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ĮVADAS 
 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas rūpintis ir stiprinti 

Joniškio rajono savivaldybės moksleivių sveikatą, įgyvendina Joniškio rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-93 patvirtintą Joniškio rajono 2010-2013 metų Joniškio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos įgyvendinimo 2010-2013 metų 

priemonių planą.  

Kas ketveri metai Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo 

moksleivių gyvensenos stebėsena. 2012 m. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras atliko Joniškio rajono mokyklų atrankinį penktų, septintų ir devintų klasių moksleivių 

gyvensenos tyrimą.  

Tyrimo tikslas – ištirti moksleivių gyvensenos ypatumus. 

Tyrimo uždaviniai ir pagrįstumas: 

Tyrimo metu bus įvertinti Joniškio rajono 11,13 ir 15 metų amžiaus moksleivių gyvensenos 

ypatumai (mitybos, fizinio aktyvumo, laisvalaikio, rizikingos elgsenos, bendravimo), nustatyti 

sveikatą bei gyvenseną veikiantys veiksniai bei jų pokyčių tendencijos.  

Tiriamųjų apibūdinimas: 

Tiriama populiacija – Joniškio rajono mokyklų 11, 13 ir 15 metų mažiaus moksleivių 

grupės.  Tyrime dalyvavo Joniškio „Aušros“ ir Žagrės gimnazijos, Mato Slančiausko progimnazija, 

Skaistgirio vidurinė mokykla, šešios pagrindinės mokyklos (Joniškio „Saulės“, Gaižaičių, 

Gasčiūnų, Gataučių, Kriukų, Mindaugų), Jaunimo ir suaugusiųjų mokykla bei Plikiškių mokykla-

daugiafunkcinis centras. Atrankos vienetas buvo klasė. Tyrimas buvo atliktas apklausos būdu. 

Mokinių apklausai buvo naudojama anoniminė anketa, parengta (vieningo) klausimyno pagrindu. 

Tiriamųjų imtis 982 moksleiviai, iš kurių klausimyną užpildė 823 moksleiviai, 4 anketos buvo 

sugadintos. Tyrime dalyvavo 414 berniukų (50,4 proc.) ir 407 mergaitės (49,6 proc.), du 

moksleiviai lyties nenurodė (1 pav.). Dalyvavimo lygis (respond rate) 83,81 proc. 
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1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.), N=821, p > 0,05 

 

 Tiriamųjų mažiaus grupės buvo gana vienodo dydžio: 11 metų – 232 (28,3 proc.) 

moksleiviai, 13 metų – 288 (35,1 proc.) moksleiviai, 15 metų – 300 (36,6 proc.) moksleiviai.   

  

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal klasę (proc.), 

N=820, x
2
=0,45, lls=2, p > 0,05 

 

Tyrimo eiga: 

Moksleivių apklausa vyko 2012 metų balandį-gegužę klasėse, ją atlikti padėjo klasių 

auklėtojai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirbantys mokyklose. Buvo siekiama, kad 

moksleiviai į klausimus savarankiškai. Užpildę anketas moksleiviai jas patys sudėdavo į dėžutę arba 

ant stalo. Mokyklų sveikatos priežiūros specialistės anketas pristatė į visuomenės sveikatos biurą. 
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Tyrimo metodas: 

Vykdant anketinę apklausą naudojamas anoniminis klausimynas. Klausimyną sudarė 36 

klausimai apie sveikatos būklę, rūkymą, mitybą, alkoholio vartojimą, fizinį aktyvumą, eismo 

saugumą. 

Duomenys analizuoti kompiuteriu programa SPSS (19). Rezultatai pateikiami lentelėse ir 

grafikuose. Daugumoje jų vertinamas atsakymų į anketos klausimus dažnis (procentai) įvairiose 

tiriamųjų grupėse: pagal lytį, amžių. Atsakymų dažnio patikimumas nustatytas 95 proc. 

pasikliautinuoju intervalu. Statistinės hipotezės apie požymių tarpusavio ryšį patikimumui 

panaudotas Chi kvadrato (X
2
) kriterijus. naudoti tokie statistinių išvadų patikimumo lygiai: p > 0,05 

– nepatikima, p < 0,05 (*) patikima, p < 0,01(**) – labai patikima, p < 0,001(***) – itin patikima 

išvada. 

TYRIMO REZULTATAI 

1. SVEIKATA 

 

Sveikata – vienas svarbiausių žmogaus laimės komponentų, viena didžiausių vertybių. Pagal 

PSO sveikata – tai visiškos fizinės, psichinės, socialinės, protinės ir dvasinės gerovės būsena, o ne 

vien ligos ar negalios nebuvimą.  Subjektyvi sveikata nurodo, kaip žmonės vertina savo sveikatos 

būklę. Tiek objektyvią, tiek subjektyvią žmogaus sveikatą įtakoja daug psichologinių, ekonominių, 

kultūrinių ir socialinių veiksnių.  Tiriamieji buvo klausiami, kaip jie vertina savo dabartinę sveikatą. 

Objektyviai moksleivių sveikata vertinama remiantis medicininio patikrinimo rezultatais, tačiau 

svarbu ir tai kaip pats moksleivis vertina savo sveikatą. Tyrimo duomenimis 80 proc. berniukų ir 74 

proc. mergaičių savo sveikatą įvertino gerai. Vidutiniškai savo sveikatą įvertino daugiau mergaičių 

(23,1 proc.), nei berniukų (17,1 proc.). Blogai vertinančių mergaičių buvo penki procentai, o 

berniukų dvigubai mažiau (1.1 pav.). Skirtumai statistiškai reikšmingi. 
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1.1 pav. Respondentų savo sveikatos vertinimas, atsižvelgiant į lytį (proc.), 

x
2
=11,44, lls=4, p<0,05 

 

Tyrimo duomenimis, daugiau nei penktadalis (22,6 proc.) devintos klasės respondentų 

nurodė, kad jų sveikata yra vidutinė, 5  proc. šios klasės moksleivių savo sveikatą įvertino blogai.  

Geriausios nuomonės apie savo sveikatą savo sveikatą buvo penktokai (81,3 proc.), antroje vietoje 

septintokai (79,4 proc.). Vidutiniškai savo sveikatą įvertino 17,8 proc. penktos ir 18,8 proc. 

septintos klasės mokinių. Analizuojant pagal klases nustatyta, kad vyresnių klasių moksleiviai savo 

sveikatą įvertino blogiau nei jaunesnio amžiaus tiriamieji, skirtumai statistiškai ypač reikšmingi. 

 

 

1.2 pav. Moksleivių savo sveikatos vertinimas atsižvelgiant į klasę (proc.), 

x
2
=33,93, lls=8, p<0,001 
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Mažiau nei pusė (40,3 proc.) tyrime dalyvavusių moksleivių nesirgo ir pas gydytojus, per 

pastaruosius 12 mėnesių, nesilankė.  Vieną arba du kartus, per pastaruosius 12 mėnesių, sirgo ir 

lankėsi pas gydytojus 42 proc. visų respondentų. Sirgusieji tris ir daugiau kartų sudarė 17,7 proc. 

