
 Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – 
PSO) duomenimis, Lietuva priklauso toms šalims, 
kuriose palyginti daug mokinių savo sveikatą verti-
na nepalankiai. Tyrimo duomenimis, 1,1 proc. Šal-
čininkų rajono mokinių savo sveikatą vertino blogai, 
beveik kas šeštas (15,6 proc.) – patenkinamai. Ber-
niukai savo sveikatą linkę vertinti geriau negu mer-
gaitės. Puikiai savo sveikatą vertina 37 proc. berniu-
kų ir 27,8 proc. mergaičių (žr. 1 pav.).

 Geriau savo sveikatą vertina žemesnių klasių 
mokiniai. Net 54,5 proc. 5-tų klasių mokinių vertina savo 
sveikatą puikiai, o 11-tų klasių – tik 20,9 proc. (p < 0,0001).

ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLINIO 
AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS TYRIMAS

 Laimingumo, arba subjektyvus gyvenimo 
kokybės, vertinimas yra neatsiejamas nuo asmens 
psichikos sveikatos ir leidžia spręsti, ar vaikui būdin-
ga baimė, pyktis, depresija, ar jis patenkintas gyve-
nimu. Kas aštuntas mokinys (11,9 proc.) nesijautė 
laimingas arba buvo visiškai nelaimingas, pakanka-
mai laimingi jautėsi dauguma mokinių (62,6 proc.), 
o labai laimingi – 25,6 proc. apklaustųjų (žr. 2 pav.). 

 Laimingesni jaučiasi jaunesni mokiniai: 
54,5 proc. 5-tų klasių mokinių nurodė, kad yra la-
bai laimingi, o 7-tų klasių – tik 21 proc., 9-tų klasių 
– 18,9 proc. ir 11 klasių mokiniai – tik 14,4 procento.

Mityba

 Pusryčiai – vienas svarbiausių dienos valgy-
mų. Jie turi sudaryti 25–30 proc. per parą suvar-
tojamo maisto energinės vertės. Vaikai, valgantys 

2 pav. Mokinių subjektyvus gyvenimo kokybės vertinimas (proc.)

 Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2012 m. atliko tyrimą „Šalčininkų rajono 
mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena“. Tyrimo tikslas – įvertinti Šalčininkų rajono mokinių gyvenseną, iša-
nalizuoti jų mitybos įpročius ir fizinį aktyvumą, nustatyti rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo bei patyčių 
paplitimą. Vadovaujantis Tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo (angl. Health 
Behaviour in School-aged Children – HBSC) klausimynu, šio tyrimo mokinių apklausai parengta 48 klausimų 
anketa. Ryšiui tarp kintamųjų įvertinti naudotas Chi kvadrato (χ2) testas. Rezultatų skirtumas tarp kintamųjų 
laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05. Apklausoje dalyvavo 484 atsitiktinai atrinktų šešių Šalčininkų ra-
jono ugdymo įstaigų 5, 7, 9 ir 11 klasių mokiniai: 231 berniukas (47,7 proc.) ir 253 mergaitės (52,3 proc.).

* statistiškai reikšmingas (p < 0,05) skirtumas tarp lyčių
1 pav. Mokinių savo sveikatos vertinimas pagal lytį (proc.)

Subjektyvus savo sveikatos ir dabartinio 
gyvenimo vertinimas

TYRIMO REZULTATAI



4 pav. Pusryčiavimas savaitės poilsio dienomis (proc.) 

 Daugumos (72,3 proc.) mokinių teigimu, jų 
dantys sveiki, bet plombuoti . Visiškai sveikus danti s 
teigė turintys penktadalis mokinių (20,0 proc.), o ne-
sveikus – 7,5 proc. mokinių.
 Lietuvoje vykdoma „Vaikų krūminių dantų 
dengimo silanti nėmis medžiagomis programa“, skir-
ta 6–14 metų amžiaus vaikams. Šioje programoje 
dalyvaujanti ems vaikams paslaugos teikiamos ne-
mokamai. Vilniaus teritorinės ligonių kasos duome-
nimis, iš galinčių gauti  paslaugą 3 226 Šalčininkų ra-
jono vaikų (6–14 m.), paslaugą gavo ti k 1 054 vaikai 
(32,7 proc.).
 Prieš valgymą namuose visada rankas plau-
na daugiau negu pusė respondentų (55,5 proc.), ta-
čiau prieš valgymą mokykloje visada rankas plauna 
ti k 14,1 proc. mokinių (žr. 5 pav.).

