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ĮžANGA

Europos švietimo valdžios institucijos drauge su mokyklomis dalyvauja Comenius Regio part-
nerysčių projektuose pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius kartu su Sporto 
mokykla, Garliavos Jonučių vidurine mokykla ir Kauno rajono kūno kultūros mokytojų asociacija 
2012–2014 m. vykdė Comenius Regio partnerysčių projektą „Socialinė integracija per sportą“ (skir-
ta 30422 EUR dotacija). Projekto metu buvo analizuojama sportinė veikla ne kaip sporto rezultatų 
siekimas, o kaip �zinio aktyvumo, sveikatingumo ir bendruomeniškumo ugdymas.

Projekto partneriai – Graikijos švietimo sistemos atstovai: Pradinio ugdymo direktoratas Šiauri-
nės Atikos prefektrūroje, Polydendri pradinė mokykla, Atikos moterų folkloro ir kultūros asociacija 
„Polydendri“.  

Per dvejus projekto vykdymo metus buvo organizuota po du partnerių susitikimus Lietuvoje ir 
Graikijoje, dalintasi abiejų regionų gerąja patirtimi bei naudinga informacija. Bendradarbiaujant su 
Lietuvos sporto universitetu parengti klausimynai 1–4 klasių mokinių tėvams, mokyklos administra-
cijai ir mokytojams. Analogiškus klausimynus pildė projekto partneriai iš Graikijos Atikos regiono, 
buvo atlikta šalių lyginamoji analizė, diskutuota apie skirtumų priežastis.

Atsižvelgdami į tyrimo rezultatų lyginamosios analizės išvadas ir praktinės veiklos patirtį, Lietu-
vos sporto universiteto specialistai kartu su Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytojais parengė 
metodines rekomendacijas. Visa projekto medžiaga skelbiama interneto puslapyje www.krs.lt, (Pro-
jektai, Vykdyti projektai, Comenius Regio partnerysčių projektas „Socialinė integracija per sportą“).

Tikimės, kad šiame leidinyje pateiktais tyrimo duomenimis ir metodinėmis rekomendacijomis 
pasinaudos mokyklų administracijos rengdamos Ugdymo planus, organizuodamos neformaliojo 
švietimo veiklas, pradinių klasių, kūno kultūros mokytojai, klasių auklėtojai ir kuratoriai, visuome-
nės sveikatos specialistai, su aktualia informacija bus supažindinti mokinių tėvai, ieškoma bendrų 
sveikos gyvensenos, socializacijos problemų sprendimo būdų. 

Visiems linkime geros nuotaikos ir sveikatos!

Leidinio rengėjai

Projekto veikla �nansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje admi-
nistruoja Švietimo mainų paramos fondas www.smpf.lt. Skelbiama medžiaga atspindi autorių požiūrį, 
todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei galimą 
informacijos naudojimą.
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ĮVADAS

Tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo (angl. Health Behaviour 
in School-Aged Children – HBSC), atlikto 2010 metais, duomenimis, trečdalis berniukų ir du treč-
daliai mergaičių yra nepakankamai fiziškai aktyvūs. Nuo 1998 m. fiziškai aktyvių berniukų dalis 
pamažu mažėjo, mergaičių 1994–2006 m. laikotarpiu nekito, tačiau 2010 m. taip pat sumažėjo. Spor-
tuojantys mokiniai yra sveikesni, geriau mokosi, pasižymi aukštesne saviverte, rečiau turi žalingų 
įpročių. Deja, per didelis mokymosi krūvis, IT ir pasyvių laisvalaikio formų įsigalėjimas, sporto bū-
relių, žaidimo aikštelių ir kitų galimybių stoka riboja mokinių norą sportuoti ir socializacijos procesą.

Šiame projekte Kauno rajono ir Graikijos Atikos prefektūros švietimo srities partnerinės institu-
cijos pasirinko abiem regionams aktualias sportinės veiklos ir socialinės integracijos temas. 

1 pav. Atikos prefektūra Graikijos žemėlapyje

Projekto „Socialinė integracija per sportą“ metu nagrinėtas sportinis ugdymas ne kaip sportinių 
rezultatų siekimas, o kaip mokinių socialinės integracijos priemonė. Sportinėse veiklose mokiniai gali 
būti įtraukiami į tokių svarbių vertybių kaip lyderystė, disciplina, komandinis darbas ir kt. lauką. Įgyta 
patirtis ir žinios padės organizuoti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius 
ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų 
tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Projekto „Socialinė integracija per sportą“ tikslas – dalytis gerąja patirtimi, kaip didinti vaikų 
fizinį aktyvumą. Projekto metu aptartos skirtingos edukacinės programos Lietuvos ir Graikijos švie-
timo įstaigose, netradicinės fizinio aktyvumo formos, organizuoti seminarai, diskusijos, domėtasi 
olimpinio ugdymo tradicijomis, sporto bazėmis bei kūno kultūrai ir rekreacijai skirtomis erdvėmis, 
svarstytos jų pritaikymo galimybės formaliajam ir neformaliajam ugdymui, organizuoti sporto rengi-



7

niai, praktiniai mokymai. Lygiagrečiai vykdytas e-Twinning projektas tarp Kauno rajono Garliavos 
Jonučių vidurinės ir Graikijos Atikos prefektūros Oropos savivaldybės Polydendri pradinės mokyklų 
mokinių.

Projektinė veikla partneriams padeda dalintis gerąja patirtimi bei praktika, susipažinti su moky-
mosi bei mokymo pavyzdžiais partnerinėje šalyje. Tokie bendradarbiavimo projektai skatina regionų 
administracijas skirti didesnį dėmesį sveikos gyvensenos, sportinio ugdymo politikos plėtotei, stipri-
na mokinių ir mokytojų pilietinę atsakomybę kuriant sveiką ir saugią aplinką, formuoja europietišką 
sąmoningumą. Kiekvieno projekto rengimas yra sudėtingas procesas, bet jis su kaupu atsiperka įgyta 
patirtimi ir nepamirštamais įspūdžiais.

Siekiant įvertinti Kauno rajono ir Graikijos Atikos prefektūros pradinių klasių moksleivių ir jų 
tėvų fizinį aktyvumą, fizinio aktyvumo poveikį mokinių socializacijai bei numatyti mokinių fizinės 
veiklos skatinimo ir ugdymo galimybes šiuose regionuose buvo atliktas tyrimas, kuriame iškelti už-
daviniai:

1. Įvertinti mokinių organizuotą popamokinę �zinę veiklą;
2. Įvertinti mokinių laisvalaikio �ziškai aktyvią veiklą;
3. Įvertinti mokinių sėslių veiklų pasiskirstymą ir trukmę;
4. Įvertinti mokinių ir jų tėvų �zinio aktyvumo ryšį;
5. Įvertinti mokinių tėvų įsitraukimą į mokyklos veiklą;
6. Įvertinti mokinių �zinės veiklos skatinimo ir ugdymo galimybes.

Fizinio aktyvumo nauda

Fizinis aktyvumas yra evoliucijos paveldas. žmogaus organizmo funkcionavimui būtinas pa-
kankamas fizinis aktyvumas, tačiau šiuolaikinės technologijos sumažina fizinio aktyvumo poreikį. 
žmonės gyvena tokioje aplinkoje, kurioje galimybės būti fiziškai aktyviems greitai nyksta. Tik svei-
katą skatinanti politika mokyklose, galimybė žaisti žaidimus, sporto klubų, transporto rūšių pasi-
rinkimo galimybės gali sudaryti prielaidas fizinio aktyvumo plėtrai (Boreham & Riddoch, 2001). 
Fizinio aktyvumo nauda – neabejotina. Daugybė mokslinių straipsnių nagrinėja fizinio aktyvumo 
naudą žmogaus fizinei būklei. Nemažai mokslininkų tiria fizinio aktyvumo poveikį žmogaus psichi-
nei ir socialinei gerovei. Tačiau nepaisant teigiamos fizinio aktyvumo naudos, Pasaulinės sveikatos 
organizacijos duomenimis, fizinis aktyvumas daugelyje išsivysčiusių šalių mažėja. Kodėl svarbu būti 
fiziškai aktyviam?

Pasaulinės Sveikatos Organizacijos tinklalapyje fizinis aktyvumas apibūdinamas kaip griaučių 
raumenų sukelti kūno judesiai padidinantys energijos išeikvojimą. Fizinis pasyvumas (fizinio aktyvu-
mo stoka) – ketvirta pagal svarbą mirčių visame pasaulyje priežastis (6 % mirčių visame pasaulyje). 
Nustatyta, kad fizinis pasyvumas yra pagrindinė mirčių priežastis nuo krūties ir storosios žarnos vėžio 
(21–25 %), cukrinio diabeto (27 %), išeminės širdies ligos (30 %).

Fizinis aktyvumas suteikia fizinės, psichologinės ir socialinės naudos. Didelė rizika, kad neak-
tyvūs vaikai bus neaktyvūs ir suaugę. Fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti kūno svorį, mažina 
kraujo spaudimą, didina DTL („gerojo“) cholesterolio kiekį kraujyje, mažina diabeto ir susirgimų kai 
kurių rūšių vėžiu riziką, pagerina psichologinę savijautą, padeda įgyti daugiau pasitikėjimo savimi 
ir daugiau savigarbos. Vaiko fizinis lavinimas – puiki investicija į sveikatą. Sportuodamas pradinu-
kas vaikystėje dar nesupranta teikiamos naudos reikšmės, bet vaikas tobulėja dar to psichologiškai 
nesuprasdamas. Vyresniame amžiuje pradeda domėtis, plėtoti fizinio aktyvumo nuostatas ir fizinis 
aktyvumas tampa gyvenimo būdu nepriklausomai nuo amžiaus. „Gaudamas optimalų fizinį krūvį, gy-
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vendamas pagal sveikos gyvensenos principus, vaikas tinkamai vystosi fizinės ir psichinės sveikatos 
prasme“ (Strukčinskienė, 2012). 

