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ĮŽANGA 
 

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

Vienu iš Comenius Regio partnerysčių projektų konkurso nugalėtojų 2010 m. tapo 
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, 
kuris kartu su Kauno rajono švietimo centru ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazija 
parengė projektą „Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir Lietuvos švietimo 
įstaigose“ (skirta 28759,00 EUR dotacija).  
Projekto partneriai – Italijos Apulia regiono Puglia regiono Švietimo departamentas, 
Francavilla Fontana vidurinė mokykla "V. Lilla“ ir Brindisi Sveikatos apsaugos 
organizacija, atsakinga už prevencines programas. 
Per dvejus projekto vykdymo metus buvo organizuota po du partnerių susitikimus 
Lietuvoje ir Italijoje, dalintasi abiejų regionų gerąja patirtimi bei naudinga informacija, 
atliktas mokinių gyvensenos tyrimas, gilintasi į jo rezultatus, surengta mokinių vaizdo 
konferencija, analizuoti skirtumai tarp šalių, diskutuota apie jų priežastis. Pagal tyrimo 
rezultatų lyginamosios analizės išvadas parengtos metodinės rekomendacijos. Visa 
projekto medžiaga skelbiama interneto puslapyje www.krs.lt, (Projektai, Vykdyti 
projektai, Comenius Regio partnerysčių projektas „Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir 
Lietuvos švietimo įstaigose“). 
Tikimės, kad šiame leidinyje pateiktais tyrimo duomenimis ir metodinėmis 
rekomendacijomis pasinaudos mokyklų administracijos, Vaiko gerovės komisijos, 
visuomenės sveikatos specialistai, mokytojai, klasių auklėtojai ir kuratoriai, su aktualia 
informacija bus supažindinti mokiniai ir jų tėvai, ieškoma bendrų sveikatos problemų 
sprendimo būdų.  
Visiems linkime geros sveikatos! 
 
         Leidinio rengėjai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekto veikla finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja 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 
 

Europos Komisijos finansuojami Comenius Regio veiklos projektai remia tarpre-

gioninį bendradarbiavimą švietimo srityje Europoje, skatina tikslinį bendradarbiavimą 

tarp partnerinių institucijų [1]. Bendradarbiavimas vyksta aiškiai apibrėžta, abiem 

partneriams-regionams aktualia tema. Ši veikla projektų partneriams padeda dalintis 

gerąja patirtimi bei praktika, susipažinti su mokymosi bei mokymo pavyzdžiais partne-

rinėje šalyje. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, 

Kauno rajono švietimo centro ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos parengtas 

projektas „Sveikatos kultūros ugdymas Italijos ir Lietuvos švietimo įstaigose“ tapo 

Comenius Regio partnerysčių projektų 2010 m. konkurso nugalėtoju.  

Kauno rajonui bendradarbiaujant su Italijos Puglia regionu siekiama aktualizuoti 

sveikos gyvensenos ugdymo svarbą švietimo įstaigose, ieškoma būdų, kaip formuoti 

geresnius jaunų žmonių gyvenimo įgūdžius ir gebėjimus reguliuoti savo sveikatą. 

Bendradarbiaujant siekiama pasidalinti sveikos gyvensenos kultūros ugdymo gerąja 

patirtimi įvairiose sveikatos stiprinimo srityse: stiprinant fizinį aktyvumą, propaguojant 

sveiką mitybą, kuriant sveiką aplinką, vykdant žalingų įpročių prevenciją. Šis 

bendradarbiavimo projektas skatina regionų administracijas skirti didesnį dėmesį sveikos 

gyvensenos ugdymo politikos plėtotei, stiprina mokinių ir mokytojų pilietinę atsakomybę 

kuriant sveiką ir saugią aplinką, formuoja europietišką sąmoningumą. 

Pagrindinės projekto veiklos: dalijimasis sveikatos švietimo politikos formavimo 

patirtimi, seminarai mokytojams, sveikatos ugdymo konferencijos, metodinių reko-

mendacijų rengimas, plakatų-kalendorių leidyba, mokinių apklausos, vaizdo konfe-

rencija mokiniams ir kita. 