Devintų klasių moksleivių tarpe sirgusieji tris ir daugiau kartų sudarė 22 proc., palyginus su 2008 

m. devintų klasių mokinių sergamumas išaugo du kartus (2008 m. - 10,6 proc.).  

 

1.3 pav. Respondentų apsilankymų pas gydytoją dėl ligos, per praėjusius 12 mėn., 

dažnis atsižvelgiant į  klasę (proc.), x
2
=8,39, lls=4, p>0,05 

 

 

Per pastaruosius 12 mėnesių sužeidimų ar nelaimingų atsitikimų nebuvo patyrę pusė (50,1 

proc.) berniukų ir 52,3 proc. mergaičių. Palyginus su 2008 m. pusantro karto išaugo mergaičių 

patyrusių traumas dalis (2008 m. – 29,5 proc.; 2012 m. – 47,7 proc.). Teiginys, kad daugiau 

nelaimingų atsitikimų ar susižeidimų patiria berniukai nei mergaitės nebeatitinka tikrovės. 

Skirtumas pastebimas tik tame, kad mergaitės metų bėgyje traumas patiria rečiau nei berniukai (1.4 

pav.). 
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1.4 pav. Moksleivių dalis, patyrusių susižeidimų ar nelaimingų atsitikimų  (per pastaruosius 12 

mėn. ), kai teko kreiptis pagalbos į medikus (proc.), x
2
=6,89, lls=2, p<0,05 

 

 

Du trečdaliai mergaičių (67,8 proc.) ir mažiau nei pusė berniukų (43,1 proc.) dantis 

valosi kelis kartus per dieną. Vieną kartą per dieną dantis valosi ketvirtadalis (26,4 proc.) mergaičių 

ir mažiau nei pusė berniukų. Dantų neprižiūri visai arba tik retkarčiais kas šeštas (14,8 proc.) 

berniukas ir tris kartus mažiau mergaičių (5,7 proc.) (1.5 pav.). Mergaitės geriau prižiūri dantis nei 

berniukai, skirtumai ypač statistiškai reikšmingi. 

 

1.5 pav. Dantų valymosi šepetėliu ir pasta dažnis, atsižvelgiant į lytį (proc.),  

x
2
=55,65, lls=3, p<0,001 

 

Analizuojant tyrimo duomenis pagal gyvenamąją vietą nustatyta, kad mieste 

gyvenančių moksleivių burnos higiena yra geresnė. Kasdien, kelis kartus per dieną dantis valosi 
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pusė (50,1 proc.) kaime gyvenančių moksleivių ir beveik du trečdaliai (62 proc.) miesto moksleivių 

(1.6 pav.). Kaime gyvenantys moksleiviai blogiau prižiūri dantis nei mieste gyvenantys, skirtumai 

statistiškai reikšmingi. 

 

1.6 pav. Dantų valymosi šepetėliu ir pasta dažnis, atsižvelgiant į gyvenamąją vietą (proc.),  

x
2
=14,92, lls=3, p<0,01 

 

Mažiau nei pusė (49,1 proc.) penktos klasės moksleivių nurodė, kad dantis valosi du 

kartus dienoje. Kelis kartus per dieną besivalančių dantis tarp septintokų buvo 55,4 proc., o devintos 

klasės moksleivių tarpe – 59,8 proc. Vieną kartą per dieną dantis valosi kas trečias (34,4 proc.) 

apklausoje dalyvavęs moksleivis (1.7 pav.). Palyginus su 2008 m. daryto tyrimo duomenimis 

burnos hienos įgūdžiai išliko nepakitę. 

 

1.7 pav. Dantų valymosi šepetėliu ir pasta dažnis, atsižvelgiant į klasę (proc.),  

x
2
=13,21, lls=6, p<0,05 
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Tyrimo duomenimis, per paskutinius 12 mėnesių, pas dantų gydytoją nesilankė 

daugiau nei trečdalis (37,5 proc.) berniukų ir ketvirtadalis (25,1 proc.) mergaičių. Statistiškai 

skirtumai ypač reikšmingi.  Analizuojant pagal klasę ar gyvenamąja vietą skirtumų nenustatyta, per 

paskutinius 12 mėnesių, pas dantų gydytoją nesilankė beveik trečdalis (31,3 proc.) moksleivių. 

Palyginus su 2008 m., nesilankiusiųjų pas dantų gydytoją buvo 44,8 proc. tyrime dalyvavusių 

moksleivių 

 

1.8 pav. Respondentų, apsilankiusių pas dantų gydytoją per paskutinius 12 mėnesių,  

pasiskirstymas atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=14,30, lls=1, p<0,001 

Regėjimas yra vienas iš svarbiausių sveikatos požymių. Ketvirtadalis mergaičių (26,1 

proc.) ir penktadalis (16,9 proc.) berniukų nešioja akinius ir/arba lęšius. Nustatyta, kad statistiškai 

reikšmingai berniukų akys geresnės nei mergaičių.  

 

1.9 pav. Moksleivių nešiojančių akinius ar lęšius (linzes), pasiskirstymas  

atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=10,18, lls=1, p<0,01 
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Tyrimo duomenimis, vyresnių moksleivių regėjimas prastesnis nei jaunesnių. 

Palyginus su 2008 m. tyrimo duomenimis, beveik pusantro karto (1,4) išaugo devintų klasių 

moksleivių nešiojančių akinius ar lęšius skaičius. Penktų ir septintų klasių moksleivių regėjimas, 

palyginus su 2008 m., taip pat blogesnis (1.10 pav.).  

 

1.10 pav. Moksleivių nešiojančių akinius ar lęšius (linzes), pasiskirstymas  

atsižvelgiant į klasę 2008 m. ir  2012 m. (proc.),  

 

  

 

2. MITYBA 

 

 
Daržoves kasdien/beveik kasdien valgo ketvirtadalis mergaičių ir penktadalis 

berniukų. Vaisius ir uogas du-keturis kartus per savaitę valgo 42,2 proc. visų tyrime dalyvavusių 

moksleivių. Kasdien šiais sveikais produktais mėgaujasi ketvirtadalis vaikų. Saldumynais kasdien 

piktnaudžiauja 19,8 proc. berniukų ir 21,54 proc. mergaičių. Du-keturis kartus per savaitę 

saldumynus vartoja daugiau nei trečdalis (36,1 proc.) tiriamųjų moksleivių. Tuo tarpu juodos 

duonos niekada nevalgo penktadalis respondentų. Nustatyta, kad statistiškai ypač reikšmingai 

berniukai dažniau nei mergaitės valgo juodą duoną. Gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimas pagal lytį 

statistiškai ypač reikšmingai skiriasi. Berniukai šiuos gėrimus vartoja dažniau nei mergaitės. Greito 

maisto vartojimo įpročiai pagal lytį statistiškai nesiskiria.  
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1. Lentelė  Maisto produktų vartojimas (proc.) 

Maisto 

produktai 

Niekada Kartą per 

savaitę 

2-4 dienas 

per sav. 