Mokinių sveikata priklauso nuo jų fizinio aktyvumo. Mokinių fizinio aktyvumo derinimas su 
sveika mityba daugelyje ekonomiškai išsivysčiusių šalių tapo kultūros dalimi, o aktyvus laisvalaikis 
– neatsiejamu gyvenimo įpročiu. „Mokinių protinio ir fizinio aktyvumo ugdymas yra svarbi ir aktu-
ali pedagoginė problema. Mokinių sveikatą lemia ne tik lytis, amžius, individualūs pomėgiai, bet ir 
neatitinkantis jų funkcinių išgalių mokymo turinys, lemiantis didelį mokinio protinį krūvį. Mokiniai 
fiziškai aktyvūs turėtų būti mažiausiai 8–10 valandų per savaitę, bet atsižvelgus į dabartines mokyklų 
darbo sąlygas mokiniams tenka vos 3–4 valandos per savaitę. Šie skaičiai parodo, kad vaikai neatlie-
ka nė pusės rekomenduojamo optimalaus judėjimo poreikio. Atsižvelgiant į mokinio amžių fizinės 
veiklos trukmė turėtų sudaryti nuo 1/3 iki 1/6 protinei veiklai skirto laiko“ (Armonienė, 2007).

Per mažas fizinis aktyvumas neigiamai veikia augančio organizmo funkcijas, atsiranda tingumas, 
abejingumas, gresia didesnis kūno svoris ir nutukimas. J. Armonienė (2007) teigia, kad esant mažam 
fiziniam aktyvumui daugėja sveikatos sutrikimų, taip pat ir mokinių specialiose medicininėse grupėse.

2 pav. Hipotetiniai santykiai tarp fizinio aktyvumo ir sveikatos vaikams ir suaugusiems.
(Šaltinis: Hipotetiniai santykiai tarp fizinio aktyvumo ir sveikatos vaikams ir suaugusiems.  

Atgaminta pagal Blair et al. (1989a)).

Nuo 2010 metų Lietuvoje sėkmingai organizuojamas socialinis projektas „Sveikatiada“ siekia 
formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Projekto orga-
nizatoriai atliko tyrimą, kurio metu nustatė, kad vaikai informaciją apie sveikos mitybos principus 
išgirsta iš tėvų (56 proc. apklaustųjų). Kitiems šią informaciją turi suteikti mokytojas. Šis projektas 
inicijavo 6–7 klasių moksleivių fizinio aktyvumo tyrimą, kurio rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje 
mokiniai nuvykti į mokyklą dažniau renkasi viešąjį transportą, 52 proc. apklaustųjų mokyklą gali 
pasiekti per 10 minučių ar mažiau. Skatinti fizinį aktyvumą stengiamasi per kūno kultūros pamokas, 
kurios Lietuvoje vyksta 2-3 kartus per savaitę. Deja, jos nėra labai patrauklios visiems mokiniams: 
tik 63,3 proc. mergaičių patinka kūno kultūros pamokos mokyklose, 84,9 proc. berniukų mėgsta 
kūno kultūros pamokas, o 11,7 proc. mokinių visai nemėgsta šios pamokos. Ketvirtadalis apklaustųjų 
laisvalaikiu fiziniam aktyvumui skyrė iki 1 valandos per dieną, o trečdalis – kiek daugiau nei 1 va-
landą. 43,3 proc. berniukų daugiau laiko skyrė kompiuteriniams žaidimams nei fiziniam aktyvumui. 
Dažniausiai vaikų lankomi užsiėmimai po pamokų – šokiai, įvairūs sporto būreliai, sporto mokyklos. 
Pasak apklaustųjų, tik 15,1 proc. mokyklose vaikus skatina mankštintis mokytojas (Barzda, 2013).

Lietuvoje 2009 metais L. Dregval ir A. Petrauskienė nustatė, kad pradinių klasių moksleiviai 
nepakankamai fiziškai aktyvūs laisvalaikiu. Daugiau nei pusė apklaustųjų nelankė nei sporto moky-
klos, nei šokių ir didžiąją laisvalaikio dalį praleido pasyviai: žiūrėdami televizorių (darbo dienomis 
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apie 2 valandas, savaitgaliais 3 valandas), ir žaisdami su kompiuteriu (darbo dienomis apie 1 valandą, 
savaitgaliais šiek tiek mažiau). Darbo dienomis ir laisvalaikiu vaikai lauke praleido apie 3 valandas 
(Dregval, 2009). 

Veiksniai, įtakojantys pradinių klasių mokinių socialumą

Socializacija – [lot. socialis – visuomeninis], individo tapimas visuomeniniu žmogumi, asmeny-
be (Tarptautinių žodžių žodynas, 2014). 

Socializacija – sudėtingas, visą gyvenimą besitęsiantis procesas tampant socialine būtybe, kuri 
gali prisitaikyti prie naujų situacijų įvairiais savo gyvenimo periodais. „Socializacija, prasidėjusi šei-
moje ir kitose socialinėse grupėse, institucijose ir erdvėse, kiekvieną individą integruoja į visuomenę 
skirtingai ir drauge sudaro galimybes kurti savo individualybės bruožus ir vertybes. Pirminė sociali-
zacija suprantama kaip pagrindinių nuostatų perėmimo laikotarpis ir siejama su ankstyvąja vaikyste. 
Antrinė socializacija siejama su tuo asmens laikotarpiu, kai į jo ugdymą įsitraukia kitos socialinės 
grupės, asmenys, daug daugiau įtakos turi kultūros procesai, pvz., visuomenės komunikavimo prie-
monės“ (Kvieskienė, 2003). 

žmogaus socialinės raidos vystymasis plačiai apima įvairias individualaus pasirinkimo galimy-
bes, galinčias turėti įtakos socialiniam stabilumui ir žmogaus ar grupės gerovei (Malik, 2013). Tėvai 
auklėdami savo vaikus dažnai nežino, kaip tinkamai bendrauti su įvairaus amžiaus vaiku, kad jo 
susidomėjimas, motyvacija ir auklėjimas būtų tinkamas siekiant užtikrinti laimingo vaiko vystymosi 
etapą. Tyrimai rodo, kad stiprus, artimas emocinis ryšys su tėvais ar auklėtojais apsaugo vaikus nuo 
netinkamo elgesio (Narkevič, 2013).

Taikant intervencijos modelį mokyklose siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų, vaiko saviug-
dos, tobulėjimo procese vien tik mokytojų pagalbos neužtenka, todėl būtinas tiesioginis tarpininkavi-
mo ryšys tarp tėvų ir mokytojų (Byrd, 2011).

Vaikai, patiriantys tėvų ar mokytojų bendravimo trūkumą, visuomenėje jaučiasi menkesni, nesi-
domi gautais pažymiais mokykloje bei klasės gyvenimu, nepasitiki savimi, nesidomi, kuo galėtų būti 
ateityje, ir mano, kad didelių perspektyvų jiems gyvenime nėra. Lietuvoje nuo 2007 metų sėkmingai 
įgyvendinama programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ davė teigiamų rezultatų: tėvai ir pedago-
gai buvo mokomi konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius (mokyto-
jai – tėvai, mokytojas – vaikas, tėvai – vaikas) (Skurko,2013).

Retas kuris iš tėvų kalba su vaiku apie vaiko internete lankomų svetainių saugumą. Tėvai mano, 
kad vaikai nuo jų gali slėpti tikrąją informaciją, kuriose svetainėse jie dažniausiai lankosi. Pagal 
ESET atliktą tyrimą vienas iš keturių tėvų mano, kad vaiko švietimu ir saugumu internete turėtų rū-
pintis ne jie, o mokytojai. Net 88 proc. vaikų iki 18 metų jau yra patyrę patyčias internetu, todėl vaikai 
užsidaro savyje, paviešina savo bei artimųjų duomenis (waught, 2013).

Šeimos įtaka vaikų fiziniam aktyvumui ir socialumui

Vaikų populiacija socialiniu požiūriu yra labai pažeidžiama. Bedarbystė, menkas tėvų išsilavi-
nimas ir prastai apmokamas darbas, nepatenkinama psichologinė šeimos atmosfera lemia žemesnį 
vaikų sveikatos potencialą bei gyvenimo įgūdžius. Daugelio mokslininkų tyrimai rodo, kad iš žemes-
nio socialinio sluoksnio kilusių vaikų sergamumo ir gyvensenos rodikliai yra prastesni. Tai atsispindi 
Anglijos, Škotijos ir Velso populiacijos socialinių veiksnių įtakos sveikatai tyrimuose. Šeimos būsto 
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kokybė, pajamos, būtiniausių poreikių tenkinimo galimybės turėjo įtakos naujagimių svoriui, ūgiui, 
bei suaugusiųjų kūno masės indeksui. Šeimos sudėtis (pvz., išsiskyrę tėvai, vaiką augina globėjai) 
turėjo reikšmės socialinei žmogaus integracijai paauglystėje ir jaunystėje, jo pasiekimų lygiui moksle 
ir karjeroje, bedarbystei, saugumui ir savivertei. Paaugliai iš geresnę socialinę ir ekonominę padėtį 
turinčių šeimų turi geresnius bendravimo bei saugos šeimoje ir mokykloje įgūdžius, palankiau vertina 
savo sveikatą. 