Fizinis aktyvumas

 PSO rekomenduoja, kad vaikas kiekvieną 
dieną turėtų būti  fi ziškai aktyvus ne mažiau kaip vie-
ną valandą. Apklausos duomenimis, ti k 23,1 proc. 
mokinių fi zinis aktyvumas ati ti ko rekomenduojamą 
normą. Fiziškai aktyvūs kiekvieną dieną buvo net 
tris kartus daugiau berniukai (32 proc.) negu mer-
gaitės (9,9 proc.) (žr. 6 pav.).

3 pav. Pusryčiavimas savaitės darbo dienomis (proc.)

Šalčininkų rajono mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas

* stati sti škai reikšmingas (p < 0,05) skirtumas tarp lyčių
6 pav. Fizinio aktyvumo dažnis pagal lytį  (proc.)

sočius pusryčius, jaučiasi žvalesni, energingesni, 
geriau mokosi. Tyrimo duomenimis, kas rytą, prieš 
eidami į mokyklą, pusryčiauja ti k 43,9 proc. mokinių 
(savaitgaliais – 69,1 proc.). Beveik kas trečias moki-
nys (35,8 proc.) pripažino niekada nevalganti s pus-
ryčių (savaitgaliais – 15,1 proc.) (žr. 3 ir 4 pav.).
 Specialistai rekomenduoja vaikams per die-
ną valgyti  ne mažiau kaip tris kartus. Tyrimo duo-
menimis, tris ir daugiau kartų per dieną valgo pusė 
apklaustų mokinių (50,9 proc.). Neskaitant menkų 
užkandžiavimų, 22,6 proc. mokinių valgo du kartus 
per dieną, o 26,6 proc. mokinių – ti k vieną kartą per 
dieną.
 Vaisiai ir daržovės, kaip ir grūdinių kultūrų 
produktai, sudaro „Maisto pasirinkimo piramidės“ 
pagrindą – svarbiausią rekomenduojamų didesnės 
biologinės vertės maisto produktų dalį. Taip, kaip 
rekomenduoja PSO, kelis kartus per dieną daržoves 
vartoja ti k 8,5 proc. mokinių, vaisius – 18,6 proc.
 Nevisavertę vaikų mitybą atskleidė faktas, 
kad dalis jų kasdien vartoja mažos maisti nės vertės 
maisto produktus: saldainius, šokoladą – 32,8 proc., 
tortą, pyragaičius, sausainius – 12,3 proc., traškučius 
– 13,7 proc. Užkandžiams nemaža dalis vaikų dažnai 
renkasi mažos maisti nės vertės produktus: saldai-
nius, šokoladą – 22,1 proc., sausainius, bandeles – 
21,7 proc., bulvių traškučius – 16,6 proc. Džiugu, kad 
dalis vaikų dažnai užkandžiauja vaisiais (37,2 proc.).

Asmens higiena

 Odontologai rekomenduoja danti s valyti s ne 
mažiau kaip du kartus per dieną. Pagrindinė priemo-
nė, kuri gali apsaugoti  danti s nuo dantų ėduonies, 
– dantų valymas. Atliekant tyrimą, buvo svarbu išsi-
aiškinti , kaip dažnai mokiniai valosi danti s su šepe-
tėliu ir dantų pasta. Tyrimo duomenimis, du kartus 
per dieną ir dažniau danti s valosi ne visi mokiniai      
(51,8 proc.). Mergaitės labiau rūpinasi savo dantų 
higiena. Daugiau mergaičių (60,6 proc.) negu ber-
niukų (42,9 proc.) valosi danti s du kartus per dieną 
ar dažniau. Dalis berniukų (6,1 proc.) danti s valėsi 
rečiau nei kartą per savaitę arba jų visai nesivalė (to-
kių mergaičių nebuvo).

5 pav. Rankų plovimo dažnis tam ti krose situacijose (proc.)



Žalingi įpročiai

 Tyrimo duomenimis, rūkė ar bandė rūkyti  
daugiau negu pusė (51,1 proc.) mokinių, iš jų stati s-
ti škai reikšmingai (p<0,05) daugiau berniukų (58,9 
proc.) negu mergaičių (44,0 proc.). Rūkiusių ar ban-
džiusių rūkyti  skaičius didėja didėjant amžiui (žr. 7 
pav.). Reguliariai rūkė 17,8 proc. mokinių: rečiau nei 
kartą per savaitę – 4,6 proc., mažiausiai kartą per sa-
vaitę, bet ne kiekvieną dieną – 6,2 proc. ir kiekvieną 
dieną stati sti škai reikšmingai (p<0,05) daugiau rūkė 
berniukų (10,8 proc.) negu mergaičių (3,6 proc.).