Kasdien/bev

eik kasdien 
Statistinis 

reikšmingumas 

B
ern

iu
k
ai 

M
erg

aitės 

B
ern

iu
k
ai 

M
erg

aitės 

B
ern

iu
k
ai 

M
erg

aitės 

B
ern

iu
k
ai 

M
erg

aitės 

Daržovės* 4,9 2,2 36,8 27,6 38,7 44,3 19,6 25,9 X
2
=14,49,lls=3,p<0,05  

Vaisiai/uogos** 3,5 0,0 28,2 33,3 42,3 41,7 26,0 25,1 X
2
=15,72,lls=3,p<0,001 

Saldumynai 2,7 2,0 43,2 8,5 34,3 38,0 19,8 21,5 X
2
=2,58, lls=3, p>0,05 

Juoda duona** 18,4 26,4 29,6 36,4 25,1 18,8 26,9 18,3 X
2
=18,52 lls=3, p<0,001 

Gazuoti saldieji 

gėrimai** 
22,3 22,8 42,6 54,5 21,6 12,4 13,5 5,3 X

2
=32,35 lls=3, p<0,001 

Greito maisto 

produktai 

28,3 33,4 47,5 49,7 16 11,6 8,1 5,3 X
2
=7,21 lls=3, p>0,05 

(* - skirtumai statistikai reikšmingi p< 0,05, ** - P<0,001 ypač reikšmingi) 

 

Niekada nepusryčiauja dešimtadalis septintų ir devintų klasių moksleivių. Beveik pusė 

(40,9 proc.) penktokų, trečdalis (30,8 proc.) septintokų ir penktadalis (19,2 proc.) devintokų 

pusryčiauja kelis kartus per savaitę. Du iš trijų tyrime dalyvavusių respondentų pusryčiauja kasdien 

(2.1 pav.). Skirtumų pagal pusryčiavimo dažnį nei pagal lytį, nei pagal klasę nenustatyta. 

 

2.1 pav. Pusryčiaujančių moksleivių dalis, atsižvelgiant į klasę (proc.),  

x
2
=10,62, lls=6, p>0,05

 

 

Tyrimo duomenimis, pusė (49,8 proc.) moksleivių valgo tris kartus dienoje. Keturis ir 

daugiau kartų per dieną maitinasi trečdalis (33,8 proc.) tyrime dalyvavusių moksleivių. Du kartus 
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per dieną valgo 14,4 proc. moksleivių. Analizuojant maitinimosi dažnį dienos bėgyje, didelių 

skirtumų nei pagal klasę, nei pagal lytį ar gyvenamąją vietą nenustatyta (2.2 pav.). 

 

2.2 pav. Maitinimosi dažnis dienos bėgyje, atsižvelgiant į klasę (proc.), 

 x
2
=5,48, lls=6, p>0,05 

 

Rezultatų analizė atskleidė, kad cukraus nevartojančių mergaičių yra dvigubai daugiau 

nei berniukų. Vieną šaukštelį cukraus į arbatą ar kavą dedasi ketvirtadalis mergaičių ir penktadalis 

berniukų. Trimis ir daugiau šaukštelių cukraus gėrimus saldinasi 17 proc. berniukų ir 10,7 proc. 

mergaičių. Skirtumai pagal cukraus suvartojimą tarp lyčių ypač statistiškai reikšmingi (2.3 pav.). 

 

2.3 pav. Cukraus vartojimas atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=21,45, lls=3, p<0,00 
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3. FIZINIS AKTYVUMAS 

 
Nustatyta, kad beveik pusė (45,9 proc.) berniukų ir šiek tiek daugiau nei penktadalis 

(27 proc.) mergaičių mankštinasi ar sportuoja kasdien. Kelis kartus per mėnesį sportuoja ar 

mankštinasi du kartus daugiau mergaičių nei berniukų. Niekada nesportuoja ir nesimankština kas 

dešimta mergaitė ir perpus mažiau berniukų. Skirtumai pagal lytį ypač statistiškai reikšmingi. 

Tyrimo duomenimis berniukai fiziškai aktyvesni, nei mergaitės (3.1 pav.). 

 

3.1 pav. Moksleivių mankštinimasis arba sportavimas laisvalaikiu (ne pamoku metu),  

atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=37,23, lls=3, p<0,001 

 

Moksleivių pasivaikščiojimų lauke trukmei įtakos turi amžius.  Dauguma tyrime 

dalyvavusių moksleivių pasivaikščiojimams lauke praleidžia skiria daugiau kaip vieną valandą per 

dieną. Penktadalis devintos klasės moksleivių ir vidutiniškai po dešimtadalį penktų ir septintų klasių 

moksleivių pasivaikščiojimams lauke skiria nuo trisdešimt minučių iki valandos. Mažiau nei 

pusvalandį lauke išbūna kas dešimtas devintokas, kas ketvirtas septintokas ir kas penktas penktos 

klasės moksleivis (3.2 pav.). Moksleivių pasivaikščiojimų lauke trukmė ypač statistiškai 

reikšmingai skiriasi pagal klasę.  
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3.2 pav. Moksleivių pasivaikščiojimų lauke trukmė, pasiskirstymas 

 pagal  klasę (proc.), x
2
=34,22 , lls=6, p<0,001 

 

4. EISMO SAUGA 

 

Lietuvoje vaikų mirtingumas dėl sužalojimų yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. 

Vaikų sužalojimai eismo įvykių metu yra pirmoje vietoje pagal fiksuotų sužalojimų skaičių ir 

vienoje pirmųjų vietų pagal sunkumą. Vaikų išorinių mirties priežasčių struktūroje transporto 

įvykiai sudaro 32,4 proc. tačiau mirtys dėl sužalojimų – tik ledkalnio viršūnė. Nemirtinus 

sužalojimus jauni žmonės patiria daug dažniau nei mirtinus. Neretai tai lemia laikiną negalią, 

didelius socialinius ir ekonominius nuostolius.  

Saugos diržai yra viena svarbiausių priemonių eismo saugai gerinti. Tyrimo 

duomenimis, važiuodami ant priekinės automobilio sėdynės saugos diržus naudoja 84,8 proc. 

mergaičių ir 77 proc. berniukų. Tik kartais, važiuojami ant priekinės automobilio sėdynės, saugos 

diržus prisitvirtina penktadalis (20,8 proc.) berniukų ir šiek tiek mažiau nei šeštadalis (13,4 proc.) 

mergaičių. Statistinių skirtumą tarp berniukų ir mergaičių dėl saugos diržų naudojimo nenustatyta 

(4.1 pav.). Tyrimo duomenimis, reikšmingo skirtumo dėl diržų naudojimosi, važiuojant ant 

priekinės automobilio sėdynės, pagal klases nenustatyta. 
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4.1 pav. Saugos diržų naudojimas važiuojant automobiliu ant priekinės sėdynės, 

atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=11,03, lls=3, p>0,05 

 

 Nustatyta, kad važiuojant automobiliu ant galinės sėdynės saugos diržus tik kartais 

naudoja trečdalis (33,4 proc.) tyrime dalyvavusių moksleivių. Saugos diržų niekada nenaudoja, 

važiuodami ant galinės sėdynės, kas šeštas (16,8 proc.) berniukas ir dvigubai mažiau mergaičių (9,7 

proc.). Tyrimo duomenimis mergaitės atsakingiau nei berniukai elgiasi važiuodamos automobiliu 

ant galinės sėdynės. Skirtumai statistiškai labai reikšmingi. 