Kiekvienas žmogus savarankiškai priima įvairius sprendimus kiekvieną dieną, kai kurie iš jų ver-
čia elgtis nepriimtu būdu, todėl žmogus jaučiasi nemaloniai, patiria stresą, nerimą, dėl to nukenčia jo 
veiklos efektyvumas. Kuo žmogus dažniau bendrauja, yra socialiai aktyvesnis, komunikabilesnis, tuo 
lengviau jis gali išsakyti savo nuomonę (Bukšnytė-Marmienė, 2013). Lietuvoje atliktas tyrimas paro-
dė teigiamą ryšį tarp sportuojančių mokyklinio amžiaus vaikų ir optimizmo lygio. Tyrimo rezultatai 
parodė, kad kuo didesnis fizinio aktyvumo lygis, tuo didesnis pasitenkinimas savimi ir optimizmo 
lygis, pasižymima geresne nuotaika ir jaučiamas mažesnis nerimas bei depresijos simptomai. (Mali-
nauskas, 2013).

Norint vaikus įtraukti į aktyvią veiklą reikia vaizdingų iliustracijų ir gyvenimiškų pavyzdžių, 
vaizduojančių ir mokančių atpažinti rizikos situacijas, įvertinti turimą aplinką, saugoti savo bei ap-
linkinių sveikatą. Kad ugdymas būtų efektyvesnis, vaikus reikia įtraukti į diskusijas, kuriose vieni 
kitiems galėtų išsakyti savo nuomonę ir dalintųsi turimomis žiniomis su kitais, taip ugdydami pasiti-
kėjimą savimi (Zeliankienė, 2011). 

Sportas – viena dažniausiai džiaugsmą keliančių veiklų. Nuolat matomi pasiekti rekordai, mėgs-
tamos komandos pergalės, minios susirinkusių sirgalių, skanduojančių įvairius šūkius kelia didžiulį 
pasitenkinimą būti šalia jų ir jaustis tokiu pat laimingu, net jei ir nesi profesionalus sportininkas. 
Sportuojančiųjų aplinka tave gali įtraukti į įdomias fizines veiklas. Sportas šiuolaikiniame pasaulyje 
turi labai didelę įtaką žmogaus socializacijos procesui. Komandinėse sporto šakose labai svarbus 
tarpusavio ryšys su komandos draugais siekiant bendro tikslo. žaidimų metu kiekvienas asmuo turi 
įvertinti savo sugebėjimus greitai ir taktiškai mąstyti (Meidus, 2013).

Fizinio aktyvumo rekomendacijos vaikams

Pagrindinės fizinio aktyvumo rekomendacijos vaikams ir paaugliams nuo 5 iki 17 metų: 
• Vidutinio ir didelio intensyvumo fizinė veikla ne mažiau 60 min. per dieną.
• Didžiąją dalį fizinio aktyvumo turi sudaryti aerobinė veikla. 
• Didelio intensyvumo fizinė veikla, stiprinanti griaučių raumenų sistemą, rekomenduojama 

ne mažiau kaip 3 kartus per savaitę.
Šioje amžiaus grupėje rekomenduojama fizinė veikla integruojama į žaidimus, kurių metu papil-

domai lavinamas vikrumas, lankstumas (PSO, 2010).
Kaip reiktų skatinti vaikų fizinį aktyvumą? Fizinis aktyvumas didinamas mažinant sėdimą laiką 

(pvz., televizoriaus žiūrėjimą, žaidimo kompiuteriniais vaizdo žaidimais ar kalbėjimo telefonu laiką). 
Fizinė veikla turėtų būti įdomi vaikams ir paaugliams. Tėvai turėtų stengtis suaktyvinti savo gyveni-
mo būdą ir suteikti vaikams galimybes padidinti fizinį aktyvumą.
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Tyrimo metodika

2013 metais vyko atsitiktine tvarka atrinktų Kauno rajono mokyklų ir Graikijos Atėnų regiono 
pradinių klasių mokinių tėvų apklausa apie jų ir jų vaikų fizinį aktyvumą, bendravimo su vaikais 
ypatumus, integraciją į mokyklos veiklą.

Apklausoje buvo naudojami šie instrumentai:
• Fizinio aktyvumo klausimynas tėvams apie vaikų fizinį aktyvumą – PAQC – for parents 

(Telford, 2004).
• Fizinio aktyvumo klausimynas tėvams – Godin leisure time physical activity Qestionnaire 

(Godin & Shephard, 1985).
• Vaikų/tėvų socialinių kompetencijų klausimynas – Parent/Child Social Competencies – 

Conflict behavior Qestionnaire (Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors, and 
Influences Among Youths. 2005).

• Klausimynas apie tėvų įsitraukimą į mokyklos veiklą – Parental Involvement in School 
Qestionnaire (Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors, and Influences Among 
Youths. 2005).

• Tėvams buvo pateikti atviro ir uždaro tipo klausimai apie kūno kultūros pamokų vykdymą, 
jų poreikį.

Apklausoje dalyvavusių tėvų skaičius

Lietuva Graikija
Mama Tėtis Mama Tėtis

n n n n
Iš viso 145 14 210 93

Vaikų pasiskirstymas pagal lytį

Lietuva Graikija
n proc. n proc.

Mergaitės (n=225) 74 46,5 151 49,8
Berniukai (n=237) 85 53,5 152 50,2

Projekto sporto šventė Polydendri mokyklojeŠaltosios mylios bėgimas Garliavoje



12

REZULTATAI

Popamokinė organizuoto fizinio aktyvumo veikla

3 pav. Fizinės veiklos, kuriomis moksleiviai užsiima po pamokų reguliariai (proc.)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su lietuviais.

Lygindami pradinių klasių moksleivių organizuotos fizinės veiklos pasirinkimą nustatėme, kad 
statistiškai reikšmingai daugiau lietuvių mokinių (6,9 proc.) nesirenka jokios organizuotos fizinės 
veiklos lyginant su graikų moksleiviais (1,7 proc.). Daugiau lietuvių moksleivių (22,6 proc.) nei grai-
kų (7,3 proc.) renkasi plaukimą, o graikų moksleiviai daugiau renkasi krepšinį (25,7 proc.), futbolą 
(18,8 proc.), tinklinį (12,5 proc.). Tyrimo rezultatai parodė, kad graikų pradinių klasių moksleiviai 
dažniau renkasi komandines sporto šakas. 
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4 pav. Fizinės veiklos, kuriomis mergaitės užsiima po pamokų reguliariai (proc.)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su lietuvėmis mergaitėmis.

Lygindami organizuoto fizinio aktyvumo veiklas, kuriomis po pamokų užsiima lietuvės ir graikės 
mergaitės, pastebėjome, kad komandines sporto šakas laisvalaikiu daugiau renkasi graikės mergaitės, 
o individualias – lietuvės. Populiariausia organizuotos fizinės veiklos forma lietuvėms (39,2 proc.) ir 
graikėms (35,5 proc.) mergaitėms yra šokiai, o net 22,4 proc. apklaustųjų graikių mergaičių rinkosi 
tinklinį. Šokiai (39,2 proc.), gimnastika (13,5 proc.), plaukimas (27 proc.), kitos neišvardintos veiklos 
(33,8 proc.) yra populiariausios tarp lietuvių mergaičių. Graikės mergaitės daugiausia rinkosi šokius 
(35,5 proc.), tinklinį (22,4 proc.), gimnastiką (13,2 proc.), kitas neįvardintas veiklas (17,1 proc.). Re-
guliariai po pamokų neužsiima jokia fizine veikla statistiškai reikšmingai daugiau lietuvių mergaičių 
(5,4 proc.) nei graikių (2 proc.).
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5 pav. Fizinės veiklos, kuriomis berniukai užsiima po pamokų reguliariai (proc.)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su lietuviais berniukais.

Tyrimo rezultatai parodė, kad graikų berniukai, kaip ir mergaitės, daugiau nei lietuviai renkasi 
komandines sporto šakas. Graikų berniukų populiariausia pasirenkama organizuota fizinė veikla yra 
krepšinis (41,7 proc.), futbolas (33,8 proc.), tenisas (12,6 proc.). Lietuvių berniukų, kaip ir graikų, 
populiariausios fizinės veiklos yra krepšinis (24,7 proc.), futbolas (28,2 proc.) plaukimas (18,8 proc.), 
šokiai (15,3 proc.), kita neįvardinta veikla (49,9 proc.). Jokia organizuota fizine veikla neužsiima 
1,3 proc. graikų ir 8,2 proc. lietuvių berniukų.

Nors organizuotų fizinių veiklų pasirinkimas panašus, tačiau laikas, praleistas šiose veiklose, ski-
riasi. Lietuviai pradinių klasių moksleiviai organizuotam fiziniam aktyvumui darbo dienomis skiria 
3,3 valandas, o graikai moksleiviai darbo dienomis šiai veiklai skiria 2,51 valandas (4 pav.). Savait-
galiais lietuvių moksleivių organizuota fizinė veikla trunka vidutiniškai nepilną valandą (0,97 val.), o 
graikų moksleivių – 1,04 valandos.
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6 pav. Organizuotam fiziniam aktyvumui per dieną vidutiniškai skiriamas laikas (val.)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su graikais

Atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas (whO, 2010) pradinių klasių 
moksleiviai buvo suskirstyti į fiziškai aktyvius ir fiziškai neaktyvius. Tyrimo rezultatai parodė, kad 
fiziškai aktyvių statistiškai reikšmingai daugiau yra graikų nei lietuvių (7 pav.).

