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Kaip pakito 11–12 klasës
mokiniø sveikata per
pastaruosius
penkerius metus?

Kokie veiksniai
turi neigiamos átakos
mokiniø sveikatai?

Kaip vykdoma mokiniø
sveikatos prieþiûra
mokykloje?

Kokios mokiniø sveikatos
stiprinimo galimybës
mokykloje?

AUKÐTESNIØJØ KLASIØ MOKINIØ SVEIKATA:
POKYÈIAI PER PENKERIUS METUS
Sveikata – vienas pagrindiniø þmogaus gyvenimo kokybës rodikliø. Ji – didþiausia

vertybë, kasdienio gyvenimo ðaltinis.

Pasaulio sveikatos organizacija apibûdina sveikatà kaip fizinæ, dvasinæ ir socialinæ

gerovæ, o ne tik ligø ar negalavimø nebuvimà. Þmogaus savijauta ne visada sutam-

pa su fizine jo sveikatos bûkle – ji priklauso nuo daugelio psichologiniø, kultûriniø ir

socialiniø veiksniø. Mokiniø sveikatai ir savijautai turi reikðmës vidiniai ir iðoriniai

veiksniai: paveldimumas, fizinë aplinka, socialinë aplinka, gyvenimo bûdas, asme-

ninës nuostatos ir áproèiai. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, þmogaus

sveikata apie 50 proc. priklauso nuo gyvenimo bûdo.

Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–2012 metø nuostatø ágyvendinimo programo-

je numatyta sudaryti sàlygas mokiniui iðsaugoti ir stiprinti sveikatà, uþtikrinti nuola-

tinæ jo sveikatos prieþiûrà; subalansuoti ir su sveikatos reikalavimais suderinti moki-

niø mokymosi krûvius. Ágyvendinant strategijos nuostatas, svarbu ávertinti Lietuvos

mokiniø sveikatos bûklæ bei pokyèiø tendencijas.

• Nuo 1990 metø Lietuvos mokyklose iðaugo mokiniø, turinèiø regos, laikysenos,

virðkinimo sutrikimø, serganèiø nervø ir jutimo organø ligomis, skaièius.

• Per 2000–2005 metø laikotarpá padidëjo daþnai serganèiø ûmiomis ligomis,

neretai psichosomatiniais negalavimais besiskundþianèiø 11–12 klasiø mokiniø

dalis.

• Lyginant 2000 ir 2005 metus, pastebëti teigiami aukðtesniøjø klasiø mokiniø

psichoemocinës savijautos pokyèiai: padidëjo laimingø besijauèianèiø jaunuo-

liø dalis, sumaþëjo pykèio, agresijos apraiðkø mokyklose.

• Pagrindiniai 11–12 klasiø mokiniø sveikatos rizikos veiksniai – dienos reþimo

bei protinio darbo higienos reikalavimø nesilaikymas.

• Pasikeitë mokyklos sveikatos prieþiûros specialisto funkcijos – jos apima svei-

katos stiprinimà ir ugdymà bei informacijos apie mokiniø sveikatà apskaità.

• Vertinant sveikatos stiprinimo galimybes, nustatyta teigiamø pokyèiø mokiniø

informuotumo priklausomybiø, lytiðkai plintanèiø infekcijø, lytinio brendimo

periodo pokyèiø klausimais, taèiau jaunuoliø þinios fizinio aktyvumo, protinio

darbo higienos, streso valdymo klausimais yra nepakankamos.
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KAIP PAKITO 11–12 KLASËS MOKINIØ SVEIKATA
PER PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS?

Gera vaiko sveikata ir savijauta yra vienos svarbiausiø jo nor-

malaus vystymosi bei mokymosi prielaidø. Tik sveikas, gerai

besijauèiantis vaikas gali sëkmingai prisitaikyti prie nuolat be-

sikeièianèios aplinkos, bûti aktyvus ir sëkmingai áveikti gyve-

nimo sunkumus, taèiau pastaruoju metu mokiniø sergamu-

mas didëja. Per 2001–2004 m. laikotarpá serganèiø 0–17 me-

tø amþiaus vaikø skaièius iðaugo 9,7 procentinio punkto. Tik

2005 m. ðis skaièius buvo 0,9 procentinio punkto maþesnis

nei 2004 metais.

Serganèiø vaikø dalis (procentais) visø 0–17 metø amþiaus vaikø populiacijoje

Duomenø ðaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos informacijos centras

2005 m. Lietuvoje bent vienà kartà sirgo 76,1 proc. 0–17 me-

tø amþiaus vaikø. Daþniausios tarp jø buvo kvëpavimo (55,8

proc.), virðkinimo sistemos (19,7 proc.), akiø ir jø priediniø

organø ligos (13,3 proc.). Didþiausias ðios amþiaus grupës

vaikø sergamumas buvo Panevëþio, Vilniaus, Klaipëdos, ma-

þiausias – Alytaus apskrityse.