 

4.2 pav. Saugos diržų naudojimas važiuojant automobiliu ant galinės sėdynės,  

atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=13,33, lls=3, p<0,01 

 

Važiuojant automobiliu ant galinės sėdynės, atsakingai elgiasi daugiau nei pusė (66,1 

proc.) penktų klasių moksleivių, pusė (54,5 proc.) septintų klasių respondentų ir daugiau nei 
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trečdalis (39,9 proc.) devintų klasių moksleivių. Kartais saugos diržus prisitvirtina penktadalis (26,4 

proc.) penktokų, trečdalis (33,6 proc.) septintokų ir 38,9 proc. devintokų (4.3 pav.). 

 

4.3 pav. Saugos diržų naudojimas važiuojant automobiliu ant galinės sėdynės,  

atsižvelgiant į klasę (proc.), x
2
=43,75, lls=6, p<0,001 

 

 Palyginus dviejų atliktų tyrimų duomenis matome, kad beveik dvigubai sumažėjo 

vaikų skaičius, kurie važiuodami automobiliu ant galinės sėdynės, neprisitvirtina saugos diržais. 

Važiuodami automobiliu ant galinės sėdynės saugos diržų nenaudoja beveik penktadalis (19,8 

proc.) devintų klasių moksleivių, šiek tiek daugiau nei dešimtadalis (11,9 proc.) septintos klasės 

mokinių ir 7 proc. penktokų (4.4 pav.). 

 

4.4 pav. Saugos diržų nenaudojančių vaikų dalis, važiuojant automobiliu ant galinės sėdynės,  

pokyčiai 2008 m. ir 2012 m. 
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Atšvaitais, kaip viena iš paprasčiausių, bet tuo pačiu ir efektyviausių saugumo 

priemonių niekada nesinaudoja 37,8 proc. berniukų ir 27,7 proc. mergaičių. Tamsiu paros metu 

eidami neapšviesta gatve ar keliu atsargesni penktų klasių mokiniai. Visada ar beveik visada 

naudoja šviesos atšvaitus 52,8 proc. penktų klasių moksleivių, septintokų – 27 proc. ir 17,2 proc. 

devintos klasės mokinių. Beveik pusė apklaustų vyresniųjų klasių moksleivių (45,9 proc.) niekada 

nesinaudoja šviesos atšvaitais eidami neapšviesta gatve ar keliu tamsiu paros metu (4.3 pav.). 

 

4.5 pav. Šviesos atšvaitų naudojimas einant neapšviesta gatve ar keliu tamsiu paros metu, 

atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=19,43, lls=3, p<0,001 

 

 Tyrimo duomenis analizuojant pagal klasę nustatyta, kad eidami neapšviesta gatve ar 

keliu tamsiu paros metu, visada atšvaitus naudoja pusė (50,2 proc.) penktos klasės vaikų, trečdalis 

(32,9 proc.) septintokų ir tik ketvirtadalis (25,5 proc.) devintokų. Kas šeštas tyrime dalyvavęs 

moksleivis niekada nesisaugo eidami keliu tamsiu paros metu. Penktos klasės moksleivių atšvaitų  

naudojimo įpročiai ypač reikšmingai statistiškai skiriasi nuo vyresnių klasių moksleivių.  
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4.6 pav. Šviesos atšvaitų naudojimas einant neapšviesta gatve ar keliu tamsiu paros metu, 

atsižvelgiant į klasę (proc.), x
2
=44,66, lls=6, p<0,001 

 

 Atlikus 2012 m. tyrimą nustatyta, kad einant neapšviesta gatve ar keliu tamsiu paros 

metu atšvaitų nenaudoja du kartus mažiau moksleivių palyginus su 2008 m. Niekada atšvaitų 

nenaudoja beveik kas penktas (18,7 proc.) devintos klasės moksleivis, kas ketvirtas (16,1 proc.)  

septintokas ir mažiau nei dešimtadalis (8,7 proc.) penktokų. 

 

4.7 pav. Šviesos atšvaitų nenaudojančių vaikų dalis, einant neapšviesta gatve ar  

keliu tamsiu paros metu, pokyčiai 2008 ir 2012 m. 
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5. RIZIKINGA ELGSENA 

Sveikatai rizikingas elgesys, tai toks elgesys, kuris gali turėti neigiamą poveikį 

asmenybės vystymuisi ir gerovei, arba užkirsti kelią jų ateities sėkmei ir augimui. Visa tai apima 

elgesį dėl kurio gali atsirasti fizinių susižalojimų, neigiamas poveikis sveikatai, normalaus 

vystymosi sutrikdymas bei įtakoti kasdieninę veiklą. Sveikatai rizikingas elgesys veikia ne tik pačių 

paauglių, bet ir juos supančių aplinkinių sveikatą. Labiausiai paplitusios sveikatai rizikingo elgesio 

formos paauglystėje yra rūkymas, alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų naudojimas, rizikingas 

lytinis gyvenimas.  

5.1 Rūkymo paplitimas 

 

Tyrimu siekėme išsiaiškinti Joniškio rajono moksleivių rūkymo paplitimą. Nustatyta, kad 

bent kartą gyvenime bandė rūkyti daugiau nei pusė berniukų (57,4 proc.) ir du penktadaliai  

mergaičių (44,3 proc.). Tyrimo rezultatai rodo, kad berniukai statistiškai ypač reikšmingai dažniau 

rūko negu mergaitės. 

 

5.1.1 pav.  Bandžiusiųjų rūkyti  (bent vieną kartą) paplitimas pagal lytį (proc.),    

x
2
=16,21, lls=1, p<0,001 

 

Tarp bandžiusių rūkyti moksleivių daugiau yra devintokų (75,7 proc.) ir septintokų 

(53,8 proc.) nei penktokų (19,9 proc.) (5.1.2 pav.). Bandžiusiųjų rūkyti devintos ir septintos klasės 

moksleivių dalis statistiškai ypač reikšmingai skiriasi nuo penktos klasės moksleivių dalies. 
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5.1.2 pav. Bandžiusiųjų  rūkyti respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į klasę (proc.), 

x
2
=92,27, lls=2, p<0,001 

 

Tyrimu nustatyta, kad niekada nerūko 72,7 proc. berniukų ir 86,5 proc. mergaičių. 

Kasdien rūkančių respondentų tarpe berniukų du su puse karto daugiau (10,9 proc.) nei mergaičių 

(4,3 proc.). Analizuojant moksleivių rūkymo dažnį pagal lytį nustatyta, kad berniukai rūko 

statistiškai reikšmingai dažniau nei mergaitės. 

 

5.1.3 pav. Rūkymo dažnio pasiskirstymas pagal lytį (proc.),  

 x
2
=14,08, lls=3, p<0,01 

 

Išanalizavus tyrimo duomenis pagal klases, skirtumą matome tarp kasdien rūkančiųjų 

penktos klasės (0,5 proc.) ir septintos klasės (5,3 proc.) mokinių dalies palyginus su devintos klasės 
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(12,6 proc.) moksleiviais (5.1.4 pav.). Devintų klasių moksleivių rūkymo įpročiai statistiškai ypač 

reikšmingai skiriasi nuo žemesnių klasių mokinių rūkymo. 