7 pav. Lietuvių ir graikų fiziškai aktyvių vaikų pasiskirstymas (proc.)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su graikais

Tyrimo rezultatai parodė, kad fiziškai aktyvių graikių mergaičių (73,5 proc.) yra statistiškai reikš-
mingai daugiau nei lietuvių (37,8 proc.). Fiziškai aktyvių graikų (57,2 proc.) ir lietuvių (51,8 proc.) 
berniukų pasiskirstymas nesiskyrė. 
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8 pav. Lietuvių ir graikų fiziškai aktyvūs vaikai pagal lytį (proc.)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su graikais

Laisvalaikio fiziškai aktyvios veiklos

Pradinių klasių moksleivių tėvų buvo klausiama, kokiomis veiklomis ir kiek laiko jų vaikai užsii-
ma fiziškai aktyviomis veiklomis laisvalaikiu. Populiariausios laisvalaikio fiziškai aktyvios veiklos – 
žaidimai kieme, namuose, važinėjimas dviračiu. Kiek mažiau vaikų laisvalaikiu užsiima su naminiais 
gyvūnėliais, turistauja. 9 paveikslėlyje pateikti tyrimo rezultatai, kiek laiko lietuviai ir graikai moks-
leiviai buvo fiziškai aktyvūs darbo dienomis ir savaitgaliais.

9 pav. Fiziškai aktyvių laisvalaikio veiklų pasiskirstymas (valandomis per savaitę)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su graikais

Tyrimo rezultatai parodė, kad pradinių klasių moksleiviai lietuviai darbo dienomis yra mažiau 
fiziškai aktyvūs nei graikai. Lietuviai darbo dienomis fiziškai aktyviai laisvalaikį praleidžia vidutiniš-
kai 3,1 val., o graikai – 5,7 val., tačiau savaitgaliais lietuviai moksleiviai fiziškai aktyviai praleidžia 
daugiau laiko nei graikai. Lietuviai fiziškai aktyvūs laisvalaikiu būna apie 4,6 val., graikai – 3,8 val. 

Fiziškai aktyvių laisvalaikio veiklų trukmei moksleivių lytis ir amžius įtakos neturėjo.
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Sėslių veiklų pasiskirstymas ir trukmė

Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau lietuvių nei graikų vaikų klausosi muzikos, žaidžia kom-
piuterinius žaidimus, skaito knygas, kalbasi su artimaisiais ir telefonu. Daugiau graikų moksleivių nei 
lietuvių užsiima menine veikla, groja muzikos instrumentais, žaidžia namuose su žaislais ir užsiima 
kita nepaminėta veikla (10 pav.).

10 pav. Laisvalaikio sėslių veiklų per septynias dienas pasiskirstymas (proc.)

Tyrimo rezultatai parodė, kad laisvalaikio sėslių veiklų pasiskirstymas lyties aspektu skyrėsi 
nuo bendro pasiskirstymo (11 pav.).



18

11 pav. Laisvalaikio sėslių veiklų per septynias dienas pasiskirstymas tarp mergaičių (proc.)

Lietuvės mergaitės daugiau užsiima menine veikla, klausosi muzikos, groja muzikos instrumen-
tu, skaito, kalbasi su artimaisiais ir telefonu, o graikės mergaitės daugiau žaidžia namuose su žais-
lais, stalo žaidimus, užsiima kita nepaminėta veikla. 

Priešingai nei mergaitės, lietuviai berniukai mažiau domisi menine veikla nei graikai berniukai 
(12 pav.).



19

12 pav. Laisvalaikio veiklų per septynias dienas pasiskirstymas tarp berniukų (proc.)

Daugiau graikų berniukų nei lietuvių užsiima menine veikla, žaidžia su žaislais ir stalo žaidi-
mus, groja muzikos instrumentu ir užsiima kita nepaminėta veikla. Daugiau lietuvių berniukų nei 
graikų klausosi muzikos, žaidžia kompiuterinius žaidimus, skaito, kalbasi su artimaisiais ir telefonu.

Tyrimo rezultatai parodė, kad lietuvių moksleiviai daugiau laiko nei graikai praleidžia sėsliai 
(13 pav.).



20

13 pav. Sėslių laisvalaikio veiklų pasiskirstymas (valandomis per savaitę)
Pastaba: * – p<0,05 lyginant su graikais

Lietuviai moksleiviai vidutiniškai 4,4 val. per darbo dieną laisvalaikiu užsiima sėsliomis veiklo-
mis, kurių metu vaikai būna fiziškai neaktyvūs arba jų fizinis aktyvumas yra mažo intensyvumo. Sa-
vaitgaliais lietuvių moksleivių sėslios veiklos trunka vidutiniškai 6,13 val. per dieną. Graikai moks-
leiviai darbo dienomis laisvalaikiu fiziškai neaktyviomis veiklomis užsiima vidutiniškai 2,3 val., o 
savaitgaliais – 3,6 val. 

Apibendrinus fiziškai aktyvių ir sėslių laisvalaikio veiklų trukmę galima teigti, kad didžiąją dalį 
savo laisvalaikio tiek lietuviai, tiek graikai moksleiviai praleidžia sėsliai (14 pav.).

14 pav. Laisvalaikio veiklų pasiskirstymas valandomis
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Pradinių klasių mokinių ir jų tėvų fizinio aktyvumo ryšys

Pradinių klasių moksleivių tėvus pagal fizinį aktyvumą suskirstėme į dvi grupes: fiziškai akty-
vius ir neaktyvius (15 pav.).

15 pav. Dalyvavusių apklausoje lietuvių ir graikų tėvų fizinis aktyvumas (proc.)

Tyrime dalyvavusių lietuvių ir graikų tėvų fizinis aktyvumas nesiskyrė. 

16 pav. Vaikų fizinio aktyvumo organizuotoje veikloje pasiskirstymas skirtingo  
fizinio aktyvumo tėvų grupėse (proc.), neišskiriant lietuvių ir graikų

Fiziškai neaktyvių tėvų grupėje daugiau fiziškai neaktyvių vaikų nei fiziškai aktyvių, tačiau 
fiziškai aktyvių tėvų grupėje fiziškai aktyvių ir pasyvių vaikų pasiskirstymas reikšmingo skirtumo 
neturėjo (16 pav.).
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17 pav. Tėvų fizinio aktyvumo pasiskirstymas fiziškai aktyvių vaikų grupėje (proc.)

Fiziškai aktyvių lietuvių berniukų grupėje fiziškai aktyvių tėvų yra statistiškai reikšmingai dau-
giau nei fiziškai pasyvių. Tačiau mergaičių grupėse ir graikų berniukų grupėje ši tendencija neaptikta. 
(17 pav.).

Tyrimo rezultatai parodė, kad tėvų ir pradinių klasių moksleivių fizinio aktyvumo ryšys nėra 
stiprus. Stebimos statistiškai nereikšmingos tendencijos vaikų fizinio aktyvumo didėjimui fiziškai 
aktyvių tėvų grupėje. Fiziškai neaktyvių tėvų grupėje fiziškai neaktyvių vaikų daugiau, nei fiziškai 
aktyvių tėvų grupėje.

Pradinių klasių moksleivių fizinio aktyvumo ir socialumo ryšys

Pradinių klasių moksleivių socialumas buvo vertinamas balais skalėje nuo 10 iki 20. Kuo balas 
didesnis, tuo vaikas mažiau linkęs į konfliktinį elgesį su tėvais ir aplinka.

18 pav. Pradinių klasių moksleivių socialumo vertinimo vidurkis balais
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Lietuvių ir graikų pradinių klasių moksleivių socialumo vertinimas nesiskyrė (18 pav.). Tokio 
amžiaus vaikų ir tėvų ryšys dar yra labai stiprus. Konfliktinis elgesys dažniausiai išryškėja paauglys-
tės laikotarpiu.

19 ir 20 paveiksluose pateikti rezultatai rodo, kad vaikų ir tėvų fizinis aktyvumas pradinių klasių 
vaikų socialumui poveikio neturi. 

19 pav. Fiziškai aktyvių ir neaktyvių vaikų socialumo vertinimo vidurkis balais

20 pav. Fiziškai aktyvių ir neaktyvių tėvų vaikų socialumo vertinimo vidurkis balais
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Tėvų įsitraukimo į mokyklos veiklą ir domėjimosi vaikų veikla mokykloje rodikliai

Tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą buvo vertinamas balais pagal tai, kaip dažnai tėvai dalyvau-
ja mokyklos veikloje (kai 1=niekada, o 4=labai dažnai). Tėvų domėjimasis savo vaikų veikla moky-
kloje buvo vertinamas balais pagal tai, kaip dažnai tėvai domisi vaikų namų darbais (kai 1= niekada, 
o 4=kiekvieną dieną) (21 pav.).

21 pav. Tėvų įsitraukimo į mokyklos veiklą ir domėjimosi vaikų veikla mokykloje  
skirstinys lietuvių ir graikų grupėje (balai)

Lietuvių ir graikų tėvų domėjimasis mokyklos veikla ir savo vaikų veikla mokykloje nesiskyrė. 
Tačiau lietuvių ir graikų tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą nėra dažnas (2 balai reiškia, kad į moky-
klos veiklą įsitraukiama retai). Lietuviai ir graikai tėvai pakankamai dažnai domisi savo vaikų veikla 
mokykloje, namų darbais (3,41 ir 3,37 balo).

Tyrimo rezultatai parodė, kad tėvų fizinis aktyvumas neturi ryšio su įsitraukimu į mokyklos vei-
klą ir domėjimusi vaikų namų darbais (22 ir 23 pav.).

22 pav. Fiziškai aktyvių ir pasyvių graikų tėvų įsitraukimo į mokyklos veiklą ir  
domėjimosi vaikų veikla mokykloje įvertinimų pasiskirstymas (vidutiniai balai)
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23 pav. Fiziškai aktyvių ir pasyvių lietuvių tėvų įsitraukimo į mokyklos veiklą ir  
domėjimosi vaikų veikla mokykloje įvertinimų pasiskirstymas (vidutiniai balai)

Mokinių fizinės veiklos skatinimo ir ugdymo galimybės

Šioje tyrimo dalyje siekta išsiaiškinti pradinių klasių, kūno kultūros mokytojų ir mokyklos admi-
nistracijos požiūrį į fizinio aktyvumo poreikį pradinukams. Siekta įvertinti kūno kultūros pamokų 
kokybei įtakos turinčius veiksnius.