 Literatūros duomenimis, svarbiausi veiksniai, 
lemiantys tabako vartojimą tarp vaikų ir jaunimo, 
yra: tėvų rūkymas, rūkančių bendraamžių įtaka, ži-
niasklaidos priemonėse vaizduojamas teigiamas 
rūkančių žmonių įvaizdis. Rūkymo įproti s perduoda-
mas iš kartos į kartą, ypač rūkančiųjų šeimose, nes 
dažnai vaikai pradeda rūkyti  mėgdžiodami suaugu-
siuosius. Atliekant apklausą, buvo norima išsiaiškinti  
rūkymo papliti mą tarp mokinių šeimos narių. 32,1 
proc. mokinių nurodė, kad kiekvieną dieną rūko tė-
vas, kad rūko moti na – 13,1 proc. mokinių, o brolis 
arba sesuo – nurodė 8,9 proc. mokinių. Rūkantys 
tėvai turėtų prisiminti , kad pasyvus rūkymas kenkia 
vaiko sveikatai, nes cigarečių dūmai kenksmingi vi-
siems, kas juos įkvepia, taigi ir nerūkanti ems. Tyrimo 
duomenimis, daugiausia mokinių su pasyviu rūkymu 
kiekvieną dieną susiduria bendraamžių draugijoje 
(žr. 1 lentelę).

 Alkoholis yra labiausiai paplitusi psichiką 
veikianti  ir priklausomybę sukelianti  medžiaga. Ty-
rimais įrodyta, kad pradėjus vartoti  alkoholį 13–15 
metų amžiaus paaugliams potraukis atsiranda per 
trumpiau nei metus, 15–17 metų amžiaus – per 2–3 
metus.
 Tyrimo duomenimis, alkoholinius gėrimus 
vartoja jau vienuolikmečiai (5-tų klasių mokiniai). 
Alkoholinių gėrimų vartojimo papliti mas didėja 
didėjant amžiui: 17,8 proc. – 5-tų klasių mokinių, 
61,5 proc. – 7-tų klasių, 83,2 proc. – 9-tų klasių ir 88,5 
proc. – 11-tų klasių. Kiekvieną mėnesį ar dažniau 
alkoholinius gėrimus vartojo 16,7 proc. mokinių. 
Vaikai pirmą kartą alkoholinių gėrimų paragavo dar 
būdami pradinėse klasėse (16,9 proc.). Ne paslapti s, 
kad pirmą kartą alkoholinių gėrimų vaikai paragauja 
per šventes, kai juos „pavaišina“ tėvai. Tyrimo duo-
menimis, namuose įvairių švenčių metu su tėvų žinia 
alkoholinius gėrimus vartojo 55,0 proc. vaikų, leis-
dami laiką su draugais ar pažįstamais – 52,1 proc. 
vaikų. Alkoholinius gėrimus kartu su energiniais 
gėrimais vartojo 8,2 proc. mokinių. Net 53,8 proc. 
alkoholinius gėrimus vartojusių mokinių buvo išgėrę 
ti ek alkoholinių gėrimų, kad pasijuto apsvaigę (žr. 8 pav.). 

 Šampanas – dažniausiai vartojamas alkohol-
inis gėrimas tarp mergaičių (74,3 proc.). Stati sti škai 
reikšmingai (p<0,05) daugiau šampano, vyno ir 
silpnų alkoholinių gėrimų vartoja mergaitės negu 
berniukai. Tarp berniukų yra daugiau alaus mėgėjų 
(59,9 proc.), jį daugiau (p<0,05) vartojo berniukų 
negu mergaičių (žr. 9 pav.).

7 pav. Rūkiusių ir bandžiusių rūkyti  mokinių dalis pagal klasę (proc.)

1 lentelė. Situacijos ir vietos, kur mokiniai susiduria su pasyviu rūkymu

Automobilyje, autobuse
Bendraamžių draugijoje
Prie įėjimo į pastatą (prekybos centrą, daugiabutį  ar kt.)
Namuose, kai rūkoma kambaryje
Namuose, kai rūkoma balkone
Daugiabučio, kur gyveni, laipti nėje ar namo prieangyje
Mokyklos teritorijoje

1–2 KARTUS PER SAV.

9,7
13,3
13
2,8
3,6
6,4
9,3

KASDIEN

6,8
10,8
4,5
6,6
5,5
4,3
8,3

KELIS KARTUS PER 
SAV.
12,1
14,4
13
5,1
4,3
6,2
8,9

REČIAU NEI KARTĄ 
PER SAV.

23,7
17,2
27,9
6,6
5,5

11,3
18,3

NIEKADA

47,8
44,3
41,6
79
81

71,7
55,2

SITUACIJA, VIETA
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8 pav. Nuo alkoholinių gėrimų apsvaigusių mokinių dalis (proc.).



 Žalingų įpročių paplitimas tarp paauglių 
rodo, kad problema – ne tik jų reglamentavimo 
spragos, bet ir suaugusiųjų požiūris bei įpročiai, taip 
pat šalies kultūra.