2001–2005 metais padaugėjo 0–17 metų vaikų, sergančių šiomis ligomis:  
                                                                                             

                                                                                        (proc. punktai) 
• virškinimo sistemos 

• kvėpavimo sistemos 

• skeleto ir raumenų sistemos 

• akių 

• traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių 

padariniai 

• infekcinėmis 

• kraujotakos sistemos 

• psichikos ir elgesio sutrikimai 

• nervų sistemos 

• psichologinės raidos sutrikimai 

9,4 

5,3 

3,4 

3,4 

2,9 

 

1,4 

0,7 

0,7 

0,6 

0,3 
 

Duomenø ðaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos informacijos centras

Lietuvoje pastaruoju metu ypaè sparèiai auga hiperkineziná

sutrikimà turinèiø (hiperaktyviø) vaikø skaièius. Tokie vaikai

sudaro 10 proc. visø vaikø, turinèiø emocijø ir elgesio sutriki-

mø. Per 2001–2006 m. laikotarpá hiperaktyviø vaikø skaièius

iðaugo 26 procentiniais punktais. Vaikø sergamumo psichi-

kos ligomis, psichikos sutrikimø paplitimas ávairiose vaikø am-

þiaus grupëse nëra tiksliai þinomas, nes iki ðiol nebuvo atlikta

nuosekliø ir iðsamiø tokio pobûdþio tyrimø.
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Sirgimo ûmiomis ligomis daþnumas atspindi organizmo imu-

niná reaktyvumà (atsparumà perðalimo, infekcinëms ligoms).

Në karto nesirgæ ávairiomis ûmiomis ligomis vaikai laikytini

gero imuninio reaktyvumo, sirgæ 4 ir daugiau kartø – prasto.

Per 2000–2006 m. laikotarpá 6,2 procentinio punkto padidë-

jo keturis ir daugiau kartø per metus serganèiø mokiniø dalis,

o 1–3 kartus per metus serganèiøjø skaièius iðaugo 11,6 pro-

centinio punkto. Lëtiniø ligø paplitimas per ðá laikotarpá ne-

pakito, taèiau tokios ligos tarp 11–12 klasiø mokiniø gana

daþnos. Lëtinëmis ligomis skundësi kas ketvirtas ðiø klasiø

jaunuolis. Daþniausios buvo kvëpavimo, ausø, nosies ir ger-

klës, virðkinimo, ðirdies ir kraujagysliø, endokrininës sistemos

ligos, taip pat bronchinë astma ir kitos alerginës ligos. La-

biau paþeidþiamos grupës yra mergaitës bei maþø miesteliø

ir kaimø vaikai.

Bendrojo lavinimo mokyklø 11–12 klasiø mokiniø sirgimo per metus palyginimas (daþnis procentais)
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Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“

Bendrojo lavinimo mokyklø 11–12 klasiø mokiniø negalavimø,

kuriais skundþiamasi kartà per savaitæ ir daþniau, palyginimas (daþnis procentais)

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“
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Regos ir laikysenos sutrikimai tradiciðkai laikomi „mokykline

patologija“, nes yra susijæ su átemptu mokymusi ir „sëdima“

veikla. Per 2000–2006 metø laikotarpá 11–12 klasiø mokiniø

regos ir laikysenos sutrikimø skaièius kito neþymiai. Vis dëlto

jø paplitimas kelia nerimà: regos sutrikimø 2006 m. turëjo

kas treèias, laikysenos – kas ketvirtas mokyklà baigiantis pa-

auglys.

Lyginant 2000 ir 2006 metø mokiniø psichosomatiniø negala-

vimø paplitimà, matyti, kad padaugëjo stresui ir átampai bû-

dingø negalavimø: nemigos – beveik du kartus, irzlumo, blo-

gos nuotaikos, nervinës átampos, nuovargio ið ryto – 15–19

procentiniø punktø. Ðiais negalavimais 2006 m. skundësi nuo

pusës iki keturiø penktadaliø apklaustø 11–12 klasiø jaunuo-

liø. Daþniau ávairius negalavimus patyrë mergaitës nei berniu-

kai. Dvyliktokai, palyginti su vienuoliktokais, daþniau patiria

átampà ir skundþiasi prastu apetitu. Tai bûtø galima paaiðkinti

padidëjusiu protinio darbo krûviu ir nervine átampa baigiant

mokyklà.

–



4AUKÐTESNIØJØ KLASIØ MOKINIØ SVEIKATA: POKYÈIAI PER PENKERIUS METUS
2007 birþelis

Visuomenës sveikatos poþiûriu, þmogaus sveikata glaudþiai

siejasi su psichologine jo bûkle. Vidinë þmogaus darna laiko-

ma viena pagrindiniø geros sveikatos prielaidø. Per 2000–2006

m. laikotarpá sumaþëjo aukðtesniøjø klasiø mokiniø agresijos,

pykèio protrûkiø. 2006 m. 11–12 klasiø jaunuoliai jautësi lai-

mingesni negu jø pirmtakai prieð penkerius metus. Deðimta-

dalis ðiø klasiø mokiniø mokykloje nuolat jautë nerimà ir átam-

pà, taèiau nuo 2000 m. tokiø vaikø sumaþëjo perpus.