Tam tikslui buvo pateikti uždaro ir atviro tipo klausimai pradinių klasių, kūno kultūros mokyto-
jams ir administracijos atstovams.

24 pav. Graikų atsakymų į klausimus apie fizinio aktyvumo sąlygas  
mokykloje skirstinys (proc.)
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25 pav. Lietuvių atsakymų į klausimus apie fizinio aktyvumo sąlygas  
mokykloje skirstinys (proc.)

24 ir 25 paveiksluose pateikti graikų ir lietuvių atsakymų į klausimus skirstiniai. Nors graikų 
moksleiviai turi panašų kūno kultūros pamokų skaičių kaip ir lietuviai (netgi didesnį), tačiau net 84 
proc. apklaustųjų teigia, kad kūno kultūros pamokų pradinukams yra per mažai. Lietuviai – atvirkš-
čiai: net 71 proc. apklaustųjų mano, kad kūno kultūros pamokų pradinukams pakanka. Daugiau lie-
tuvių (65 proc.) nei graikų (48 proc.) mano, kad kokybiškoms kūno kultūros pamokoms organizuoti 
turimo inventoriaus nepakanka.

26 pav. Graikų atsakymų į klausimus apie kūno kultūros pamokų kokybę skirstinys (proc.)

26 ir 27 paveiksluose pateikti rezultatai leidžia palyginti lietuvių ir graikų nuomones apie kūno 
kultūros pamokų kokybę. Daugiau lietuvių nei graikų mano, kad inventoriumi turi rūpintis mokyklos 
administracija. Tik 6 proc. apklaustųjų lietuvių ir 20 proc. graikų nemano, kad inventoriumi turi rū-
pintis administracija. Lietuvių ir graikų nuomonės apie specialiai fizinei veiklai pritaikytų patalpų 
būtinumą kūno kultūros pamokoms vykdyti išsiskyrė. 72 proc. apklaustųjų graikų mano, kad tokios 
patalpos nėra būtinos, tačiau net 96 proc. apklaustųjų lietuvių mano priešingai. 61 proc. lietuvių teigė, 
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kad pradinių klasių moksleivių tėvai klausia mokytojų apie jų vaikų fizinę būklę. Graikų tik 28 proc. 
teiraujasi apie vaikų fizinę būklę. Kad vaikams neįdomi jokia fizinė veikla, nepritarė didžioji daugu-
ma apklaustųjų. 

27 pav. Lietuvių atsakymų į klausimus apie kūno kultūros pamokų kokybę skirstinys (proc.)

Pagrindinės priežastys, kurios trukdo kūno kultūros ugdymui mokykloje

1 lentelė. Lietuvių ir graikų įvardinti pagrindiniai trūkumai, neleidžiantys gerinti kūno kultū-
ros pamokų kokybės.

Lietuvoje Graikijoje
Inventoriaus stoka. Trūksta inventoriaus / įrenginių / fondų 
Esamas inventorius netvarkingas, nepritaiky-
tas pradinukams. 

Trūksta fiziškai aktyvių veiklų kultūros namuose / 
bendruomenėje.  

Kelių klasių kūno kultūros pamokų vykdy-
mas tuo pačiu laiku ir toje pačioje erdvėje. 

Kūno kultūra ir fizinis lavinimas yra nepakankamai 
vertinama Graikijos švietimo sistemoje. 

Vaikų, ypač mergaičių, pasyvumas fizinei 
veiklai.

Nėra ryšio tarp mokyklos ir vietos bendruomenės. 
Kyla nemažai sunkumų organizuojant veiklą už 
mokyklos ribų.

Prastos higienos sąlygos. Mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo stoka.
Kitos priežastys. Kūno kultūros mokytojų suinteresuotumas nedide-

lis.
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2 lentelė. Kitos priežastys

Lietuvoje Graikijoje
• Sergamumas. 
• Nepasiruošimas pamokai, neturi sportinės 

aprangos.
• Bijomasi traumų.
• Galėtų būti daugiau neformaliojo švietimo 

užsiėmimų bei patrauklių ir saugių sporto 
įrenginių, prieinamų mokiniams per pertrau-
kas. 

• Pamokos trukmė, konservatyvus mokytojų 
požiūris į kūno kultūrą, neindividualizuoja-
mos užduotys paauglystės laikotarpiu (ypač 
mergaitėms).

• Trūksta disciplinos pamokose. 
• Mokinio krepšelio lėšų taupymas ugdymo 

planui.
• Pasenusi aikštynų danga ir įranga. 
• Per mažas pamokų skaičius per savaitę. 
• Pradinukams reikėtų žaidimų aikštelės mo-

kyklos kieme su karstynėmis ir kitais žaidi-
mų aikštelės įrenginiais. 

• Kai kurių tėvų neigiamas požiūris į kūno kul-
tūrą. 

• Per mažai valandų skirta sportinei popamo-
kinei mokinių veiklai. 

• Siauras sportinių veiklų pasirinkimas. 
• Kūno kultūros pamokos įterpiamos tarp aka-

deminių pamokų.
• Motyvacijos stoka ir tėvų nesidomėjimas, 

abejingumas.
• TĖVŲ FIZINIO AKTYVUMO  

PAVYZDžIO STOKA.

• Mokinio tėvų nežinojimas apie savo vaikų 
fizinę būklę, interesų stoka. 

• Šiuolaikinis gyvenimo būdas (vaikų prio-
ritetai ir pomėgiai neapima jokios fizinės 
veiklos). 

• Neužtenka kūno kultūros pamokų, nepa-
kankamas tarpmokyklinių varžybų orga-
nizavimas. 

• Švietimo sistemos struktūra, psichologija. 
• Orai, mokyklos kiemas.
• Nepakankama motyvacija atlikti įvairias 

fizines veiklas, trūksta tų veiklų įvairovės.
• TĖVŲ FIZINIO AKTYVUMO 

PAVYZDžIO STOKA.
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3 lentelė. Inventoriaus poreikis.

Lietuvių pageidaujamas įsigyti inventorius Graikų pageidaujamas įsigyti inventorius
Smulkus inventorius

Lankai, kilimėliai, šokdynės, įvairūs ka-
muoliai, svarmenys, teniso, badmintono ra-
ketės, gumos, suoliukai, čiužiniai

Smulkus inventorius
Raketės stalo tenisui, badmintonui, įranga 
jėgos stiprinimui (medicininiai kamuoliai, 
gumos), įvairių rūšių kamuoliai (futbolo, 
beisbolo, regbio), čiužiniai ir įranga ritmi-
nei gimnastikai (gimnastikos žiedai ir t. t.)

Ilgalaikis inventorius
Inventorius estafetėms, tinklinio aikštelės 
inventorius, laipiojimo sienelės, skersiniai, 
lygiagretės, sienelės ir kiti įrenginiai, skirti 
gimnastikai, parkūrui ir laisvajam bėgimui, 
lengvosios atletikos įranga

Ilgalaikis inventorius
Lengvosios atletikos įranga, tinklai, adap-
tuota mėtymo įranga (diskas, ietys ir kt.) 

Ilgalaikis inventorius
Terapiniai kamuoliai, riedlentės, riedučiai, 
krepšinio lentos mažiesiems

Ilgalaikis inventorius
Paraolimpinio sporto įranga 

Inventorius suteikia galimybes įvairesnei veiklai
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IŠVADOS

1. Į organizuotą fizinę veiklą po pamokų įsitraukia daugiau graikų mokinių nei lietuvių. Šis skir-
tumas ryškus lyginant organizuotų fizinių veiklų pasiskirstymą lyties aspektu. Graikų mergaičių 
statistiškai reikšmingai daugiau nei lietuvių mergaičių įsitraukia į šias veiklas, tačiau berniukų 
skirstinyje organizuotos fizinės veiklos pasiskirstė tolygiai.

2. Laisvalaikiu fiziškai aktyvesni graikų moksleiviai. Laisvalaikį darbo dienomis fiziškai akty-
viai praleidžia beveik dvigubai ilgiau graikų moksleiviai, tačiau savaitgaliais abiejų šalių tirtieji 
moksleiviai apie 4 valandas praleidžia fiziškai aktyviai.

3. Lietuviai moksleiviai beveik dvigubai daugiau laiko nei graikai praleidžia sėsliai. Populiariausios 
graikų ir lietuvių sėslios veiklos – žaidimas kompiuteriu, TV žiūrėjimas.

4. Graikų ir lietuvių moksleivių tėvų fizinis aktyvumas nesiskyrė. Beveik 45 proc. apklaustųjų tėvų 
buvo fiziškai aktyvūs. Reikšmingo ryšio tarp tėvų ir vaikų fizinio aktyvumo neaptikome. Didesnė 
fiziškai aktyvių tėvų įtaka fiksuota lietuvių berniukams.

5. Graikų ir lietuvių moksleivių socialumui jų pačių ir tėvų fizinis aktyvumas poveikio neturėjo. 
Tiek fiziškai aktyvių, tiek neaktyvių vaikų socialumas buvo įvertintas vienodai.

