvimu ir
nebuvimu; 4)fizinio i sivystymo lygiu; 5)mokinio sveikatos taka mokymo programos
sisavinimui. Remiantis iais kriterijais mokiniai skirstomi penkias sveikatos grupes:
Pirmajai (I) sveikatos grupei priskiriami sveiki, gerai fizi kai i sivyst mokiniai,
neturintys joki defekt ir funkcini sutrikim , pasi ymintys geru organizmo reaktyvumu ir
atsparumu, retai sergantys miomis ligomis.
Antrajai (II) sveikatos grupei priskiriami mokiniai, kurie neserga jokia l tine liga, bet
turi koki nors funkcini organizmo sutrikim ar k no defekt , netrukdan
kasdieninei
veiklai (da nai serga min mis ligomis, persirg vairiomis sunkiomis infekcin mis ligomis,
nutuk , menko fizinio paj gumo, sutrikusios regos, netaisyklingos laikysenos ir t.t.), taip pat
tie, kuriems gresia rizika susirgti kuria nors liga.
Tre iosios (III) sveikatos grup s vaikai - tai moksleiviai sergantys vairiomis l tin mis
ligomis, kurios yra kompensuotos, vaikai, tur fizini tr kum , liekam
rei kini po traum ,
bet neturintys ry ki motorin s funkcijos sutrikim . ios sveikatos grup s moksleiviai gali
normaliai prisitaikyti prie darbin s veiklos ir vairi gyvenimo s lyg .
Ketvirtosios (IV) sveikatos grup s moksleiviai - sergantys l tin mis ligomis, kurios yra
subkompensuotos, bei tur morfologini sutrikim . ios grup s mokiniams liga sunkina
kasdienin veikl (kraujotakos, inkst , plau ir kt. organ nepakankamumas).
Penktajai (V) sveikatos grupei priskiriami sunk s, dekompensacijos b kl s ligoniai.
Tai I ir II grup s invalidai, d l ligos negal lankyti bendrojo lavinimo mokyklos.
Mokini pasiskirstymas sveikatos grup mis atskirais am iaus periodais b na
nevienodas.
Liga - tai tokia organizmo b kl , kai aplinkos s lygos su ne prasta organizmui j ga j
veikia, o organizams dar n ra prie j prisitaik s ir nepaj gia i karto veikti kenksmingo
poveikio. Ligas gali sukelti i oriniai ir vidiniai veiksniai. I oriniai veiksniai skirstomi fizinius
(suspaudimas, sumu imas, su alimas, perkaitimas, triuk mas ir kt.), cheminius (nuodingos
med iagos ir kt.), biologinius (bakterijos, virusai, parazitai, grybeliai ir kt.), psichogeninius
(neigiamos emocijos, pervargimas, stresin s s lygos ir kt.).
Mokytojui reik
inoti, kaip galima u kirsti keli ligoms, kuriomis da niausiai serga
mokiniai, kaip kovoti su vaik infekcini lig plitimu, kaip i vengti vadinam
“mokyklini
lig ” ir kaip elgtis traum atvejais.
Vaik infekcines ligas sukelia bekterijos, virusai ir vair s parazitai. U sikre iama nuo
sergan io mogaus, bakterij ne iotojo arba sergan
gyvuli oro la eliniu, kontakto b du,
per maist , krauj . Visais atvejais infekcin liga ima reik tis ne i karto: b na slaptasis arba
inkubacinis periodas. iuo periodu ligos po ymi dar n ra, bet sergantysis gali u kr sti kitus.
Susirgus vienam mokiniui b tina steb ti visus klas s mokinius tiek dien , kiek t siasi
inkubacinis periodas ir imtis vis apsaugos nuo u kr timo infekcin mis ligomis priemoni .
Kadangi u sikr timo infekcin mis ligomis b dai skirtingi, mokytojui b tina inoti:

1.Oro la eliniu b du u sikre iama kv pavimo tak ligomis: virusiniu kv pavimo tak kataru,
gripu, inkubacinis periodas (i.p.) 1-2 dienos, skarlatina, i.p. 3-6 d., tymais i.p. 10-11 d.,
jaraupiais i.p. 13-17 d., kokliu u, i.p. 5-7 d., kiaulyte i.p. 15-19 d., tuberkulioze. Visais
atvejais liga prasideda bendru negalavimu, silpnumu, galvos skausmais, paauk jusia
temperat ra. Pasteb jus pirmuosius ligos po ymius, sergantis mokinys siun iamas pas gydytoj
arba nuvedamas namus. Klas je grindys ir visi daiktai valomi dezinfekciniu skiediniu suvilgyta
pa luoste. Tiek dien , kiek trunka ligos inkubacinis periodas, taip pat gripo ar pana
lig
epidemijos metu, klas kasdien 2-3 kartus gerai i valoma dr gna pa luoste, gerai v dinama.
Mokiniai stebimi, vengiama lankyti susirinkimus, vesti vaikus kin ar teatr bei kitas moni
susib rimo vietas.
2.Su maistu ir vandeniu u sikre iama arnyno infekcija: igelioze, i.p. 2-3 d., hepatitu, i.p. 1530 d. ios grup s lig prad ioje b dingas pykinimas, v mimas, viduriavimas, temperat ros
pakilimas. Kad jos neplist , b tina laikytis vis higienos reikalavim : variai gaminti ir saugoti
maist , gerai plauti indus, prie valg visada plauti rankas,
ti varos ir tvarkos valgykloje,
bufete.
3.Kontakto b du galima u sikr sti nie ais, odos ir plauk grybeliniais susirgimais, venerin mis
ligomis, AIDS liga. Kad ios ligos neplist , b tina grie tai laikytis vis asmens higienos
reikalavim .
4.Per krauj u sikre iama AIDS, erkiniu encefalitu, pasiutlige. Ligos suk jus platina
sikr
vabzd iai. Antai erkinio encefalito suk
platina erk s, pasiutlig - pasiut unys,
kat s ar kt. gyv nai. Visais atvejais b tina kovoti su parazitais.
Jei maistas neatitinka biochemini reikalavim , vaikai gali apsinuodyti. Pvz., nuodingi
grybai gali pakenkti vaiko kepenims, net iki j
ties, blog konserv botulizmo nuodas gali
pakenkti centrinei nerv sistemai, galvij kempinlig gali b ti perduota per m .
Vadinamajai “Mokyklini lig ” grupei priklauso ligos, kurioms atsirasti padeda
mokyklos aplinka ir mokymasis. Tai regos sutrikimai, stuburo i krypimai ir laikysenos
sutrikimai, neuroz s.
Galimi paplit regos sutrikimai: akomodacijos spazmai, trumparegyst , nedidel s aki
traumos. Tarp prad jusi lankyti mokykl vaik trumparegi b na 2-3%, V-VII kl. jau esti 1617% , o baigiant mokykl - 20-21% . 20% trumparegyst s atvej determinuota geneti kai,
80% - i sivysto d l prasto ap vietimo, per ma o atstumo nuo aki ra ant ir skaitant (turi b ti
30-35 cm), jei smulkus, nery kus riftas, skaitoma gulint, va iuojant arba arti lentos pastatytas
suolas. Akys genda, kai ant j nuolat krinta plaukai, d l silpn sprando raumen vaikas da nai
laiko nuleid s galv , kai per daug
rima televizijos ir video laid . Akis labai vargina
kontrastingas ir mirgantis ekranas. Reg jim gali sutrikdyti ir menki aki su alojimai.
Trumparegiai daiktus
ri prisimerk , blogai mato kas u ra yta lentoje, skaitydami ir
ra ydami labai arti lenkiasi prie knygos ir s siuvinio, kine, teatre stengiasi atsis sti ar iau
ekrano arba scenos. Kad b
ma iau trumparegi , reikia laikytis mokymo higienos
reikalavim , alinti visas reg jim trukdan ias prie astis, ugdyti vaiko fizin pasirengim , ypa
lavinti liemens ir sprando raumenis.
Prad jus lankyti mokykl i ry ja vaiko jud jimo aparato sutrikim . Tai ydinga
laikysena, pe , menties kaul atsiki imas, gunktel jimas, vair s stuburo i krypimai.
Laikysenos sutrikim b na nuo 4,9% iki 40%.
sutrikim profilaktikai rekomenduojama
dvejopa s sena: tiesi ir priek palenktu liemeniu. Tiesiai s din
vaik liemuo ir launys
sudaro 85-1000 kamp , liemeniu jie remiasi k s atram , tarp kr tin s ir stalo yra kum io
dyd io tarpas, rankos padedamos ant stalo taip, kad alk
liest jo kra , galva laikoma
tiesiai arba palenkta iki 150 kampo priek . K
lie ia ¾ laun , keliai sulenkti sta iu arba
didesniu kampu (85-1050), p dos remiasi grindis arba atram . Kai vaikas s di priek
palenktu visu liemeniu, kr tin siekia stalo kra , rankos laisvai pad tos ant stalo. Vis kit
no dali pad tis pana i kaip ir s dint tiesiai. Taisykling laikysen ugdo ne tik s senos
korekcija, bet ir vair s statiniai fiziniai pe ir liemens raumen lavinimo ir dinaminiai pratimai

- jimas, l tas b gimas, slidin jimas, pratimai, gerinantys raumen i tverm . Taisyklinga
laikysena b tina ir stovint ir dirbant kiekvien darb . Laikysenai kenkia ir protis viena ranka
ne ti sunkias rankines, miegojimas sulankstomoje lovel je ir pan.
Mokykloje gaus ja psichoneurologini sutrikim : vairi negalavim d l adaptacijos
problem , elgesio anomalij , neurotini reakcij bei kit funkcini poky . Apie 15% 7-14
met moksleivi serga neuroz mis. Tai vairios etiologijos, nespecifinis astenoneurotinis
sindromas, mononeuroz s (naktinis lapimo nelaikymas, tikai, mik iojimas), lengvas kalbos ar
bendro psichinio vystymosi atsilikimas. Pasitaiko isterini , hipochondrini neurozi , centrin s
nerv sistemos astencija. Neurozi atsiradimo prie astys - vair s neigiami biologiniai,
mikrosocialiniai ir psichogeniniai veiksniai. Viena i neurozi prie as
yra vaiko
nesugeb jimas mokytis. Neigiamai vaiko psichin vystym si, taip pat ir sveikat veikia
sunkumas mokytis kur nors dalyk , nuolatinis atsilikimas. Neretai d l prastos orientacijos
toki vaik nem gsta bendraklasiai, ir jie patys ie ko b , kaip kompensuoti savo tr kum
kitose veiklos sferose, formuojasi mokinio neigiamas po ris mokym si. Kita neurozi
prie astis - prasti mokytojo ir mokini santykiai, jie susiformuoja kai mokytojai blogai pa sta
vaiko individualias savybes, ne ino, kokie mokini tarpusavio santykiai, neteisingai vertina
vaik sugeb jimus ir tai, kas jiems sunku, eid ia mokini orum , bendraudami su mokiniais
nesukelia teigiam emocij ir kt. Dar viena neurozi prie astis - susiklost mokini tarpusavio
santykiai. Mokinys gali labai sielotis d l nenoro su juo aisti, bendrauti, d l da no pa eminimo.
Neurozes sukelia ir kiti socialiniai veiksniai: konfliktai eimoje, girtavimas, teigiam emocij
stoka, i stis ar nuolatin baim . Kad mokiniai nesirgt neuroz mis, itin svarbu geras
emocinis klimatas, glaudus mokytojo ir mokinio ry ys, gyvenimo principai.
Dar viena mokytojui inotin lig grup - traumos arba su alojimai. J prie astys ir
sunkumas gali b ti vair s. Atsi velgiant
prie astis skiriamos: 1)sportin s, 2)eismo,
3)gamybin s, 4) buitin s ir 5)laisvalaikio traumos. Sunkumo at vilgiu yra: pirmo laipsnio - I0 ne ymios, II0 - lengvos, III0 - vidutinio sunkumo, IV0 - sunkios ir V0 - mirtinos traumos.
Darbo tikslas: susipa inti su vaiko individualaus tyrimo lapu (forma 026/a), i mokti
skaityti ten esan ius gydytojo ra us, juos nura yti klas s urnalo lap . Suvokti duomenis apie
mokini sveikat ir apgalvoti sveikatingumo priemones.
Darbo priemon s: forma 026/a, klas s urnalo lapas, mokini sveikatai vertinti skirtos
duotys.
Darbo eiga: 1.I N mokinio “Individualaus tyrimo lapo” u pildomas klas s urnalo
mokini sveikatos lapas. vertinama vaiko sveikatos, fizinio i sivystymo grup s, jo
sergamumas. 2.Atliekama u duotis - sudaromas planas priemoni , kurios gal
u kirsti keli
X infekcijai plisti.
Klausimai:
1.K vadiname sveikata?
2.Kokie yra mokini sveikatos vertinimo kriterijai?
3.Kaip mokiniai vertina savo sveikat ?
4.Apib dinkite mokini sveikatos grupes.
5.K vadiname liga?
6.Sugrupuokite prie astis, kurios sukelia ligas.
7.Kokia gali b ti ligos baigtis?
8.Apib dinkite profilaktini priemoni grupes.
9.Kaip klasifikuojamos ligos?
10.Kas b dinga vaik infekcin ms ligoms?
11.Kokias inote vaik infekcini lig grupes?
12.Apib dinkite kovos su atskiromis vaik infekcin mis ligomis b dus ir priemones.
13.Kokios “mokyklini lig ” prie astys?
14.Kaip i vengti regos sutrikim ?

15.Kaip i ugdyti mokini taisykling laikysen ?
16.I vardinkite neurozi prie astis.
17.Kaip klasifikuojamos traumos?
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MOKINI FIZINIS I SIVYSTYMAS IR JO VERTINIMAS
Mokini fizinis i sivystymas - tai morfologini ir fiziologini savybi kompleksas,
kuris parodo, kaip organizmas pagal am
subrend s, ar harmoningai vystosi. Pagrindiniai
fiziologinio i sivystymo rodikliai yra gis ir svoris. Ta iau gana da nai iuos rodiklius papildo
kiti, pvz., plau gyvybin s talpos, pla takos suspaudimo j gos duomenys bei apra omieji arba
somatoskopiniai po ymiai (kaul , raumen i sivystymo, riebal sluoksnio vertinimo, lytinio
sivystymo duomenys). Ank iau buvo naudojamas regresinis fizin s b kl s vertinimo
metodas. iame metode buvo naudojamos standartin s lentel s ir fizinio i sivystymo rodikliai
buvo suskirstyti devynias klinikines grupes (Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc). Be
sigmalinio arba regresinio fizin s b kl s vertinimo pasauliniu mastu pla iai paplit s yra kitas –
procentilinis metodas. Vienas i rodikli yra tikslus am ius. Jis nustatomas at mus gimimo dat
tyrimo datos. Apskai iavus nustatome, kuriai am iaus grupei priklauso tiriamasis vaikas.
Vaik nuo 0 (naujagimi ) iki 2 met am iaus totalin rodikl pagal specialias augimo diagramas
galima vertinti tiksliai pus s m nesio intervalais. Patartina k dikius tirti kas m nes , o antr
am iaus met vaikus kas 1-3 m nesius. Ikimokyklinio am iaus vaikus (vyresnius nei 2 met )
patartina i matuoti kas 3-6 m nesius, jeigu nenorime praleisti augimo sutrikimo prad ios.
Mokyklinio am iaus vaik totalinius rodiklius tiriame kasmet ir taip pat br iame asmenines
augimo kreives.
Procentilinio metodo esm yra ta, kad visi tiriamo rodiklio ( gio, svorio, kito k no
matmens) dyd iai surikiuojami variacijos eil je did jan ia 100 interval tvarka. ie intervalai
vadinami procentil mis, o sudarytoji schema-augimo diagrama. Augimo diagrama sudaroma
remiantis regiono, alies vaik populiacijos fizin s b kl s rodikliais ir tikslinama kas 10 met .
Augimo diagramoje naudojami tik tam tikri, pa ymintys rodiklio kokybin strategin pasikeitim
intervalai: 3- ias, 10-tas, 25-tas, 50-tas, 75-tas, 90-tas, 97-tas. ie intervalai rei kia, kad
tiriamojo rodiklio po ymis sutinkamas ma esnis (didesnis) nei nubr ia intervalas. Pvz., 3- ioji
procentil – tai toks tiriamojo rodiklio dydis, u kur ma esnis pasitaiko tik 3% visos tirtos
populiacijos. Tarpai tarp procentili interval vadinami “koridoriais” arba “kanalais”. Yra
skiriami tokie pagrindiniai “koridoriai”:
I-mas: jis apima dyd ius iki 3- ios procentil s – tai labai emi rodikliai.
II-as: yra tarp 3- ios ir 10-os procentil s – tai emi rodikliai.
III- ias: tarp 10-tos ir 25-tos procentili – tai apy emiai dyd iai.
IV-tas: tarp 25-tos ir 50-tos procentili .
V-tas: tarp 50-tos ir 75-tos procentili .
IV ir V koridori dyd iai yra vidutiniai. Tai rodiklio norma.
VI-tas: tarp 75-tos ir 90-tos procentil s, tai apydid iai rodikliai.
VII-tas: tarp 90-tos ir 97-tos procentil s, tai auk ti rodikliai.

VIII-tas: apima dyd ius vir 97-tos procentil s, tai labai auk ti rodikliai.
Augimo diagramose gali b ti pateikiamos vienmat s procentil s skal s. J pagalba
vertiname pavienius rodiklius. Fizin s b kl s harmoningum vertinti galima kompleksi kai
naudojant keli rodikli , pvz.: gio ir svorio vienmates procentiles skales, lyginant ar
duomenys papuola t pat ar gretim procentili kanal . Naudojamos ir dvimat s procentil s
skal s, kuriose pagal
yra nustatytos ir kokio nors kito rodiklio reik
s. Dvimat se
procentil se skal se dviej koridori sistemoje pateikiamas gis (horizontal je) ir svoris
(vertikal je).
Rekomenduojame tokius fizin s b kl s vertinimo variantus;
I.Darnus (harmoningas) augimas (HA), kai gis normalus (N), t.y. atitinka am
arba
nukryp s nuo vidutinio leistinose ribose. iam variantui priskirtini vidutinio gio, apy emiai ir
apyauk iai vaikai bei auk ti ir emi vaikai (t.y. gis yra viename i interval tarp 3 ir 97%), kai
visi kiti j augimo rodikliai proporcingi giui, augimo greitis normalus arba saikingai nukryp s
nuo vidutinio (t.y.augimo greitis yra tarp tarp 3 ir 97%), pubertetinis augimo uolis normalus,
lytinis subrendimas (arba kaulinis am ius) be didesni nukrypim , vaikas nesiskund ia bendra
savijauta, yra aktyvus, bendra sveikatos b kl – be ypating poky . Vadinasi, io varianto
vaik fizin b kl sutrumpintai galime pa ym ti taip: HAN: vidutinio gio, HAN: apy emiai,
HAN: apyauk iai, HAN: auk ti, HAN: emi. Reik
atkreipti d mes ma us arba didelius
vaikus, jeigu jie skund iasi bendra savijauta, da nai serga, tam tikrame am iuje neima grei iau
augti (n ra pubertetinio augimo uolio), jeigu staiga sul ja arba ypa pagreit ja j augimo
greitis arba j gis labai skiriasi nuo t . Tokius vaikus reik
da naiu tirti, paskirti jiems
endikronologo konsultacij . Jeigu tokie vaikai niekuo nesiskund ia, neserga da niau nei kiti,
bendra savijauta gera ir vaikas aktyvus, t vai irgi auk ti arba emi – r pintis neverta, nes toks
yra vaiko augimo pob dis.
II.Darnus (harmoningas) augimas, kai gis yra kra tutinis (HAK) ir ai kiai neatitinka am iaus:
didesnis nei 97% (HAK: labai auk ti) arba ma esnis nei 3% (HAK: labai ma i), o visi kiti
rodikliai atitinka
, formuojasi proporcingai, funkciniai rodikliai ir lytinis brendimas (arba
kaulinis am ius) – taip pat be ry kesni nukrypim . Toki vaik augimo greitis gali b ti
vairus. Ypa reik
susir pinti, jeigu jis didesnis nei 97% arba ma esnis nei 3%, o
pubertetinis augimo uolis labai didelis arba jo visai n ra. Bendra savijauta ir sveikatos b kl –
vairi. Darniai augan ius, ta iau labai auk tus ir ypa labai emus vaikus da niau i tinka vairios
negalios. Vaikas gali niekuo ypatingu nesisk sti, b ti aktyvus, bendra sveikatos b kl taip pat
gali b ti normali, ta iau vis tiek tok vaik reik
da niau tirti, paskirti jam endokrinologo ir
genetiko konsultacijas. Ypa reik
susir pinti, jei toks vaikas da nai serga, skund iasi bendra
savijauta. Ypa atid iai reik
steb ti labai emus vaikus. Labai auk ti ir labai emi vaikai,
ypa pastarieji, da niau serga endokrinini liauk sutrikimais ir kitomis ligomis. Jeigu bendros
sveikatos b kl s poky
n ra, tyrimai normal s, endokrinin s ar kitos organin s patologijos
ra – vadinasi, toks vaiko augimo pob dis. Priminsime, kad laiku susir pinus ir pasteb jus
augimo sutrikimus, endokrinologai da nai juos gali koreguoti.
III.Nedarnus (neproporcingas arba neharmoningas) augimas (NHA), kai vienas ar keli vaiko
rodikliai formuojasi neproporcingai giui (t.y.nukryp nuo gio intervalo daugiau nei per vien
“koridori ”) arba vaikas pernelyg anksti arba v lai lyti kai subr sta. Susid rus su tokiu
nedarnaus augimo variantu reik
nurodyti ne tik
, bet ir nedarnaus augimo pob ,
pavyzd iui, NHA: vidutinio gio, svoris didelis arba NHA: auk tas, v luoja lytinis brendimas.
Apskritai ne taip svarbu, k ir kaip u ra ysime ar pa ym sime, svarbu, kad i esm s inosime,
kada reikia tarti po augimo sutrikim priedanga slypin
negali . Nedarniai augant vaik
privalu nuodugniai i tirti, rasti tokio jo augimo prie astis. Ypa atid iai reik
steb ti
patologinio svorio (dvimat je diagramoje vir 90% bei emiau 10%), labai liesus arba
nutukusius vaikus (pagal k no sud !), vaikus, kuri funkciniai rodikliai emi, ir, inoma
vaikus su lytinio brendimo sutrikimais. Ypa nepalankus variantas yra tuomet, kai vaikas ne tik
nedarniai auga, bet kartu yra ir kra tutinio gio (pavyzd iui, NHA: labai emas, svoris labai