Bendrojo lavinimo mokyklø 11–12 klasiø mokiniø blogos psichoemocinës savijautos

ir elgesio sutrikimø, kuriais buvo skundþiamasi kartà per savaitæ ir daþniau, palyginimas (daþnis procentais)

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“

Pervargimà ir su juo susijusius galvos skausmus, nervingumà,

greità nuovargá, kaip bûdingus 11–12 klasiø mokiniø sveika-

tos sutrikimus, ávardijo daugiausiai – beveik du treèdaliai –

tëvø ir mokytojø. Kitos svarbiausios bëdos, tëvø nuomone, –

laikysenos ir regos sutrikimai, daþnas sirgimas perðalimo li-

gomis. Mokytojai ðiuos sveikatos sutrikimus vertino dar kritið-

kiau. Beveik du treèdaliai mokytojø juos laiko labai bûdingo-

mis ar bûdingomis 11–12 klasiø mokiniø bëdomis.

Labai bûdingi ir bûdingi 11–12 klasiø mokiniø sveikatos sutrikimai tëvø ir mokytojø vertinimu (daþnis procentais)
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Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“
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KOKIE VEIKSNIAI TURI NEIGIAMOS ÁTAKOS MOKINIØ SVEIKATAI?

Mokiniø sveikatai turi átakos ávairûs subjektyvûs bei objekty-

vûs veiksniai. Gyvenimo laikotarpis, praleistas mokykloje,

yra labai svarbus formuojantis jauno þmogaus poþiûriui á gy-

venimo vertybes ir sveikatà. Taèiau mokykla gali bûti ir svei-

katos rizikos veiksnys. Vaiko savijautai mokykloje turi átakos

ne tik mokomosios medþiagos apimtys, taèiau ir mokymo

proceso organizavimo, mokytojø ir mokiniø tarpusavio san-

11–12 klasëse besimokanèiø jaunuoliø gyvenimo bûdui dide-

lës reikðmës turi rengimasis brandos egzaminams. Mokiniai

papildomai mokosi su repetitoriais, lanko papildomas pamo-

kas, nerimauja dël bûsimos specialybës pasirinkimo. Ilgalai-

kis intensyvus protinis darbas, fizinio aktyvumo ir poilsio, taip

pat ir miego, stoka sukelia pervargimà ir gali bûti sveikatos

sutrikimø prieþastis.

Nepakankamas miegas turi átakos daþniems psichosomati-

niams vaikø ir jaunuoliø negalavimams. Nuo 2000 m. vidutinë

tykiai, bendras mokyklos kaip mikrosistemos funkcionavi-

mas.

11–12 klasiø mokiniø sveikatos tyrimas atskleidë pagrindinius

ðio amþiaus jaunuoliø sveikatos rizikos veiksnius: gyvenimo

bûdas, mokymosi krûviai, nesaugi mokyklos aplinka ir nepa-

lankûs ðeimos socialiniai veiksniai.

Gyvenimo bûdas

mokiniø miego trukmë sutrumpëjo, ypaè savaitgaliais. 2006

m. darbo dienomis tik kiek daugiau nei treèdalis (35,4 proc.)

mokiniø miegojo ne maþiau kaip 8 val., 2000 m. – beveik

pusë (47,6 proc.) mokiniø miegojo ne maþiau kaip rekomen-

duojamas 8 val. Tyrimas parodë, kad gimnazijø mokiniø vidu-

tinë miego trukmë yra maþesnë nei besimokanèiø vidurinëse

mokyklose, o mergaitës miega vidutiniðkai trumpiau nei ber-

niukai.

11–12 klasiø mokiniø vidutinë paros miego trukmë

Vidutinė miego trukmė valandomis  
2000 m. 2006 m. 

Darbo dienomis 7,9±1,1  7,4±1,2 
Šeštadieniais 9,9±1,6 8,9±2,4 
Sekmadieniais 11,1±1,4 8,9±2,1 

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“

Fizinio aktyvumo stoka turi átakos daþnam mokiniø sirgimui

ûmiomis ligomis bei daþniems psichosomatiniams negalavi-

mams. Tyrimu nustatyta, kad mokiniø fizinis aktyvumas ma-

þëja. Palyginti su 2000 metais, jaunuoliø, kurie mankðtinasi 2–

3 kartus per savaitæ, 2006 m. sumaþëjo 20 procentiniø punk-

tø. Kad beveik niekada nesimankðtina, atsakë apie 20 proc.

11–12 klasiø mokiniø. Nepakankamu fiziniu aktyvumu daþ-

niau pasiþymi mergaitës nei berniukai. Maþiau fiziðkai aktyviø

mokiniø yra tarp dvyliktokø negu tarp vienuoliktokø.