 

5.1.4 pav. Rūkymo dažnio pasiskirstymas pagal klasę (proc.),  

x
2
=102,11, lls=6, p<0,001 

  

 

5.2 Alkoholio vartojimas 

 

 Siekiant išsiaiškinti alkoholio vartojimo paplitimą Joniškio rajono moksleivių tarpe, 

uždavėme klausimą: ar dažnai dabartiniu metu geria alkoholinius gėrimus. Respondentų alkoholio 

vartojimą pagal atsakymus sugrupavome į niekada nevartojusius ir reguliariai vartojančius, 

suskirstėme pagal amžiaus grupes ir lytį.  

Tiriamojo amžiaus moksleiviams yra įprasta gerti iki tam tikro intoksikacijos laipsnio. 

Girtumas yra labai svarbus rodiklis, nurodantis, kaip dažnai moksleiviai vartojo alkoholinius gėrimus iki 

apsvaigimo. Kai kuriems tai nutinka vieną ar du kartus, daugiau ar mažiau atsitiktinai. Kitiems išsivysto 

įprotis vartoti alkoholį, kad apgirstų. Kuo moksleivis jaunesnis tuo tas pavojus didesnis.  

Nuo alkoholio niekada apsvaigę nebuvo 57,3 proc. tyrime dalyvavusių berniukų ir 

61,6 proc. mergaičių. Trečdalis (34,6proc.) tiriamųjų prisipažino, kad vieną ar net kelis kartus  buvo 

apsvaigę nuo alkoholio.  
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5.2.1 pav. Paauglių, prisipažinusių, jog buvo apgirtę (bent vieną kartą) 

 pasiskirstymas pagal lytį (proc.), x
2
=7,83, lls=3, p>0,05 

 

Tyrimo rezultatai parodė, kad vieną kartą apgirtę nuo alkoholinių gėrimų buvo po 

penktadalį septintų ir devintų klasių moksleivių ir dešimtadalis penktų klasių mokinių. Kelis kartus 

šiais gėrimais svaiginosi trečdalis (31,1 proc.) devintų klasių respondentų, daugiau nei dešimtadalis 

(13,6 proc.) septintokų ir trys procentai penktokų.  Daugiau nei dešimt kartų apsvaigę nuo alkoholio 

buvo kas dešimtas devintos klasės mokinys. Nustatyta, kad vyresni moksleiviai apsvaigę nuo 

alkoholinių gėrimų buvo dažniau negu jaunesni, skirtumai statistiškai ypač reikšmingi (5.2.2 pav.).  

 

5.2.2 pav. 5-9 klasių mokinių, prisipažinusių jog buvo apgirtę, 

pasiskirstymas pagal klasę (proc.), x
2
=147,04, lls=6, p<0,001 
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Analizuojant alkoholinių gėrimų vartojimą tarp paauglių pagal rūšį ir vartojimo dažnį 

nustatyta, kad abiejų lyčių mokiniai dažniausiai vartoja „alkopopsus“ (sidrą, miksus). Rezultatų 

analizė atskleidė, kad trečdalis moksleivių 32,95  proc. (2008 m - 31,8 proc.)  vartoja šiuos gėrimus. 

Berniukai alų vartoja dvigubai daugiau (26,9 proc.) nei mergaitės (11,7 proc.), skirtumai statistiškai 

ypač reikšmingi. Vynui ir šampanui didesnę pirmenybę skiria mergaitės. Šiuos gėrimus vartoja kas 

ketvirta mergaitė (24,7 proc.) ir kas penktas berniukas (21,9 proc.). Tyrimo duomenimis, degtinę ir 

kitus stiprius alkoholinius vartoja dešimtadalis (10,9 proc.) mergaičių ir kas šeštas berniukas (17,6 

proc.) (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimo dažnis, atsižvelgiant į lytį (proc.) 

 

Kaip dažnai mokiniai vartoja: 

Kasdien/ 

beveik 

kasdien 

Kelis 

kartus per 

savaitę 

Kelis 

kartus per 

mėnesį 

Niekada 

(negeriu) 

Statistinis reikšmingumas 

Alų,** 

berniukai 3,5 4,0 19,4 73,1 
X

2
=33,78, lls=3, p<0,001 

mergaitės 0,2 1,5 10,0 88,3 

Vyną, šampaną* 
berniukai 3,2 1,2 17,5 78,1 

X
2
=11,14, lls=3, p<0,05 

mergaitės 0,5 1,3 23,0 75,3 

Degtinę ir kitus 

stiprius gėrimus* 

berniukai 2,7 2,7 12,2 82,4 
X

2
=14,63, lls=3, p<0,05 

mergaitės 0,8 0,3 9,8 89,1 

Silpnus 

alkoholinius 

gėrimus (sidrą, 

Fizz, Mix) 

berniukai 3,2 3,7 26,1 66,9 

X
2
=6,53, lls=3, p>0,05 

mergaitės 1,0 2,5 29,3 67,2 

(* - skirtumai statistikai reikšmingi p< 0,05, ** - P<0,001 ypač reikšmingi) 

 

Tyrimo rezultatai parodė, kad alų vartoją kas trečias (32,9 proc.) devintos klasės 

moksleivis, šeštadalis (16,6 proc.) septintokų ir penki procentai penktos klasės mokinių. Vyresnių 

klasių respondentai alų vartoja statistiškai ypač reikšmingai dažniau nei žemesnių klasių 

moksleiviai (5.2.3 pav.).  
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5.2.3 pav.  Mokinių prisipažinusių, kad vartoja alų, pasiskirstymas pagal klasę (proc.),  

 x
2
=64,90, lls=6, p<0,001 

 

Tyrimo duomenų analizė parodė, kad vyną ir šampaną kelis kartus per mėnesį naudoja 

beveik trečdalis (30,6 proc.) devintų klasių moksleivių, penktadalis (20 proc.) septintokų ir beveik 

dešimt procentų (7,5 proc.) penktų klasių mokinių (5.2.4 pav.). Palyginus šių alkoholinių gėrimų 

vartojimo dažnį su 2008 metų tyrimo duomenimis žymių pokyčių nenustatyta.  

 

 

5.2.4 pav.  Mokinių prisipažinusių, kad vartoja vyną, šampaną 

pasiskirstymas pagal klasę (proc.),  x
2
=63,84, lls=6, p<0,001 

 

Penktadalis apklaustų devintokų (22,3 proc.) prisipažino keletą kartų per mėnesį 

geriantys degtinę ir kitus stiprius alkoholinius gėrimus. Stiprius gėrimus vartojančiųjų respondentų 
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tarpe buvo  2,8 proc. penktokų ir 7,2 proc. septintokų. Respondentų stiprių alkoholinių gėrimų 

vartojimo dažnis nesikeitė palyginus su 2008 m. tyrimo duomenimis. 