didelis). B tina i tirti kitus toki vaik morfologinius bei funkcinius rodiklius (taip pat ir
pagalbinius), pasir pinti, kad juos ap
ir i tirt endokrinologas, genetikas ir ginekologas.
Darbo tikslas: nustatyti ir vertinti dviej mokini fizin i sivystym .
Darbo priemon s: gio matuokl ; medicinin s Ferbenkso svarstykl s, procentilinio
tyrimo metodo diagramos.
Darbo eiga:
1. gio matavimas. Matuojamasis stojasi ant gio matuokl s aik tel s, nugara glausdamasis
vertikal stov , J liesdamas trimis ta kais - u kulniais, tarpumente ir s dyne. Galv tiriamasis
laiko taip, kad i orin ausies landa ir apatinis akiduob s kra tas b
vienoje horizontalioje
linijoje.
rodo matuokl s skal , kur sustoja apatinis paslankios matuokl s lentel s kra tas.
ra omas matuojamojo gis.
2.K no mas nustatome medicinin mis svarstykl mis. Mokin sveriame su baltiniais ir
kelnait mis, be avalyn s. Sveriamasis turi stov ti ramiai svarstykli aik tel s viduryje. U lipant
ir nulipant svarstykl s turi b ti u skl stos, o atsklend iamos tik sv rimo metu. Prie sveriant,
taip pat pasv rus 15-20 mokini , svarstykli rodykl specialiais sraigteliais turi b ti
sureguliuojama. Pasv u sira ome sveriamojo svor .
3.Norint vertinti mokini fizin i sivystym , atlikus matavimus nustatomas tikslus am ius. Tam
matavimo datos atimam gimimo data. Pvz., 6 met vaikas yra nuo 5 met 6 m n. iki 6 met
5 m n. ir 29 d.; 7 met - nuo 6 met 6 m n. Iki 7 met 5 m n. 29 d. ir t.t.
4.Atlikus gio ir svorio matavimus, jie pa ymimi procentili augimo diagramose.
5.Atsi velgiant kok koridori pateko gio ir svorio rodikliai, apib dinamas vaiko gis, svoris
ir jo augimo harmoningumas.
Klausimai:
1.K vadiname fiziniu i sivystymu?
2.Kokius inote pagrindinius ir papildomus fizinio i sivystymo rodiklius?
3.Kokiu principu sudarytos procentilin s augimo skal s?
4.Kaip matuojamas vaiko gis ir nustatoma k no mas ?
5.Kaip nustatoma klinikin fizinio i sivystymo grup ?
6.Kokias inote procentili skales?
7.I vardinkite procentili interval skal s kanal reik mes.
8.Kokie vaikai pagal procentili skales vystosi neharmoningai?
9.Kokios prie astys sukelia nedarn fizin i sivystym ?
10.Kaip turi dirbti mokytoja su nedarniai besivystan iais vaikais?
MOKYKLIN S BRANDOS VERTINIMAS
Mokyklai subrendusiais reikia laikyti vaikus, kuri morfofunkcinis, psichinis ir socialinis
sivystymo lygis leid ia prad ti sistemingai mokytis ir aukl tis mokykloje.
Mokyklin branda gali b ti per ankstyva arba per v lyva. vairi autori duomenimis,
mokyklai subrendusi
eri met vaik b na 49-74%,
eri ir pus s met - 57-91%,
septyneri met - 82-97%, a tuoneri met - 95-99% vaik . Mokyklai nesubrend vaikai
neretai b na ir biologi kai nesubrend , jie da niau serga vairiomis l tin mis ligomis,
neurologin s sferos sutrikimais, esti menkiau fizi kai i sivyst . Dauguma mokyklai
nesubrendusi vaik nepaj gia sisavinti mokymo programos, blogai mokosi, sunkiai pranta
mokytis mokykloje, neretai tampa nepaklusniais, sunkiai aukl jamais vaikais arba, jei dirba
daugiau ir temptai, dar labiau sutrikdo sveikat , i ry ja j funkciniai sutrikimai, suserga
viena i l tini lig . Nustatant mokyklin brand b tina surinkti duomenis apie socialin pad .
vertinti biologin brand , vaiko fizin i sivystym , sveikat ir atlikti vaiko protin i sivystym
atskleid ian ius tyrimus.

Renkant inias apie vaiko socialin pad , eimos gyvenimo b , po
vaiko
sveikat , b sim jo mokym si, atkreipti d mes iuos momentus:
-ar eimoje vaikas pri rimas,
-ar vaikas kaprizingas, verksmingas, ar nesutrik s miegas, ar turi apetit …
-koks vaiko eimos mikroklimatas, socialin s ir higienin s bei sanitarin s s lygos.
Apie vaiko biologin brand sprend iama i vaiko gio, metinio prieaugio ir pastovi
dant skai iaus. Jeigu
eri met vaiko gis yra auk tesnis nei vidutinis, per metus priauga
ne ma iau kaip 4 cm ir turi bent vien pastov dant , vadinasi, vaikas biologi kai subrend s.
Biologinis am ius atsilieka nuo kalendorinio, jeigu bent du nurodyti rodikliai emesni.
Vaiko fizinis i sivystymas nustatomas bendra respublikoje prasta metodika. Klinikin
vaiko fizinio i sivystymo grup nustatoma pasinaudojant standartin mis lentel mis ( r.fizinis
sivystymas ir jo vertinimas).
Vaiko protin i sivystym atskleid ia special s tyrimai.. Atlikus J.Jirazeko modifikuot
A.Kerno test galima spr sti, ar vaiko psichomotorika brandi, ar jutimo organais jis suvokia
rei kinius ir daiktus, kaip jis m sto, ar sugeba tikslingai veikti, ar i sivyst s socialiai. is testas
ypa parodo pir koordinacijos lyg , vaiko orientacij erdv je, i dalies - d mesio pastovum ,
veiklos produktyvum ir darbingum . Vaiko motorikos i sivystym galima vertinti
motometriniu Ozereckio testu “I kirpti rat ”. Kalbos i sivystymas tiriamas garso tarimo testu,
atpasakojimu. Taip pat tiriama bendroji, laiko ir erdvin vaiko orientacija
Darbo tikslas: atlikti ir vertinti J.Jirazeko modifikuot A.Kerno test , Ozereckio test ,
garso tarimo, orientacijos testus.
Darbo priemon s: pusiau sulenktas standartinio formato popieriaus lapas, dvi 8x14
dyd io ir viena standaus vatmano popieriaus kortel , irkl s, kuri ilgis 12 cm ir kerpamosios
dalies 7 cm, su buku galu, kortel s garsams tikrinti, paveiksl lis.
Darbo eiga: Paruo iamas standartinis popieriaus lapas, jis sulenkiamas pusiau, jo
kampe ra omas vaiko vardas, pavard , am ius, tyrimo vieta ir data. Vienoje 8 x 14 dyd io
kortel je ra oma 1 cm auk io raid mis fraz “Eiva kartu”, kitoje 8 x 14 dyd io kortel je i 10
ta
i stoma penkiakamp fig ra taip, kad tarp ta
horizontaliai ir vertikaliai b
1 cm
nuotolis ( r.1 pav.). Standaus vatmano popieriaus kortel je nupie iame 5 cm diametro ry
rat , o aplink j i orin je ir vidin je pus je 2 mm atstumu dar po du ma iau ry kius ratus ( r.2
pav.). Pasiruo iame korteles, kuri kiekvienoje ra omas odis, turintis vien i gars r, l, s, ,
z, arba c ( r.3 pav.).
Mokykloje atliekamas darbas:
1.Vaikui arba vaik grupei i dalinami paruo ti lapai. Vaikas lap pasideda ant standesnio
lapo, de ine ar kaire ranka (kaip vaikui patogiau) pasiima pie tuk . Toje lapo pus je, kur
ra yta pavard , liepiame nupie ti fig . Antr u duot vaikas atlieka vidin je sulenkto lapo
pus je gav s kortel , nuo kurios kopijuoja u ra “Eiva kartu”. Tre
u duot vaikas
nukopijuoja nuo kortel s su geometrine fig ra. Atlikus ias u duotis lapai surenkami ir
vertinamas testas. Kiekviena u duotis vertinama 5 bal sistema (1- labai gerai, 5 - labai
blogai). J.Jirazeko modifikuoto A.Kerno testo vertinimo kriterijai parodyti 4 pav. Mokyklin s
brandos lygis nustatomas pagal trij u duo
sum . Mokyklai subrend vaikai nupie ia
mogaus fig
su visomis detal mis (akimis, kaklu, nosimi, pir teliais), tiksliai nukopijuoja
fraz ir geometrin fig . Jie turi surinkti ne daugiau kaip po 5 balus. Vidutini kai subrend
vaikai nupie ia mogaus fig , kuriai tr ksta kai kuri detali (n ra pir , aus , plauk ),
nukopijuoja tiksliai 4 raides, o geometrin je fig roje netiksliai i sto ta kus arba ne tiek, kiek
tur
b ti. Vidutini kai subrend vaikai surenka nuo 6 iki 9 bal . Mokyklai nesubrendusi
vaik fig ra primityvi, pvz., be liemens, j fraz ir geometrin fig ra netikslios arba visi kai
nepana ios, jie surenka po 10 ir daugiau bal .
2.Vaikui duodame standaus vatmano popieriaus lap su nupie tais 5 cm diametro ratais, kuri
vidurinis ry kesn s linijos (2 pav.). irkl mis vaikas per minut turi i kirpti ry ki
linija
nupie
rat . Laikas fiksuojamas sekundometru arba laikrod iu su sekund
rodykle. Per

minut vaikas turi i kirpti ne ma iau kaip 8/9 rato ir padaryti ne daugiau kaip 2 klaidas, t.y.
perkirpti greta nupie to rato linij . Jeigu vaikas dirba blogai, test leid iama dar kart
pakartoti. Jeigu ir antr kart per 1 minut nesp ja i kirpti 8/9 rato ir padaro daugiau kaip dvi
klaidas, vadinasi, jo motorika i sivys iusi nepakankamai.
3.Kaip vaikas taria garsus vertiname rodydami korteles, kuriose sura yti od iai. Jeigu vaikas
nemoka skaityti, pra ome kartoti od ius. od iai parenkami, taip, kad tikrinami garsai b
ir
prad ioje, ir viduryje od io, pvz.: ratas-grybas-traktorius-laivas-lizdas-televizorius-s siuviniskastuvas- uniukas-pie tukas-ki kis-be ion -zyl virblis-med iai-e ys-cukrus- erp -kojakupranugaris. Vaikams tariant od ius, fiksuojamos visos gars tarimo klaidos. Jeigu vaikas
nesugeba taisyklingai i tarti bent vieno i nurodyt gars , vadinasi jis u duoties neatliko (-), jo
gars tarimas netobulas.
Apie vaiko kalbos brand sprend iame i to, kaip jis geba atpasakoti, kas yra
paveiksl lyje.
4.Vertiname bendr vaiko orientacij (pavard , vardas, metai, nam adresas, eimos sud tis,
kokia transporto priemon yra gatv je, koks draugas, kur jis gyvena). Laiko orientacij (koks
met laikas ir kod l taip galvoja, kokia iandien savait s diena, kokia savait s diena buvo
vakar, bus rytoj, kas ilgiau: valanda ar diena, diena ar savait ; koks dabar m nuo, kuri dabar
valanda, kuri bus kita valanda). Erdvin orientacij (kas auk tesnis: spinta ar stalas; kas
platesnis: stalas ar k ).
Mokyklai subrend vaikai gerai koordinuoja pir judesius, koncentruoja d mes , gerai
sivys iusi j kalba bei kitos auk tosios nervin s funkcijos.
Mokyklai nesubrendusi vaik atsilieka kai kurios protin s funkcijos, bendra
orientacija, laiko ir erdv s orientacija, galvosena, kalbos i sivystymas ir kt.
Klausimai:
1.Nusakykite mokyklai subrendusio vaiko savybes.
2.Nusakykite mokyklai nesubrendusio vaiko savybes.
3.Koki duomen reikia mokyklinei brandai vertinti?
4.Kokios inios renkamos apie vaiko socialin pad ?
5.Kaip nustatoma biologin branda?
6.Kaip atliekamas A.Kerno-J.Jirazeko testas?
7.Kaip vertinamas A.Kerno-J.Jirazeko testas?
8.Kaip atliekamas ir vertinamas Ozereckio testas?
9.Kaip vertinamas vaiko gars tarimas?
10.Kaip tiriama vaiko orientacija?
1 pav.
Kortel s J.Jirazeko A.Kerno testui atlikti

Eiva kartu

• • •
• • • •
• • •

2 pav.
Motometrinis tyrimas

3 pav.
Kortel s vaiko gars tyrimui vertinti

Kiti junginiai:
Laivas-lizdas-televizorius.
siuvinis-kastuvas.
Be ion -zyl .
ol virblis-med iai-e ys.
Cukrus- erp -pa
os.
Ragas-kupranugaris.

4 pav.
J.Jirazeko A.Kerno testo vertinimas

Pie in lyje skai iais pa ym ta, keliais balais vertinama u duotis.
I u duotis - nupie tas mogeliukas.
1.- mogaus fig ra nupie ta su visomis detal mis.
2.-tr ksta kai kuri detali .
3.-n ra kaklo, aus , plauk , pir .
4.-primityvi fig ra.
5.- mogaus fig ra be liemens.

II u duotis - nukopijuota fraz :
1.-tiksli fraz s kopija.
2.-skaityti galima, bet nepatogu.
3.-tiksliai para ytos ne ma iau kaip 4 raid s.
4.-tik atskir raid detali rinkinys.
5.-nepana i fraz .
III u duotis - nukopijuota geometrin fig ra.
1.-tiksliai nukopijuota geometrin fig ra.
2.-ta
skai ius tas pats, tik netiksliai i styti.
3.-pana u reikiam geometrin fig , tik ta
skai ius netikslus.
4.-netiksli fig ra ir ta
skai ius.
5.-pana umo visai n ra.

KLAS S I PLANAVIMAS, MIKROKLIMATAS, AP VIETIMAS, SANITARIN
PRIE
RA
Pagrindin mokinio darbo vieta mokykloje - klas , kabinetas, laboratorija. Jie turi b ti
suplanuoti ir rengti atsi velgiant galiojan ius higienos reikalavimus. Klas s, kabineto plotas
turi b ti nema esnis kaip 50 m2, laboratorijos - 66 m2. Bendrojo lavinimo mokykloje
kiekvienam moksleiviui klas je rengiama higienos reikalavimus atitinkanti ne ma iau kaip 2 m2
ir 4,4 m3 - t rio darbo vieta, atsi velgiant jo
, reg , klaus ir kt. Specialiose internatin se
mokyklose, kur mokomi vaikai su smegen disfunkcijomis, sutrikusius intelektu - 2,2 m2,
mokyklose, kur mokomi vaikai su sutrikusia klausa ir rega - 3,2 m2, o tose mokyklose kur
mokomi vaikai, patiriantys poliomielito pasekmes ar turintys fizini sutrikim , kiekvienam
mokiniui turi tekti 3,5 m2 patalpos ploto ir ne ma iau kaip 6,6 m3 t rio.
Klas s mikroklimat rodo fizin s, chemin s ir mikrobiologin s oro savyb s. Lietuvos
klimato zonoje optimali klas s temperat ra 18-210C. Klas s temperat ra n ra pastovi, ji
svyruoja. Patalp oro vertikalus ir horizontalus temperat
skirtumas turi b ti ne didesnis kaip
0
(2-3) C. Per pamok temperat ra gali pakilti ne daugiau kaip 40C. Jei klas netinkamai
ildoma ir v dinama, ie rodikliai pa eid iami, mokiniams neper alti ar neperkaisti pad s
tinkama apranga, mityba, motorinis aktyvumas ir kitos priemon s. Kiek ilumos patenka
aplink , pareina ir nuo oro dr gm s. Patalpoje turi b ti palaikoma optimali 40-60% santykin
oro dr gm . Vaikams kv puojant kei iasi aplinkos oro chemin sud tis: ma ja deguonies
(O2), daug ja anglies dioksido (CO2) ir kit med iag . Ar klas s oras grynas sprend iama i
CO2 koncentracijos, kuri neturi vir yti 0,09%. Vienas i b
leid ian
patalpoje palaikyti
tinkam temperat , dr gm , oro chemin sud - gerai v dinti patalp . Ar tai gerai daroma,
rodo oro jud jimo greitis, kuris matuojamas sparneliniu anemometru. Optimalus oro jud jimo
greitis klas je turi b ti ne didesnis kaip 0,2 m/s. Manoma, kad kai toks oro jud jimo greitis,
visas klas s oras pasikei ia 3-4 kartus ir mokinys per pamok gauna apie 12-16 m3 gryno oro.
Nema a dalis oro klas patenka per orlaides. Norint, kad oras klas je pasikeist 3 kartus, 50
m2 grind plotui turi tekti 1 m2 atvir orlaid ploto. santyk nusako aeracijos koeficientas
(AK turi b ti lygus 1:50). Per pertraukas klas b tina gerai i dinti skersv ju. V dinimo
trukm per pertraukas pareina nuo oro temperat ros: kada ji yra nuo 0 iki 100C, klas
dinama 3-10 min., nuo 0 iki 50 v dinama 2-5 min., nuo -5 iki -100C v dinama 1-3 min.,
emesn nei -100C - iki 1,5 min. Nustatydami, kiek laiko reikia skersv ju v dinti klas , galime
vadovautis ir klas s temperat ros pakitimu. Taip i dinus pamokos prad ioje klas s
temperat ra turi b ti optimali.
Anglies dioksido (CO2), sieros vandenilio (H2S), amoniako (NH4), sieros dioksido
(SO2), dulki , bakterij koncentracijos tyrimai leid ia vertinti sanitarin ir higienin klas s