Beveik penktadalis (18,7 proc.) 2006 m. tyrime dalyvavusiø

mokiniø teigë valgantys tik 1–2 kartus per dienà (2000 m. –

13 proc.). Daugiau nei pusë (56,7 proc.) mokiniø nurodë, kad

kartais nespëja papusryèiauti ar papietauti. Mokiniø taip mëgs-

tamas uþkandþiavimas greitojo maisto produktais taip pat

paþeidþia visavertës mitybos reþimà. Mokiniø mitybos reþimo

paþeidimai turi esminæ átakà jø savijautai, nes sukelia psicho-

somatiniø negalavimø.
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Rûkymas per pastaruosius 5–6 metus tarp 11–12 klasiø moki-

niø labiau nepaplito. Taèiau kad daþnai rûko, atsakë kas tre-

èias 11–12 klasiø mokinys. Daþniau rûko berniukai nei mer-

gaitës. Alø vartoja kas penktas, vynà – kas keturioliktas moki-

nys. Nerimà kelia stipriøjø gërimø vartojimo padidëjimas – per

tiriamàjá laikotarpá stiprius alkoholinius gërimus vartojanèiø mo-

kiniø dalis padidëjo dvigubai. 9,7 proc. tyrime dalyvavusiø

mokiniø teigë kartà per savaitæ arba kasdien vartojantys nar-

kotines medþiagas.

Nevartojanèiø tabako, alkoholiniø gërimø bei narkotiniø medþiagø mokiniø dalis (procentais) 2006 m.

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“

Lyginant su kitø tyrëjø atliktais mokiniø tyrimais 1998 ir 1999

metais, 2006 m. atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad jaunimo ly-

tiniø santykiø paplitimas yra padidëjæs. Tai paaiðkinama visuo-

menëje pasikeitusiomis moralinëmis vertybëmis ir nuostatomis.

Besaikis televizijos laidø þiûrëjimas ir þaidimas kompiuteriu

taip pat tampa þalingu áproèiu, kuris ið jaunø þmoniø gyveni-

mo atima vis daugiau laiko. Nustatyta, kad daþnø ûmiø ligø

rizika 1,8 karto didesnë tiems mokiniams, kurie prie kompiu-

terio dirbdami ar þaisdami praleidþia daugiau nei 2 valandas

per dienà.

Pastaraisiais metais visuomenë vis daþniau kelia per didelio

mokymosi krûvio bendrojo lavinimo mokykloje problemà, ir

ji siejama su mokiniø sveikatos blogëjimu: prastëja imuninis

reaktyvumas; skundþiamasi galvos skausmais, atsiranda ner-

vinë átampa, irzlumas, nuovargis ið ryto, prastëja apetitas ir

pasireiðkia kiti psichosomatiniai negalavimai, ypaè tiems mo-

kiniams, kurie lanko papildomas pamokas, mokosi ir ruoðia

pamokas ilgiau nei numatyta higienos normomis.

Tyrëjai bendrà mokiniø ugdymo krûvá valandomis per savaitæ

apskaièiavo, susumavæ pamokø laikà mokykloje ir pamokø

ruoðos laikà. Palyginti su 2000 m. tyrimu, mokiniø, teigianèiø,

kad mokymosi krûvis jiems nuolat atrodo per didelis, suma-

þëjo 3,2 karto.

Mokymosi krûviai

2006 m. atliktu tyrimu nustatyta, kad daugiau kaip pusës (57,5

proc.) vienuoliktokø ir dvyliktokø mokymosi krûvis nevirðijo

rekomenduojamos ribos (45 valandø per savaitæ). Rezultatai

parodë tam tikrus krûvio apimties skirtumus: bendras krûvis

atrodo per didelis daþniau mergaitëms nei berniukams, dvy-

liktokams nei vienuoliktokams, gimnazijø mokiniams nei vi-

duriniø mokyklø mokiniams, kaimo mokiniams nei miesto mo-

kiniams.

Mokiniø apklausos duomenimis, su repetitoriais papildomai

dirba beveik treèdalis (32,8 proc.) tyrime dalyvavusiø moki-

niø. Ávairius bûrelius lankë 41,5 proc., taèiau tik 21,9 proc.

lankë su fizine veikla susijusius bûrelius. 14,7 proc. 11–12 kla-

siø mokiniø buvo ásidarbinæ (jø darbo trukmë svyravo nuo 1

iki 30 val. per savaitæ).
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Jei mokymosi krûvis nëra labai didelis, tai kas vis dëlto suke-

lia mokiniø savijautos mokykloje ir kartu sveikatos sutrikimus?

Kas sukelia psichologinius sunkumus ir padidëjusá nerimastin-

gumà bei mokyklos baimæ? Tyrimas rodo, kad kalti ne tiek

mokymosi krûviai, kiek mokiniø nesugebëjimas tvarkytis su

mokykliniais iðbandymais: nerimas dël egzaminø, jø pasirin-

kimo ir rezultatø átakos tolesnio mokymosi galimybëms, neri-

mas dël ateities; stresas, susijæs su mokytojø vertinimo neob-

jektyvumu, nepagrástais reikalavimais. Papildomos nereikalin-

gos átampos mokiniams daþnai sukelia kontroliniai darbai ir

neracionalus jø iðdëstymas tvarkaraðtyje arba neinformavimas

apie bûsimà kontroliná darbà.