 

5.2.5 pav.  Mokinių prisipažinusių, kad vartoja degtinę ir kitus stiprius alkoholinius gėrimus, 

pasiskirstymas pagal klasę (proc.),  x
2
=84,33, lls=6, p<0,001,  

 
 

Tyrimo duomenimis, silpnų alkoholinių gėrimų niekada nėra vartoję tik 52,7 proc. 

devintų klasių moksleivių. Vartojančių šiuos alkoholinius gėrimus devintų klasių moksleivių tarpe 

2012 m. buvo 47,3 proc., 2008 m. tyrimo duomenimis – 59,4 proc. Septintokų vartojimas silpnų 

alkoholinių gėrimų (sidrą, Fizz, Mix ir pan.) palyginus su 2008 metų tyrimo duomenimis išaugo 

nuo 33,2 proc. 2008 m. iki 35,6 proc.  2012 m. Penktų klasių respondentų tarpe šių gėrimų 

vartojimas nežymiai sumažėjo nuo 14,7 proc. 2008 m. iki 10,6 proc. 2012 m. 

 

5.2.6 pav.  Mokinių prisipažinusių, kad vartoja silpnus alkoholinius gėrimus (sidrą, Fizz, Mix),  

pasiskirstymas pagal klasę (proc.),  x
2
=88,10, lls=6, p<0,001 
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5.3 Narkotikų vartojimas 

 

Plintantis paauglių narkotikų vartojimas yra bene sparčiausiai auganti narkotikų rinkos 

dalis, peržengusi didmiesčių ribas ir vis daugiau besiskverbianti į mažus miestelius. Ne išimtis ir 

Joniškio rajonas. Vertinant narkotikų vartojimą pagal lytį pastebėta, kad mergaičių bandžiusių 

vartoti įvairius narkotikus procentas mažesnis, nei berniukų. Siekiant išsiaiškinti narkotikų 

vartojimo paplitimą tarp paauglių, anketoje pateikti klausimai apie kanapės, klijų, tirpiklių 

vartojimą per visą savo gyvenimą. Gauti rezultatai parodė, kad rūkusių kanapę ar „žolės“ devintų 

klasių respondentų buvo daugiausia - 8,7 proc., septintų klasių – 4,8 proc. ir penktų klasių - 0,5 

proc. (5.3.1 pav.). Palyginus su 2008 m. tyrimo duomenis, mokinių prisipažinusių, kad rūkė kanapę 

ar žolę buvo 8,5 proc. 

 

 

5.3.1 pav.  Mokinių prisipažinusių, kad rūkė kanapę ar „žolės“,   

pasiskirstymas pagal klases (proc.)  x
2
=20,09, lls=6, p<0,01 

 

Analizuojant pagal klases, svaiginimosi uostant klijus ar tirpiklius dažnį nustatyta, kad 

daugiausiai (7,3 proc.) besisvaiginančių šiomis medžiagomis yra septintų klasių respondentų tarpe. 

Antroje vietoje, pagal šių medžiagų naudojimą, yra devintų klasių mokiniai (5,7 proc.). Mažiausiai 

(1,8 proc.)  šiomis lakiomis medžiagomis svaiginasi penktų klasių  moksleiviai (5.3.2 pav.).   
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5.3.2 pav.  Mokinių prisipažinusių, kad svaiginos uostydamas klijus, tirpiklius ar kt.,   

pasiskirstymas pagal klases (proc.)  x
2
=13,47, lls=6, p<0,05 

 

Palyginus su 2008 metais, išaugo penktų klasių mergaičių domėjimasis visų rūšių 

narkotikais. Berniukų vartojimas visų rūšių narkotikų ženkliai sumažėjo ir tik 0,9 proc. prisipažino 

vartoję uostomuosius narkotikus, tokius kaip klijai tirpikliai ir pan. Septintos klasės berniukų 

rūkomųjų ir uostomųjų narkotikų naudojimas išaugo du kartus palyginus su 2008 m., mergaitės 

pastaraisiais narkotikais svaiginosi taip pat dažniau nei 2008 m. Devintų klasių berniukų 

svaiginimasis rūkomaisiais ir uostomaisiais narkotikais, palyginus su 2008 m., beveik nekito, kitų 

rūšių narkotikų vartojimas sumažėjo dvigubai. Tos pačios klasės mergaičių svaiginimasis įvairių 

rūšių narkotikais turi tendenciją didėti (3 lentelė). 

3 lentelė Narkotikų vartojimas, pasiskirstymas pagal klases ir narkotikų rūšis. 

Mokiniai, kurie kada nors, per visą 

savo gyvenimą, svaiginosi 

sekančiais narkotikais (proc.): 

Rūkomaisiais -

kanape ar „žole“ 

2008/2012 m. 

Uostomaisiais – 

klijais, tirpikliais ar 

pan. 2008/2012 m. 

Kitais narkotikais 

2008/2012 m. 

5 klasė 
Berniukai 6,1/2,5 7,3/0,9 3,1/1,7 

Mergaitės 1,7/2,7 2,6/2,7 0,8/1,9 

7 klasė 

Berniukai 5,6/12,9 3,2/7,5 3,9/2,9 

Mergaitės 4,6/6,5 4,0/7,2 2,7/2,9 

9 klasė 

Berniukai 16,8/16,2 3,3/4,1 9,2/4,2 

Mergaitės 10,4/12,6 2,7/7,2 3,3/4 
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5.4 Lytinė elgsena 

 

Paauglystės laikotarpiu ypač išreikštas domėjimasis priešingos lyties asmeniu, abipusė 

berniuku ir mergaičių draugystė. Artimas ryšys su bendraamžiu – tai vienas iš savęs pažinimo būdu, 

galimybė patirti ir atskleisti savo bei pažinti kito asmens individualumą. Toks ryšys sudaro sąlygas 

skleistis unikaliam bręstančio žmogaus vyriškumui arba moteriškumui, kurti naujo psichinio artumo 

pojūčio išgyvenimo pamatą. 

Paauglių seksualinio patyrimo problema tampa vis aktualesnė, nes daugėja lytiškai 

aktyvių paauglių ir vis jaunesni nepilnamečiai įgyja seksualinės patirties. Ankstyva lytinė patirtis 

yra susijusi su įvairiomis sveikatos problemomis (paaugliu nėštumas, lytiškai plintančios infekcijos, 

narkotiniu medžiagų vartojimas, psichinės sveikatos problemos). 

Vertinimo kriterijumi pasirinkus lytiniu santykių turėjimą ar neturėjimą ir 

priklausomybę nuo amžiaus, siekta atskleisti mokinių lytinių santykių paplitimą atskirose amžiaus 

ir lyčių grupėse (5.4.1 pav.). 

 

 
5.4.1 pav.  Mokinių prisipažinusių, kad turėjo lytinius santykius, pasiskirstymas pagal lytį,  

pokyčiai 2008 m. ir 2012 m., (proc.) 
 

 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad ketvirtadalis (24 proc.) apklaustųjų devintų klasių 

berniukų yra turėję lytinių santykių. Seksualinį patyrimą turinčių tiek vaikinų, tiek merginų 

procentiniai dažniai didėjant amžiui didėja.  
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6. SMURTAS 

 
Smurtas mokykloje – tai prievartos pasireiškimai vaikų institucijos teritorijoje ar tarp 

jos bendruomenės narių (E. Karmaza, 2007). 