kl , ar tinkamai ji v dinama ir valoma, taip pat mokini ir mokytojo higienin kult . CO2
koncentracija neturi vir yti0,009%, H2S - 1,0 mg/m3, NH4- 0,06 mg/m3, SO2 - 0,05 mg/m3,
dulk s - 0,15 mg/m3, mikroorganizm skai ius neturi vir yti 400 kubiniame metre.
Didel tak mokinio savijautai, darbingumui turi triuk mas ir ap vietimas.
Triuk mas - tai netvarkingas vairaus stiprumo ir da nio garso bang mi inys,
sukeliantis nemalonius klausos jutimus ir klausos nuovarg . Kasdien pasikartojantis klausos
nuovargis tampa progresuojan io klausos silpn jimo, vegetacini funkcij (kv pavimo, irdies
ritmo, kraujosp io), miego, protinio darbingumo ir kito sutrikimo prie astimi. Triuk mas
matuojamas triuk moma iu. Triuk mo stiprumo vienetu laikomas decibelas (dB), rodantis, kiek
kart matuojamas garsas savo logoritmine reik me didesnis u gird jimo slenkst (10-16 w/cm2).
Klas je triuk mas per pamok neturi vir yti 40 dB. Triuk
klas je labai padeda ma inti
statinio architekt ra ir gera statyba, interjeras, mokymo proceso organizavimo, mokini elgesio
reguliavimo priemon s.
Ap vietimas gali b ti nat ralus, dirbtinis ir mi rus, turi b ti pakankamas ir tolygus.
vertinti klas s ap vietimo stiprum galima i matavus liuksmetru. Ap vietimas, kuriuo
ap vie iama klas nuo dangaus skliauto, yra nat ralus. Nat ralus ap vietimas priklauso nuo
patalpos lang i stymo. M
klimato zonoje optimaliausia klas s langus i styti piet ,
ryt , pietry
ir pietvakari pus je - ne ma iau kaip 75%. Pie imo, brai ybos kabinetai gali
ti i styti
iaur . Nat ralus ap vietimas klas je, mokinio darbo vietoje, turi b ti ne
ma esnis kaip 600 lx, brai ybos, pie imo, nam ruo os (siuvimo) kabinetuose - 1200 lx.
Tiksliau vertinti nat ralaus ap vietimo b kl leid ia nat ralaus ap vietimo koeficientas (NAK).
Jis apskai iuojamas pagal formul :
ap vietimo stiprumas patalpos viduryje (lx)
NAK=
x 100
ap vietimo stiprumas tuo pat metu lauke (lx)
NAK klas je turi b ti ne ma esnis kaip 1,5%, brai ybos, pie imo kabinetuose 2%, mokykl internat klas se, kur mokosi vaikai su regos ir klausos sutrikimais - 2,5%. Ap vietim klas je
mokytojas gali vertinti ir netur damas liuksmetro. Vienas rodikli , apib dinan
nat ralaus
ap vietimo stiprum , yra viesos koeficientas ( K). Tai lang stikl ploto santykis su klas s
grind plotu. Klas je 4-5 m2 grind ploto turi tekti 1 m2 stiklo ploto, t.y. K turi b ti 1:4, 1:5.
Jei is santykis ma esnis, reikia papildomo dirbtinio ap vietimo. Nat ralaus ap vietimo
tolygum rodo gilumos koeficientas (GK) ir dangaus plotas, kur mokinys mato i savo darbo
vietos. GK - tai atstumo nuo grind iki vir utinio lang stiklo kra to santykis su atstumu iki
prie ingos langams sienos (da niausiai tai patalpos plotis). GK turi b ti 1:2. Kitas i
netiesiogini nat ralaus ap vietimo tolygumo rodikli yra dangaus skliauto plotas (DSP),
kur mokinys mato pro lang i savo darbo vietos. Ap vietimas geras, jei mokinio matomo
dangaus skliauto plotas u ima 2/3 lango ploto, patenkinamas - ½ ir blogas jei 1/3. Ap vietimo
tolygum dar rodo viesos kritimo kampas KK), kuris susidaro ties mokinio darbo vieta.
viesos kritimo kamp apskai iuojame padalindami lango auk (a) i atstumo, kur sudaro
toliausiai nuo lango nutolusi darbo vieta (b), naudodami formul :
a
= tgα
b
Toliausiai nuo lango nutolusioje darbo vietoje jis turi b ti ne ma esnis kaip 270 (tgα≥0,509).
Nat ralaus ap vietimo stygius i dalies kompensuojamas, racionaliai i
ius mokyklinius
suolus ir susodinus mokinius.
Dirbtinis ap vietimas naudojamas tuomet, kai nepakanka nat ralaus. Pagal ap vietimo
jie skirstomi bendr , vietin ir mi , pagal ap vietimo tip - kaitrin ir liuminescencin .
Liuminescencinis ap vietimas geresnis, nes jo viesos spektras artimesnis nat raliam. Dirbtinio

ap vietimo normatyvai pateikiami 1 lentel je. viesos altiniai klas je turi b ti i styti taip,
kad viesa patalpoje pasiskirstyt tolygiai. Jei klas s lenta ap vie iama nepakankamai (kai
vie ia kaitrin s lempos, vertikalios plok tumos matavimais ap vietimo stiprumas prie lentos
turi b ti 150 lx, o kai vie ia liuminescencin s lempos - 300 lx), b tina prie jos rengti vietin
ap vietim . Kaitrin s lempos privalo tur ti gaubtus, i sklaidan ius vies . Jei liuksmetro n ra,
mokytojas ap vietim klas je gali vertinti apskai iuodamas santykin 1 kvadratinio metro
ap vietimo galingum (koef.K).
lemp skai ius x vienos lempos galingumas (W)
K=
grind plotas m2
Ap vietimo santykinio galingumo (K) normatyvai pateikiami 1 lentel je.

1 lentel
MA IAUSIAS PATALP AP VIETIMAS (NUO BENDROJO AP VIETIMO)
Eil
.Nr
.

Patalpos
pavadinimas

Ap vietimas liuksais
lx
liumin.
500

kaitrinis
300

1.

Brai ybos,
pie imo

2.

Siuvimo
dirbtuv s

400

200

3.

Klas s,
kabinetai,
laboratorijos,
bibliotekos,
med io, metalo
apdirbimo
dirbtuv s,
gyv.gamtos
kamp.
Grup s
kamb.,muzikos
ir gimnast.klas ,
sporto sal ,
valgykla,akt
sal , mokytoj
kambarys,direkt
oriaus
kabin.,ra tin ,ka
nceliarija,gydytoj
o kabinetas
Rekreacin s
patalpos

300

150

200

100

150

75

4.

5.

Numatomo
ap vietimo lygis

Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo
grind
Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo
grind
Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo
grind

Santykinis
galingumas w/m2
liumin.
82

kaitrinis
80

25

64

20

48

Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo
grind

13

32

Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo

10

24

6.

7.

8.

Vestibiuliai,r bin
s,koridoriai,laip
tin s
Izoliatorius

Veranda,sanitari
niai
mazgai,internati
ni m-kl
miegamieji
kamb.

100

50

100

50

75

30

grind
Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo
grind
Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo
grind
Horizontaliai
matuojant 0,8 m nuo
grind

7

16

5

9,6

5

9,6

Klas s ap vietim didina ar ma ina aplinkos (sien , lub , grind , bald ) spalvos; tai
rodo spalv atspind io koeficientas (AK) - r. 2- lentel .
2 lentel
SPALV
Eil
Spalva
.Nr
.
1. Balta
2.
viesiai geltona
(dramblio kaulas)
3. Salotin (geltonai
alia)
4.
viesiai geltona
5.
viesiai m lyna
6.
viesiai alia

VIESOS ATSPIND JIMAS

viesos
atspind io
koef.(AK)
0,85
0,75

Spalva

AK

0,25
0,23

0,70

7.Geltonai ruda
8. v.raudona
9.Tamsiai alia
10.Tamsiai pilka

0,55
0,45
0,42

11.Tamsiai raudona
12.Tamsiai m lyna
13.Juoda

0,10
0,10
0,04

0,15

Lubos da omos baltai, sienoms da yti tinka viesiai alia, viesiai geltona, viesiai rausva (AK
ne ma esnis kaip 0,60). Grindys da omos viesi ton da ais (AK ne ma esnis kaip 0,25).
Bald pavir iaus atspind io koeficientas tur
b ti 0,11-0,45. Tinkamiausia nat ralaus med io
spalva, bet gali b ti ir vairaus intensyvumo alios spalvos atspind iai. Klas s lenta gali b ti
tamsiai alios arba tamsiai rudos spalvos (0,10-0,20%). Svarbu ir tinkamai suderinti spalv
intensyvum . Nustatyta, kad optimaliausia klas s lentos, mokyklinio suolo pavir iaus ir
siuvinio bei knygos popieriaus spalv derinys yra 0,20-0,40-0,80 (santykis 1:2:4). Kad b
geresnis nat ralus ap vietimas, b tina lang stikl i orin pus valyti ne re iau kaip 4 kartus
per mokslo metus, o vidin pus - kart per m nes . Neu statyti palangi g mis ar daiktais.
Ne var s stiklai sulaiko apie 40% viesos. Klas s turi b ti perda omos ir atnaujinamos ne
re iau kaip vien kart per 2 metus.
Laikantis sanitarijos ir higienos reikalavim , b tina klas reguliariai valyti. Klas
valoma dr gnai po pamok , mokyklose - internatuose po pamok , pamok ruo os, po b reli
si mim . Valomos dulk s nuo suol , palangi , plaunamos grindys, nuvaloma lenta ir kt.
Klas s valymo inventorius turi b ti laikomas tam tikslui skirtoje vietoje, pa enklintas ir grie tai
draud iama j naudoti kitoms mokyklos patalpoms valyti. Padid jus infekciniam sergamumui,
pvz., gripo, dizenterijos epidemij metu, klas valoma dezinfekciniais skiediniais: nuskaidrintu
0,5-1,0% chlorkalki skiedini , kalcio hipochloridu ir kt.

Darbo tikslas: vertinti klas s, auditorijos suplanavim , oro fizines savybes, ap vietim ,
sanitarin higienin prie
.
Darbo priemon s: centimetro juostel , termometras, psichrometras, psichrometro
lentel , liuksmetras.
Darbo eiga: i matuojamas klas s ilgis, plotis, auk tis, lang stikl dydis. S siuvinyje
nubrai omas klas s planas, kuriame pa ymimi pagrindiniai matavimai, lang orientacija, bald
stymas, nurodomi atstumai tarp j . Apskai iuojamas klas s plotas, t ris, lang stikl
plotas, kiek ploto ir kubat ros tenka vienam mokiniui.
I matuojama klas s temperat ra. Ji matuojama ar iausiai ir toliausiai nuo lango
esan ioje darbo vietoje bei klas s viduryje ties lubomis ir 1,5 m nuo grind . Apskai iuojama
vidutin klas s temperat ra ir jos vertikal s bei horizontal s svyravimai. Temperat ra
matuojama pamokos prad ioje ir pabaigoje.
Psichrometru ir psichrometrine lentele nustatome santykin oro dr gm .
Apskai iuojame klas s aeracijos koeficient . Tam reikia i matuoti atidarom orlaid
plot ir rasti jo santyk su grind plotu. Barometru nustatomas oro sl gis.
Matuodami nat ral ap vietim liuksmetru, randame geriausiai ir blogiausiai ap viest
klas s viet . I
dyd
apskai iuojame vidutin nat ral klas s ap vietim . Liuksmetru
matuojame ap vietimo stiprum lauke. Apskai iuojame NAK, taip pat K, GK, viesos
kritimo kamp . Liuksmetru i matuojame dirbtinio ap vietimo stiprum . Tiksliausiai j
matuosime tamsiuoju paros metu. Apskai iuojame dirbtinio ap vietimo 1 m2 galingum .
Apib diname klas s interjer ir sanitarin bei higienin b kl . Gautus matavimo ir tyrimo
rezultatus sura ome s siuvin . Atliekame j analiz ir pateikiame pasi lymus. Duomenis
sura ome schemoje nurodyta tvarka.

KLAS S TYRIMO SCHEMA
I.KLAS S SUPLANAVIMAS:
1.Nubrai yti klas s plan .
2.Nustatyti patalpos lang i stym .
3.Apskai iuoti patalpos ilg , plot , auk , plot , t
4.Apskai iuoti patalpos plot vienam mokiniui.
5.Apskai iuoti patalpos t vienam mokiniui.

.

II.KLAS S MIKROKLIMATAS:
1.I matuoti klas s oro temperat :
a)vidutin ,
b)horizontalius temperat ros svyravimus,
c)vertikalius temperat ros svyravimus,
d)temperat ros svyravimus per pamok (laik ).
2.I matuoti klas s oro santykin dr gm .
3.Apskai iuoti klas s v dinimo rodiklius:
a)oro jud jimo greit ,
b)aeracijos koeficient (AK).
4.Nustatyti klas s oro sl .
III.KLAS S AP VIETIMAS:
1.Apskai iuoti ap vietimo pakankamumo rodiklius:
a)i matuoti mokinio darbo vietos ap vietim (lx);
b)apskai iuoti NAK (nat ralaus ap vietimo koeficient ),

c)apskai iuoti K ( viesos koeficient ).
2.Apskai iuoti nat ralaus ap vietimo tolygumo rodiklius:
a)apskai iuoti GK (gilumos koeficient ),
b)apskai iuoti dangaus skliauto KK ( viesos kritimo kamp ), pro lang matom skliauto
plot .
3.Apskai iuoti dirbtinio ap vietimo rodiklius:
a)nustatyti kiekvienos darbo vietos ap vietim (lx),
b)apskai iuoti klas s vidutin ap vietimo stiprum (lx),
c)nustatyti ap vietimo tolygum ,
d)apskai iuoti ap vietimo galingum (koef.K).
IV. VERTINTI KLAS S SUPLANAVIM , MIKROKLIMAT IR AP VIETIM .
V. VERTINTI KLAS S INTERJER HIGIENOS PO
RIU.
VI. VERTINTI KLAS S SANITARIN B KL IR PRIE
.
V.I VADOS IR REKOMENDACIJOS.
Klausimai:
1.Kokie higienos reikalavimai keliami klas s suplanavimui?
2.Kokie turi b ti klas s interjeras?
3.Kaip ir kada v dinama klas ?
4.Kaip matuojame klas s temperat
ir dr gm ?
5.Kokie klas s ap vietimo higieniniai reikalavimai?
6.Apib dinkite klas s sanitarin s prie ros reikalavimus.

KLAS S BALD KOMPLEKTAVIMAS, I
STYMAS IR MARKIRUOT .
MOKINI SUSODINIMAS IR LAIKYSENA
Mokyklos baldai skirstomi pagrindinius, pagalbinius ir sanitarin bei higienin rang .
Pagrindiniams baldams priskiriame: mokinio suolus, klas s lent ir mokytojo stal su k de.
Pagalbiniai baldai: spintos mokymo priemon s, stendai, plakatin s ir baldai, b tini technin ms
bei vaizdin ms mokymo priemon ms panaudoti. Sanitarin bei higienin ranga - tai vandens
iaupas su kriaukle, iuk liad
ir markiruotas klas s valymo inventorius. Labai da nai
netinkamai parinkti, sukomplektuoti ir i styti baldai yra mokinio regos, laikysenos,
kraujotakos sutrikim ir nepakankamumo darbingumo prie astis. Pasirenkant baldus b tina
vadovautis iais principais:
1.Baldai komplektuojami atsi velgiant mokomojo proceso poreikius.
2.Parinktieji baldai, j konstrukcija, i stymas neturi aloti mokini sveikatos.
3.I darbo vietos mokinys turi gerai matyti vaizdines priemones, kas ra oma lentoje, ir gerai
gird ti mokytojo kalb .
4.Klas s bald i stymas, konstrukcija ir apdaila privalo esteti kai derintis su interjeru.
Jau yra prasta suolus klas je i styti dviem, trim eil m, priekyje statyti ma esnius,
gale - didesnius suolus, nepamir tama taip pat, kad nat rali viesa turi kristi mokiniui i kair s
pus s. Tais atvejais, jei pamokos metu nereikia naudotis klas s lenta, o dirbama grup mis ar
kitais b dais, suolai gali b ti sustatomi pusra iu, ratu, grup mis ir pan. Svarbu, kad b
pakankamas stalo pavir iaus ap vietimas, kad b
i laikoma taisyklinga k no laikysena dirbant
ir moksleiviai gal
laisvai i eiti i suolo. Statant baldus trimis eil mis, atstumas nuo i orin s
sienos iki pirmos suol eil s turi b ti 0,6 m, o tarp eili - 0,6 m, nuo vidin s sienos iki
paskutinio suolo - 0,4 m. Atstumas nuo lentos iki pirm
suol - (2,6-3,0) m. Statant baldus
keturiomis eil mis, atstumas nuo klas s lentos iki pirm suol turi b ti ne ma esnis kaip 3 m,

nuo i orin s sienos iki pirmos suol eil s - 0,8 m, tarp eili - 0,6 m. Pagalbinius baldus
rekomenduojama statyti klas je tik tada, kai yra pakankamai vietos. Technin s mokymo
priemon s, televizija, kino projekcin aparat ra, kompiuteriai ir kt. rengiamos ir naudojamos
laikantis atitinkam higienos rekomendacij .
Klas s lenta pradin se klas se kabinama 0,75 m nuo grind , vidurin se ir vyresn se
klas se - 0,8 ir 0,9 m nuo grind . Klas s lentos plotis tur
b ti ne didesnis kaip 4 m, auk tis pradin se klas se 0,9 m, vidurin se - 1 m ir vyresn se klas se - 1,2 m. Kad i klas s gilumos
lenta b
gerai matoma, pradin se klas se prie lentos gali b ti rengiamas 30 cm
paauk tinimas. Klas s lentos ap valgos kampas i kra tutini suol turi b ti ne ma esnis kaip
35 laipsniai. Klas s lentos apa ioje turi b ti lovelis, d ut , ra ymo ir valymo inventorius,
pavir ius turi b ti matinis, gali b ti tamsiai alios arba rudos ir juodos (brai ybos kabinetams)
spalvos.
Jeigu suolai neturi standarto ymeklio, jie markiruojami. Tam naudojamasi Flerovo
liniuote, kurioje pa ym ti standartiniai suolo matavimai ( r.lentel ).

Baldo
Nr.

Spalvinis
ym jimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oran in
Violetin
Geltona
Raudona
alia
M lyna

Mokinio
gio Stalo
s auk tis Suolo
intervalai cm
pavir iaus
nuo grind
distancija
auk tis
nuo
grind cm
100-115
46
26
-3
115-130
52
30
-4
130-145
58
34
-5
145-160
64
38
-6
160-175
70
42
-7
vir 175
76
46
-8

Gaminant ir naudojant mokyklos suolus b tina laikytis
higienos reikalavim :
1.Suolo dydis ir jo konstrukcija turi atitikti vaiko
ir jo k no proporcijas.
2.Suol ir k
pavir ius turi b ti viesus, glotnus, matinis, lengvai valomas, atsparus
plaunamosioms ir dezinfekuojan ioms med iagoms.
3.Mokyklos suolas turi b ti lengvas, be a tri kamp ir briaun .
Parinkdami klas je mokiniui pastovi s jimo viet , vadovaujam s tokiais kriterijais:
1)vaikas privalo s ti suole, atitinkan iame jo
;
2)kai tinkamo dyd io suolo n ra mokin geriau sodinti truput didesn , o ne ma esn suol ;
3)vaiko s jimo vieta turi b ti parenkama atsi velgiant jo reg jim , klaus ir kit vaiko
patologij . Blogai matantys ir neprigirdintys vaikai turi s ti ar iau lentos ir mokytojo. Jei ie
mokiniai auk tesni nei u pakalyje s dintys, jie turi b ti sodinami kra tin se eil se atitinkamo
dyd io suol . Jei moksleivi rega pakankamai koreguota akiniais ir ie juos nuolat d vi, jie gali
ti bet kurioje klas s vietoje j
atitinkan iame suole;
4)ne re iau kaip du kartus per mokslo metus rekomenduojama mokinius persodinti, t.y.
jusius kra tin je eil je persodinti ar iau lango.
Vien tik teisingai susodinus dar neugdoma taisyklinga mokinio laikysena. Jos reikia
mokti ir vaikai turi j i siugdyti. Tai pasiekiama nuolat lavinant ir stiprinant vaiko kaklo,
liemens ir gal ni raumenis, nuolat ugdant ir kontroliuojant laikysen per pamokas, atliekant
nam darbus laisvalaikiu. Taisyklinga laikysena - tai tokia mokinio s jimo, ra ymo,
stov jimo, skaitymo ir jud jimo poza, kuri j ma iausiai vargina, netrikdo atskir k no dali
kraujotakos, skatina normal audini , organ augim ir vystym si ( r.lab.darb “Mokini
sveikata ir sergamumas”). Taisykling lai kysen padeda ugdyti suolo diferencija ir suolo
distancija. Suolo diferencija - tai vertikalus atstumas nuo vidinio stalelio kra to iki k s

orinio kra to. Jis turi b ti lygus atstumui nuo k s pavir iaus iki alk s, kai ranka nuleista,
prid jus dar 5-6 cm. Suolo distancija - tai horizontalus atstumas nuo stalo vidinio kra to. Suolo
distancija gali b ti teigiama, nulin ir neigiama. Teigiama, kai k s kra tas atitol s nuo stalo
kra to, nulin - kai abiej kra
linija yra vertikali, ir neigiama, kai k s kra tas palenda 2-3
cm po stalo kra tu. Suolo distancija turi b ti neigiama.
Darbo tikslas: su ym ti suolus, i analizuoti, kaip i styti baldai, susodinti mokiniai ir
kokia j laikysena pamok metu.
Darbo priemon s: Flerovo liniuot , centimetro juostel , bald i stymo klas je bei
mokini susodinimo u duotys.
Darbo eiga: studentas pagal pateiktas u duotis i sto klas s schemoje baldus,
susodina mokinius. Pasigamina Flerovo liniuot , sumarkiruoja suolus. Mokykloje i analizuoja,
kaip pasirinktoje klas je susodinti mokiniai ir sukomplektuoti baldai. Stebi mokini laikysen
pamok metu. Pateikia d stytojui higieniniu po riu pagr st analiz ir pasi lymus.
Klausimai:
1.Kaip skirstomi mokyklos baldai?
2.Principai, kuriais remiantis parenkami mokyklos baldai.
3.Kaip i stomi suolai klas je?
4.Higienos reikalavimai klas s lentai.
5.Kokie matavimai Flerovo liniuot je?
6.Kaip parinkti mokiniui suol ?
7.Kaip parinkti mokiniui s jimo viet ?
8.Kas padeda ugdyti taisykling laikysen ?
PAMOKOS CHARAKTERISTIKA FIZIOLOGIJOS IR HIGIENOS PO

RIU

Pagrindin mokymo forma yra pamoka. Vienas i svarbiausi pamokos organizavimo
higienos reikalavim yra tinkama pamokos trukm . Pirmoje klas je pamokos trukm drauge su
5 minu
dinamine pertrauk le - 35 minut s. Vidurin se ir auk tesn se klas se pamokos
trukm - 45 minut s. Kai pradin s klas s mokomos vidurin s mokyklos sistemoje, pamokos
trukm - 45 min., tik tada si loma pamok dalinti dvi dalis po 20 min. su 5 min. pertrauka.
Kitas svarbus pamokos higieninis reikalavimas - jos organizavimas. Sudarant pamokos
plan , reikia atsi velgti mokini darbingumo kaitos per pamok d snius. Pamokos prad ioje
yra sidirbimo periodas, kurio trukm pirmoje pamokoje 10 minu , kitose - 5 minut s. Toliau
- maksimalus darbingumo periodas. Jo trukm priklauso nuo mokinio am iaus, i sivystymo,
sveikatos b kl s bei kit veiksni . Nema
tak turi aplinkos s lygos: mikroklimatas,
ap vietimas, mokyklos suolas, mokytojo asmenyb ir kt. Pradini klasi mokini maksimalaus
darbingumo periodo trukm 15-20 minu , vidurini - 25-30 minu , auk tesni klasi - 3035 minut s. iuo periodu turi b ti ai kinama nauja med iaga, sud tingos login s u duotys,
ra omi kontroliniai darbai. Pamokos pabaigoje, kai mokiniai nuvargsta, pastebima, kad
darbingumas ma ja. io periodo trukm 10-15 minu . Nuo mokytojo pedagogin s patirties
ir higienos ini pareina ar maksimalaus darbingumo periodas bus trumpesnis, ar ilgesnis.
Mokini protin darbingum veikia, taip pat padeda nuovargio profilaktikai pamok
metodika. Per pamokas b tina tinkamai derinti mokini veiklos r is (skaitym , ra ym ,
skai iavim , logini u duo
sprendim , mokytojo ir garso ra klausym , videofilm ,
vaizdin s med iagos per
, relaksacijos ir pedagogines pertrauk les bei kitas veiklos r is),
numatyti, kiek j bus pamokoje, suderinti sunkius dalykus su emocionaliais. Nuo mokini
veiklos r
praeina pamokos vairov ( ). Pamokoje gali b ti nedaug veiklos r
, pvz. iki 5
- vairov menka ( m), vidutinis kiekis, pvz. Nuo 5 iki 8 vairov vidutin ( v) ir daug veikolos
- 9 ir daugiau, tada vairov didel ( d).