Nerimo ir átampos mokykloje prieþastys siejamos su ugdymo

procesu, mokyklos aplinkos bei ðeimos veiksniais. Kaip mo-

kyklinio nerimo prieþastis mokiniai daþniausiai nurodo: egza-

minø baimæ, per didelá kieká informacijos, kurià reikia suvokti

ir prisiminti, dalykø iðmokimo sunkumus. Palyginti su 2000 m.

tyrimu, 2006 m. labai padaugëjo mokiniø, nurodþiusiø ðias

nerimo prieþastis (ypaè neramu mokiniams dël dalykø sunku-

mo).

11–12 klasiø mokiniø daþniausiai nurodomos mokyklinio nerimo prieþastys (procentais)

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“

Tyrimo rezultatai atskleidë, kad mokiniø sveikata bei jø sub-

jektyvus mokymosi krûvio vertinimas yra susijæ: tiems, kurie

savo mokymosi krûvá vertino kaip nuolat per didelá, daþniau

buvo bûdingas prastesnis sveikatos vertinimas, taip pat daþ-

nas sirgimas ûmiomis ligomis bei daþni psichosomatiniai ne-

galavimai.

Mokyklos aplinka

2006 m. Valstybinës visuomenës sveikatos prieþiûros tarnybos

specialistai apibendrino jos centrø ir filialø surinktà medþiagà

apie bendrojo lavinimo mokyklø pasiruoðimà 2006–2007 moks-

lo metams. Parengtoje paþymoje pabrëþiama, kad mokyklø

higieninë bûklë per metus pagerëjo: geresnis mokyklø aprûpi-

nimas mokykliniais baldais, patalpø apðvietimas, daugiau at-

likta remonto darbø, árengta vidaus tualetø, geriau sutvarkytas

mokiniø maitinimas. Taèiau kaip ir anksèiau dar daugelyje mo-

kyklø ne viskas padaryta uþtikrinant mokiniø sveikatos saugà.

Daugelyje mokyklø prie sporto saliø neveikia arba nesutvarkyti

duðai, persirengimo kambariai, tualetai, pastebëta, kad nema-

þa dalis mokyklø nesutvarkiusios sporto aikðtynø arba sporto

aikðtelës neatitinka higienos reikalavimø.

Nors sveikatos saugos, taigi ir mokyklos aplinkos klausimai

bendrojo lavinimo mokyklose reglamentuojami higienos nor-

momis, tyrimas atskleidë, kad aukðtesniøjø klasiø mokiniai

mokyklos aplinka nëra visiðkai patenkinti.

Nerimo priežastys 2000 m. 
tyrimas 

2006 m. 
tyrimas 

Pokytis  
(proc. punktais) 

Egzaminų baimė 49,8 71,7 21,6 
Užduodama per daug namų darbų 38,2 47,1 8,9 
Per daug informacijos, kurią reikia išmokti 33,5 50,7 17,2 
Sunku išmokti vieną ar kelis dalykus 25,0 44,3 19,3 
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11–12 klasiø mokiniø mokyklos aplinkos veiksniø vertinimas (daþnis procentais)

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“

Palankiausiai mokiniai ávertino mokyklø klasiø ir kabinetø ap-

ðvietimà, galimybæ pavalgyti valgykloje, mokykliniø baldø ko-

kybæ. Prasèiausiai vertino galimybæ pasimankðtinti, paspor-

tuoti per pertraukas. Kita didelë bëda – sanitarinë tualetø bûklë:

jà kaip blogà ávertino daugiau nei 40 proc. mokiniø. Viduriniø

mokyklø mokiniai, palyginti su gimnazistais, daþniau skun-

dþiasi mokykliniø baldø kokybe ir temperatûra klasëse. Kai-

muose ir miesteliuose besimokantys mokiniai, palyginti su di-

dþiøjø miestø mokiniais, prasèiau vertina apðvietimà, oro tem-

peratûrà klasëse bei galimybæ naudingai praleisti laikà, kai

nëra pamokos.

Ðeimos psichocialinë aplinka

Ðeima turi esminës reikðmës vaiko nuostatoms ir elgesio bei

gyvensenos stereotipams susidaryti. Kokios sàsajos tarp po-

kalbiø su tëvais ir mokinio savijautos bei þalingø áproèiø?

