
Dalyvaujame projekte „Mokyklos eina“: inovatyvūs maršrutai ir ėjimo iššūkis 

moksleiviams 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, net apie 80 proc. pasaulio vaikų ir paauglių nepasiekia 

rekomenduojamo kasdienio fizinio aktyvumo lygio. Ne išimtis ir Lietuva. Rekomenduojamą aktyvumo lygį 

išlaikančių vaikų bei paauglių skaičius šalyje neviršija trečdalio, o net keliolika šalies savivaldybių 

priskiriamos kaip neperkopiančios itin žemų fizinio aktyvumo rodiklių. Kaip viena iš priemonių sprendžiant 

šią problemą nuo rudens startuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei 

mobiliosios programėlės „#walk15“ projektas „Mokyklos eina“, kuriame 2020 / 2021 mokslo metais 

dalyvauja ir mūsų mokykla. 

„Nors kasdien galbūt to ir nepastebime, statistika rodo, jog Lietuvos moksleivių fizinis aktyvumas yra pasiekęs 

kritinę ribą ir, palyginus su kitų Europos šalių moksleivių judėjimo aktyvumu, Lietuva rikiuojasi tikrai prastose 

pozicijose. Projekto „Mokyklos eina“ tikslas šią situaciją pakeisti, vaikams ir paaugliams fizinio aktyvumo 

veiklas pristatant naujai – inovatyviais ir jiems priimtinais metodais“, - sako mobiliosios programėlės 

„#walk15“ kūrėja Vlada Musvydaitė. 

Projekto metų mūsų mokykloje bus įgyvendinamos šios priemonės:  

 Privatus mokyklos žingsnių iššūkis. Jo tikslas – per tris mėnesius visiems mokyklos mokiniams su 

programėle „#walk15“ nueiti aplink Žemės rutulį. Daugiausiai žingsnių surinkę moksleiviai bus 

apdovanoti prizais!  

 Sukurta interaktyvi mokyklos trasa. Trasa bus talpiname programėlėje „#walk15“. 

 Vyks sveikatinimo paskaita bei renginys. Renginio metu bus išbandoma mokyklos sukurta trasa, o 

už nueitus žingsnius moksleiviai su programėle galės nusipirkti vaisių ar daržovių.  

Visus moksleivius kviečiame parsisiųsti mobiliąją programėlę #walk15 ir prisijungti prie privataus mokyklos 

iššūkio. Prisijungimo informacija kiekvieną moksleivį pasiekė per el. dienyno pašto dėžutę. 

Taip pat kviečiame prisijungti prie bendros projekto „Mokyklos eina“ grupės soc. tinkle „Facebook“. 

Norėdami prisijungti, spauskite ČIA. 

*Projektas „Mokyklos eina“, kurį įgyvendina UAB „Walk15“, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo 

fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

 

 

 

2020-11-25 „Mokyklos eina“! Projektą įgyvendinančios mobiliosios programėlės #walk15 komanda 

mokinius pakvietė dalyvauti Lietuvos sporto universiteto profesoriaus Arūno Emeljanovo paskaitoje apie 

fizinį aktyvumą. Susirinko apie puse šimto mokinių! Susipažinome su įdomiais moksliniais tyrimais ir 

sužinojome naudingų kasdieninių aktyvumo patarimų! Ačiū mokiniams už įsitraukimą! Tikimės, kad 

profesoriaus patarimai paskatins visus daugiau judėti kasdien. 

  

Linkėjimai, 

https://www.facebook.com/groups/674532273460070


 

 

 

 

 