Pasaulio sveikatos organizacija siūlo prievartą apibrėžti taip: prievarta (smurtas) prieš 

vaikus ir nepriežiūra – visos fizinio ir (arba) emocinio blogo elgimosi, seksualinės prievartos,  

apleidimo ar aplaidžios priežiūros, komercinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimo naudojantis 

atsakomybe už vaiką, jo pasitikėjimu ar valdžia jo atžvilgiu formos, keliančios faktinę ar potencialią 

žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui. 

Mokykloje dažniausiai pasitaikančios smurto formos skirstomos į tris didesnes 

kategorijas: fizinis smurtas, seksualinis smurtas ir emocinis smurtas (E. Karmaza, 2007). 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad visada mokykloje jaučiasi saugiai šiek tiek daugiau 

nei pusė (53 proc.) tyrime dalyvavusių moksleivių. Trečdalis (35,5 proc.) berniukų ir du 

penktadaliai (44,8 proc.) mergaičių mokykloje saugūs jaučiasi tik kartais.  Niekada saugūs 

mokykloje nesijaučia kas dešimtas berniukas ir kas penkta mergaitė (6.1 pav.). Berniukai dažniau 

nei mergaitės nesijaučia mokykloje saugūs. Skirtumai statistiškai labai reikšmingi.  

 

6.1 pav.  Atsakymų pasiskirstymas respondentų tarpe pagal tai, ar saugiai jie jaučiasi mokykloje, 

atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=12,49, lls=2, p<0,01 

  

 Analizuojant moksleivius, kurie niekada nesijaučia saugūs mokykloje nustatyta, kad 

ženkliai sumažėjo nesaugiai besijaučiančių moksleivių dalis penktose klasėse. Vienu procentiniu 

punktu išaugo septintų klasių moksleivių dalis, kurie mokykloje neišjaučiančių saugiai. Devintų 

klasių moksleivių tarpe pokyčių nenustatyta (6.2 pav.).  
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6.2 pav.  Moksleivių dalis, kurie niekada nesijaučia saugūs mokykloje (proc.),  

pokyčiai 2008 ir 2012 metais. 

 

 Tyrimo duomenimis, per pastaruosius 12 mėn. peštynėse dalyvavo kas šešta (15,5 

proc.) mergaitė ir du su puse karto daugiau berniukų (37,3 proc.). Vienerių metų laikotarpiu tris ir 

daugiau kartų peštynėse dalyvavo 13 proc. berniukų ir 4 proc. mergaičių (6.3 pav.). 

Peštynėse, per pastaruosius 12 mėn., berniukai du su puse karto dažniau nei mergaitės 

dalyvavo peštynėse.  Skirtumai statistiškai ypač reikšmingi.  

 
6.3 pav. Peštynėse, per pastaruosius 12 mėn., dalyvavusių dalis, 

pasiskirstymas pagal lytį (proc.), x
2
=83,55, lls=2, p<0,001 

  

 Analizuojant pagal klasę nustatyta, kad vieną ar du kartus peštynėse dalyvavo 

trečdalis (32,4 proc.) septintų klasių moksleivių, šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) 

penktokų ir penktadalis (20 proc.) tyrime dalyvavusių devintokų. Dažniausiai, tris ir daugiau kartų 
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per pastaruosius 12 mėn., peštynėse dalyvavo 11,9 proc. penktos klasės moksleivių. Septintoje 

klasėje besimokančių peštukų buvo 7,7 proc., o devintoje – 6,9 proc. Peštynėse dažniau dalyvauja 

penktų ir septintų klasių moksleiviai, nei devintų klasių, skirtumai statistiškai labai reikšmingi. 

 
6.4 pav. Peštynėse, per pastaruosius 12 mėn., dalyvavusių dalis, 

pasiskirstymas pagal klasę (proc.), x
2
=17,17, lls=4, p<0,01 

 

Palyginus su 2008 m. tyrimo duomenimis nustatyta, kad sumažėjo berniukų, 

patiriančių patyčias, dalis. Iš viso vieną ar du kartus patyčias patyrė 17,9 proc. berniukų ir 27,8 

proc. mergaičių. Nuo vieno iki kelių kartų per savaitę patyčias patiria kas septintas berniukas ir kas 

aštunta mergaitė.  (6.2 pav.).  

 

6.2 pav. Atsakymų pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai, per pastaruosius tris mėnesius, 

 vaikai patiria patyčias, atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=11,49, lls=4, p<0,05 
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 Patyčias dažniau patiria jaunesnių nei vyresnių klasių moksleiviai. Nuo vieno iki trijų 

kartų per mėnesį patyčias patiria po trečdalį penktų ir septintų klasių moksleivių bei 

ketvirtadalis devintokų.  Dažnai, keletą kartų per savaitę, patyčias patiria kas šeštas penktos 

klasės moksleivis ir kas aštuntas septintos ir devintos klasės moksleivis (6.3 pav.).  

 

6.3 pav. Atsakymų pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius, vaikai 

patiria patyčias, atsižvelgiant į klasę (proc.), x
2
=11,63, lls=8, p>0,05 

Tyrimo duomenimis tiek berniukai, tiek mergaitės yra linkę tyčiotis iš kitų moksleivių. 

Iš kitų mokinių, per pastaruosius tris mėnesius, vieną ar du kartus tyčiojosi ketvirtadalis (25,5 proc.) 

tyrime dalyvavusių vaikų. Pagal patyčių dažnį nustatyta, kad mergaitės linkusios rečiau nei 

berniukai tyčiotis iš kitų.  Nuo vieno iki kelių kartų per savaitę iš kitų moksleivių  tyčiojosi kas 

septintas berniukas (13,9 proc.) ir per puse mažiau mergaičių (7,7 proc.) (6.4 pav.). 

 

6.4 pav. Respondentų tyčiojimosi iš kitų mokinių dažnis per pastaruosius tris mėnesius, 

atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=8,12, lls=4, p>0,05 
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Paklausus respondentų nuomonės, ar žmogus turi teisę laisvai rinktis – gyventi ar 

atimtį sau gyvybę.  Didžioji dalis (67 proc.) tyrime dalyvavusių moksleivių atsakė teigiamai.   