Kad su tëvais daþnai kalbasi apie dienos reþimà, miegà, mi-

tybà, poilsá, rûkymà ir pan., nurodë 35,1 proc. mokiniø, ta-

èiau 15,7 proc. nurodë, kad beveik niekada apie tai ðeimoje

nesikalba. Tyrimo apklausø rezultatai parodë, kad ðeimose,

kuriose beveik nekalbama apie sveikatà ir gyvensenà, auga

dukart daugiau vaikø, kuriems bûdingi daþni psichosomati-

niai negalavimai, triskart daugiau vaikø, kurie jauèiasi visai

nelaimingi, 2,4 karto daugiau turinèiø aiðkiø suicidiniø ketini-

mø, dukart daugiau vaikø, kuriems nuolat kyla pykèio, agre-

sijos jausmai. Maþai dëmesio sveikatos ugdymui skirianèio-

se ðeimose vaikai 1,3 karto daþniau rûko ir dukart daþniau

vartoja alkoholá.

Ðeimos psichosocialinæ aplinkà apibûdino jaunuolio galimybë

atvirai kalbëtis su tëvais rûpimais klausimais, taip pat higienos

ir sveikatos klausimais. Pusë vaikø savo ðeimos santykius verti-

no kaip labai gerus ar gerus. Taip santykius ðeimoje daþniau

apibûdino mieste gyvenantys mokiniai negu kaime gyvenan-

tys. Berniukai su tëvais minëtomis temomis kalbasi maþiau.

Tyrimo metu nustatyta, kad nepalankûs ðeimos psichosocia-

linës aplinkos rodikliai (tëvø iðsilavinimas ir su juo susijusios

ásidarbinimo galimybës, uþimtumas, tarpusavio santykiai, þa-

lingi tëvø áproèiai, ðeimos materialinës gerovës lygis) neturi

esminës reikðmës sirgimo daþniui, taèiau neigiamai veikia vy-

resniøjø paaugliø savijautà. Vaikams, kuriø ðeimos santykiai

yra blogi, negalavimø rizika 4,8 karto didesnë, palyginti su

tais, kuriø ðeimose santykiai geri ar patenkinami.
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KAIP VYKDOMA MOKINIØ SVEIKATOS PRIEÞIÛRA MOKYKLOJE?

Sveikatos prieþiûra mokykloje vykdoma pagal mokyklos svei-

katos prieþiûros veiklos planà, kuris yra sudedamoji mokyk-

los metinës veiklos programos dalis. Veiklos plano projektà

rengia mokyklos administracija kartu su specialistu, atsiþvelg-

dama á mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenës sveika-

tos prieþiûros nacionalinius ir vietos prioritetus.

Siekiant stiprinti mokiniø sveikatà ir vykdyti ligø prevencijà

nuo 2004 m. mokyklose ávesti visuomenës sveikatos prieþiû-

ros specialistø etatai. Mokyklose vienas tokio specialisto eta-

tas steigiamas tûkstanèiui mokiniø. Sprendimà dël etato stei-

gimo priima savivaldybës institucija. Remiantis Ðvietimo val-

dymo informacinës sistemos duomenimis, Lietuvos bendrojo

lavinimo mokyklose 2005–2006 m. m. dirbo 756, 2006–2007

m. m. – 676 sveikatos prieþiûros specialistai. Ðiuo metu toks

specialistas dirba ne kiekvienoje mokykloje, bet teritoriniu prin-

cipu aptarnauja kelias mokyklas. Visuomenës sveikatos prie-

þiûros specialisto pagrindinës funkcijos daugiau skirtos ne svei-

katos prieþiûrai, bet sveikatos stiprinimui ir ugdymui.

Sveikatos specialisto pagrindinës veiklos kryptys

Mokiniø sveikata pagal ðiuo metu galiojanèius teisës aktus

profilaktiðkai turi bûti tikrinama kasmet. Taèiau èia yra tam

tikrø nesklandumø. Pastaruoju metu iðryðkëjo mokinio svei-

katos informacijos teikimo mokyklai etikos klausimai, nes kai

kurie mokiniai ar jø tëvai apskritai atsisako teikti kokià nors

informacijà apie sveikatà. Kita vertus, kartais profilaktiniai svei-

katos patikrinimai yra sunkiai prieinami ir atliekami formaliai.

Dalies kaimo gyventojø teigimu, sveikatos prieþiûros paslau-

gos jiems sunkiai prieinamos, nes nëra pinigø nuvykti pas gy-

dytojà. Dalis mokiniø tëvø skundþiasi, kad sveikatos paþy-

mos iðduodamos net netikrinus vaiko sveikatos. Taèiau kai

kurie tëvai pripaþásta, kad ir patys nepakankamai dëmesio

skiria vaiko sveikatai.

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“
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KOKIOS MOKINIØ SVEIKATOS STIPRINIMO GALIMYBËS MOKYKLOJE?

„Sveikatos stiprinimas mokykloje gerina jaunø þmoniø gebëjimus imtis veiksmø ir generuoti pokyèius. Ði veikla sutei-

kia galimybes sukurti aplinkà, kurioje galima áprasminti savo siekius ir laimëjimus. Suteikimas jauniems þmonëms

galimybiø, susijusiø su jø svajonëmis ir planais, ágalina juos paèius tvarkyti savo gyvenimà ir gyvenimo sàlygas“

(Pasaulio sveikatos organizacija, 1997).