Kita vertus, Italija (nuo 2002 m.) ir Lietuva (nuo 1994 m) yra Pasaulio Sveikatos 

organizacijos vykdomo projekto „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos 

tyrimai“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) dalyvės. Naudojant tobulą, 

standartizuotą tyrimų metodiką per pastarąjį dešimtmetį buvo sukaupta gausi medžiaga 

apie šių šalių jaunų žmonių gyvenseną, išanalizuoti jos pokyčiai, išaiškintos vyraujančios 

problemos. Sukauptos medžiagos pagrindu parengtos plačiajai visuomenei prieinamos 
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ataskaitos ir rekomendacijos nubrėžti pagrindines sveikatos politikos mokyklose forma-

vimo gaires. Atsižvelgdami į šio tarptautinio projekto patirtį, Kauno rajono ir Puglia 

regiono partneriai pasiūlė atlikti panašų mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimą bendra-

darbiaujančių regionų mokyklose. Taikant HBSC tyrimų metodologiją, mokinių apklausa 

atlikta 2011 m. vasario-kovo mėnesiais Kauno rajono ir Puglia regiono Brindisi provin-

cijos mokyklose.  

Šioje apžvalgoje pateikiama išsami atliktos mokinių apklausos duomenų analizė. 

Vykdant šią analizę atkreiptas dėmesys į pagrindinius jaunų žmonių gyvensenos kompo-

nentus bei socialinę bei kultūrinę aplinką, kuri neabejotinai veikia asmens ir bendruo-

menės veiklos efektyvumą ir kokybę. Šiuo požiūriu ypač vertinga buvo sugretinti pro-

jekto partnerių surinktą medžiagą su abiejų šalių – Italijos ir Lietuvos – duomenimis. 

 

Tyrimo tikslas – atskleisti bendradarbiaujančių regionų mokinių sveikatos ir elgesio 

problemas, siekti, kad į jas atkreiptų dėmesį abiejų pusių regioninio ir nacionalinio lygio 

sveikatos ir švietimo vadovai.  

 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti subjektyvios sveikatos įvertinimo ir pagrindinių sveikatą veikiančių 

veiksnių paplitimo tarp Italijos ir Lietuvos penkiolikmečių mokinių pokyčius 

2002–2010 m. 

2. Palyginti Brindisi provincijos (Italija) ir Kauno rajono (Lietuva) mokinių 

sveikatą ir ją veikiančių gyvensenos veiksnių paplitimą. 

3. Palyginti Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių sveikatos ir 

gyvensenos rodiklius atitinkamai su visos Italijos ir visos Lietuvos mokinių 

sveikata ir gyvensena. 

4. Atskleisti pagrindines partnerių mokyklose esančias mokinių gyvensenos ir 

sveikatos problemas, išryškinti jų panašumus ir skirtumus. 
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TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI 

 

Atsižvelgus į pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Italijos Puglia regiono 

partneriais ir tarptautinio HBSC tyrimo patirtį, buvo nuspręsta tyrimą vykdyti tarp 

devintos ir vyresnių klasių mokinių.  

Skaičiavimai rodo, jog norint įvertinti tiriamų veiksnių dažnį, ne mažesne kaip 10 

proc. absoliutine paklaida ir 95 proc. patikimumu, bei įvertinus tai, kad vykdant 

apklausas mokykloje vidutiniškai dalyvauja 80 proc. mokinių, kiekvienoje grupėje pagal 

lytį ir amžių reikalinga atsirinkti ne mažiau kaip 140 tiriamųjų. Todėl tiriamųjų imtį 

turėjo sudaryti 280 kiekvienos klasės mokinių abiejų partnerių mokyklose.  

Puglia regione (Italija) tyrimas vyko Brindisi provincijos Frankavila Fontana ir 

Orija miestelių mokyklose (1 pav.). Šiuose miesteliuose gyvena (2011 m.), atitinkamai 

36,4 tūkst. ir 15,4 tūkst. (iš viso 51,8 tūkst.) gyventojų. Dalyvauti tyrime buvo pakviesti 

trijų šios provincijos mokyklų (licėjų) mokiniai. Tyrime dalyvavo iš viso 576 mokiniai (1 

lentelė). Atsako dažnis apie 80 proc.  

 

 
1 pav. Puglia regionas ir jo provincijos Italijos žemėlapyje 

 

Brindisi provincija 
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Kauno rajone 2011 m. gyveno 89,2 tūkst. gyventojų. Iš 26 šio rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų atsitiktiniu būdu buvo atrinkta 15 mokyklų. Atlikus tyrimą šiose 

mokyklose, buvo surinkta iš viso 750 kokybiškai užpildytos anketos. Apytikriai 

skaičiavimai parodė, kad atsako dažnis buvo apie 78 proc. nuo dalyvauti tyrime pakviestų 

mokinių skaičiaus (nedalyvavimo priežastys: tyrimo dieną nebuvo mokykloje – 18 proc., 

nesugebėjo užpildyti anketos arba atsisakė dalyvauti tyrime – 5 proc.). Tyrime 

dalyvavusios mokyklos ir ištirtų mokinių skaičius pagal mokyklas pateiktas 2 lentelėje. 