Mokinio organizmo funkcin b kl pareina ir nuo pamok sunkumo (S) bei
emocionalumo (E). Lengvomis (Sl) pamokomis laikomos tos, kuriose kartojama med iaga
vidutinio sunkumo (Sv) - kuriose yra logini u duo , o sunkios (Ss) - kuriose reikia ne tik
analizuoti logines u duotis, bet ir k rybi kai jas pritaikyti. Neemocionalios (En) yra pamokos,
kuriose aktyviai dalyvauja tik nedidel dalis moksleivi , vidutinio emocionalumo (Ev)
pamokos, kuriose aktyviai, gerai nusiteik , pakiliai dirba pus moksleivi . Jei aktyviai mokosi
du tre daliai mokini , pamokos yra labai emocionalios (El). Pradin se klas se tinkamiausias
vairov s, sunkumo ir emocionalumo derinys per skaitymo pamok b : Ss- d-Ev, Ss- v-El,
per gramatikos pamok - Sv- d-El, Sl- m-El, Sv- v-Ev, per matematikos pamok : Sv- v-Ev,
Sl- v-Ev, per gramatikos pamok : Sv- v-Ev, Sv- d-Ev, Ss- d-Ev, Ss- m-Ev. Kit derini
nurodytose pamokose reikia vengti, nes jie vargina mokinius, ymiai pablogina j funkcinius ir
protinio darbo rodiklius.
Mokini darb pamokoje aktyvina gerai pasirinkta vaizdin med iaga ir tinkamai
naudojamos technin s mokymo priemon s (TMP): diafilmai, kino filmai, mokomoji televizija,
video ra ai ir garso ra ai ir kt.
Higienos po riu vertinant pamok svarbu nustayti mokini nuovargio laipsn per
pamok , patalpos mikroklimat , ap vietim , baldus, mokymo priemones, metodik .
Darbo tikslas: steb ti pamok ir analizuoti fiziologiniu bei higieniniu po riu.
Darbo priemon s: pamokos steb jimo protokolas, chronometras.
Darbo eiga: dalyvauja pamokoje, stebi du mokinius ir registruoja j veikl protokole
(1 priedas) arba stebi vis klas (2 priedas). Protokole taip pat ymimas pamokos planas,
mokytojo darbo metodika, naudojamos vaizdin s priemon s, TMP. Pasibaigus pamokai, ji
vertinama fiziologiniu bei higieniniu po riu. D l to apskai iuojamas protokole fiksuotas
mokinio aktyvumas pamokoje. Mokinio aktyvumas pamokoje yra menkas iki 40%; vidutinis41-60%; didelis - 61-80%; labai didelis - 81-100%. vertinami higieniniai ir pedagoginiai
veiksniai, tur
takos bendram mokinio aktyvumui. B tina atkreipti d mes tokiu higienos
reikalavimus: pamokos viet tvarkara tyje, dalyko sunkum , klas s mikroklimat , ap vietim ,
mokinio laikysen , vairov , emocionalum . Mokinio aktyvumo dinamikos per pamok analizei
brai oma kreiv , kur abscis je nurodomi devyni pamokos intervalai (po 5 minutes), o
ordinat je - 5 minu
- bendras aktyvumas. Atliekant aktyvumo dinamikos analiz , vertinami
aktyvumo svyravimai, apib dinamos j prie astys. Analiz s pabaigoje pateikiamos
rekomendacijos, kaip geriau organizuoti pamok ir tobulinti metodik . Tikslesn pamokos
fiziologin ir higienin analiz b tina, kai chronometruojama visos klas s mokini veikla.
Tuomet naudojam s 2 priede pateiktu pamokos chronometra o protokolu, kur per kiekvien
pamokos penkiaminut ra oma, kiek apskritai mokiniai u si
kokia nors veikla. Pamoka
analizuojama taip, kaip stebint dviej mokini veikl .
Klausimai:
1.I vardinkite svarbiausius pamokos organizavimo higienos reikalavimus.
2.Kas aktyvina mokini darb pamokoje?
3.Kas lemia pamokos sunkum ?
4.Kas lemia pamokos vairov ?
5.Nuo ko pareina pamokos emocionalumas?
6.Kokie tinkamiausi pamokos sunkumo, vairov s, emocionalumo deriniai kalbos, matematikos
ir gamtos pamokose?
7.Kokie rei kiniai rodo, kad mokiniai per pamok nuvargo?
8.Kaip atliekam fiziologin ir higienin pamokos analiz ?

1 priedas
CHRONOMETRA O PROTOKOLO LENTEL
Mokykla:
Sutartiniai enklai:
Klas :
ruo iasi darbui - v
Pamoka:
dirba - •
Kelinta pamoka:
kalba - k
Pamokos pravedimo vieta:
juda - j
nuobod iauja - ~
i jo i klas s - 0
pedagogin pertr. - pp
duotis: vertinti dviej mokini aktyvum pamokoje (%).
Laikas
1 mok.
2 mok.
Pamokos planas ir
Kiti veiksniai
min.
mokytojo veikla
lygojantys mokini
aktyvum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2 priedas
PAMOKOS CHRONOMETRA O PROTOKOLAS
Data …………………… savait s diena …………………………………………………..
Mokykla ……………………………. klas ………………. kelinta pamoka ……………
Pamokos pavadinimas ………………………… kur vedama pamoka ……………………
Laikas min.
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dirba - •
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Chronometravo ……………………………………………………………
……. ra omas nurodytoje veikloje dalyvavusi mokini skai ius.
NO KULT ROS PAMOKOS CHARAKTERISTIKA
FIZIOLOGIJOS IR HIGIENOS PO
RIU
Viena i svarbiausi fizin s sveikatos ugdymo priemoni yra k no kult ros pamokos.
Jos vedamos sporto sal je arba lauke. Pagrindiniai k no kult ros pamokos organizavimo
principai yra: laipsni kumas, nuoseklumas, kompleksi kumas ir sistemingumas. Teisingai
organizuota k no kult ros pamoka susideda i 4 dali :
1. angin dalis (3-5 min.), kurios metu mokiniai nutelkiami pamokai, aptariami organizaciniai
klausimai, supa indinama su pamokos tikslais, vedimo b dais ir priemon mis. ioje pamokos
dalyje mokiniai tik eina ir b ga.
2.Parengiamoji dalis (5-7 min.). ia darb traukiami visi raumenys. Atliekami special s
parengiamieji pratimai, lavinantys ir parengiantys darbui tas raumen grupes, kurios ypa
aktyviai tobulins ir lavins specialius fizinius
ius.
3.Pagrindin dalis (20-25 min.). Joje lavinami special s
iai, mank tinamasi, kaip numatyta
no kult ros mokumo programoje.
4.Baigiamoji dalis (3-5 min.). ioje pamokos dalyje organizmo veikla gr inama pradin
kl , t , kuri buvo prie prasidedant pamokai.
K no kult ros pamoka vertinama pagal tai, kaip mokini organizmas reagavo fizin
kr ir kiek buvo mank tintasi per pamok . Apie organizmo reakcij fizin kr sprend iame
kraujosp io, kv pavimo kaitos, o apie mokini mank tinim si per pamok - i pamokos
motorinio glaustumo.
Norint apskai iuoti motorin glaustum , pamoka chronometruojama. Chronometra o
protokole pa ymime mokinio dalyvavim pamokoje: kiek jis mank tinosi, ruo si fiziniams
pratimams, s jo, stoviniavo ir kt. Steb ti pasirenkame vien mokin . Pamokos motorinis
glaustumas yra pakankamas, kai mokinys aktyviai praleid ia ne ma iau kaip 60% pamokos
laiko. Pvz.: jei per 45 pamokos minutes mokiniai aktyviai mank tinosi 30 min., tai pamokos
motorinis glaustumas bus: 30x100:45=66%. Motorinis glaustumas per atskiras pamokos dalis
geriausias b
angin je dalyje - 70%, paruo iamojoje dalyje - 80%, pagrindin je dalyje 90% ir baigiamojoje dalyje - 60%.
Kitu laiku per pamok mokiniams parodoma, paai kinama, jie atsikvepia, pailsi ir kt.
Kai pamokos glaustumas ma esnis nei 60%, mokini fizinis kr vis b na nepakankamas, menka
ir pamokos kokyb , ir sveikatingumo treniravimosi efektas.

Mokini organizmo reakcij fizin kr
vertiname po kiekvienos pamokos dalies ir 45 kartus per pagrindin pamokos dal , suskai iuodami puls ir kv pavim bei matuodami
kraujo spaudim . Kuriuo pamokos metu skai iuoti puls ir kt. Parodyta k no kult ros
chronometra o protokole. Pulsas skai iuojamas po 10 s du kartus i eil s ir protokole u ra omi
kiekvieno 10 sekund
intervalo duomenys. Paprastai puls skai iuojame iuopdami stipinin
arba miego arterij . Kv pavimo da numas skai iuojamas 30 s ir dauginama i 2. Arterin
spaudim matuojame skai iav puls ir kv pavimo da num .
Teisingai organizuotoje k no kult ros pamokoje visi rodikliai laipsni kai did ja,
pasiekia maksimum pagrindin je pamokos dalyje ir v l ma ja pamokos gale. Pulsas ir
kv pavimas po parengiamosios pamokos dalies turi b ti 15-20% da nesnis, o kraujosp dis tiek
pat procent didesnis negu prie pamok , o po pagrindin s pamokos dalies - atitinkamai 2550%. Sura ius min tus rodiklius nubrai oma vadinamoji fiziologin kreiv . Ji tur
atrodyti
taip:
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Kai pagrindin je ir baigiamojoje pamokos dalyje pulsas ir kv pavimas pada ja, o
kraujosp dis pakyla daugiau, tai rodo, kad organizmui fizinis kr vis buvo per didelis.
Pasitaiko, kad kurios nors pamokos dalies menkas motorinis glaustumas (pvz.pagrindin s
dalies - 25%, o pulsas pagreit jo 70%) sukelia stipri organizmo reakcij . Vadinasi buvo
pa eisti pamokos organizavimo principai: laipsni kumas ir nuoseklumas. Jei pamokos atskir
dali motorinis glaustumas palaipsniui did ja, o fiziologin kreiv to nerodo, reikia manyti, kad
buvo neatsi velgta individualias mokinio organizmo paj gas.
Specialiosios grup s vaik k no kult ros pamokos motorinis glaustumas ir fiziologin
kreiv turi b ti banguojanti. Atlikus kelis pratimus, reikia leisti mokiniams pails ti ir tik po to
imtis nauj . Dozuojant ir paskirstant fizin kr
per pamok , specialiosios grup s vaikams
svarbiausias veiksnys yra individualios j organizmo ypatyb s, tod l privalu i siai kinti visas
prie astis, d l kuri mokinys paskirtas speciali grup .
K no kult ros pamokoje mokiniai privalo laikytis asmens higienos, o mokytojas turi
nepamir ti tai kontroliuoti. Mokinio ir mokytojo sportiniai drabu iai turi b ti patog s,
nevar yti judesi , pasi ti i gerai ilum praleid ian io ir prakait sugerian io audinio.
Pamokoje b tina av ti sportiniais bateliais ir storomis vilnon mis ar medvilnin mis kojin mis.
Apskritai sportiniai drabu iai turi b ti parenkami atsi velgiant tai, kur vyks pamoka - lauke ar
sporto sal je, kokia aplinkos temperat ra, kokie fiziniai pratimai bus pamokoje ir kt.
Da niausiai k no kult ros pamoka vedama sporto sal je. Sporto sal pagal dyd
skirstomos ma as (8mx16mx4,5m), vidutines (9mx18mx5m) ir dideles (10mx22mx5,4m).
Sal je vienam mokiniui turi tekti ne ma iau kaip 4m2 grind ploto. is rodiklis reglamentuoja
kiek mokini gali dirbti sal je vienu metu. Sal s grindys turi b ti medin s, lygios, sienos be

siki im , dubim , ildymo prietaisai rengti ni ose, po langais ir u dengti medin mis
grotel mis. Sporto sal s viesos koeficientas turi b ti 1:5, dirbtinis ap vietimas kaitrinimo
lempomis - 100 liuks (32/ w/m2), o liuminescencin mis - 200 liuks (13 w/m2). Lempos
apsaugomos gaubtais. Sal s temperat ra turi b ti 14-150C ilumos, oro dr gm 40-60%, oro
jud jimo greitis 0,1-0,3 m/s. Sporto sal je b tina rengti gimnastikos sieneles, suolelius ir
laiptelius, pastovus ir tiltelius uoliams, tur ti gimnastikos lazd ir ied , kar
ir lyn
laipiojimui, lygiagre , gimnastikos o , kamuoli (futbolo, krep inio ir tinklinio), granat ,
disk , rutuli , barjer ir gimnastikos iu ini bei kito sporto inventoriaus.
Vis sporto prietais pavir ius daromas lygus, a tr s kampai suapvalinami. Sporto
inventoriaus dyd iai turi b ti skirtingi vairaus am iaus mokini grup ms.
Darbo tikslas: steb ti k no kult ros pamok ir atlikti jos fiziologin ir higienin
analiz .
Darbo priemon s: chronometra o protokolas, chronometras, aparatas kraujo
spaudimui matuoti.
Darbo eiga: studentas k no kult ros pamokoje turi vilk ti sportin aprang . Steb ti
pasirenka 1 mokin , jam prisistato, paai kina steb jimo tiksl bei tvark ir min ta tvarka
chronometruoja pamok . Paskui j analizuoja.
K no kult ros pamokos fiziologin ir higienin analiz neapsiriboja vien chronometra o
protokole apra ytais duomenimis. Studentas dar papildomai surenka duomen apie visus
pamokoje dalyvaujan ius mokinius, pamokos vedimo ypatumus. Si loma tokia k no kult ros
pamokos fiziologin ir higienin ir vis duomen vertinimo schema:
1.Mokykla.
2.Klas .
3.Data ir savait s diena.
4.Kelinta pamoka. Pamokos vieta tvarkara tyje.
5.Kiek k no kult ros pamok per savait ; fizinis aktyvumas per savait (turi b ti 6-8 kult ros
ir sporto veiklos valandos per savait ).
6.Pamokos tema.
7.Vietos, kur vyko k no kult ros pamoka, ir sportinio inventoriaus vertinimas higieniniu
po riu.
8.Kiek mokini klas je.
9.Kiek mokini nedalyvavo pamokoje … i j d l ligos (kokios) ……. .
10.Parengiamosios grup s mokini …………
11.Specialiosios grup s mokini …………
12.Mokini ir mokytojo apranga pamokoje. Sporto drabu
ir avalyn s charakteristika
higienos po riu.
13.Pamokos chronometra as:
a) angin dalis, jos trukm , sud tiniai elementai,
b)parengiamoji dalis, jos trukm , sud tiniai elementai,
c)pagrindin dalis, jos trukm , turinys, sud tiniai elementai.,
d)baigiamoji dalis, jos trukm , turinys, sud tiniai elementai.
14.K no kult ros pamokos motorinis glaustumas:
a)bendras pamokos motorinis glaustumas,
b)atskir pamokos dali motorinis glaustumas: nubrai oma kiekvienos dalies motorinio
glaustumo stulpelin diagrama (2 pav.)
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15.Fiziologin kreiv . Apskai iuojamas vidutinis pulso, kv pavimo ir kraujosp io padid jimo
procentas kiekvienoje pamokos dalyje. Pvz., prie pamok pulsas buvo 14 tvinksni per 10 s, o
po angin s dalies - 16 tvinksni per s; taigi pulso pada jimo procentas yra
(16-14)x100
14
=14,3%.
Pulso, kv pavimo ir kraujo spaudimo kaita, apskai iuota procentais, sura oma diagramoje taip,
kaip parodyta 2 pav.
Vertindami visus surinktus duomenis, atkreipiame d mes mokinio am , sveikat ,
lyt , fiksuojame ar k no kult ros pamokoje buvo visos dalys, kiek jos truko, kurie strukt riniai
pamokos elementai vyravo, ar buvo gr dinami vaikai, ar fizinis kr vis buvo individualiai
parenkamas (ypa k no kult ros pagrindin s ir parengiamosios grup s vaikams).
16.K no kult ros pamokos organizavimas specialiosios grup s mokiniams (kur, kada ir kas
veda pamokas, j trukm , turinys, kr vis).
17.K no kult ros pamok medicinos kontrol s organizavimas (kas, k ir ar da nai
kontroliuoja).
18.Kitos k no kult ros formos mokykloje.
19.I vados ir pasi lymai.
Klausimai:
1.I vardinkite k no kult ros pamokos organizavimo principus. Apib dinkite juos.
2.I vardinkite ir apib dinkite k no kult ros pamokos dalis.
3.K vadiname pamokos motoriniu glaustumu; jo svarba k no kult ros pamok vertinimui.
4.K vadiname k no kult ros pamokos fiziologine kreive? Kaip ji sudaroma ir vertinama?
5.Kokie yra higieniniai reikalavimai sporto aprangai ir avalynei?
6.Kaip kontroliuojama asmens higiena k no kult ros pamokoje?
7.Kokie yra higienos reikalavimai sporto salei ir inventoriui?
8.Kaip atliekama k no kult ros pamokos fiziologin ir higienin analiz ? Sudarykite k no
kult ros pamokos fiziologinei ir higieninei analizei reikiam duomen schem .
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DARB PAMOKOS CHARAKTERISTIKA FIZIOLOGIJOS IR HIGIENOS
PO
RIU
Ikimokyklinio am iaus vaikams pirmieji darbo
iai diegiami atsi velgiant tai, kad
io am iaus vaikams ie
iai formuojami per darb pamokas, visuomenei naudingo bei
gamybinio darbo metu. Formuojant darbo
ius b tina vadovautis iais fiziologiniais
principais.
1.Darbo charakteris ir turinys parenkamas atsi velgiant vaiko am , lyt , sveikat , paj gum .
2.Darbas organizuojamas laipsni kai ir nuosekliai.
3.Turi b ti sudarytos tinkamos sanitarin s ir higienin s darbo s lygos.
Bendrojo lavinimo mokykl pradin se klas se yra numatyti nam , em s kio,
popieriaus ir kartono, molio ir plastilino, techninio modeliavimo ir kiti darbai, kurie
integruojami kitas disciplinas arba vyksta savaranki
darbeli ir dail s pamok metu.
Vidurini klasi mokiniams darb pamokoms skiriamos 2 valandos per savait (i eil s dvi
pamokos). Vyresni
klasi moksleiviams per savait 1 darb valanda planuojama kaip
pasirenkamasis dalykas.
Nuovargio profilaktikai darb pamokoms tikslinga skirti pradin se klas se tre , o
vidurin se - 4- pamok . Jei mokomasi po piet , geriausias laikas darb pamokoms - 1 arba 2a pamoka. Darb pamokos yra keturios dalys.
1.Teorin . Mokytojas i ai kina naujo darbo teorinius teiginius. Tam skiriama nuo 10 iki 25%
pamokos laiko.
2.Parengiamoji dalis. Mokytojas supa indina, kaip reik s atlikti darb , primena darbo saugos
taisykles, i dalina instrumentus. Tai turi u trukti nuo 3 iki 5% pamokos laiko.
3.Praktin . Mokiniai atliek apraktin u duot , kuri gali b ti 3-5 operacij . Tarp operacij
tikslinga pails ti po 1-3 minutes, kartu, jeigu reikia, pakeisti instrumentus, dar paai kinti
mokiniams, kaip reikia dirbti. Vidurin se klas se, kai dirbama dvi pamokas vien po kitos,
reikia tarp pamok daryti 10-15 minu pertrauk . Praktin darb pamokos dalis tur
trukti
nuo 60 iki 85% viso pamokos laiko.
4.Baigiamoji. Aptariami darb rezultatai. Tam skiriama 3-5% pamokos laiko.
Be darb pamok , darbiniai
iai ugdomi visuomenei naudingo darbo po pamok
metu. Tam per savait rekomenduojama II-IV klasi moksleiviams skirti 1 val., V-VI kl. - 2
val., VIII-X kl.-3 val., X-XII kl.-4 val. Visuomenei naudingo darbo rekomenduojama
organizuoti t dien , kuri buvo darb pamokos.
Darb ir dail s pamokos pradinukams vedamos klas se, o darb pamokos vidurini ir
vyresni klasi moksleiviams - dirbtuv se arba buities darb kabinetuose. rengiant mokymo
kabinetus ir dirbtuves vadovaujamasi iuo metu galiojan iais reikalavimais. Mokyklose, kur yra
20 ir daugiau klasi , turi b ti dvi dirbtuv s (metalo ir med io darb ); kur klasi ma iau - viena
dirbtuv . Buities darb kabinetas turi b ti kiekvienoje vidurin je mokykloje. Dirbtuvi ir
buities kabinet suplanavimas, mikroklimatas, ap vietimas ir baldai turi atitikti sanitarines ir
higienines normas. Metalo apdirbimo dirbtuv se darbo stalai statomi taip, kad viesa krist ant
gaminamos detal s i priekio arba de in s pus s. Prie j rengiami apsauginiai metaliniai