6. Abiejų šalių mokinių tėvai daugiau dėmesio skiria savo vaikų individualiai veiklai nei domisi 
mokyklos veikla.

7. Vertinant mokinių fizinės veiklos skatinimo ir ugdymo galimybes išryškėjo, kad lietuviai tėvai ir 
mokytojai daugiau akcentavo materialių išteklių trūkumą ugdant kūno kultūrą mokykloje. Graikų 
tėvai ir mokytojai daugiau dėmesio skyrė socialinių ryšių tarp mokyklos ir bendruomenės trū-
kumą, taip pat atkreipė dėmesį į valdžios politikos vaidmenį kūno kultūros ugdymo procese. Ir 
graikai, ir lietuviai svarbiausiu veiksniu, trukdančiu kūno kultūros ugdymui mokyklose, įvardino 
tėvų fizinio aktyvumo pavyzdžio stoką.

Pirmasis partnerių susitikimas  
Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje

Mokinių, tėvų ir mokytojų jungtinė komanda 
džiaugiasi pergale
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REKOMENDACIJOS

Atsižvelgdami į atlikto tyrimo rezultatus bei gautas išvadas, į pradinių klasių, kūno kultūros mo-
kytojų, trenerių praktinę patirtį, galime teikti rekomendacijas, kaip skatinti mokinių fizinį aktyvumą 
ir gerinti socialinę integraciją per fiziškai aktyvias veiklas:

Aktyviau organizuoti popamokinę fizinę veiklą – sporto mokyklos, popamokiniai fiziškai aktyvių 
veiklų užsiėmimai (krepšinio, futbolo, šokių ir kt.) gali ženkliai padidinti mokinių fizinio aktyvumo 
lygį. Mokiniai, kurie lanko popamokinės organizuotos fizinės veiklos užsiėmimus, priskiriami fi-
ziškai aktyvių grupei pagal PSO rekomendacijas. Įvertinus esamą situaciją reiktų sudaryti sąlygas 
visiems norintiems moksleiviams užsiimti šia veikla mokykloje.

Tyrimo rezultatai parodė, kad graikų moksleiviai laisvalaikiu yra beveik dvigubai aktyvesni nei 
lietuvių moksleiviai. Galima manyti, kad tam turi įtakos palankus klimatas, sudarantis sąlygas užsi-
imti fizinėmis veiklomis gryname ore. Vertinant sėsliai praleistą laiką pastebėta, kad graikų mokslei-
viai dvigubai mažiau laiko praleidžia sėdėdami. Rekomenduotina skatinti mokinius užsiimti įvairio-
mis fiziškai aktyviomis veiklomis gryname ore. Reikia organizuoti daugiau fiziškai aktyvių veiklų, 
kurios skatintų mergaites būti fiziškai aktyviomis. 

Daugiau dėmesio skirti rekreacinio fizinio aktyvumo veikloms, siekiant sudominti ir įtraukti kuo 
daugiau įvairaus fizinio parengtumo moksleivių. Aukšto sportinio meistriškumo veiklos pasiekiamos 
toli gražu ne visiems moksleiviams. 

Siekiant padidinti fiziškai aktyviai praleidžiamo laiko trukmę rekomenduotina mažinti laiką, pra-
leidžiamą prie kompiuterio ir televizoriaus. Mokinių tėvai turi būti supažindinami su fizinio aktyvu-
mo rekomendacijomis, darbo kompiuteriu laiko normomis, su priemonėmis, leidžiančiomis riboti 
prie ekrano praleidžiamą laiką. 

Tėvų fizinis aktyvumas pradinių klasių mokinių fiziniam aktyvumui reikšmingo poveikio netu-
ri, tačiau tėvai, suprantantys fizinio aktyvumo naudą vaiko sveikatai, gali veiksmingai kontroliuoti 
ir ugdyti vaiko poreikį būti fiziškai aktyviam nuo pat vaikystės. Taigi, tėvų švietimas sveikatinimo 
srityje – vienas iš svarbiausių uždavinių siekiant gerinti mokinių fizinį aktyvumą, mitybą ir išvengti 
žalingų įpročių.

Pradinėse klasėse dar labai stiprus mokinių ir tėvų socialinis ryšys. Vyresnėse klasėse šis ryšys 
silpnėja, pradeda vyrauti bendraamžių įtaka. Fizinis aktyvumas padeda sumažinti socialinę mokinių 
atskirtį. Mokiniai, nuo pradinių klasių įsitraukę į organizuotą fizinę veiklą, lengviau adaptuojasi prie 
socialinės aplinkos pokyčių ir patiria mažiau bendravimo sunkumų vyresnėse klasėse.

Norint pagerinti bendradarbiavimą tarp mokinių tėvų ir mokyklos administracijos, mokytojų, 
rekomenduojama: 

• aktyviau įtraukti tėvus į mokyklos organizacinę veiklą, 
• skatinti visos mokyklos bendruomenės, tarp jų mokytojų ir administracijos, įtraukimą į spor-

tinę veiklą, bendradarbiauti su socialiniais partneriais,
• kiekvienai mokyklai kasmet įgyvendinti pačių inicijuotą masinį projektą sporto tema.

Siekiant paįvairinti ugdymo procesą ir sudominti mokinius aktyvia veikla, siūloma: 
• išanalizuoti mėgstamas mokinių fiziškai aktyvias veiklas ir pasiūlyti naujų, populiarių veiklų, 

kurios sudomintų moksleivius ir atitiktų jų fizinio parengtumo lygį, 
• pradinių klasių mokytojams rengti daugiau praktinių seminarų kūno kultūros ir sveikatinimo 

temomis,



34

• skatinti susidomėjimą netradicinėmis sporto šakomis, vykdyti integruotas pamokas, išnaudo-
ti netradicines erdves (boulingas, baseinas, čiuožykla, šaudykla, ekstremalūs parkai, alpiniz-
mo pramogos ir kt),

• organizuoti vaizdo įrašų peržiūras, jų aptarimus ir analizę, kūrybines integruotas užduotis, 
pokalbius-diskusijas apie svarbiausius vykstančius renginius: olimpines žaidynes, čempio-
natus, festivalius, sportininkų pasiekimus ir pan.,

• puoselėti olimpines idėjas, olimpizmą integruoti į visų dalykų ugdymo procesą,  
• organizuoti išvykas, stebėti mokykloje besimokančių sportininkų varžybas, turnyrus,
• populiarinti šokį kaip patrauklią ir veiksmingą kūno kultūros formą,
• kviesti profesionalius sportininkus pasidalinti asmenine patirtimi sporte,
• kviesti sporto federacijų atstovus supažindinti su sporto šakomis, pravesti pamokas,
• bendradarbiauti su sporto klubais, asociacijomis, neformaliojo švietimo įstaigomis.

Gerinant kūno kultūros ugdymo sąlygas rekomenduojama 
• atsižvelgti į tėvų ir mokytojų įvardintas priežastis, trukdančias kokybiškiau organizuoti kūno 

kultūros veiklas,
• suteikti daugiau savarankiškumo mokytojams ieškant įvairių novatoriškų sprendimų,
• skatinti mokytojus dalyvauti fizinio aktyvumo ugdymo kvalifikaciniuose renginiuose, 
• gerinti sporto bazę, inventorių, higienos sąlygas,
• ieškoti galimybių įsigyti ar išsinuomoti įvairesnio, amžiaus tarpsnį atitinkančio inventoriaus,
• dalyvauti įvairiuose sporto, sveikatinimo projektuose (galimybė gauti finansavimą rengi-

niams, įrangai ir pan.).

Tegul sportas, kūno kultūra ir rūpinimasis sveikata tampa maloniu pomėgiu kiekvienam!

Rekomendacijų rengėjai
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SUMMARY

Foreword 

The European educational authorities together with schools participate in the Comenius Regio 
Partnership projects according to the Lifelong Learning Programme.   

In 2012–2014, Department of Culture, Education and Sports of Kaunas District Municipality to-
gether with the Sports School, Garliavos Jonučių Secondary School and Kaunas District Association 
of Physical Education Teachers were engaged in the Comenius Regio partnership project “Social In-
tegration through Sport” (the grant 30,422 EUR). In the project, sports activities have been analysed 
not as seeking for sports results but as the development of physical activity, health related fitness and 
the sense of community. 

The project partners – the representatives of the Greek education system: Primary Education Di-
rectorate of the Northern Attica Prefecture; Polydendri Elementary School, Attica women’s Folklore 
and Cultural Association “Polydendri”.   

within two years of the project, two meetings of partners in Lithuania and two meetings in 
Greece were organised, sharing the best practices and useful information between the two regions. In 
cooperation with the Lithuanian Sports University, questionnaires for parents of the 1st–4th grade stu-
dents, school administration and teachers were developed. Analogous questionnaires were filled out 
by project partners from the Greek region of Attica, a comparative analysis of countries was carried 
out, and the reasons for the differences were discussed.  

Taking into account the conclusions of the findings of comparative analysis, practical experience, 
professionals form the Lithuanian sports University with Garliavos Jonučių Secondary School teach-
ers developed methodological guidelines. All materials of the project are available on the website 
www.krs.lt (Projects, Implemented Projects, Comenius Regio Partnership project “Social Integration 
through Sport”).     

we hope that research data and methodological recommendations provided in this publication 
will be beneficial for the school administrations while developing education plans, organizing non-
formal education activities; for primary school physical education teachers, school teachers and tu-
tors, public health professionals; the relevant information will be introduced to the students’ parents 
who care about healthy lifestyle and socialization.  

we wish everyone good mood and health!
     