Tyrimas buvo vykdomas naudojant tarptautinės studijos „Mokyklinio amžiaus 

vaikų gyvensena ir sveikata“ (angl. Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) 

metodologiją [2–5]. Esminis jos principas – anoniminė 11, 13 ir 15 metų mokinių 

apklausa, naudojant standartizuotą anketą [6,7]. Naudoti anketą šiame tyrime buvo gautas 

Italijos ir Lietuvos mokslininkų, atsakingų už tarptautinio HBSC tyrimo vykdymą savo 

šalyse, sutikimas. Iš šios anketos buvo panaudoti klausimai apie savo sveikatos ir 

laimingumo vertinimą, mitybą, fizinį aktyvumą, pasyvų laisvalaikio leidimą, žalingus 

įpročius (rūkymą, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimą), lytinę elgseną, patyčias tarp 

mokinių, šeimos struktūrą, santykius su tėvais ir kt. Partneriai iš Italijos pasiūlė į anketą 

įtraukti papildomų klausimų, kurie padėtų įvertinti mokinių požiūrį į mokyklą ir mokyk-

loje iškylančių problemų sprendimą.  

Atsakant į anketų klausimus tiriamiesiems reikėdavo išrinkti, jų nuomone, 

labiausiai tinkamus pasiūlytus atsakymus. Anketa buvo parengta tokiu būdu, kad 

užtikrintų tiriamųjų anonimiškumą. Mokinių apklausai naudota kompiuterizuota apklau-

sos sistema; klausimai tiriamiesiems buvo pateikiami kompiuterio ekrane, o mokinių 

atsakymai buvo betarpiškai fiksuojami tyrimo duomenų bazėje. 

Tyrimas įvyko 2011 m. vasario-kovo mėn. Vykdyti mokinių apklausas padėjo 

klasių auklėtojai bei mokyklų visuomenės sveikatos specialistai. Jų buvo prašoma laikytis 

nurodymų, pateiktų apklausos vykdymo instrukcijoje. Tyrime dalyvavusių mokinių 

anonimiškumas buvo visapusiškai užtikrintas. 

Brindisi provincijos ir Kauno rajono ir mokinių apklausos duomenys buvo palyginti 

su visos Italijos ir visos Lietuvos penkiolikmečių mokinių apklausos duomenimis, 

surinktais 2010 m. vykdant tarptautinį HBSC tyrimą.  
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1 lentelė. Tyrime dalyvavusios Brindisi provincijos (Italija) mokyklos ir jose 

ištirtų mokinių skaičius  

 
Mokykla Ištirtų mokinių skaičius 

Liceo Classico 194 

Liceo Scientifico 283 

Liceo Scientifico-Tecnologico (o delle 
Scienze Applicate) 

99 

IŠ VISO 576 

 
 
2 lentelė. Tyrime dalyvavusios Kauno rajono (Lietuva) mokyklos ir jose ištirtų 
mokinių skaičius  
 

Mokykla Ištirtų mokinių skaičius 

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija 131 

Babtų gimnazija 44 

Domeikavos gimnazija 57 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 101 

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija 126 

Raudondvario gimnazija 65 

Vilkijos gimnazija 28 

Čekiskės Prano Dovydaičio vidurinė 
mokykla 

24 

Garliavos Jonučių vidurinė mokykla 95 

Garliavos vidurinė mokykla 2 

Lapių pagrindinė mokykla 16 

Mastaičių pagrindinė mokykla 19 

Saulėtekio Antano Mackevičiaus 
pagrindinė mokykla 

10 

Šlienavos pagrindine mokykla 16 

Zapyškio pagrindinė mokykla 16 

IŠ VISO 750 
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Tarptautinis mokyklinio amžiaus (11, 13 ir 15 metų) vaikų gyvensenos ir sveikatos 

tyrimas HBSC vykdomas kas ketveri metai, kas kartą vis didesniame Europos šalių 

skaičiuje (2009/2010 mokslo metais tyrimas buvo įvykdytas 40 šalių). Lietuva į šį tyrimą 

įsijungė 1994 m. ir nuo to laiko kartu su kitomis šalimis jau yra atlikusi penkias 

nacionalines mokinių apklausas: 1994 m. (n=5428) [8], 1998 m. (n=4513) [9], 2002 m. 

(n=5645), 2006 m. (n=5632) ir 2010 m. (5336). Italija į šį tyrimą įsijungė kiek vėliau – 

2002 m., todėl šioje šalyje buvo atliktos tik trys nacionalinės mokinių apklausos: 2002 m. 