tinkleliai. Daugiavie iai darbo stalai statomi skersai patalp . Atstumas tarp eili – 1 m. Prie
kiekvieno darbo stalo rengiama vieta atsis sti. Darbo vietose turi b ti specialios spintel s,
stovai arba lentynos rankiams laikyti. Dvivie iai darbo stalai statomi dviem eil m ir tarp j
paliekamas 1,5 m tarpas. Spaustuvai prie darbo stal tvirtinami kas 90 cm. Darbo stalai turi
tur ti 65-70 cm auk io apsaugin tinkl ir atitikti mokini
. Kad altkalvio darbo stalo
auk tis b
tinkamas, mokiniui reikia atsigr ti spaustuv , per alk
sulenkt de in rank
pad ti ant spaustuvo kra to taip, kad i tiesti pir tai liest pasmakr . Tekinimo, gr imo stakles
ir kitus darbo stalus reikia statyti ant specialaus pagrindo, jie turi b ti su apsauginiais tinklais,
stiklais ir tur ti vietin ap vietim .
Stali dirbtuv se darbo stalai sustatomi 450 kampu arba statmenai langams trimis
eil mis. Nuotolis tarp darbo stal turi b ti ne ma esnis kaip 0,8 cm, o tarp eili 1,2 m. Darbo
stal auk tis turi atitikti mokini
. Stalo auk tis tinkamas, kai mokinys, atsistoj s onu ties
stalu, gali laisvai nuleisti rank ir pad ti pla tak ant darbo stalo. Jei mokinys rankos nesulenkia
per alk , vadinasi, darbo stalas tinkamo auk io. Oro temperat ra altkalvyst s ir stali
dirbtuv se turi b ti 16-180 C. Oro dr gm 40-50%, aeracijos koeficientas 1:50. Nat ralus
ap vietimas NAK -1,2-1,5%, K - 1:4 - 1:5. Dirbtinis ap vietimas liuminescencin mis
lempomis - 300 lx (20 w/m2), kaitrin mis lempomis - 150 lx (48 w/m2). Sienos ir lubos
da omos emulsiniais da ais, kad b
lengva jas valyti dr gnu b du ir i vengti padidinto
triuk mo, o grindys, paneliai – aliejiniais da ais. Mokymo dirbtuv se turi b ti pirmos pagalbos
vaistin su tvarsliava, antibakteriniais tirpalais, timpa kraujavimui sustabdyti, gal ni tvarais,
amoniako tirpalu, analgetikais, antihistamininiais preparatais ir kt.
Buities darbams reikia dviej kabinet (kulinarijos darbams ir siuvimui). Jeigu yra
vienas kabinetas, jame skiriama vieta kulinarijos darbams (20-25% kabineto ploto) ir atskirai siuvimo darbams. Tokiame kabinete rengiamos individualios ir bendros darbo vietos.
Individualiam darbui reikia dvivie
stal su viesiais, nepraleid ian iais dr gm s pavir iais,
, kuri auk galima keisti. Dar turi b ti reikiam instrument komplekt . Bendram
darbui naudojamos siuvimo ma inos, lyginimo lentos, matavimo kabinos, elektros ar duj
plytel s, darbo ir atskiri gamybos stalai, plovyklos. Visus baldus darbo kabinete reikia i styti
taip, kad galima b
steb ti visus moksleivius ir jiems pad ti. Siuvimo ma inas reikia sustatyti
prie lango viena ar dviem eil mis taip, kad b
gerai ap viesta ma inos galvut ir ma inos
vidurys. Lyginimo lentas reikia sud ti netoli mokytojo stalo. Kulinarijos darb zonoje statomos
elektros (duj ) plytel s, turi b ti dvi plovimo kriaukl s, darbo stalai ir spintos. Kulinarijos
darb rankiai turi b ti sumarkiruoti ir naudojami pagal paskirt . Optimali temperat ra darb
kabinete turi b ti 16-200 C, oro dr gm 40-50%, aeracijos koeficientas 1:50, nat ralus
ap vietimas NAK -1,2-1,5%, K - 1:4 - 1:5 (ne ma iau 600 lx), dirbtinis ap vietimas
liuminescencin mis lempomis - 400 lx (25 w/m2), kaitrin mis lempomis - 200 lx (64 w/m2).
Darb pamokos geriausias motorinis glaustumas - 60-80%. Reglamentuojama ir kiekvienos
operacijos trukm , pvz. Staliaus darbai V kl. Be pertraukos gali trukti 8 min, altkalvyst s - 6
min., VI kl. - atitinkamai 11 min. ir 9 min., VII kl.-12 ir 10 min. Kiekvien darb be
pertraukos V kl. Mokiniai gali dirbti ne ilgiau kaip 10 min., VI kl.-13 min., VII kl. - 16 min.
Siuvant elektrin mis siuvimo ma inomis be pertraukos galima dirbti ne ilgiau kaip 15 min. VI ir
VII ir 12 min. V kl. Siuvimo operacijos VI-VII kl. Tur trukti ne ilgiau kaip 7-12 min., V kl.5-10 min. Kad vertintume darb pamok fiziologijos ir higienos po riu, chronometruojame
ym dami protokole dviej mokini veikl . Prie pamok suskai iuojamas mokinio pulsas ir
kv pavimas, i matuojamas arterinis kraujo spaudimas ( r. Darbo “K no kult ros pamokos
fiziologin -higienin s charakteristika” apra ). Per vis pamok registruojamas dviej mokini
aktyvumas ir praktin s pamokos dalies motorinis glaustumas.
Darbo tikslas: vertinti darb pamok fiziologijos higienos po riu.
Darbo priemon s: chronometras, chronometra o protokolo schema, aparatas kraujo
spaudimui matuoti, tremometras.

Darbo eiga: studentas prie pamok susipa sta su pamokos tema, turiniu. Pasirenka
steb ti du mokinius. Per pamok studentas kiekvien minut chronometra o protokole ymi,
veikia abu mokiniai. Be to, prie pamok ir po jos i matuoja ir u ra o protokole organizmo
fiziologin b sen (suskai iuoja puls ir kv pavim , registruoja rankos judesi greit arba
judesi koordinacij , arba kraujo spaudim . Pamokos analiz si loma vertinti surinkus
duomenis pagal toki schem :
Darb pamokos fiziologinio ir higieninio vertinimo duomen ir analiz s schema:
1.Mokykla.
2.Klas .
3.Data.
4.Savait s diena.
5.Kelinta pamoka, pamokos vieta tvarkara tyje.
6.Tiriamos klas s darb mokymo programa ir organizavimas.
7.Darb mokymo s lygos mokykloje, darb kabinet plotas, ranga, vieta pastate.
8.Fiziologin ir higienin pamokos charakteristika:
a)pamokos tema, kiek mokini pamokoje, darbo apranga;
b)darbo vieta, jos plotas, darbo stal pritaikymas vaiko giui, ar yra k
;
c)darbo rankiai ir instrumentai, j dyd io atitikimas vairaus am iaus mokiniams, tvarka ir
saugojimas;
d)pamokos chronometra as: teorin , parengiamoji, praktin ir baigiamoji dalis;
e)pamokos motorinis glaustumas: darbo kr vio paskirstymas per visas pamokos dalis ir atskirai
per praktin dal , darbo kr vis per pagrindines mokomojo darbo operacijas; bendras praktin s
dalies motorinis glaustumas. Pvz.: per darb pamok mokiniai i plastilino lipdo sot .
Pamokos trukm 45 minut s. Mokytojas iam darbui skyr 27 minutes. Per laik mokinys su
plastilinu dirbo 20 minu . Likus laik kalb jo, vaik iojo, konsultavosi su mokytoju. Taigi
pamokos praktin dalis t si 27x100:45=60% pamokos laiko, o jos motorinis glaustumas
buvo 20x100:27=74%.
f)mokini pulso, kv pavimo, kraujo spaudimo, rank judesi koordinacijos dinamika.
9.Kabineto, klas s sanitarin ir higienin charakteristika, bendras plotas, t ris, plotas ir t ris 1
mokiniui, mikroklimatas ir ap vietimas.
10.Darb pamokos medicinin kontrol : ar yra darbo saugos instrukcija, ar buvo instrukta as
prie savaranki
darb ; ar yra apsauginiai rengimai prie stakli , darbo stal ; ar
sukomplektuota medicinos vaistin ; ar atsi velgiama vaiko sveikatos b kl parenkant darb .
11.I vados ir pasi lymai.
Klausimai:
1.Kokie yra darbo
formavimo fiziologiniai ir higieniniai principai?
2.Kaip vidurin je mokykloje ugdomi darbo
iai?
3.Kuri darb pamokos vieta tvarkara tyje racionaliausia ir kod l?
4.I vardinkite darb pamokos dalis?
5.Kokie yra sanitarijos ir higienos reikalavimai dirbtuv ms ir buities darb kabinetams?
6.Kaip reglamentuojamos darb operacijos?
7.Koks turi b ti darb pamokos motorinis glaustumas?
8.Kaip vertinti darb pamokos kr vio tak mokinio organizmui?
9.Kokia i samiausia darb pamokos fiziologinio ir higieninio vertinimo duomen ir analiz s
schema?

DARB PAMOKOS CHRONOMETRA O PROTOKOLAS
Mokykla:
Sutartiniai enklai:
Klas :
Ruo iasi darbui - v
Data:
Kalba - k
Savait s diena:
Juda - j
Kelinta pamoka:
Nuobod iauja - n
Pamokos vedimo vieta:
Dirba - pa ym ti darbo pob
sutartiniais enklais, pvz.:
lipdo -l, kerpa - k, pjauna - p ir t.t.
Laikas
min.

Mokinio veikla

1 mok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2 mok.

Pamokos planas ir
mokytojo veikla

Kiti veiksniai
lygojantys mokini
aktyvum

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TECHNINI MOKYMO PRIEMONI NAUDOJIMO HIGIENA
Naudojant technines mokymo priemones (TMP) pamokoje b tina inoti j naudojimo
lygas, trukm , da num ir pamokos pob .
Demonstruojant diafilmus, diapozityvus ir kt. B tina gerai v dinti patalp , pasir pinti
tinkamu klas s, kabineto ap vietimu ir jo nekaitalioti. Ekrano plotis tur
b ti 1,2 - 1,4 m,
pakabintas taip, kad o centras b
1,1 - 1,5 m nuo grind . Atstumas nuo ekrano iki pirmosios
rov eil s turi b ti ne ma esnis kaip 1,8-2,4 m, o iki paskutin s 4-6 m. Ekrano ap vietimo
stiprumas, ry kumas, kontrastas ir vaizdo kokyb vis laik turi b ti vienoda. Demonstravimo
nepertraukin ti apklausa, paai kinimais ir kt.
Demonstruojant kinofilmus patalp b tina u temdyti. Ekrano centro nuotolis nuo
pirmosios rov eil s turi b ti ne ma esnis 3,4 m (demonstruojant klas je, moksleivius b tina
persodinti i pirmosios eil s toliau nuo ekrano). Ekrano matymo kampas gali b ti ne didesnis
kaip 20-250.
rint televizijos laidas (TV) rekomenduojama u temdyti patalpas. Tam pakanka
lengv , viesi , tiesiogini saul s spinduli nepraleid ian
u uolaid . Tamsiu paros laiku
tinas dirbtinis arba vietinis, arba berndras ap vietimas. Optimali televizijos
jimo zona yra
2-6 m nuotolis nuo ekrano.(1 lentel ).
1 lentel
Rekomenduojama laikytis, atsi velgiant vairi ekran dyd ius, atstumai
Ekrano stri ain (cm)
67
61
50 ir 51
40
31 ir 32

Ekrano atstumas nuo aki (cm)
250
230
180
150
110

23 ir 25
16
11

90
60
40

Kadangi klas je i kra tini eili vieno televizoriaus ekranas matomas labai ma u
kampu, rekomenduojama klas je tur ti ne ma iau kaip du televizorius. Jie statomi klas s
priekyje kampuose arba vienas priekyje viduryje, o antras – ties tre ia arba ketvirta suol eile
klas s viduryje (tinkamiausisas antrasis variantas).
2 lentel
TMP panaudojimo trukm

Klas

I-II
III-IV
V-VII
VIII-XII

Diafilm ir
diapozityv
7-15
15-20
20-25
15-25

Technini priemoni naudojimo trukm , minut mis
Kinofilm
TV
Radijo laid
Garso Kompiuteri
laidos
ra
15-20
15-20
20-25
25-30

15
17-20
20-25
25-35

20
20
25
25

6-10
11-25
15-20
25

10
10
15
15-20

TV laid trukm (2 lentel ) priklauso ir nuo dalyko. Vyresn se klas se literat ros ir
istorijos pamokose ne ilgesn kaip 15 min. Visuomen s moksl ir biologijos - 30 min.,
chemijos - 20-25 min.
Pamokos neturi dubliuotis tarp sav s, taip pat su pie imo, brai ybos, darb pamokomis,
t.y. su pamokomis, kurios reikalauja didesn s regos analizatoriaus tampos.
Per literat ros, istorijos, u sienio kalb ir muzikos pamokas rekomenduojama naudotis
garso ra ais ir radijo laidomis. Visais atvejais b tina reguliuoti garso stiprum . Stipriausias
garso signalas pamokoje privalo b ti ne didesnis kaip 40-45 db. Naudojantis magnetofono
juostel mis su programuotais garso ra ais (PG ), da niausiai ra ai transliuojami kiekvienam
mokiniui per ausines atskirai. iuo atveju kiekviena pora mokini privalo tur ti garso
reguliatori , kurio garso signalai neturi b ti stipresni kaip 45 db.
Garso ra perklausa pamokoje tur
b ti ne ilgesn kaip 12-15 min., radijo laid pradin se klas se 20 min., vyresn se klas se - 25 min. PG naudojimo trukm priklauso nuo
dalyko: matematikos 10-15 min., kalb skaitymo pamokos - 15-20 min. PG per dien galima
panaudoti ne daugiau kaip dviejose pamokose. Negalima PG naudoti dviejose pamokose i
eil s.
Pirmoje pamokoje garso ra us galima naudoti tik po 10 min. darbo su mokiniais. Per
antr ir kitas pamokas garso ra us galima prad ti ank iau (3-4 min.). Radijo laidas ir garso
ra us naudinga derinti su vaizdin mis priemon mis (diafilmais, diapozityvais, fotografijomis ir
t.t.).
Naudojant bet kurias TMP b tina atsi velgti ir pamokos strukt . Pamokoje TMP
rekomenduojama naudoti ne ank iau kaip 5-10 min. nuo pamokos prad ios. Per savait TMP
pradin se klas se galima panaudoti ne daugiau kaip trijose, keturiose, vyresn se klas se keturiose, iose pamokose.
Darbui su kompiuteriais reikia 70 m2 su 15 darbo viet arba 52 m2 su 10-12 darbo viet
kabineto. Informatikos kabinetuose vienai darbo vietai rengti turi b ti skiriama 6 m2 ploto ir
24 m3 erdv s. I stant baldus per vis kabinet , atstumas nuo i orin s sienos iki pirmos stal
eil s turi b ti 0,8 m, nuo vidin s sienos iki stal 0,1 m. Dvivie iai stalai statomi be tarp ,
vienvie iai – su tarpais, priklausomai nuo kabineto ilgio. Sustatant baldus viena, dviem, trimis
eil mis, b tina i laikyti tokius atstumus: nuo i orin s sienos iki pirmos eil s – (0,8-1,1) m, nuo
vidin s sienos iki tre ios eil s – (0,8-0,9) m, kiekvienoje eilo je tarp stal turi b ti ne ma esnis