(Ið sveikatà stiprinanèiø Europos mokyklø konferencijos „Ðvietimas ir sveikatos stiprinimas mokyklose. Ðvietimo ir sveika-

tos sektoriø bendradarbiavimas“, Egmond’o darbotvarkë, 2002 m. rugsëjo 25–27 d.)

Siekiant pagerinti mokiniø sveikatà rekomenduojama visoke-

riopai stiprinti vaiko sveikos gyvensenos nuostatas ir áproèius.

Nors labai didelæ átakà sveikos gyvensenos nuostatø formavi-

mui turi ðeima, taèiau ne maþesnis vaidmuo tenka ir mokyk-

lai, kurios veikloms vaikai iki 18 ar 19 metø skiria didesnæ dalá

savo laiko.

Didinant ðeimos atsakomybæ uþ vaiko sveikatà inicijuojamos

tëvø ðvietimo, bûsimø tëvø rengimo, ðeimos ir mokyklos ben-

dradarbiavimo programos. Mokykloje vaikø sveikatai stiprinti

ir sveikos gyvensenos nuostatoms formuoti sudaromos dar

didesnës galimybës, kurios ágyvendinamos ávairiausiomis mo-

kymo programomis, projektais, mokymo metodais ir priemo-

nëmis, mokytojø kvalifikacijos tobulinimo programomis.

Pagrindinës mokiniø sveikatos stiprinimo mokykloje priemonës

Mokiniø informavimas sveikatos ugdymo klausimais

Nors informacijos turëjimas dar neuþtikrina sveikos gyvense-

nos, ji yra bûtina prielaida sveikos gyvensenos nuostatoms ir

ágûdþiams ugdyti. Mokiniø informuotumo tyrimo rezultatai pa-

rodë, kad nuo dviejø treèdaliø iki pusës apklaustø mokiniø

yra gavæ pakankamai informacijos apie priklausomybes ir jø

iðvengimo bûdus, lytinio brendimo ypatumus, aplinkos po-

veiká sveikatai pamokø, klasës valandëliø ir uþklasiniø rengi-

niø metu. Dauguma mokytojø (70–80 proc.) teigë, kad bûtent

minëtus klausimus su vaikais aptarinëja daugiausia. Sëkmin-

gam prevenciniam informavimo darbui galëjo turëti átakos pla-

èiai ðalyje vykdytos narkotiniø medþiagø vartojimo bei lytið-

kai plintanèiø ligø prevencijos programos ir akcijos.

Tyrimas atskleidë, kad 11–12 klasiø mokiniams trûksta infor-

macijos protinio darbo higienos ir streso valdymo klausimais –

tik kas deðimtas mokinys nurodë, kad tokios informacijos ga-

vo mokykloje pakankamai. Daugiau informacijos psichologi-

nës átampos ir streso valdymo klausimais pageidautø gauti mo-

kytojai bei tëvai. Tam galëtø bûti organizuojami sveikatos ug-

dymo kvalifikacijos kursai mokytojams, aktyvios psichologø

konsultacijos, specialûs projektai ir programos mokyklose.

Mokytojø sveikatos ugdymo kompetencijos

Mokytojø sveikatos ugdymo srities kompetencijos yra labai

svarbus tiek formaliojo, tiek neformaliojo sveikatos ugdymo

veiksnys. Mokytojai susiduria su vis naujomis problemomis,

be to, tobulëja ir keièiasi ugdymo technologijos, taèiau svei-

katos ugdymo kursuose kvalifikacijà per pastaruosius penke-

rius metus këlë tik 43,5 proc. apklaustø mokytojø. Kad kursai

sveikatos ugdymo temomis jiems buvo labai naudingi arba

naudingi, teigë 55,8 proc. dalyvavusiøjø tokiuose kursuose.

Sveikatinimo programos ir projektai

Sveikatos stiprinimo pagrindas yra naudingø áproèiø, vertybiø

ir elgesio, susijusiø su sveikata, ugdymas. Mokyklose sveika-

tos stiprinimo veikla vykdoma vadovaujantis mokyklos svei-

katinimo veiklos planu. 56,3 proc. apklaustø mokytojø atsa-

kë, kad jø mokykloje yra sveikatinimo veiklos planas, 2,8 proc.

pripaþino, kad jø mokyklos tokio plano neturi, o 40,9 proc.

mokytojø pareiðkë, kad apie tai neþino. Mokytojai jauèiasi

nepakankamai kompetentingi vykdyti prevenciná darbà mo-

kykloje ir daþniau ðià funkcijà patiki kitiems asmenims.



11AUKÐTESNIØJØ KLASIØ MOKINIØ SVEIKATA: POKYÈIAI PER PENKERIUS METUS
2007 birþelis

Paaugliø sveikatos stiprinimo programø ir projektø nuolat daugëja visame pasaulyje. Ðios veiklos patirtá yra apibendrinæ

skandinavø bei kitø ðaliø mokslininkai. Paprastai sveikatinimo programos vykdomos mokykloje. Mokykloje tokiam

darbui palanki socialinë aplinka, sveikatos ugdymas susijæs su mokyklos veikla, lengviau tokià veiklà realizuoti, nes

vaikai yra ðalia. Taèiau yra ir sunkumø – mokytojai turi labai daug pareigø, mokykloms neretai trûksta lëðø programoms

ágyvendinti.