Patyčios

 Tyčiojimasis – labiausiai paplitusi destruk-
tyvaus elgesio forma tarp jaunų žmonių. Jis gali 
reikštis fiziniais veiksmais, žodiniais įžeidimais, ne-
tinkamu elgesiu. Dažnai mokiniai patiria patyčias ar 
patys tyčiojasi mokyklos aplinkoje. 
 Tyrimo duomenimis, per pastaruosius 
du mėnesius patyčias mokykloje patyrė šiek tiek 
mažiau negu pusė (45,8 proc.) mokinių (žr. 10 pav.).
 Žemesnių klasių mokiniai patyčias patyrė 
statistiškai reikšmingai (p<0,05) dažniau nei 
aukštesnių klasių mokiniai: 61,1 proc. 5-tų klasių 

mokiniai, 53,2 proc. 7-tų klasių, 52,3 proc. 9-tų 
klasių ir 23,6 proc. 11-tų klasių mokiniai.
 Pastaraisiais metais skiriamas didesnis 
dėmesys elektroninių patyčių paplitimui bei būdams, 
kuriais paaugliai, naudodamiesi šiuolaikinėmis 
technologijomis, tyčiojasi. Tyrimo duomenimis, 
elektronines patyčias patyrė 44,4 proc. vaikų: 
daugiausia mokinių jas patyrė telefono skambučiais 
(17,1 proc.), trumposiomis žinutėmis (15,6 proc.) 
bei elektroniniuose tinklalapiuose (facebook.com, 
myspace.com ir kt.) paskelbta tekstine, vaizdine ar 
garsine informacija (8,5 proc.).
 Apklausos duomenimis, visada saugūs 
mokykloje jaučiasi tik 40,5 proc. mokinių, statistiškai 
reikšmingai daugiau berniukų (45,1 proc.) nei 
mergaičių (36,3 proc.). Niekada saugūs nesijaučia 
5,8 proc. mokinių. Saugiau jaučiasi vyresnių klasių 
mokiniai (p<0,05).

 REKOMENdAcIJOS UGdYMO įSTAIGOMS
Aktyviai dalyvauti „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje“ (remiamas vaisių ir daržovių produktų 

tiekimas vaikams ugdymo įstaigose. Lietuvoje programa pradėta taikyti 2009–2010 mokslo metais). Šitaip sudaryti 
sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje; formuoti ateities vartotoją, ug-
dant supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai.

Skatinti tėvus kuo aktyviau ir įvairiau įsitraukti į mokyklos bendruomenės veiklą. Sudaryti sąlygas pedagogams 
ir tėvams bendradarbiauti bei mokytis vieniem iš kitų ir veiksmingai spręsti socialines problemas: tai lemia sėkmingą 
vaiko socializaciją, pozityvių socialinių vertybių, įgūdžių ir nuostatų formavimąsi.

Ugdyti vaikams ir jaunimui sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, siekiant formuoti pozityvią ir atsakingą elgseną: 

Šalčininkų rajono mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas

* statistiškai reikšmingas (p < 0,05) skirtumas tarp lyčių
9 pav. Alkoholinių gėrimų vartojimas pagal lytį (proc.)

• į mokymo programas įtraukti sveikatos mokymą, 
siekiant gilinti sveikatos žinias, formuoti sveikos ir 
saugios gyvensenos įgūdžius, ugdyti vaikų ir jaunimo 
atsakomybę, skatinti juos rūpintis savo sveikata; 
• didinti tėvų informuotumą apie Lietuvoje vykdomą 
„Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 
medžiagomis prevencinę programą“;
• skatinti fizinį aktyvumą kaip alternatyvą sveikatą 
žalojančiam elgesiui (rūkymui, alkoholio ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimui bei kitiems priklauso-
mybes sukeliantiems rizikos veiksniams); 
• ugdyti vaikų ir jaunimo bendravimo įgūdžius, ypač 
kreipiant dėmesį į pozityvų elgesio formavimą, vykdyti 
patyčinio elgesio prevenciją; 

• siekiant užtikrinti sveiką aplinką mokyklose, į 
prevencinių programų diegimą ir mokyklos aplinkos 
kūrimą įtraukti pačius mokinius;
• didinti vaikų ir paauglių užimtumą, į šią veiklą 
įtraukiant suaugusiuosius (pedagogus, tėvus, globėjus, 
senelius); 
• sudaryti vaikams ir paaugliams sąlygas ne pamokų 
metu sportuoti mokyklų sporto salėse.

Leidinį parengė
Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
www.vvsb.lt
Leidinys išleistas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis

10 pav. Patiriamų patyčių mokykloje dažnis per pastaruosius du 
mėnesius (proc.)