kaip 1 m tarpas. Sustatant baldus centre (dviem eil mis i ilgai kabineto), jie statomi be tarp , o
kompiuteriai ant stal statomi achmatine tvarka. Draud iama i styti monitorius vienas prie
kit . Kabineto langai turi b ti iaur , iaur s vakarus, ar iaur s rytus. Jas u dengti reik
aliuz mis, viesi ton u uolaidomis, kuri atspind io koeficientas 0,4. viesa turi kristi i
kair s pus s. Nat ralus klas s ap vietimas 600 lk. Dirbtinis ap vietimas tur
b ti vir tako
darbo viet eili liuminiscencin mis baltos spalvos ar iltos baltos spalvos lempomis, prie
displ jaus ekrano - 300 lk, klaviat ros - 400-500 lk. Bald ir sien pavir iai neturi blizg ti,
grindys u klotos med aigomis, turin iomis antistatini savybi . Kabinete temperat ra tur
ti 18-220, dr gm 55-62%, triuk mas - 50 db. Patalpos tvarkytinos dr gnai.
Prie vieno displ jaus gali dirbti ne daugiau kaip 2 vaikai. Stalas ir k
turi atitikti j
0
. Aki
jimo linija su ekrano plok tuma turi sudaryti 90 kamp , nuotolis nuo ekrano 60-70 cm. Displ jaus ekrane raid s, skai iai ir kt. enklai turi b ti ry s, j dydis 4,5 mm,
ekrano kontrastas 65%, apskai iuojamas pagal formul K=Bc-Bf:Bc x100%, kur K kontrastingumas, Bc - simbolio ry kumas, Bf - fono ry kumas. Ekrane neturi b ti virp jim ,
lemp atspind io ir kit trikdym . Klaviat ra turi b ti atskira, geriausiai pastatyta prie ekran ,
jos nukrypimo kampas - 5-150, klavi ai spaudomi lengvai be papildomos j gos.
Displ jus turi apsaugin eminim , u pakalyje apsaugin u dangal . Per 5 cm nuo
displ jaus i abiej ekrano pusi turi b ti ne daugiau kaip 100 MKP/val., elektrostatinis laukas
- 15 kw/m. Vaikai turi b ti supa indinti su technikos saugumo taisykl mis. Remontuojant
prietaisus, vaik kabinete neturi b ti.
2-3 kartus per metus turi b ti tikrinamos ekran charakteristikos, atliekama
dozimetrin kontrol .
Kabinetuose su kompiuteriais 10-12 klasi mokiniai be pertraukos gali dirbti 30 min.,
jaunesni - 15-25 min. Vaikai su reg jimo sutrikimais dirba tik su akiniais.
Darbo tikslas: vertinti darbo su TMP higienos s lygas.
Darbo priemon s: diaprojektoriai, kodoskopai, kino aparat ra, kompiuteriai.
Technikos saugumo taisykl s.
Darbo eiga: kiekvienas studentas aplanko vien pamok ir protokole fiksuoja TMP
naudojim . Protokole surinkti duomenys aptariami per laboratorinius darbus. vertinama
kompiuteri klas : higienos reikalavimai klasei, kompiuteriai, i stymas, ranga, darbo su
kompiuteriais higienos s lygos. I analizuojamos saugumo technikos taisykl s.
Klausimai:
1.Nurodykite TMP naudojimo s lygas.
2.I vardinkite TMP naudojimo trukm .
3.Kaip da nai naudotinos TMP pamokose?
4.Kokie higienos reikalavimai, kai naudojamasi videopriemon mis?
5.Kokie higienos reikalavimai keliami garsin ms TMP?
6.Kaip turi b ti rengta kompiuteri klas ?
MOKYMO PER DIEN IR PER SAVAIT MODELIAVIMAS
Modeliuodamas mokymo proces mokytojas turi siekti, kad b
perteikta ir mokinio
suvokta bei sisavinta mokymo programose numatyta informacija. Modeliuoti mokymo proces
tai - numatyti mokymo strukt ras, naudotinus b dus bei priemones, proceso eig bei laukiamus
rezultatus. Modeliuodamas mokytojas remiasi pedagogikos, psichologijos, metodik ,
fiziologijos ir higienos moksl bei savo sukaupta patirtimi. Tai leid ia i saugoti ir stiprinti vaiko
sveikat , padeda siekti geresni mokymo rezultat . Mokytojas modeliuoja vienos pamokos,
dienos, savait s ir kitus mokymo period mokymo proces . Dienos ir savait s mokomojo
proceso modeliavimas pradedamas sudarant pamok tvarkara . Tai pagrindinis mokyklos
dokumentas, reglamentuojantis mokinio ir mokytojo darb . Jis turi b ti pirmiausia palankus
mokiniui, nes pamokos - svarbiausia jo veikla ir turi neabejotinos takos vaiko protiniam

darbingumui ir sveikatai. Sudarant pamok tvarkara , b tina tur ti mokymo plan , nes
negalima vir yti savaitinio pamok skai iaus, kiekvienai disciplinai turi b ti skirta tiek valand ,
kiek nurodyta plane. Pamok tvarkara tis higienos reikalavimus atitinka tik tada, jeigu j
sudarant bus atsi velgta mokini protinio darbingumo kaitos d sningumus per dien ir
savait . Mokini darbingumo kaita pradin se klas se ir vidurin se klas se parodyta lentel je.
Didelio darbingumo zonoje tur
b ti sunkesni ir daugiau pamok , menko
darbingumo - lengvesni ir ma iau pamok . Si lome toki pamok sunkumo skal balais:
matematika - 11 bal , gimtoji kalba - 11, u sienio kalba - 10, fizika - 9, chemija - 9, istorija - 8,
gimtosios kalbos literat ra - 7, gamtos mokslai - 6, geografija - 6, fizinis aukl jimas - 5, darbai
- 4, brai yba - 3, pie imas - 2, muzika - 1. Dalykai, kuri mokiniai mokosi pirm kart , taip pat
laikomi sunkiais.

1

Pradin s klas s
2
3
4
5

Pamokos dienos
Pirmadienis

1

2

3

Vidurin s klas s
4
5
6

Antradienis
Tre iadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
tadienis
Didelio
zona

darbingumo

Vidutinio
zona

darbingumo

Menko darbingumo
zona

Kai mokini protinis darbingumas pradeda ma ti ir ima atsirasti nuovargio po ymi ,
tina ie koti darbingum kelian
ir nuovarg ma inan
priemoni . Tokia priemon gali
ti protin darbingum stabilizuojanti pamoka. Tai pamokos, kurios tvarkara tyje ra omos po
didelio darbingumo zonos pamok ir atlieka protinio darbingumo stabilizavimo funkcij , kai jis
pradeda ma ti. Tokios pamokos yra k no kult ros, darbeli , pie imo, muzikos,
choreografijos ar kitos pana aus pob io ma iau bal pagal sunkumo skal turin ios
pamokos. Darbingum stabilizuoti galima ir neatsi velgiant pamokos pob , o organizuojant
mokymo proces taip, kad prie pamok susikaup s nuovargis ne did , o ma
.
Norint i laikyti didel darbingum ilgesn laik , b tina racionaliai derinti sunkius ir
lengvus dalykus, protin ir fizin darb , login ir sensorin veikl , neskirti pana aus profilio ir to
paties dalyko pamok i eil s (i imtis - darb pamokoms, kontroliniams, iemos metu - fizinio
lavinimo pamokoms). Jeigu per savait yra keletas to paties dalyko pamok , reikia jas i styti
tolygiai. To paties dalyko pamokoms atskiromis dienomis neskirti t pa valand .
Darbo tikslas: sudaryti racional mokymosi per dien ir savait model (pamok
tvarkara ).
Darbo priemon s: mokyklos pamok tvarkara iai, mokymo planai.
Darbo eiga: studentas, remdamasis mokymo planu ir higienos rekomendacijomis,
analizuoja pasirinkt tvarkara , j pertvarko ir sudaro racional pamok tvarkara .
Klausimai:
1.Nubr kite mokinio darbingumo kreiv per dien ir paai kinkite, kas daro tak darbingumo
zon pasiskirstymui.
2.Nubr kite mokinio darbingumo kreiv per savait ir paai kinkite, koki tai turi tak
mokymo modeliavimui per savait .

3.Kaip suprantate darbingum stabilizuojan ias pamokas.
5.Kaip i laikyti didel darbingum per dien ir savait ?
6.Koki tak racionalus mokymo modelis turi mokinio darbingumui per mokslo metus?
VEIKLOS IR POILSIO HIGIENA
Veikl ir poils sudaro ilgesn laik trunkantys pana ios veiklos ir poilsio elementai per
dien . Svarbiausi j b na ie:
1.Mokymasis - apima mokinio veikl , drauge ir rengim si pamokoms namuose.
2.U klasin ir visuomenin veikla: b reli , sporto sekcij veikla, dalyvavimas susirinkimuose,
visuomenei naudingas darbas ir kiti elementai.
3.Aktyvaus poilsio ( aidimai, pasivaik iojimai gryname ore, TV laidos) ir pasyvaus poilsio
(dienos ir nakties miegas, gro in s literat ros, laikra
ir urnal skaitymas, muzikos
klausymas) formos.
4.Mityba: pusry iai, prie pie iai, piet s, pavakariai, vakarien .
5.Nam ruo a, k no, drabu
ir avalyn s prie ra. Gerai inoma, kad racionali veiklos ir
poilsio kaita bei trukm teigiamai veikia vaik ir paaugli fizin i sivystym , sveikat , protin ir
fizin darbingum . Kad b
racionaliai paskirstyta mokinio diena ir poilsis, reikia vadovautis
tokiomis fiziologijos ir higienos rekomendacijomis:
1.Veikla ir poilsis turi b ti i styti taip, kad derint si su mokinio organizmo bioritmais, jo
protinio ir fizinio darbingumo kaita.
2.Veiklos ir poilsio trukm turi atitikti mokinio am , fizin i sivystym ir sveikat , protin ir
fizin darbingum .
3.Racionaliai derinti tarpusavyje vairias veiklos ir poilsio r is, j elementus. Pavyzd iui,
protin ir fizin darb , darb ir poils ar. Pan.
4.Veikl ir poils b tina racionaliai paskirstyti ilgesniam laikui - savaitei, m nesiui.
5.Laisvalaikio pob
reikia pasirinkti atsi velgiant vaiko fizin i sivystym , jo sveikat ,
pom gius, sugeb jimus.
Darbo tikslas: i analizuoti mokinio veikl ir poils per dien .
Darbo priemon s: mokinio veiklos ir poilsio savait s chronometra o anketa (1
priedas) ir mokinio veiklos ir poilsio organizavimo higieniniai principai (2 priedas).
Darbo eiga: studentas nusira o pateiktas lenteles ir anketas. Surenka duomenis apie
mokinio veikl ir poils . Tai galima atlikti anketinio chronometra o metodu. Studentas pateikia
mokiniui savo sudaryt arba tipin chronometra o anket . Mokiniui paai kinama, kaip turi b ti
pildoma anketa. Jei tai savait s anketa, mokinys reguliariai kontroliuojamas, kaip atlieka
darb . V liau studentas i analizuoja mokinio u pildyt anket . Analizuodamas vertina, kiek
mokinio veikla ir poilsis atitinka fiziologijos ir higienos rekomendacijas. vertina vidutin
svarbiausi veiklos ir poilsio element trukm , j i stym . Apskai iuoja vieno mokinio per
savait arba grup s mokini per dien kiekvieno elemento vidutin trukm (skai iuojamas
aritmetinis vidurkis ir jo paklaida M-m). Da nai analizuojant dienos re im naudojamasi
santykiniais dyd iais (%). Tai leid ia palyginti atskir mokini , am iaus grupi veiklos ir
poilsio element trukm bei pasiskirstym . Studentas, vertin s mokin , surenka med iag ,
naudodamasis 1 ir 3 priede pateiktomis lentel mis, sudaro racional mokinio veiklos ir poilsio
model .
Klausimai:
1.Apib dinkite atskirus veiklos ir poilsio elementus.
2.Kokius veiklos ir poilsio elementus inote?
3.Kokie fiziologijos ir higienos reikalavimai keliami mokinio veiklai ir poilsiui?

1 priedas
MOKINIO VEIKLA IR POILSIS
Vardas ir pavard ………………………………………am ius
……….klas ………………….
Mokyklos pavadinimas …………………………………………………………….
Eil
.Nr
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Re imo elementai

Kelint valand k
s?
Kiek minu mank tinot s?
Kada pusry iavote?
Kiek minu
jote mokykl ?
Kada prasid jo pamokos?
Kiek buvo pamok ?
Kada baig si pamokos?
Kiek minu
jote namus?
Pietavote (nuo, iki)
Prad jote ruo ti pamokas
Kada baig te ruo ti pamokas?
Ar buvo susirinkimas, renginys
(nuo, iki)
Dalyvavote saviveikloje (nuo, iki)
Sportavote (nuo, iki; sporto aka)
Dirbote b relyje (nuo, iki;
kokiame)
aid te su kompiuteriu? (nuo, iki)
Dirbote ruo os darbus namuose
(nuo, iki)
Buvote gryname ore (nuo, iki)
Skait te gro in literat
(nuo,
iki)
jote televizori (nuo, iki)
Klaus te muzikos, radijo (nuo, iki)
Buvote kine, teatre, koncerte
(nuo, iki)
Bendravote su draugais (nuo, iki)
Maud s du e, pirtyje, vonioje
Vakarieniavote (nuo, iki)
Kada atsigul te miegoti?
Ar greit u migote (taip, ne?)
Ar jaut te negalavimus dien ?
Ar ramiai miegojote?
Kiek kart sirgote iais metais?
Ar patinka eiti mokykl ,
mokytis?

Pirma
dienis

Antra
dienis

Tre Ketvir Penkt
aiadie tadienis dienis
nis

tadienis

Sekm
adienis

3 priedas
REKOMENDUOJAMA VEIKLOS IR POILSIO ELEMENT TRUKM
Re imo elementai
Mokymasis mokykloje
(val.)
Nam darbai (val.)
klasin veikla (val.,
sav.)
Individual s polinkiai
(val.)
Televizijos laid
jimas (val.)
Mityba (kartai)
Miegas (val.)

I
22

II-IV
23

V-VIII
27-31

IX
31

X-XII
32

0
1

0,5-1
1-2

1,5-2
2-4

2-2,5
4-5

2,5
4-5

1-1,5

1-1,5

1-2,5

1,5-2,5

1,5-2,5

0,5

0,5-1

2

2

2

5
12

4
10,5-11

4
9,5

4
9

4
8-8,5

SVEIKATOS UGDYMO PAGRINDAI
Sveikatos ugdymas yra viena i pedagoginio proceso dali , padedanti formuoti vaiko
asmenyb , ugdyti dvasin ir fizin kult . Ugdant sveikat siekiama pad ti moksleiviams
siugdyti sveik gyvensen ir kurtis reikiam vertybi sistem , i mokyti teisingai spr sti ir
pasirinkti, tausoti ir stiprinti savo ir kit sveikat . Vaik higieninius
ius ir pro ius reikia
ugdyti nuo pirm
gyvenimo met eimoje, ikimokyklin se staigose ir mokyklose. Sveikatos
ugdymu turi r pintis visi - eima, visuomen , mokytojai, bendrosios praktikos gydytojai bei
pediatrai. Po
ir reikalavimus visada reikia derinti, nuolat tobulinti ir vertinti. Mokykloje
sveikata gali b ti ugdoma formaliai ir neformaliai. Formaliai sveikata ugdoma per pamokas,
neformaliai - per tarpusavio santykius mokykloje, mokyklos aplink , mokyklos santykius su
moksleivi t vais ir visuomene.
Kas tai ya mogaus k no sandara, sveikata ir sveikas gyvenimas, lig prevencija, kokie
pirmosios pagalbos principai, moksleivis turi su inoti per pamokas. Sveikatos ugdymo
klausimams skiriamos atskiros pamokos arba jie integruojami kit dalyk turin . Pradin se
klas se atskiros pamokos numatytos aplinkos pa inimo programose. Ta iau sveikatos ugdymui
reikiam ini mokinys turi integruotai gauti ir per gimtosios kalbos, k no kult ros, dail s
pamokas. Mokykloje apie mogaus k
ir higien klabama specialiose biologijos dalyko
pamokose. Be to, kaip turi b ti ugdoma sveikata, moksleiviai turi integruotai su inoti ir per
no kult ros, chemijos, fizikos, geografijos, gimtosios kalbos ir kitas pamokas.
Sveikatos ugdymo ini turinys turi atitikti vaiko am . Pagrindiniai klausimai turi b ti
kartojami tam tikrais intervalais per vis mokymosi laik taip, kad tai, kas i mokta anks iau,
gilinama ir ple iama. Suteikiant ini turi b ti ugdomi
iai ir nuostatos, formuojamas
elgesys. B tina mokinius traukti praktin veikl , skatinti mokytis vieniems i kit . Teikiamos
inios neturi skirtis nuo mokyklos gyvenimo ir aplinkos s lyg . Moksleiviai turi su inoti apie:
1. mogaus k no sandar ir veikl , organizmo augimo ir brandos d snius;
2.Darb , poils , fizin aktyvum ir fizin kult ;
3.Asmens higien ;
4. moni bendravim , vairias su sveikata susijusias vertybes ir nuostats;
5.Maist ir maitinim ;
6.K no apsaug ir pirm pagalb ;
7.Aplinkos tak sveikatai ir aplinkos veiksni normas;
8. alingus pro ius ir piktnaud iavimus;
9.Lytin aukl jim ir pasirengim eimai;

10.Ligas ir j prevencij .
Perteikiant inias pasitelkiami vair s ugdymo metodai ir formos:
1. odinis metodas. Organizuojami pokalbiai, aptarimai, pavyzd
analiz , diskusijos,
atsakymai klausimus, radijo laid klausymas.
2.Spausdinto od io metodas. Naudojamasi vairiais lapeliais, atmintin mis, bro romis,
pasakomis, apsakymais, knygomis.
3.Vaizdinis metodas. Naudojami vair s pie iniai, diagramos, plakatai, modeliai, maketai,
preparatai, vaizdajuost s, skaidruol s.
4.Mi rus metodas - naudojamasi keliomis formomis vienu metu, spektakliais, televizijos
laidomis ir kt.
Neformaliai sveikata ugdoma tvirtinant mokykloje gautas inias vairiomis dorovin mis
pa romis ir vertyb mis, savitarpio santykiais, sveikos gyvensenos propogavimu, mokyklos
aplinka ir kt. Moksleivi po
formuoja aplinkini suaugusi moni nuostatos, pa ros,
elgesys ir tod l mokytojas visur turi b ti jiems pavyzdys. Mokykla turi atsisakyti moralizavimo,
autoritarinio ugdymo, o tyrin ti mokini elgsenos prie astis, formuoti gerus santykius, traukti
mokinius nauding veikl . Moksleivi sveikatos ugdymui turi pasitarnauti sveika ir saugi,
gerai sutvarkyta mokyklos aplinka, racionalus maitinimas mokyklos valgyklose ir bufetuose.
Sveikat ugdys ir racionalus mokymo kr vis, k no kult ros, organizmo gr dinimo, sporto bei
kit sveikatinimo priemoni gyvendinimas ir propogavimas.
Ugdant sveikat svarbu glaud s mokyklos, gydytoj ir t
santykiai. T vai turi b ti
supa indinami su formaliaja sveikatos ugdymo programa, neformaliomis sveikatos ugdymo
priemon mis, kurios gyvendinamos mokykloje. Mokykla turi siekti, kad sveikatos ugdymo
elementai b
inomi t vams ir gyvendinami namuose. Pad ti t vams galima vairiai: steigti
bibliotekos skyrel “Sveikata”, organizuoti t vams kursus, kurti t
kambar , lankyti
mokinius namuose, propaguoti sveikatos ugdymo klausimus visuomenei, vairiuose
renginiuose, masin s informacijos priemon mis ir kt.
Darbo tikslas: parengti, aptarti ir organizuoti pokalb sveikatos klausimais.
Darbo priemon s: mokymo programos, literat ra sveikatos klausimais, pie iniai,
plakatai, klausimynai, kitos vaizdin s priemon s, jau parengt pokalbi ir vaizdini priemoni
komplektai.
Darbo eiga: sudaroma programa, kaip integruotai per vieno dalyko pamokas galima
suteikti ini sveikatos ugdymo klausimais. Aptariami student namuose parengti pokalbisi ir
vaizdin s priemon s sveikatos klausimais: pokalbiui skirti mokini apklausos duomenys,
pokalbio turinys, forma, vaizdini priemoni paskirtis, j panaudojimas pokalbio metu,
pokalbio realizavimo laikas ir vieta.
Klausimai:
1.Kokie pagrindiniai sveikatos ugdymo tikslai?
2.I vardinkite sveikatos ugdymo sud tines dalis.
3.Kas eina formali ja sveikatos ugdymo program ?
4.Kokie pagrindiniai sveikatso ugdymo principai?
5.Pagrindin s moksleiviams teikiam ini temos.
6.Apib dinkite sveikatos ugdymo metodus ir formas.
7.Kas sudaro neformali sveikatos ugdymo dal ?
8.Kaip sveikatos ugdymas integruojamas kit dalyk pamokose?
LYTI KAI PLINTAN IOS LIGOS (LPL)
Paskutiniaisiais metais, baigiantis antrajam t kstantme iui Lietuvoje ypa padaug jo
LPL. Pvz.1999 m. venerin mis – LPL – ligomis susirgo 1732 jauni 18-29 m. mon s. Vien tik
sifiliu susirgo 823 (kai tuo tarpu tuberkulioze – 222). Vaikin serga 2 kartus daugiau, negu

mergin . Lytiniu keliu plintan ios ligos pa eid ia ne tik lytinius organus, sukeldamos
darbingumo ir vaisingumo sutrikimus, bet yra reik mingos ir b sim vaik sveikatai ir likimui.
Sifiliu sergan t
vaikai gimsta taip pat sirgdami gimtu sifiliu, su apsigimimais, pvz. 2000
m. toki gim 13.
mogaus imuniteto deficito virusas ( IV) taipogi plinta. 2001 met viduryje
registruot IV infekuot Lietuvoje – per 300. Tai gr sia AIDS – organizmo imunini j
praradimu ir eil s lig sindromu. IV organizme dauginasi ma daug 5 kartus grei iau, negu
pasigamina su juo kovojantys limfocitai. Gausiausiai IV infekcijos b na kraujyje, lytini
liauk sekrete ir motinos piene. Taigi, u kr timas da niausiai vyksta per narkoman
naudojamus virusu u ter tus virk tus ir lytini santyki metu.
Darbo tikslas: 1.Susipa inti su LPL epidemiologija Lietuvoje. 2.I siai kinti IV plitimo ir
AIDS ligos simptomus. 3.Su inoti susirgimo AIDS rizikos grupes ir tyrimo d l IV indikacijas
bei prevencijos galimybes.
Darbo priemon s: 1.Statistin informacija. 2.LPL lig apra ymai ir pavyzd iai. 3.Tyrimo d l
IV indikacij s ra as. 4.Video filmai.
Darbo eiga: aptariami iniasklaidoje platinami atvejai ir statistin informacija. Pagal pie inius ir
apra ymus aptariama lig patogenez ir klinikin i rai ka, tyrimo d l IV indikacijos. Po IV
sikr timo simptomai yra labai nery s ir nespecifi ki, ypa pirmomis savait mis. Tod l
si loma atlikti tyrim jauniems mon ms iais atvejais:
-padid periferiniai limfmazgiai;
-vieno i cerebrobulbarini nerv paraly ius (ypa veido nervo);
-pablog jusi sveikatos b kl ;
-susirgus tuberkulioze ar burnos kandidomikoze, jeigu n ra kit
lig atsiradimo prie as ;
-da nai besikartojant pneumonijoms arba sinusitams;
-sunki depresij atveju;
-ilgai viduriuojant arba besikartojant viduriavimo atvejams;
-ilgai be prie asties kar iuojant; sergant B ar C hepatitu;
-jeigu diagnozuota viena i lytiniu keliu plintan lig ;
-iki n tumo arba jo metu; prie visas chirurgines operacija;
-jei kei iami lytiniai partneriai; jeigu naudoti intraveniniai narkotikai.
Darbo pabaigoje svarbu, kad b
suprasta atsakomyb u savo ir draug sveikat ,
anonimi kumo ir psichologin s pagalbos svarba.
PSICHOTROPIN S MED IAGOS
Psichotropin s med iagos – tai nat ralios ar chemin s med iagos, veikian ios centrin
nerv sistem . J vartojimas slopina arba dirgina smegen veikl , provokuoja emocijas
kei ian
med iag (serotonino, dofamino) i siskyrim , sukelia psichin ir fizin
priklausomyb . Smegenyse pakinta informacijos perdavimo mechanizmas, kinta realyb s
suvokimas.
Su asmenyb s degradacija siejasi eil socialini problem : siekiant pinig gijimo
vykdoma daug nusikaltim , yra eimos, skriaud iami vaikai.
Problema yra ir alkoholio vartojimas: 2000-ais metais d l neblaivi vairuotoj kalt s
vyko 831 eismo nelaim s, su eista 1159 mon s, uvo 84. D l tragi
vyki Lietuvoje sta
daugiau jaun (16-29 m.) moni , negu d l vis lig kartu pa mus.
Per metus Lietuvoje per 2500 vaik netenka t
globos, o vyraujan ios prie astys –
asocial s t vai, t vyst s teisi at mimas. (Statistikos deparatmento informacija 2001 m.).
Darbo tikslas: susipa inti su narkomanijos ir taksikomanijos paplitimu Lietuvoje. sigilinti
asmenyb s ir tautos lugimo pavoj .
Darbo priemon s: 1.Periodin statistin informacija narkomanijos ir toksikomanijos paplitimo
klausimu. 2.Konkret s intoksikacijos narkotin mis med iagomis pavyzd iai iniasklaidoje,
aplinkoje. 3.Filmai alkoholizmo, narkomanijos tema, pvz.: „Sidabrin styga“.