Sveikatos stiprinimo programos, vykdomos Europoje ir JAV, skirstomos á: informacijos teikimo; emocinio ugdymo;

elgesio pokyèiø. Perspektyviausiomis dabar laikomos elgesio pokyèius numatanèios kompleksinës programos. Ðvedi-

joje atlikti tyrimai parodë, kad sveikatos stiprinimo veikla, kurioje dalyvauja daugelis institucijø bei specialistø, padeda

maþinti rizikingà paaugliø elgesá ir gerinti sveikatà bei sveikatos áproèius. Ðvedø mokslininkai apibendrina, kad palaikant

ir stiprinant paaugliø sveikatà labai svarbu puoselëti nacionalines tradicijas, formuoti tautiniam mentalitetui bûdingas

sveikatos vertybes bei nuostatas kaip atspirtá tarptautinës jaunimo kultûros plitimui.

Duomenø ðaltinis: tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per 5 metus“

Sveikatos ugdymo ir stiprinimo projektus, renginius, akcijas

per pastaruosius penkerius metus vykdë apskrièiø ir rajonø

visuomenës sveikatos centrai, AIDS centras, Sveikatos ugdy-

mo centras, narkotikø kontrolës departamentas, visuomeni-

nës organizacijos. Sveikatinimo programas rëmë Sveikatos

bei Ðvietimo ir mokslo ministerijos, Ðiaurës ðaliø ministrø tary-

bos informacijos biuras Lietuvoje, Atviros Lietuvos fondas. Pro-

jektinæ sveikatos veiklà vykdo ir paèios mokyklos.

Pagrindinis sveikatà stiprinanèiø mokyklø tikslas – stiprinti mo-

kiniø sveikatà, gerinti sveikatos þinias ir ágûdþius, bendromis

mokytojø, medikø, ðeimos ir visuomenës pastangomis kurti

integruotà, viskà apimanèià sveikatos stiprinimo ir ugdymo

sistemà per vaikø ugdymo institucijas.

Mokiniø sveikatai stiprinti svarbu:

• tinkamas mokyklos darbo bei personalo veiklos organi-

zavimas;

• glaudûs ryðiai su mokiniø tëvais;

• savivaldybës, visuomenës ir mokyklos bendradarbiavimas;

• palanki politinë ir ástatyminë situacija.

Mokykla, planuodama sveikatos stiprinimo veiklà, turëtø numatyti tris esmines kryptis:

Derinant tarpusavyje ðias kryptis ir papildant vienas kitomis, bûtø galima plëtoti ilgalaikes, nuoseklias ir paþangias sveikatos

stiprinimo programas, atitinkanèias mokiniø amþiø ir poreikius.

Mokyklos funkcijos pastaraisiais metais pleèiasi, ir mokyklos

imasi ávairiø projektø, susijusiø su sveikatos gerinimu. 1993 m.

Lietuva buvo priimta á Europos sveikatà stiprinanèiø mokyklø

tinklà. Sveikatà stiprinanèiø institucijø veiklos veiksmingumas

priklauso nuo konkreèios mokyklos bendruomenës nariø ak-

tyvumo, mokytojø kompetencijos, ðiuolaikiniø sveikatos ug-

dymo technologijø valdymo, materialinës ir metodinës para-

mos.

 ryðiai su tëvais ir bendruomene

saugi ir sveika mokyklos aplinka

 

 

sveikatos ugdymo programos
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TRUMPAI APIE TYRIMÀ, KURIUO REMTASI ÐIAME LEIDINYJE

Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu 2006 m. buvo atlik-

tas tyrimas „11–12 klasiø mokiniø sveikata ir jos pokyèiai per

5 metus“. Tyrimà atliko Vilniaus pedagoginio universiteto do-

centës dr. Vida Juðkelienë, dr. Stasë Ustilaitë, dr. Regina Poð-

kuvienë bei Higienos instituto prof. habil. dr. Julius Kalibatas

ir Svajonë Naudþiûtë. Tyrimu siekta nustatyti 11–12 klasiø mo-

kiniø sveikatos ir rizikos veiksnius bei sveikatinimo galimy-

bes. Tyrime dalyvavo visø apskrièiø bendrojo lavinimo mo-

kyklø 11–12 klasiø mokiniai, jø tëvai bei su ðiomis klasëmis

dirbantys mokytojai. Tyrimo duomenys lyginami su analogið-

ko tyrimo, kuris buvo atliktas 1999–2000 m., rezultatais. Iðsa-

mi tyrimo ataskaita yra skelbiama Ðvietimo ir mokslo ministe-

rijos tinklalapyje (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyri-

mai.htm).
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