 
6.5 pav. Moksleivių nuomonė, ar žmogus turi teisę laisvai rinktis – gyventi ar atimti sau gyvybę, 

proc. x
2
=7,87, lls=2, p<0,05 

 

 

Apie suicidinių polinkių paplitimą buvo spendžiama pagal moksleivių atsakymus į 

klausimą „Ar tau kada nors kildavo minčių apie savižudybę?“. Atsakydami į šį klausimą 

moksleiviai galėjo pasirinkti vieną iš penkių galimų atsakymo variantų: „niekada apie ją 

negalvojau“, „kartais kildavo tokios mintys“, „dažnai kyla tokios mintys“, „esu galvojęs apie ją 

labai rimtai ir net kūręs planus kaip tai padaryti“, „esu bandęs nusižudyti“. Atliekant duomenų 

analizę, pirmąjį atsakymo variantą pasirinkę moksleiviai buvo apibūdinami kaip neturintys 

suicidinių polinkių, nes visi kiti atsakymų variantai rodo tam tikrą suicidinį potencialą, kuris šiame 

tyrime įvardijamas kaip suicidiniai polinkiai. Dažnos mintys apie savižudybę, planavimas ir 

bandymas tai padaryti vertinami kaip didelės suicidinės rizikos požymiai. (Žemaitienė, Zaborkis, 

2004 p. 117). Tyrimo duomenimis, vidutiniai savižudiški polinkiai būdingi kas penktam (20,6 

proc.) berniukui ir trečdaliui (33,6 proc.) mergaičių. Didelių suicidinių polinkių grupei priklauso 

4,95 proc. tyrime dalyvavusių moksleivių (6.5 pav.).  
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6.5 pav.  Suicidinė rizika, atsižvelgiant į lytį (proc.), x
2
=21,68, lls=4, p<0,001 

 

 Tyrimo duomenimis, didžiausia dalis (76,3 proc.) moksleivių, kurie neturi suicidinių 

polinkių, mokosi penktoje klasėje. Vidutiniai suicidiniai polinkiai būdinga penktadaliui (20,7 proc.) 

penktos klasė moksleivių. Šio tyrimo duomenimis, trečdalis septintos (29,8 proc.) bei panaši dalis 

devintos (30,3 proc.) klasės mokinių gali būti priskiriami didelių suicidinių polinkių grupei. Tarp 

bandžiusiųjų nusižudyti, labai rimtai galvojusių ir net kūrusių planus kaip tai padaryti yra 6,6 proc. 

penktos bei devintos klasės moksleivių ir 4,6 proc. septintokų (6.6 pav.). 

 

6.6 pav.  Suicidinė rizika, atsižvelgiant į klasę (proc.), x
2
=21,62, lls=8, p<0,01 

 

Į klausimą ar yra suprantantis ir atjaučiantis žmogus, į kurį galėtum  kreiptis pagalbos, 

kai Tau labai sunku, dauguma mokinių nurodė mamą ir/arba tėtį (62,6 proc.). Į draugus, kaip 

atjaučiančius ir suprantančius, pagalbos kreipiasi du penktadaliai (40,5 proc.) tyrime dalyvavusių 
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moksleivių. Penktadalis (20 proc.) respondentų nurodė, kad labiausiai pasitiki broliu ir/arba 

seserimi. Ir tik nedidėlė dalis moksleivių nurodė, kad pasitiki mokytojais (5,5 proc.), psichologais 

bei socialiniais darbuotojais (3,5 proc.).  

 

6.7 pav.  Suprantantis ir atjaučiantis žmogus, į kurį galima kreiptis, kai labai sunku (proc.), 
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IŠVADOS: 

 

 Berniukai geriau nei mergaitės vertina savo sveikatą,  o žemesnių klasių respondentai geriau 

nei vyresni. Devintos klasės moksleiviai, dėl ligos, dažniau lankosi pas gydytojus nei 

penktos ar septintos klasės moksleiviai. 

 Traumas ir nelaimingus atsitikimus dažniau patiria berniukai, nei mergaitės. Palyginus su 

2008 m. išaugo mergaičių dalis, patiriančių traumas ar nelaimingus atsitikus, berniukų -  

nekito.  

 Dantis geriau prižiūri mergaitės nei berniukai, mieste gyvenantys ir vyresnių klasių 

moksleiviai. Trečdalis (31,3 proc.) tyrime dalyvavusių moksleivių per pastaruosius 12 mėn. 

pas dantų gydytoją apsilankę nebuvo.  

 Devintos klasės mokinių regėjimas prastesnis nei penktos ar septintos klasės mokinių. 

 Trečdalis tiriamųjų moksleivių vaisius arba uogas valgo tik kartą per savaitę. Daugiau nei 

ketvirtadalis mokinių (27,7 proc.) juodos duonos nevalgo iš viso arba valgo tik kartą per 

savaitę. Gazuotus saldžius gėrimus dažniau naudoja berniukai, nei mergaitės. Trečdalis 

(30,3 proc.) moksleivių pusryčiauja kelis kartus per savaitę, dešimtadalis (11,5 proc.) 

septintos ir devintos klasės mokinių nepusryčiauja iš viso. Kas dešimtas moksleivis maitinai 

vieną – du kartus per dieną. Cukraus daugiau suvartoja berniukai nei mergaitės. 

 Berniukai bei penktų klasių moksleiviai fiziškai aktyvesni, nei mergaitės. Trečdalis 

moksleivių  pasivaikščiojimams lauke skiria mažiau nei valandą per dieną. 

 Mergaitės dažniau nei berniukai naudojai saugos diržais važiuodamos automobiliu. 

Palyginus su 2008 m. sumažėjo saugos diržų nenaudojančių vaikų dalis ir išaugo moksleivių 

skaičius, kurie eidami tamsiu paros metu neapšviesta gatve, naudoja atšvaitus. 

 Rūkymas tarp paauglių didėja su amžiumi. Mergaitės lyginat su berniukais rūko mažiau.  

 Alkoholius gėrimus dažniau vartoja berniukai nei mergaitės, beveik trečdalis devintos klasės 

mokinių visų rūšių alkoholius gėrimus naudoja kelis kartus per mėnesį. Populiariausi 

alkoholiniai gėrimai moksleivių tarpe yra alkopopsai (sidrai, miksai), alus ir vynas su 

šampanu. 

 Moksleivių prisipažinusių, kad vartoja narkotines medžiagas buvo nedaug, palyginus su 

2008 m. padidėjimas stebimas septintos klasės mokinių tarpe vartojant rūkomuosius ir 

uostomuosius narkotikus. 

 Mokykloje visada saugūs jaučiasi tik  pusė tyrime dalyvavusių moksleivių. Peštynėse 

berniukai dalyvauja 2,5 karto dažniau nei mergaitės. Patyrusių patyčias daugiausiai yra tarp 

penktos klasės mokinių ir mergaičių.  
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 Neturinčių suicidinių polinkių vaikų daugiausiai mokosi penktoje klasėje. Suicidiniai 

polinkiai dažnesni mergaičių tarpe.  

 Mokytojais ir mokyklos psichologais moksleiviai nepasitiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Naudota literatūra 
 

 

1. Karmaza E., Grigutytė N., Karmazė E. G. (2007). Smurtas mokykloje: prevencija ir 

pagalba. Metodinės rekomendacijos. Vilnius, LR švietimo ir mokslo ministerija. 

2. Žemaitienė N., Zaborskis A. (2004). Moksleivių įvardijamos savižudiškų polinkių 

priežastys.http://www.leidykla.eu/fileadmin/Psichologija/29/Nida_Zemaitiene__Apolinaras

_Zaborskis.pdf (žiūrėta 2013-06-11). 

 

http://www.leidykla.eu/fileadmin/Psichologija/29/Nida_Zemaitiene__Apolinaras_Zaborskis.pdf
http://www.leidykla.eu/fileadmin/Psichologija/29/Nida_Zemaitiene__Apolinaras_Zaborskis.pdf