Narkotin s med iagos ir j vartojimo pavojus
Jaudinan ios
Silpnos – nikotinas
ir kofeinas, stiprios
– kokainas, krekas,
Med iagos efedronas (d efas),
amfetaminai. Jiems
priklauso ir apetit
bei svor
ma inantys vaistai.

Poveikis
psichikai

Pavojai

Mi rios
med iagos
Sud tis,
veikianti
med iaga

Poveikis

Pavojai

Slopinan ios
Alkoholis, vair s
raminamieji ir
migdomieji
vaistai,
antidepresantai

Protinis ir fizinis
pakilumas,
budrumas.
Atsiranda perd tas
pasitik jimo savimi
ir prana umo
jausmas.

Slopina budrum
ir baim .
Apsn dimas,
neri li kalba,
sutrikusi judesi
koordinacija,
susiaur s
mesys.

sekimas, nemiga,
nerimas, nuovargis,
irdies ir
kraujagysli
pakenkimas,
priepuoliai.

Perdozavus, ypa
jeigu mai oma su
alkoholiu, gresia
mirtis. Nutraukus
– traukuliai.

Kanap s – a)marihuana arba „ ol ”,
b)ha as (sakai) ir c)ha o aliejus.
a)d iovinti vir utiniai lapai ir iedai,
b)presuotos iedadulk s ir sakai
tetrahidrokanabinolis (THC). Da nai
primai oma tabak .
Raminantis ir sukeliantis haliucinacijas.
Susilpn ja orientacija, pastabumas,
linksmumo ir abejingumo kaita, silpsta
atmintis, neber pi mokytis ir dirbti.
Nerimai, psichoz , motyvacijos
nykimas, pripratimas. Impotencija d l
poveikio lytin ms liaukoms. K dikio
apsigimimai, jeigu kanapes vartoja
ioji.

Haliucinacijas
sukelian ios
LSD, magi ki
grybeliai,
antineuroleptiniai
vaistai, d mi
valikliai, tirpikliai,
aerozoliai, klijai ir
kitokios lakiosios
med iagos.

Opioidai

Opiumas,
morfijus,
kodeinas,
heroinas
(acetiliuotas
morfinas), taip
pat ir sintetiniai
opioidai,
vartojami
nepakeliamam
skausmui
mal inti.
Haliucinacijos,
Euforija su
pareidolijos,
abejingumu
realyb s, laiko ir
viskam.
erdv s suvokimo
Mieguistumas.
sutrikimai, paranoja. Atsiribojimas
nuo aplinkos.
Itin greita
priklausomyb
su labai sunkia
abstinencija.
Silpnaprotyst ,
Fizinis
psichoz , atminties
sekimas.
praradimas, staigi
Tromboflebitai.
mirtis d l u dusimo. Kraujo
kr timas d l
bendr adat
vartojimo
(sepsis, AIDS,
B hepatitas).
Ecstasy, vair s „kitokio dizaino”
(modifikuoti) “nauji” narkotikai.
Narkotikas, nelegaliai gaminamas i
amfetamin ir haliucinogen . Da nai
kei iama chemin formul , taip
vengiant teisin s atsakomyb s.
Jaudinantis ir haliucinogeninis, tod l
vartojamas diskotekose jauduliui,
pakilumui ir fantazijoms sukelti.
Nerimas, nuovokos praradimas,
depresija, panikos priepuoliai. irdies ir
plau i sekimas, smegen insultai d l
kraujo kre jimo.

Da niausia mirties prie astis: perdozavimas pasidavus nekontroliuojamiems poj
Panaudota literat ra: INFO Sveikata. 2000. 12.

iams.

N ra nepavojing narkotik . Po pirm
narkotik dozi mogus patiria euforij , bet
liau, vartojant narkotikus, atsiranda abstinencijos b kl , o malonumo poj tis ma ja.
Suleidus ven opioid , sul ja kv pavimas ir irdies plakimas, gresia mirtis. Narkotikus
besi virk iantys asmenys suserga hepatitu, AIDS ir kitomis l tin mis ligomis.
Darbo eigoje svarbu suprasti narkotik ir alkoholio al asmenybei ir visuomenybei, tai
vardinti. Akcentuoti ini pritaikym mokykloje ir artimiausioje socialin je aplinkoje.
mokyti vaikus pasakyti NE. Rasti pozytivias alternatyvas ir b dus tai i reik ti, pvz.:
Sumenkinti, nuveretinti si lym ;
Ignoruoti si lym , apsimesti, kad jo nei girdote;
Nukreipti d mes ar pasi lyti veikti k kita; prisijungti prie kitos grup s, kompanijos;
Papras iausiai pasitraukti al ;
Mandagiai, bet tvirtai pasakyti: a , NE;
Vengti toki situacij , numatyti jas i anksto; pasakyti prie ast , kod l atsisakote.
NE sakykite tuojau pat, tvirtu balsu, garsiai ir ai kiai;
NE sakykite tvirtu balsu;
NE sakykite garsiai ir ai kiai;
kite pa nekovui akis;
Neatsipra in kite.
Sakydami NE, mes da nai apsaugome save, savo interesus, vertybes;
Geb jimas pasakyti tvirt NE liudija ne apie mogaus silpnum , o atvirk iai – apie tvirtum .
Rekomenduojama sukurti trump vaidinim , akcentuojant argumentuot pasiprie inim
klastingai vilionei.
LYTI KUMO IR RUO IMO EIMAI UGDYMAS
Pagal vietimo ministerijos programas mokiniai turi b ti ruo iami eimai, palaipsniui
ugdant ir lyti kumo supratim .
Vaikams kyla daug klausim : i kur atsiranda vaikai, kokia prasm mergai
ir
berniuk skirtingumo, t
vaidmuo ir kt. Jaunimui yra aktualu lytini harmon sekrecijos
cikli kumo taka emocijoms, vaisingumui; lytini santyki prasm ir lengvap di kumo pavojai.
Darbo tikslas: 1.Susipa inti su moter ir vyr lyti kumo ir vaisingumo ypatumais. 2.Pa inti
vaiko raid nuo apvaisinimo iki gimimo. 3.Aptarti skirting ly
moksleivi santyki
problemas.
Darbo priemon s: 1. mogaus fiziologijos inynas – atlasas ar analogi kos priemon s.
2.Lytini harmon i skyrimo cikli kum vaizduojan ios schemos. 3.Video filmai “ mogaus
gyvyb s stebuklas”, “ tai, ia a !”, “Vyro vaisingumas”, “Moters vaisingumas”. 4.Knygos
Rudzinskas V. “Vaisingumo pa inimas”, Baroki L. “ mogaus gyvyb – pirmasisi stebuklas” ir
kitos.
Darbo eiga: Filmas. Aptariami po filmo
jimo kil klausimai. Pakartojama gonadotropini
ir lytini harmon reik
, moters ciklo ypatumai. Moters ir vyro vaisingumo skirtumai. Vaiko
embrioninio vystymosi s lyg svarba. aling faktori taka vaiko sveikatai.

Vaisingos moters ciklo faz s
(Natural Family Planning. A guide to provision of services, WHO,1988

si mimo pabaigoje studentai supa indinami su galimais informacijos altiniais lyti kumo ir
rengimo eimai tema.
EMOCIJOS IR STRESAS
Emocijos apib dinamos emociniu sujaudinimu ir emocine tampa. Emocinio
sujaudinimo metu greit ja psichiniai, vegetaciniai ir motoriniai procesai, jeigu vykstantis
veiksmas subjektui malonus (stenin s emocijos). Atvirk iai, gali b ti astenin s emocijos,
min tieji neurodinaminiai procesai sul s ir susilpn s. Tai trumpalaikiai procesai.
Emocij vengti ir i vengti ne manoma nei medicininiu, nei etiniu po riu, nes mogus
negali tapti abejingas ir socialiai pasyvus.
Skirting emocij skirtingas ir anatominis bei fiziologinis substratas. Teigiamos
emocijos susijusios su priekini ir onini pagumbrio strukt
aktyvumu ir periferijoje
rei kiasi parasimpatiniais efektais. Neigiamos emocijos susijusios su u pakalin mis ir vidin mis
pagumburio dalimis ir rei kiasi simpatiniais efektais. Abi vegetacin s sistemos dalys veikia
sinergi kai ir viena kit pakeisdamos i laiko organizme homeostazin pusiausvyr . Ta iau,
jeigu emocinis sujaudinimas yra ilgalaikis, gali atsirasti emocin tampa. Tai padid jusio CNS
aktyvumo b kl . Kai viena s lyga neigia kit , tokios situacijos provokuoja emocin tamp .
Tiek emocinis sujaudinimas, tiek emocin tampa gali priklausyti ir nuo i orini , ir nuo vidini
prie as . Daugumos autori nuomone emocin s tampos pagrindinis altinis yra
tarpasmeniniai psichologiniai konfliktai. Pasteb ta, kad emocini konflikt taka reik mingesn
ma esn s civilizacijos visuomenei.
Emocinis sujaudinimas nebus per didelis, jeigu siekiant tikslo turima pakankamai
informacijos, energijos ir laiko. Tai vaizduoja G.Kosickio pasi lyta lygtis:
ES = T (I.E.l – i.e.l)
ia: ES – emocinis susijaudinimas, T – tikslas, I.E.L – informacija, energija, laikas, reikalingi
tikslui pasiekti; i.e.l – informacija, energija, laikas, kuriais disponuoja individas.
Tai dalinis sprendimas. Reik mingas yra ir informacinio signalo intensyvumas,
reik mingumas. Nepakankamas ir per stiprus emocinis susijaudinimas i gyvenamas kaip stresas.
Stresas rei kia intelektualini , emocini , vegetacini , motorini funkcij tamp . Tai susij su
antinks
funkcija. Stresas gali b ti emocinis, d l pervargimo, monotonijos, socialini ir
asmenini problem . Stresas – nespecifin organizmo reakcija kiekvien i orin ar vidin

nepalank poveik . Tai adaptacini -apsaugini mechanizm visuma padedanti i laikyti
organizmo gyvybingum .
Pirmoje adaptacijos sindromo faz je (pavojaus) organizmas kaupia j gas, antrojoje
(rezistencijos) – formuoja adaptacines reakcijas, kurios yra reikalingos homeostazei palaikyti.
Jeigu stresiniai dirgikliai yra labai stipr s arba veikia ilgai ir i eikvoja adaptacijos energij , tada
organizmas pereina tre
– i sekimo faz ir gr sia liga ar tis.
Pernelyg stiprus stresas gali s lygoti vadinam sias psichosomatines ligas. Tai ilgalaik s
emocin s tampos i rai ka. U slaptintos emocijos aktyvina vegetacin s nerv sistemos
simpatin dal , o tai gali tur ti takos kraujosp io padid jimui, kraujagysli spazmams,
harmon produkcijai, kas pasirei kia patologiniais simptomais, viena ar kita liga.
Galimi patologinio sujaudinimo i krovos b dai (Me ka V., Juozulynas A.):
Fiziologiniai:
1.Meditacija.
2.Muzikos terapija.
3.Gamtin polirecepsin terapija.
4.Biblio terapija.
5.Land afto terapija.
6.Choreo terapija.
7.Juoko terapija.
8.Psichafizin treniruot .
9.Sportiniai aidimai.
10.Ekskursijos.
11.Vietinis turizmas.
12.Fizinio, protinio, k rybinio darbo terapija.
13.Kult rini rengini lankymas – estetoterapija.
Nefiziologiniai:
1.Psichologiniai konfliktai.
2.R kymas.
3.Alkoholio g rimas.
4.Sistemingas kavini , bar ir diskotek lankymas.
Patologiniai:
1.Funkciniai CNS sutrikimai.
2.Neuroz s.
3.Psichosomatin s ligos.
Darbo tikslas: Susipa inti su emocij , emocin s tampos ir streso s vok prasme, adaptacijos
mechanizmo fiziologija. Aptarti galim psichosomatin patologij ir jos alinimo b dus.
Darbo priemon s: Literat riniai bei daugumai inomi psichosomatini sutrikim pavyzd iai.
Filmas “Sidabrin styga”, neurologijos plakatai (CNS pie iniai).
Darbo eigoje pakartojami adaptacinio mechanizmo komponentai, vegetacin s nerv sistemos
reik
, fiziologini proces lokalizacija CNS, slenkstinio dirginimo prasm , slopinimo
proces reik
homeostazei. Aptartini patologiniai ir nefiziologiniai psichosomatin s
patologijos alinimo b dai ir kaip alternatyva – fiziologiniai.
ASMENS HIGIENOS PAGRINDAI
Asmens higiena - tai k no prie ra ir aprangos higiena.
1.K no prie ra. K no pavir dengia oda. Ji ne tik skiria organizm nuo i orinio pasaulio.
Oda kv puoja, i skiria prakait , riebalus, ilumos pertekli , jau ia ilumos, al io, prisilietimo,
skausmo dirginimus, dalyvauja refleksin je mogaus veikloje. Oda normaliai funkcionuoja tik
tada, kai ji vari. Pati oda ter iasi ir i i or s ji lengvai u ter iama. J sutepa, neleid ia i
ti,

o kartu ir u ter ia odos liauk i skiriami riebalai, kuri per par pasigamina 100-200 g,
prakaitas - kuris odos pavir iuje palieka 35-70 g vairi drusk . Odos pavir
ter ia nuolat
nusilupan ios epidermio l stel s, odos pavir iuje besiveisian ios bakterijos, dulk s bei vairios
or s med iagos. Odos priedai - plaukai ir nagai taip pat u siter ia. Juos reikia plauti, valyti ir
trumpinti. Prakaitas turi stipr nemalon kvap , kur visada skleid ia ne var s mon s.
Ne vara emina mogaus orum . vara rodo visuomen s kult ros lyg .
Odos vara palaikoma vandenu ir muilu. Geriausiai ne varumus alina iltas 28-300 C
vanduo ir klampios, tamprios muilo pl vel s.-putos.
K no prie ra turi b ti nuolatin . U siter us odai, ne varumai turi b ti nuplaunami. Po
kiekvieno valgymo reikia i skalauti burnos ertm . Sutar ytus plaukus su ukuoti. ukuosena
turi tikti ir netrukdyti darbui.
Kasdienin k no prie ra - prausimasis du kartus per dien (ryt ir vakare). Jeigu
veido oda sausa, praustis reikia pasirinkus tinkam muil . Jeigu oda riebi, veid prausti reikia
ne re iau kaip du kartus per dien su iltu vandeniu ir muilu. Kai jaunuoliams pradeda elti sai
ir barzda, reikia skustis kasdien ar kas antra diena savais, variais skutimosi rankiais.
Kasdien ryt ir vakare, prie valg , taip pat ir pasinaudojus tualetu reikia plauti rankas.
Kiekvien dien patartina praustis du e. Ne varumus geriausiai nuplauna iltas vanduo ir
muilas. Kad mokinys gr dint si, patariama praustis altu vandeniu.
Kiekvien ryt ir vakare reikia valyti dantis dant epet liu su pasta. Valant dantis
epet liu, judesius reikia atlikti vairiomis kryptimis - priek ir gilyn, vir ir emyn. I valius
dantis reikia gerai i skalauti burn iltu vandeniu. Jeigu norime, kad plaukai geriau augt ir
stipresni, kiekvien ryt ir vakar reikia gerai i ukuoti epe iu.
Jeigu n ra du o, kiekvien vakar iltu vandeniu ir muilu reikia prausti veid , kakl ,
ausis, rankas, kojas, s dyn s ir pa ast sritis. Kiekvien ryt reikia praustis v siu vandeniu iki
juosmens.
Visapusi ka k no prie ra turi b ti ne retesn , kaip kas 7-10 dien . Plauname vis
iltu vandeniu ir muilu vonioje, prausiam s po du u ar pirtyje. Maudantis vonioje vandens
temperat ra turi b ti 35-370 C. Pirtyje prausiantis oro temperat ra gali b ti 600 C ir daugiau.
Maudantis reikia naudoti oli plau ines arba specialius epe ius. Jie geriau nuplauna od ,
masa uoja, gaivina, palaiko jos stangrum . Kai oda su yla, atmirksta, gausiau prakaituoja,
parausta, j pripl sta daugiau kraujo, tada variau nuplaunama. I simaud ius geriausia
apkarpyti nagus, i valyti panages.
Ne re iau kaip kart per savait reikia i plauti plaukus. Plaukai plaunami mink tu
vandeniu, specialiais amp nais sausiems, normaliems ar riebiems plaukams. Riebius plaukus
reikia plauti da niau, sausus - re iau.
2.Aprangos higiena. Apranga - tai apatiniai ir vir utiniai drabu iai, kojin s, kepur ,
alikas, pir tin s ir avalyn . Aprangos paskirtis:
2.1.Ma inti temperat ros skirtum tarp k no pavir iaus ir aplinkos. altu oru apsirengus
ma iau atiduodama iluma, kai kar ta, lengvai apsireng neperkaistame, vadinasi, apranga
palaiko pastovi k no temperat . Kai tarp drabu
ir k no pavir iaus esan io tarpelio oro
temperat ra svyruoja tarp 29-320 C, o jo dr gm 30-50%, mogus jau iasi labai gerai.
2.2.Drabu iai saugo od nuo al io, v jo, stipri saul s spinduli , dulki , purvo, vairi
chemini med iag , mikrob , su alojim bei pa eidim .
2.3.Drabu iai rodo individo gro io pajautim , ugdo spalv , form ir linij harmoningo
derinimo nuovok .
2.4.Drabu iai turi b ti pritaikyti met laikams, darbo pob iui, sportui, turizmui ar i eigai.
Higienin s drabu
savyb s priklauso nuo: 1.Pluo to, i kurio i austa med iaga,
kilm s. Yra nat ralus ir dirbtinis pluo tas. Nat ralus pluo tas gali b ti augalin s, gyvulin s ir
mineralin s kilm s. Augalin s kilm s pluo tas - medviln ir linai, gyvulin s kilm s - vilna,
mineralin s - asbestas. Nat ralaus pluo to med iagos gerai sulaiko ilum , sugeria prakait ,
pro j gerai prasiskverbia ir pasi alina prakaito garai, jos nesielektrina ir nedirgina odos.