(n=4386), 2006 m. (n=3951) ir 2010 m. (4837). Nežiūrint, kad Lietuvoje surinkta daugiau 

duomenų, tačiau šioje apžvalgoje nacionalinių duomenų pokyčius abiejose šalyse 

pateiksime vienodai – nuo 2002 metų. Išsamias šių tyrimų ataskaitas galima rasti PSO 

leidiniuose [3–5].  

3 ir 4 lentelėse pateiktas tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių tirtose mokinių 

grupėse. Dauguma tiriamųjų mokėsi devintoje ir vienuoliktoje klasėse, o Brindisi 

provincijoje – ir tryliktoje klasėje. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį abiejų partnerių 

duomenyse  buvo panašus: HBSC tyrime berniukų ir mergaičių santykis buvo artimas 

vienetui, tačiau regioniniuose tyrimuose – ir Brindisi provincijoje, ir Kauno rajone tyrime 

dalyvavusių mergaičių dalis buvo didesnė nei berniukų. Šiuose tyrimuose taip pat buvo 

tiriamųjų pasiskirstymo pagal amžių (klases) skirtumai, todėl palyginant duomenis buvo 

taikoma standartizacija pagal amžių.  

Apskaičiavus tiriamųjų amžių, rasta, kad Brindisi provincijoje ir Kauno rajone 

ištirtų mokinių amžiaus vidurkiai idealiai sutapo (5 lentelė). Tačiau nustačius tiriamųjų 

amžių pagal klases (6 lentelė), paaiškėjo, kad tarp Italijos ir Lietuvos tos pačios klasės 

mokinių yra vienerių metų skirtumas. Tai paaiškinama tuo, kad Italijoje vaikai pradeda 

lankyti mokyklą būdami 6 metų [10]. 
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3 lentelė. Ištirtų mokinių skaičius Italijos (HBSC tyrimas) ir Brindisi provincijos 
mokyklose, priklausomai nuo lyties ir amžiaus 
 

Italija, 
2002 m. 

Italija, 
2006 m. 

Italija, 
2010 m. 

Brindisi 
provincija, 

2011 m. 

 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Berniukai:       232 40,3 
9 klasė 541 44,3 678 50,8 764 49,4 94 40,5 
10 klasė         
11 klasė       86 37,1 
12 klasė         
13       52 22,4 

Mergaitės:       344 59,7 
9 klasė 679 55,7 657 49,2 782 50,6 135 39,2 
10 klasė       2 0,6 
11 klasė       94 27,3 
12 klasė       2 0,6 
13       111 32,3 

 
 
 
4 lentelė. Ištirtų mokinių skaičius Lietuvos (HBSC tyrimas) ir Kauno rajono 
mokyklose, priklausomai nuo lyties ir amžiaus 
 

Lietuva, 
2002 m. 

Lietuva, 
2006 m. 

Lietuva, 
2010 m. 

Kauno 
rajonas, 
2011 m. 

 

n proc. N proc. n proc. n proc. 

Berniukai:       327 43,6 
9 klasė 981 51,5 940 50,5 945 52,7 208 63,6 
10 klasė 10 3,1 
11 klasė 101 30,9 
12 klasė 8 2,4 

Mergaitės: 423 56,4 
9 klasė 923 48,5 921 49,5 847 47,3 240 56,7 
10 klasė 12 2,8 
11 klasė 146 34,6 
12 klasė 25 5,9 
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5 lentelė. Brindisi provincijoje ir Kauno rajone ištirtų mokinių amžiaus 

charakteristikos  

 
 Brindisi provincija  

(Italija) 
Kauno rajonas 

(Lietuva) 
Populiacija (2011) 51,8 tūkst. 89,2 
Ištirta mokinių 576 750 
Tiriamųjų amžiaus 
- vidurkis 

 
16,21±1,74 

 
16,21±1,15 

- mediana 16,25 15,83 
- minimalus 11 10 
- maksimalus 20 19 
 
 
6 lentelė. Brindisi provincijoje ir Kauno rajone ištirtų mokinių amžius pagal klases 
 

Klasė  
9 10 11 12 13 

Brindisi provincija (Italija) 
Ištirta mokinių 229 2 180 2 163 
Amžiaus vidurkis 14,40  16,49  18,43 
Kauno rajonas (Lietuva) 
Ištirta mokinių 448 22 247 33  
Amžiaus vidurkis 15,42  17,38   

 

Vertinant gyvensenos ypatumus taip pat svarbu atsižvelgti į tiriamųjų socialines 

ekonomines charakteristikas. Šiame tyrime buvo išsiaiškinama apie šeimų, kuriose 

gyvena tiriamieji vaikai, turtingumą. Šis rodiklis buvo nustatytas dviem būdais: 

objektyviai (išsiaiškinus, ar šeima turi automobilį, kompiuterį, atskirą kambarį vaikui, 

kiek dažnai iškylauja ir pan.) [4,11] bei subjektyviai, uždavus tiriamajam klausimą, kiek, 

jo nuomone, lyginant su kitomis šeimomis, jo šeima yra turtinga. Abiem atvejais šeimos 

buvo suskirstytos į mažiau turtingas, vidutiniškai turtingas ir labiau turtingas.  

