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Lytiškumo ugdymo programos 
vykdymas 



• VSB Lytiškumo programa vykdoma nuo 2009 m.; 

 

• Finansuojama iš Kėdainių r. savivaldybės visuomenės seikatos 
rėmimo specialiosios programos (VSRSP) ir valstybės lėšų; 

 

• Programa vykdoma Josvainių, Krakių M. Katkaus, Atžalyno ir 
Šviesiojoje gimnazijose (9-12 kl. mokiniai); 

 

• Partneriai: Kėdainių dekanatas (kunigai), TRINUS (psichologai), 
LSMU (prof. dr. Lina Jaruševičienė), ULAC (Švietimo ir 
komunikacijos skyriaus vyriausias specialistas Zigmas Nagys), 
Vilniaus edukologijos universitetas (Doc. dr. Stasė Ustilaitė). 
 
 

 



Lytiškumo samprata 

Dauguma paauglių lytiškumą supranta tik kaip seksą, 

seksualumą. Paaugliai lytiškumo ir seksualumo  sampratas 

vartoja kaip sinonimus, jos yra tapatinamos ir lytiškumas 

suvokiamas tik kaip: 

• vyro ir moters lytinis potraukis,  

• organizmo gebėjimas reaguoti į išorinius ir vidinius 
lytinius dirgiklius,  

• gebėjimas lytiškai susijaudinti ir lytiškai santykiauti.  

 



Lytiškumo samprata 

Mokslinėje literatūroje lytiškumas apibrėžiamas kaip 

asmenybės sudedamoji dalis, kuri turi įtakos mūsų suvokimui, 

nuostatoms bei elgesiui santykiuose su kitais asmenimis ir 

visuomene.  

Lytiškumas nagrinėja: 

• biologinius ypatumus – biologinė lytis (lytiniai požymiai); 

• lyčių psichikos skirtumus – psichinė lytis (lytinis tapatumas); 

• socialines lyčių nuostatas – sociokultūrinė lytis (socialiniai  
lyčių  vaidmenys); 

• dorovinę lytiškumo prasmę. 



Kokio tikslo siekiame? 

• Sumažinti paauglių 
nėštumų skaičių 

 

• Sumažinti LPI plitimą 
tarp paauglių 

 

• Mažinti rizikingų lytinių 
santykių skaičių 

• Ugdyti lytinį tapatumą 

 

• Ugdyti gebėjimą sukurti 
darnius santykius tarp 
skirtingų lyčių 

 

• Ugdyti atsakomybę, 
moralines vertybes  



Šviesti  ir  ugdyti 

Lytinio švietimo rezultatas – saugus lytinis elgesys. 
 
žinios – sumažėjęs drovėjimasis – kontracepcijos 
vartojimas 

 
Lytiškumo ugdymo rezultatas – atsakingas lytinis 
elgesys. 
 
pagarba – savigarba – savikontrolė – atsakomybė už 
savo elgesį – gebėjimas laisvai apsispręsti 
 



Z. Nagio praktikumai Kėdainių r. gimnazijose 



Protų mūšiai “AIDS: geriau žinoti” 







Pamokos, diskusijos, pokalbiai, klasių valandėlės apie 
lytiškai plintančias infekcijas 



TRINUS psichologų užsiėmimai 



Užkrečiamųjų ligų prevencija 



ULAC konkursas ,,Švarių rankų šokis“ 

 

Kasmet dalyvauja 6-9 Kėdainių rajono ugdymo įstaigos 



Rajoninė viktorina - protų mūšis  
“Ką žinai apie užkrečiamąsias liga?” 

• Tikslas - supažindinti vaikus su užkrečiamųjų ligų plitimu, 
sukėlėjais, užsikrėtimo būdais, užkrečiamųjų ligų sukėlėjų 
sukeltomis pasekmėmis, bei būdais kaip išvengti užkrečiamųjų 
ligų. 

• Dalyviai – 6 klasių mokiniai. 

• Temos (vakcinos, erkių platinmos ligos, infekc.ligų sukėlėjai, hepatitai B, C 

ir ŽIV, asmens higiena ir t.t.). 

• Kūrybinės užduotys (ketureilio, koliažo kūrimas, plakatų 
piešimas) 

• Vykdoma nuo 2007 m. 

 





Ketureiliai 



Plakatai, koliažai 



Plakatai, koliažai 



Akcijos, užsiėmimai , pamokos, pratybos skirtos rankų 
higienai 







Praktiniai užsiėmimai, eksperimentai 





Viktorinos, konkursai, pratybos 









Vaikai vaikams 





Padalojamoji medžiaga 



Stendai 



Ačiū už dėmesį 