Dirbtinis pluo tas daromas i celiulioz s, baltym ar gaminamas sintetiniu b du i naftos,
akmens anglies, gamtini duj ar kit med iag . ie audiniai savo gro iu, elastingumu,
stiprumu kartais prana esni u nat ralaus pluo to med iagas, bet higieniniu po riu turi
neigiam savybi : nesugeria ir negarina prakaito, kartais sielektrina arba dirgina od . Gana
da nai audiniai b na i mi raus pluo to ir tod l geresni higienini savybi . 2.Pluo to verpimo,
med iagos audimo, mezgimo bei audeklo perdirbimo. iltesni r bai b na i audinio, kurio
akut s telpa daugiau nejudan io oro, vandens nepraleid ia impregnuotas nat ralaus ar
specialaus sintetinio pluo to audinys. Gerai sugeria prakait , nesulaiko ilumos, retas megztas
lino pluo to audinys. 3.Drabu
pasiuvimo. Drabu iai turi b ti laisvi, nespausti atskir k no
dali , nevar yti kv pavimo, judesi ir netrikdyti kraujo apytakos. Nedera koj , rank ar
juosmens var yti vairiais rai teliais. Vasar tinka laisvesni, su didel mis i kirpt mis r bai.
ieminiai drabu iai turi dengti kuo daugiau k no - ilgesni, su auk tomis kailin mis
apykakl mis. 4.Drabu
varos. B tina apatinius drabu ius keisti ne re iau kaip kart per
savait , o jei aplinka dulk ta, ir da niau. Vir utiniai drabu iai turi b ti kasdien i dulkinami,
gerai i dinami, reguliariai plaunami ar valomi. Kiekvieno sezono pabaigoje ieminiai,
rudeniniai paltai, lietpal iai, striuk s ir kiti drabu iai turi b ti gerai i valomi. Mokyklini
uniform baltas apykakles ir rankogalius (mergait ms) ir vir utinius mar kinius (berniukams)
reikia keisti ne re iau kaip du kartus per savait , o pa ias uniformas i valyti ne re iau kaip kas
du m nesiai. Mokiniai turi naudotis variomis nosinait mis, tod l jas reikia keisti kas dien arba
naudoti vienkartines.
3.Avalyn s higiena. Avalyn saugo kojas nuo al io, dr gm s, purvo ir su alojim . Ji turi
praleisti or , vandens garus, bet nepraleisti vandens, turi atitikti koj matmenis ir form ,
nespausti kraujagysli ir nerv , nevar yti ir nevarginti koj . Geriausia avalyn i nat ralios
odos. Higienin mis savyb mis pasi ymi ir daugelis dirbtin s odos r
, j neturi gumin
avalyn .
Ank ta avalyn vargina ir trina kojas, trukdo joms augti, gali suformuoti p doje
krypimus. Nehigieni ki yra batai su auk tais kulnimis ir smailiais galais. Normalus pakuln s
auk tis 1/14 p dos ilgio arba 2-3 cm. Avint batus auk tais kulnimis vaik toma pasistiepus,
pir tai slysta bato gal , yra spaud iami ir deformuojami. Be to, did ja liemens stuburo
krypimas priek (lordoz ), pasikei ia dubens forma ir pad tis. Kartais d l
prie as
juntami skausmai juosmens srityje. Nepatartina av ti avalyn s be kulno, nes tai sukelia
plok iap di kum . Avalyn vargina kojas, kai jos padas kietas, nelankstus. iem ne iojant
aulinukus patartina mokykloje persiauti batukais. Patalpoje avint aulinukus, kojos kaista, unta,
pabrinksta ir vargsta. Sportuojant ar turistinio ygio metu avima speciali avalyn . Sintetin s
med iagos bat vidun b tina ti klotus arba juos av ti su vilnon mis kojin mis.
Batus reikia kas vakar nuvalyti, po to gerai juos i valyti ir i iovinti. Kai bat vidus
dr gnas, kojos la, kai alta, ir unta, kai ilta.
Darbo tikslas: i siai kinti kiek vaikai i mano apie k no ir aprangos prie
, kiek ir kaip
laikosi asmens higienos mokykloje bei namuose. Pasirengti ir organizuoti mokiniams pokalb
asmens higienos klausimais.
Darbo priemon s: apklausos anketos, mokini steb jim per pamokas ir pertraukas
protokolai, plakatai, bro ros ir literat ra asmens higienos klausimais.
Darbo eiga: kiekvienas studentas, naudodamasis anketa, apklausia vienos klas s mokinius,
analizuoja surinktus duomenis ir jais remdamasis parengia 10 min. pokalb bei pavaizdumo
priemones. Per laboratorinius darbus aptariami anket analiz s duomenys ir tai, kaip
organizuoti pokalb klas je. Kad b
i ugdyti tvirtesni mokini asmens higienos
iai,
sudaroma darbo su vaikais programa. Studentai atsiskaito u pokalbio organizavim .
Klausimai:
1.Kod l ir kaip u siter ia oda?
2.Kod l reikia palaikyti odos var ?
3.Kas naudojama odos varai palaikyti?

4.K inote apie nuolatin k no prie
?
5.K inote apie kasdienin k no prie
?
6.Kod l reikia visapusi kos k no prie ros?
7.Kokia drabu paskirtis?
8.Nuo ko priklauso drabu higienin s savyb s?
9.Kokie drabu iai mokiniui tinkamiausi ir kaip jie pri
10.Kokia avalyn s paskirtis ir kaip ji pri rima?

rimi?

MEDICININ S STATISTIKOS PAGRINDAI
Tyrim duomenims apib dinti da niausiai naudojami aritmetinis vidurkis, vidutinis
kvadratinis nukrypimas ir aritmetinio vidurkio paklaidos rodikliai. Aritmetinis vidurkis (M)
galina nustatyti nagrin jamo po ymio ar rei kinio bendriausi i rai . Pvz., gio vidurkis
apib dina tam tikro am iaus vaik vidutin
, svorio vidurkis – vidutin svor . Naudojantis
vidurkiais galima palyginti tyrim duomenis, i ai kinti dinaminius kitimus, skirtumus ir pan.
Apskai iuojant vidurk b tina, kad pasirinkta grup b
vienar , pavyzd iui, vieno am iaus
ir lyties, vienodo pasirengimo vaikai. Norint tiksliau vertinti po ymio reik mi kintamum ,
taikomas vidutinis kvadratinis nukrypimas. Jis atskleid ia vis variant i sid stymo apie
aritmetin vidurk pob . Vidutinis kvadratinis nukrypimas ymimas graiki ka raide σ (sigma)
ir yra po ymio kintamumo matas. Aritmetinio vidurkio paklaida (m) parodo, kiek apskai iuotas
atrankin s visumos aritmetinis vidurkis skiriasi nuo generalin s visumos aritmetinio vidurkio.
is vidurkis priklauso nuo to, kiek skiriasi po ymiai apskai iuojant vidurk , ir nuo atvej
skai iaus. Did jant tyrimo atvej skai iui vidurkio paklaida ma ja.
Min rodikli apskai iavimui naudojami keli b dai.
1.Esant ma am atvej skai iui vidurkis apskai iuojamas sudedant visas reik mes ir gaut sum
dalijant i atvej skai iaus. Skai iavimo formul tokia:

M=

∑M
n

ia M – aritmetinis (literat roje simbolis dar ymimas X) vidurkis, ∑ - sumos enklas (graik
ab
s did ioji raid sigma), n – atvej skai ius. Vidurkio kvadratinis nukrypimas
apskai iuojamas taip: apskai iuojami vis po ymi nukrypimai (skirtumai) nuo vidurkio, gauti
skirtumai pakeliami kvadratu, sudedami ir gauta suma dalijama i atvej skai iaus (kai n
ma esnis u 100, dalijama i n-1). Toliau i gauto skai iaus i traukiama kvadratin aknis.
Formul yra tokia:

σ = ±

∑

(M − M x )2
n−1

Vidutin kvadratin nukrypim apytiksliai apskai iuoti galima pagal formul :
σ=

Mmax – Mmin

K
ia Mmax – did iausia po ymio reik
(rodomas lentel je).

, Mmin – ma iausia po ymio reik

K KOEFICIENTO DYD
n
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
n
K

0

1

3,08
3,73
4,09
4,32
4,50
4,64
4,75
4,85
4,94
100
5,02

3,17
3,78
4,11
4,34
4,51
4,65
4,77
4,86
4,95
200
5,49

2
1,13
3,26
3,82
4,14
4,36
4,53
4,66
4,78
4,87
4,96
300
5,76

3
1,69
3,34
3,86
4,16
4,38
4,54
4,68
4,79
4,88
4,96
400
5,94

4
2,06
3,41
3,90
4,19
4,40
4,56
4,69
4,80
4,89
4,97
500
6,07

, K – koeficientas

LENTEL
5
2,33
3,47
3,93
4,21
4,42
4,57
4,70
4,81
4,90
4,98
600
6,18

6
2,53
3,53
3,96
4,21
4,43
4,59
4,71
4,82
4,91
4,99
700
6,28

7
2,70
3,59
4,00
4,24
4,45
4,60
4,72
4,83
4,91
4,99
800
6,35

8
2,85
3,64
4,03
4,26
4,47
4,61
4,73
4,83
4,92
5,00
900
6,42

9
2,97
3,69
4,06
4,30
4,48
4,63
4,74
4,84
4,93
5,01
1000
6,48

Esant ma am skai iui K=5, dideliam – K=6.
Aritmetinio vidurkio paklaida apskai iuojama pagal formul

m=

σ
n

ia m – aritmetinio vidurkio paklaida, σ - vidutinis kvadratinis nukrypimas, n – atvej skai ius.
Pavyzdys. II klas je 10 mergai
vidurk M, σ ir m.
Eil
.Nr
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pavard , vardas

Po kut O.
Stankut E.
Grini R.
Mickut A.
Dirgyt V.
Butkut S.
Klikyt V.
Do kut M.
Mitkut E.
Grici J.
10
n=10 ∑ Mxi=1236
i=1

, j am ius septyneri metai. Apskai iuojame mergai

gis cm Mxi

116
120
122
119
123
128
125
130
123
130

Nukrypimai nuo
vidurkio M-Mxi
-7,3
-3,6
-1,6
-4,6
-0,6
44,4
+1,4
+6,4
-0,6
+6,4

gio

Nukrypim nuo
vidurkio kvadratai
(M-Mxi)2
53,29
12,96
2,56
21,16
0,36
19,36
1,96
40,96
0,36
40,96
193,93

M=

∑M

xi

=

n

σ =±

1236
= 1236
, cm
10

∑( M − M

xi

)2

n −1

19393
,
= ±4,63cm
9

−=±

arba
σ=

Mmax − Mmin 130 −116
=
= 4,7cm
K
297
.
σ

4,63
= ±154
, cm
n −1 3

m=

=

2.Esant dideliam atvej skai iui vidurkis apskai iuojamas momento b du pagal formul :

M = A+ k =

∑fa
i

i

n

Vidurkio kvadratinis nukrypimas skai iuojamas pagal formul :

σ=k

∑fa
i

n −1

2
i

−(

∑fa
i

n

i

)2

ia M – aritmetinis vidurkis, A – tariamasis vidurkis, k – skirtumas tarp interval , f – atvej
skai ius intervaluose (da numas), a – nukrypimas nuo tariamojo vidurkio, n – atvej skai ius,
σ - vidurkio kvadratinis nukrypimas.
Aritmetinio vidurkio paklaida apskai iuojama taip, kaip ir pirmuoju b du (pagal t
pa formul ).
Pavyzdys. I matuotas 134 jaunuoli gis. Apskai iuojame j gio M ir m.
gio
intervalai cm

Interval
vidurkis

Atvej
skai ius
intervalais f

Nukrypimas
nuo tariamo
vidurkio a

f.a

fa2=f.a

168,0-169,9
170,0-171,9
172,0-173,9
174,0-175,9
176,0-177,9
178,0-179,9
180,0-181,9
182,0-183,9
184,0-185,9
k=2

169
171
173
175
A=177
179
181
183
185

M = A+k =

σ=k

∑fa
i

n

∑fa
i

2
i

n −1

m=

2
8
12
25
45
20
10
8
4
∑fi=n=134

−(

σ
n

=

i

= 177 + 2 ⋅ (

∑fa
i

n

i

-4
-3
-2
-1
1
+1
+2
+3
+4

-8
-24
-24
-25
0
+20
+20
+24
+16
∑fiai=-80+80=1

32
72
48
25
0
20
40
72
64
∑fiai2=373

−1
) = 177 − 0,14 = 176,86cm
134

)2 = 2⋅

373
−1 2
) = 3,34cm
−(
133 134

3,34
= ±0,29cm
11,58

Darbo priemon s. Duomen paketas, s siuvinis.
Darbo eiga. Kiekvienas studentas, panaudodamas gautus duomenis, apskai iuoja po ymio
vidurk , vidurkio kvadratin nukrypim ir paklaid pirmuoju b du, kai ma as atvej skai ius, ir
antruoju b du, kai atvej skai ius yra per 50.
vertinimas. Duomen analiz vertinant rei kinio ar po ymi i rai
bendrai, atskiro po ymio
viet individualiai. Pavyzd iui: koks vieno ar kito vaiko svoris lyginant su kit vaik svoriu ir
pan.
Klausimai.
1.Kam panaudojami medicinin s statistikos rodikliai?
2.K vadiname aritmetiniu vidurkiu, vidutiniu kvadratiniu nukrypimu, vidurkio paklaida?
3.Kokius inote aritmetinio vidurkio ir kvadratinio nukrypimo nustatymo b dus?
Programos EXCEL taikymas tyrimams. Praktikoje pasitaiko pakankamai sud ting
skai iavim , kuriuos vartoja vairi sri
specialistai: statistikai, buhalteriai, matematikai ir
daugelis kit . J darbe vartojamos klasikin s formul s yra Excel programos bibliotekoje ir

labai supaprastinta skai iavimus. Tai labai svarbi programos Excel dalis, kurioje yra daugiau
kaip 350 vairi da nai vartojam matematini formuli , vadinam funkcijomis.
Norint pasinaudoti formuli biblioteka, reikia atlikti iuos veiksmus:
Pa ym kite langel , kuriame norite gauti skai iavimo rezultat .
Bakstelkite pele ranki juostos mygtuk fx Paste Function (funkcij terpimas). Ekrane
atsiras funkcij terpimo langas, kurio kairiajame langelyje pateiktos matematini funkcij
kategorijos, o de iniajame – pasirinktos kategorijos funkcij s ra as. Pele bakstelkite vien
jums reikaling skai iavim kategorij :
1. Most recently Used – tame kompiuteryje de imt v liausiai vartot funkcij .
2. All – visos bibliotekos funkcijos.
3. Financial – finansini operacij skai iavimai.
4. Date & Time – dat ir laiko skai iavimo funkcijos.
5. Math & Trig – matematin s ir trigonometrin s funkcijos.
6. Statistical – statistini parametr skai iavimo funkcijos.
7. Lookup & Reference – nurodyt ir masyv funkcijos.
8. Database – duomen bazi apdorojimo funkcijos.
9. Text – tekstini ra tvarkymo funkcijos.
10. Logical – login s funkcijos.
11. Information – informacin s funkcijos.
Pa ym kite reikiam funkcij de iniajame langelyje ir paspauskite OK.
Atsidariusiame antrajame dialogo lange, ra ykite ar pele pa ym kite reikalaujamus duomenis.
Jei langas u stoja ym tinus duomenis, j galite nuvilkti pele u bet kurios lango vietos.
ved duomen adresus, greta pamatysite pradinius ra us savikontrolei.
Daugeliu atvej , vedus langel vieno duomen bloko adresus, kit duomen adresai gali b ti
ra omi kituose langeliuose. Taip galima ra yti iki 30 duomen blok .
Jei ne inote, kokius duomenis ir kaip vesti, bakstelkite mygtuk su klaustuku lango apatiniame
kairiajame kampe. Gausite i sam funkcijos apra ym angl kalba su vartojimo pavyzd iais.
Bakstelkite mygtuk OK ir pa ym tame langelyje gausite skai iavimo rezultat .
DA NIAUSIAI VARTOJAMOS (STATISTIN S) FUNKCIJOS
AVARAGE (number1; number2...) – skai iuoja duomen aritmetin vidurk .
number1;number2;... – langeli ar duomen blok adresai, skai iai.
Pvz.: AVARAGE(B5:B50;G5:G50) arba AVARAGE(8;9;10;9)=9.
AVEDEV(number1;number2...) – skai iuoja duomen nuokrypi nuo vidurkio vidutin
reik
.
CHIDIST(x;degrees_freedom) – skai iuoja vienpusio chi-kvadrate pasiskirstymo funkcijos
tikimyb .
CORREL(array1;array2) – skai iuoja dviej vienodo dyd io im array1 ir array2 koreliacijos
koeficient .
Pvz.: CORREL(A3:A96;D3:D96).
COUNT(value1;value2...) – skai iuoja pa ym to duomen blok langeli su skaitin mis
reik
mis kiek .
COUNTA(value1;value2...) – skai iuoja pa ym duomen blok langeli su bet kokiais
ra ais (skaitiniais ir tekstiniais) kiek .
COUNTBLANK(range) – skai iuoja pa ym to duomen bloko langeli be ra kiek .
COUNTIF(range;criteria) – skai iuoja, kiek ra pa ym tuose langeliuose tenkina nurodyto
kriterijaus s lygas. Pvz.: COUNTIF(C2:C200;“>12,5“).
COVAR((array1;array2) – skai iuoja dviej vienodo dyd io im kovariacijos koeficient .

FORECAST(x;known_y‘s;known_x‘s) – skai iuoja tiesin s regresijos metodu tik tin reik
ta kui x, kai yra tiksliai inomos imtys x ir y. Vartojama tiesinio prognozavimo lygties y=a+bx
vienai prognozuojamai y reik mei apskai iuoti.
FTEST(array1;array2) – skai iuoja Fi erio F kriterijaus rezultat dviem vienodo dyd io imtims.
GROWTH(known_y‘s;known_x‘s;new_x‘s;const) – skai iuoja eksponentinio prognozavimo
lygties reik
naujai argumento reik mei, kai tiksliai inomos imtys x ir y.
LARGE(array;k) – pateikia k-t pagal didum ra i pa ym duomen srities.
MAX(number1;number2...) – skai iuoja maksimalaus dyd io ra i pa ym duomen .
MEDIAN(number1;number2...) – apskai iuoja imties median (reik
, nuo kurios did jimo ir
ma jimo kryptimis ra skai ius vienodas).
MIN(number1;number2...) – skai iuoja dyd io ra i pa ym duomen .
MODE(number1;number2...) – apskai iuoja imties mod (da niausiai pasikartojan imties
reik
).
SMALL(array;k) – pateikia k-t pagal ma um ra i pa ym duomen srities.
STDEV(number1;number2...) – apskai iuoja imties vidutin kvadratin nuokryp (dispersij ).
VAR(number1;number2...) – apskai iuoja imties nuokryp nuo vidurkio.
PRANE IMAI APIE KLAIDAS
Prane imai apie klaid formul je pateikiami aktyviajame langelyje, kuriame tik tasi
gauti skai iavim rezultat . Kad atkreiptume d mes , kiekvienas toks prane imas apie klaid
pradedamas enklu #. Anks iau buvo min ta, kad nesutelpantis langel skai ius ymimas toki
pat enkl seka ######. Jeigu prane imas apie klaid netelpa langelyje, bus pateikta ta pati
enkl seka. Visais iais atvejais b tina pl sti langelio ribas tiek, kad pamatytum te vis ra .
Gana da nai pasitaiko tokios klaidos, kuri negali rasti pati programa. Tai vartotojo login s
klaidos, kai teisingoje sintaks s prasme formul je kreipiamasi ne tais adresais arba ra yta
formul neatitinka tikrosios (netaisyklingai pavartoti skliausteliai ar supainiotos funkcij
argument reik
s). Tokiu atveju gauname neteising skai iavimo rezultat , atrasti klaid
galima tiktai dar kart perskai iavus kitais b dais.
Galimos ra
Klaida
# VALUE!
# NUM!
# DIV/0!
# N/A
# NAME?
# NULL!
# REF!

klaidos
Klaidos paai kinimas
Neteisingai ra ytas argumentas (vietoje skaitinio – tekstinis arba
nesanti funkcija).
Neteisingai ra ytas ar negalimas skai ius (neigiamas po aknyje ar
logaritme, tekstin je formoje, pvz.: 100Lit ).
Dalyba i nulio ar tu io langelio turinio.
Neleistinos arba netaisyklingos argument reik
s.
Neteisingai pateiktas langelio duomen bloko ar darbo lapo adresas,
klaidingas funkcijos vardas.
Neteisingai pateikti duomen adresai arba neteisingi enklai.
Neteisingai nurodytos nuorodos kitus langelius.
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