
  Pasaulinė maisto diena mokyklose 
 Pasaulinę maisto dieną švęsti pasiūlė Maisto produktų ir žemės ūkio 

organizacija (FAO Food and Agriculture Organisation). Šios organizacijos 

iniciatyvą palankiai priėmė ir patvirtino Jungtinių tautų organizacija. Šventę švenčiančios šalys išsikėlė 

uždavinį kovoti su badu pasaulyje, plėsti žemės ūkį. Trečiosiose pasaulio šalyse dėl maisto nepritekliaus vaikai 

auga psichiškai atsilikę, nes alkanam vaikui sunku susikoncentruoti ir mokytis. Dėl neprivalgymo prastėja 

suaugusiųjų darbo kokybė, o tai stabdo ir visos šalies ekonomikos lygį. Šią dieną rengiamos nemokamo 

maitinimo, paramos akcijos, visuomenė plačiau informuojama apie skurdžiai gyvenančius žmones, kuriuos 

būtų galima paremti. Pasaulinės maisto dienos metu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį ir į sveiką mitybą, 

kurią lemia  trys pagrindiniai principai – nuosaikumas, įvairovė ir 

subalansavimas.  

Šiaulių rajono mokyklose paminėti šiai dienai nuaidėjo informacinės 

sklaidos ir renginių gausa. Mokyklose dirbančios visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai ruošė stendinius pranešimus, informacinius 

pranešimus pamokėlių, diskusijų metu, renginius supažindinant 

mokinius ir mokyklų bendruomenę su maisto dienos svarbą pasaulio 

mastu. Specialistės veiklos metu pradinių klasių mokiniams išdalino 

mitybos užduočių knygutes, kuriose mokiniai individualiai galėjo 

susipažinti su sveikos mitybos pagrindais.  
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Ivinskio  gimnazijoje  tarp 2 G klasių 

moksleivių vyko viktorina „Sveikas 

maistas“. Viktorinos tikslas – suteikti daugiau žinių mokiniams apie maistą, 

jo trūkumą pasaulyje, mitybos įtaką sveikatai, atskleisti mokinių kūrybinius 

gebėjimus, skatinti sumanumą, stiprinti darbo komandoje įgūdžius. 

Viktorinos pradžioje mokiniai buvo suskirstyti į 4 komandas po 5 

mokinius. Kiekviena komanda viktorinos pradžioje išsirinko po komandos 

kapitoną ir susigalvojo komandos pavadinimą. Buvo atliekamos 6 užduotys. 

Visas viktorinos užduotis vertino komisija: visuomenės sveikatos biuro 

vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė  – I. Vidžiūnienė, 

mokyklos – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, viktorinoje 

talkino ir Šiaulių universiteto ketvirto kurso Sveikatos edukologijos 

studijų programos studentės Audronė ir Dovilė. 

Komisijai suskaičiavus balus paaiškėjo, kad I – vietą užėmė „ 

Obuoliukių“  komanda. Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuro 

atstovė I. Vidžiūnienė apdovanojo nugalėtojus, įteikė paskatinamuosius 

prizus visiems viktorinos dalyviams. 

Mokiniai buvo labai aktyvūs, ugdė bendravimo įgūdžius ir kūrybiškumą, 

lavino komandinio darbo įgūdžius, pagilino žinias apie sveiką mitybą, gyvenseną. Viktorinoje dalyvavo 20 

mokinių bei mokyklos socialinis pedagogas. 

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė – Irina Vidžiūnienė 
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