Publication organizers

The project has been supported by the Lifelong Learning Programme, administered by, managed by 
the Education Exchanges Support Foundation www.smpf.lt in the Republic of Lithuania. The materi-
als published reflect the authors’ attitudes, and the Education Exchanges Support Foundation as well 
as the European Commission are not responsible for the content of the materials and the possible use 
of the information.  
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INTRODUCTION 

According to the data of the international health Behaviour in School-Aged Children (hBSC) 
research carried out in 2010, one-third of boys and two-thirds of girls are not sufficiently physically 
active. Since 1998, the number of physically active boys was slowly declining, the number of girls 
did not change in the period of 1994–2006, but since 2010 it also decreased. Students who go in for 
sports are healthier, they learn better, have higher self-esteem, and rarely have harmful habits. Un-
fortunately, excessive learning workload, prevalence of IT and passive forms of leisure, the lack of 
sports clubs, playgrounds and other opportunities limit the students’ desire to exercise and the sociali-
zation process.  

In this project, the partnership educational institutions of Kaunas district and Attica Prefecture of 
Greece chose the topics of sports activities and social integration relevant to both partners-regions. 
Project activities helped partners share the best practices and experiences and get acquainted with 
examples of learning and teaching in the partner country.  

In the project “Social Integration through Sport”, sports education is analysed not as seeking for 
sports achievements, but as a means of social integration of students. Through sport students can be 
involved in such important areas of values as leadership, discipline, teamwork and so on. Gained ex-
perience and knowledge will help to organize the educational content in such a way that each student 
according to their needs and resources matured as a person, developed civic and national consciousness, 
and acquired competencies necessary for further learning and meaningful, active life in modern society.

The aim of the project “Social integration through sport” is to share the best practices on measures 
to increase children’s physical activity. In the project, various educational programmes in Lithuanian 
and Greek educational institutions, non-traditional forms of physical activity were discussed, semi-
nars and discussions were organized, traditions of Olympic education, sports bases, and physical edu-
cation and recreation spaces as well as the possibilities of their application to formal and non-formal 
education received much attention, various sports events and workshops were organized.  In parallel, 
e-Twinning project between the students of Kaunas district Garliavos Jonučių Secondary School and 
Polydendri Primary School of the Oropa Municipality of the Prefecture of Attica in Greece. 

Such co-operation projects encourage regional administrations to pay more attention to the de-
velopment of healthy lifestyle, sports education policy, strengthens the students’ and teachers’ prepa-
ration of each project is a complex process, but it pays huge dividends in gained experience and 
unforgettable impressions.

In order to assess the physical activity of students and their parents, effect of physical activity on 
student socialization and assess opportunities for students’ physical activity promotion and develop-
ment in primary schools of Kaunas region and Greece Attica Prefecture, a study was conducted in 
these regions.
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Research objectives:
Assess students’ organized after-school physical activity;
Assess students’ physically active leisure activities;
Assess distribution and duration of students’ sedentary activity;
Assess the relationship between students ‘and their parents’ physical activity;
Assess parents’ involvement in school activities;
Assess students’ physical activity promotion and development opportunities.
The study and the evaluation of results were assisted by:
Dr. Vida Janina Česnaitienė and Prof. Saulius Šukys; Lithuanian Sports University. 

RESEARCH METHODS 

The survey was carried out in April, September and January of 2013. Randomly selected re-
spondents – parents of primary school students from Kaunas district schools and Athens region pri-
mary schools were questioned about their and their children’s physical activity, peculiarities of their 
interaction with children, their integration in school activities. Research instruments were as follows:

• Physical activity questionnaire for parents about their children’s physical activity PAQC – for 
Parents (Telford, 2004);

• Physical activity questionnaire for parents Godin Leisure Time Physical Activity Question-
naire (Godin & Shephard, 1985);

• Parent/Child Social Competencies – Conflict Behaviour Questionnaire (Measuring Violence-
Related Attitudes, Behaviours, and Influences among Youths. 2005);

• Parental Involvement in School Questionnaire (Measuring Violence-Related Attitudes, Be-
haviours, and Influences among Youths. 2005).

Parents were given open and closed questions about physical education lessons and need for 
them. Numbers of parents involved in the research: 

Lithuania Greece
Mother Father Mother Father 

n n n n
Total 145 14 210 93

Gender distribution of children 
Lithuania Greece

n percent n percent
Girls (n=225) 74 46.5 151 49.8
Boys (n=237) 85 53.5 152 50.2
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RESULTS

Organized physical activity after-school activities

Comparing the choices of organized physical activity for the primary school students, we found 
that significantly more Lithuanian students (6.9 percent) did not choose any organized physical activ-
ity, compared to Greek students (1.7 percent). More Lithuanian students (22.6 percent) than Greeks 
(7.3 percent) preferred swimming, and Greek students more preferred basketball (25.7 percent), foot-
ball (18.8 percent), or volleyball (12.5 percent). The results showed that Greek primary school stu-
dents more often chose team sports. 

Comparing the organized physical after-school activities which are popular among Lithuanian 
and Greek girls we found that team sports as leisure time activities were more often chosen by Greek 
girls, and individual sports – by Lithuanian girls. The most popular form of organized physical activ-
ity for Lithuanian girls (39.2 percent) and Greek girls (35.5 percent) was dancing, but even 22.4 per-
cent of interviewed Greeks girls chose volleyball. Dancing (39.2 percent), gymnastics (13.5 percent), 
swimming (27 percent), other not listed activities (33.8 percent) were the most popular among the 
Lithuanian girls. Greek girls most often chose dancing (35.5 percent), volleyball (22.4 percent), gym-
nastics (13.2 percent), and other activities (17.1 percent). No regular after-school physical activities 
were taken by significantly more Lithuanian girls (5.4 percent) compared to Greek girls (2 percent).

Research results showed that Greek boys like girls more than Lithuanians chose team sports. For 
Greek boys the most popular chosen organized physical activity was basketball (41.7 percent), foot-
ball (33.8 percent), and tennis (12.6 percent). For Lithuanian boys like Greek boys, the most popular 
physical activities were basketball (24.7 percent), football (28.2 percent), swimming (18.8 percent), 
dancing (15.3 percent), and other unnamed activities (49.9 percent). No organized physical activity 
was chosen by 1.3 percent of Greek boys and 8.2 percent of Lithuanian boys.

Although the choice of organized physical activities was similar, the time spent in these activities 
varied. Lithuanian primary school students spent 3.3 hours for organized physical activity on week-
days, and the Greek students – 2.51 hours on weekdays. At weekends organized physical activity for 
Lithuanian schoolchildren lasted less than an hour on average (0.97 hours), and for Greek students – 
1.04 hours.

Taking into account the recommendations of the world health Organization (whO, 2010) pri-
mary school students were divided into physically active and physically inactive. Research results 
showed that there were significantly more physically active Greek students than Lithuanian. Research 
results showed that significantly more Greek girls (73.5 percent) were physically active compared 
with Lithuanian girls (37.8 percent). The distribution of physically active Greek boys (57.2 percent) 
and Lithuanian boys (51.8 percent) did not differ.  

Physically active leisure time activities

Primary school students’ parents were asked in what physically active leisure time activities and 
how much time their children were engaged. The most popular leisure physically active activities 
were games in the yard, at home, and cycling. Slightly less time the children spent with their pets and 
went on tours. 
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Research results showed that the Lithuanian primary school students were less physically active 
on weekdays than Greek children. On weekdays Lithuanians had physically active leisure time 3.1 
hours on average, and Greeks – 5.7 hours, but at weekends Lithuanian schoolchildren spent more 
time being physically active than the Greeks.  Lithuanians were physically active in their leisure time 
for about 4.6 hours, and the Greeks – 3.8 hours. The duration of physically active leisure activities 
was neither affected by the students’ gender nor age.  

Distribution and duration of sedentary activities 

Research results showed that more Lithuanians than Greeks listened to music, played computer 
games, read books, chatted with significant people on the phone. More Greek students than Lithu-
anians were engaged in artistic activities, played musical instruments, played at home with toys and 
were engaged in other activities not mentioned.

More Lithuanian girls than Greek girls were engaged in artistic activities, listening to music, 
playing a musical instrument, chatting with significant people on the phone. More Greek girls than 
Lithuanian girls played at home with toys, board games, and were engaged in other activities not 
mentioned. 

In contrast to girls, Lithuanian boys were less interested in the artistic activities than Greek boys. 
Lithuanian students spent 4.4 hours a day on average for sedentary leisure activities in which they 
were physically inactive, or their physical activity was of low intensity. At weekends Lithuanian 
students’ sedentary activity lasted 6.13 hours on average. Greek students were engaged in inactive 
leisure time physical activities for approximately 2.3 hours on weekdays, at weekends – 3.6 hours.   

Summarizing physically active and sedentary leisure time activities, it can be argued that both 
Lithuanian and Greek students spend most of their leisure time in a sedentary way. 

Relationship between primary school students’ and their parents’ physical activity 

Primary school students’ parents according to their physical activity were divided into two 
groups: active and physically inactive. In the group of physically inactive parents there were more 
physically inactive children than physically active, but in the group of physically active parents dis-
tribution of physically active and inactive children did not significantly differ. In the group of physi-
cally active Lithuanian boys, there were significantly more physically active parents than physically 
passive. however, in the group of girls and in the group of Greek boys, this tendency was not de-
tected.

Research results showed that parental physical activity did not affect the primary school students’ 
physical activity. we observed statistically insignificant tendencies in the increase in children’s physi-
cal activity in the group of physically active parents. 

Relationship between primary school students’ physical activity and sociability 

Primary school students’ sociability was ranked on a scale from 10 to 20. The higher the score, 
the child is less prone to confrontational behaviour with the parents and the environment. The evalu-
ation of sociability for Lithuanian and Greek primary school students did not differ. Relationship 
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between children of this age and their parents is still very strong. Conflict behaviour often comes to 
light during adolescence.

Indicators of parental involvement in school activities and interest in their children’s  
activities at school 

Parental involvement in school activities was measured on a scale according to how often par-
ents were involved in school activities (where 1 = never and 4 = very often). Parental interest in their 
children’s school activities was measured on a scale according to how often parents were interested 
in children’s homework (where 1 = never and 4 = every day).  Involvement of Lithuanian and Greek 
parents in school activities and interest in their children’s school activities did not differ. however, 
Lithuanian and Greek parents’ involvement in school activities was not common (2 points meant that 
the activities of the school were seldom attended). Lithuanian and Greek parents often enough were 
interested in their children’s activities at school and their homework (3.41 and 3.37 points).

Research results showed that parents’ physical activity had no connection with their involvement 
in school activities and the interest in their children’s homework.

Opportunities for promotion of students’ physical activity and education 

This part of the study aimed at finding out primary school teachers’, physical education teachers’ 
and the school administration’s approach to the needs of physical activity for primary school students. 
The aim was to assess the factors influencing the quality of physical education lessons. For this pur-
pose, closed and open-ended questions were given to primary school physical education teachers and 
administration. 

while Greek students have a similar number of physical education classes as the Lithuanians 
(even more), but even 84 percent of the respondents said that the number of physical education les-
sons in primary school was too low. Lithuanians claimed the opposite: as many as 71 percent of the 
respondents believed that the number of physical education lessons in primary schools was sufficient. 
More Lithuanians (65 percent) than Greeks (48 percent) believed that the available inventory was in-
sufficient to conduct high-quality physical education classes. More Lithuanians than Greeks believed 
that the inventory was the responsibility of the school administration. Only 20 percent of Greek and 
6 percent of Lithuanian respondents did not think that administration should take care of the inven-
tory. Opinions of Lithuanians and Greeks about the need of specific premises adapted for physical 
education lessons differed. Even 72 percent of Greek respondents believed that such premises were 
not necessary, but up to 96 percent of Lithuanian respondents believed the opposite. As many as 61 
percent of Lithuanians argued that primary school students’ parents asked teachers about their child’s 
physical condition. Only 28 percent of Greeks inquired about their children’s physical status. The 
vast majority of respondents did not support the idea that children were not interested in any physical 
activity. 
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The main reasons that hinder physical education at school

Table 1. Lithuanians’ and Greeks’ listed drawbacks that hinder increasing the quality of physi-
cal education lessons.

In Lithuania In  Greece
The lack of inventory The lack of inventory / facilities / funds  
The current inventory is in disarray, not 
adjusted for primary schoolchildren  

There is a lack of “sport” culture at home / in the com-
munity

Several physical education lessons at 
the same time and the same place

Culture and physical education are underestimated in 
the Greek education system

Children’s, especially girls’, passivity 
for physical activity

There is no connection between the school and the 
local community. There are a number of difficulties in 
organizing activities outside school

Poor hygienic conditions The lack of cooperation among teachers
Low interest of physical education teachers

Table 2. Other reasons

In Lithuania In Greece 
• Diseases. 
• Being not prepared for the lesson, no sportswear 
• Fear of injuries (It is difficult to ensure the safety of the 

acrobatic exercises). 
• There could be more informal educational activities and 

exciting and safe sports facilities available to students 
during breaks. 

• The duration of the lesson, the conservative attitude of te-
achers to physical education, no individualisation of tasks 
during adolescence (especially for girls), lack of discipline 
in the lessons.  

• Saving the “student basket” funds for the educational plan.  
• Primary schools need a school yard and a  playground 

with climbing and other playground equipment. 
• Some of the parents’ negative attitudes towards physical 

education, parental indifference. 
• Too few hours dedicated to after-school  sports activities 

for children. 
• Narrow choice of sports activities. 
• Physical education classes are inserted between academic 

lessons.
• Lack of motivation.
• LACK OF PARENTAL PhYSICAL ACTIVITY 

EXAMPLE.

• Student’s parents’ ignorance 
of their children’s physical 
condition, lack of interest.

• The modern way of life 
(priorities and interests of 
children do not include any 
physical activity). 

• Not enough physical edu-
cation classes, the lack of 
organization of interschool 
competitions. 

• The structure of education 
system, psychology. 

• weather, school yard.
• Lack of motivation to per-

form a variety of physical 
activities. Lack of diversity.

• LACK OF PARENTAL  
PhYSICAL ACTIVITY 
EXAMPLE.
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CONCLUSIONS 

More Greek students than the Lithuanians get involved into the organized physical activities after 
school. This difference is pronounced while comparing the distribution of organized physical activity 
by gender. Significantly more Greek girls than Lithuanian girls were engaged in these activities, but 
among the boys the organized physical activities distributed uniformly.   

Greek students were more physically active at their leisure time. On weekdays the Greek stu-
dents’ physically active leisure time is almost twice as long as that of the Lithuanians, but at weekends 
the students of those two countries spend about 4 hours being physically active.

Lithuanian students are sedentary almost twice as long as Greek students. The most popular sed-
entary activities for the Greek and the Lithuanian students were playing computer game and watching 
TV.

Physical activity of Greek and Lithuanian parents of students did not differ. Almost 45 percent of 
the surveyed parents were physically active. No significant relationship was found between the physi-
cal activity of parents and primary school children.

Sociability of Greek and Lithuanian students was not affected by their own or their parents’ 
physical activity. The levels of sociability were similar of both physically active and inactive children. 

The Greek and Lithuanian parents pay more attention to their children’s individual activities 
compared to their interest in school activities.

The evaluation of students’ physical activity promotion and development opportunities revealed 
that Lithuanians parents and teachers more emphasized the lack of material resources in physical 
education at school. Greek parents and teachers were more focused on the lack of social relations be-
tween the school and the community and pointed out the government’s policy role concerning physi-
cal education in the educational process. The most important factor hampering physical education 
at schools according to the Greeks and Lithuanians is the lack of parental physical activity example.

RECOMMENDATIONS

In the light of the research results and conclusions, practical experiences of primary school teach-
ers, physical education teachers and coaches, we propose recommendations for the promotion of 
students’ physical activity and the improvement of social integration through physical activity: 

Organized after-school physical activity – sports schools, physically active after-school activi-
ties (basketball, soccer, dance, etc.) can significantly increase students’ physical activity levels. Ac-
cording to whO recommendations, Students who attend extracurricular organized physical activity 
sessions are assigned to the physically active group. After the assessment of the current situation, all 
willing students should be able to engage in this activity at school.

The results showed that Greek students are almost twice more physically active in their free 
time than Lithuanian students. It can be assumed that the influencing factor might be the favourable 
climate, allowing the practice of physical activities in the open air. The evaluation of the sedentary 
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time spent showed that Greek students twice less time spend sitting. It is recommended to encourage 
students to engage in a variety of physically active outdoor activities. It is necessary to have more 
vigorous activities that could encourage girls to be physically active.

More emphasis should be put on recreational physical activities to engage aiming at involving as 
many students of different physical fitness levels as possible. high levels of sports performance are 
not for all students. 

In order to increase the time spent being physically active it is recommended to reduce the du-
ration of time spent at the computer and TV. Parents should be made aware of the physical activity 
recommendations, computer time rates, measures provided to limit the time spent at the screen. 

Parental physical activity does not have any significant impact on primary school children’s 
physical activity, but parents who understand the benefits of physical activity to children’s health 
can effectively control the development of the child’s need to be physically active from an early age. 
Thus, increasing the health literacy of parents is one of the most important tasks in order to improve 
students’ physical activity, diets, and to avoid harmful habits.

In primary grades, social connection between students and parents is still very strong. In the up-
per grades, this relationship weakens and the influence of peers starts dominating. Physical activity 
helps to reduce the social exclusion of students. Students involved in organized physical activity from 
primary school easier adapt to social changes in the environment and experience less communication 
difficulties in the upper classes.

In order to improve cooperation between students’ parents, school administration and teachers, it 
is recommended to: 

• More actively involve parents in school organizational activities, 
• Encourage the whole school community, including teachers and administration, to involve in 

sports activities, to cooperate with the social partners,
• Each year every school should implement self-initiated project about mass participation in 

sports.
In order to diversify the educational process and to engage students in vigorous activities it is 

proposed: 
• Analyse physically active favourite activities of students and to offer new, popular activities 

that interested students and matched their physical fitness levels, 
• Primary school teachers should hold more workshops on the issues of physical education and 

health,
• Stimulate interest in non-traditional sports, conduct integrated lessons, use non-traditional 

spaces (bowling, swimming pool, skating rink, shooting, extreme park, climbing systems, 
etc.),

• Organize video previews, discussions and analysis, integrated creative tasks, conversations- 
debates about the key events: the Olympic Games, the championships, festivals, athletes’ 
achievements, etc.,

• Foster the Olympic ideas, integrate Olympism into all courses of the educational process,  
• Organize field trips, watch competitions and tournaments with athlete learning at those scho-

ols,
• Popularize dance as an attractive and effective form of physical education,
• Invite professional athletes to share personal experiences in sport,
• Invite representatives of sports federations to introduce sports and conduct lessons,
• Cooperate with sports clubs, associations, and non-formal education institutions.
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Improving conditions for physical education it is recommended: 
• Take into account parents’ and teachers’ listed reasons hindering the quality of the organi-

zation of physical education activities,
• Allow greater autonomy for teachers looking for a variety of innovative solutions,
• Encourage teachers to participate in physical activity education qualifying events,
• Improve sports facilities, inventory, hygiene conditions,
• Participate in various sports, health promotion projects (availability of funding for events, 

equipment, etc.).

Let sport, physical education and health care become an enjoyable hobby for everybody!

Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai sveikina projekto partnerius iš Graikijos

Pasodintas alyvmedis – draugystės, taikos  
ir bendradarbiavimo simbolis

Projekto pristatymas Kauno rajono savivaldybėje

Atėnų olimpiniame centre