7 lentelėje palyginta Italijos ir Lietuvos HBSC tyrime dalyvavusių mokinių šeimų 

socialinė ekonominė charakteristika. Iš pateiktų duomenų matyti, kad abu šeimos 

turtingumo vertinimo kriterijai – objektyvus ir subjektyvus – rodo tą pačią išvadą: 

Lietuvos vaikai reikšmingai dažniau negu Italijos gyvena neturtingose šeimose ir 

reikšmingai rečiau, turtingose šeimose.  
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7 lentelė. Italijos ir Lietuvos mokinių šeimų socialinių ekonomių charakteristikų 
palyginimas, remiantis HBSC tyrimo duomenimis 

 
Italija, 
2010 m. 

Lietuva, 
2010 m. 

 

n proc. n proc. 
Objektyviai vertintas šeimos turtingumas: 
 mažiau turtinga  

 
166 

 
11,0 

 
412 

 
23,4 

 vidutiniškai turtinga 605 40,2 777 44,2 
 daugiau turtinga  734 48,8 569 32,4 
 χ2 = 128; lls = 2; p<0,001 
Subjektyviai vertintas šeimos turtingumas: 
 mažiau turtinga  

 
144 

 
9,4 

 
360 

 
20,2 

 vidutiniškai turtinga 703 46,1 968 54,4 
 daugiau turtinga  677 44,4 453 25,4 
 χ2 = 160; lls = 2; p<0,001 

 

 

8 lentelė. Brindisi provincijos (Italija) ir Kauno rajono (Lietuva) mokinių šeimų 
socialinių ekonomių charakteristikų palyginimas 

 
Brindisi 

provincija, 
2011 m. 

Kauno  
rajonas, 
2011 m. 

 

n proc. n proc. 
Objektyviai vertintas šeimos turtingumas: 
 mažiau turtinga  

 
68 

 
11,8 

 
106 

 
14,2 

 vidutiniškai turtinga 280 48,6 284 37,9 
 daugiau turtinga  228 39,6 359 47,9 
 χ2 = 15,23; lls = 2; p<0,001 
Subjektyviai vertintas šeimos turtingumas: 
 mažiau turtinga  

 
41 

 
7,1 

 
144 

 
19,2 

 vidutiniškai turtinga 244 42,4 410 54,7 
 daugiau turtinga  291 50,5 196 26,1 
 χ2 = 96,85; lls = 2; p<0,001 

 

Įvertinę Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių socialines šeimų 

charakteristikas, radome, kad subjektyvi mokinių nuomonė šiuose regionuose nedaug 

skyrėsi nuo visos šalies mokinių, dalyvavusių HBSC programoje, nuomonės. Tai rodytų, 

kad Kauno rajono mokinių šeimų socialinė ekonominė padėtis yra prastesnė nei tyrimo 

partnerių iš Italijos. Tačiau objektyviai įvertintas šeimų turtingumas tokiai išvadai 

prieštarauja, nes beveik pusė (47,9 proc.) Kauno rajono mokinių – tai dažniau nei 
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Brindisi provincijoje – surinko aukštus šeimos turtingumo balus (šeima turi kompiuterį, 

automobilį ir kt.).  

Tyrime dalyvavusių mokinių šeimų socialinės ekonominės padėties, vertintos 

objektyviuoju būdu, palyginimas pateiktas 2 pav. Pastebima, kad Italijoje yra didesnis 

negu Lietuvoje aukštos socialinės ekonominės padėties šeimų procentas. Brindisi 

provincijos duomenys reikšmingai nesiskyrė nuo Italijos, tačiau Kauno rajone buvo 

didesnis negu Lietuvoje aukštos socialinės ekonominės padėties šeimų procentas, kuris 

buvo netgi didesnis už visos Italijos atitinkamą rodiklį.  

 

12,6

11,8

22,6

14,2

42,9

48,6

45,6

37,9

44,6

39,6

31,8

47,9

0 20 40 60 80 100

žema vidutinė aukšta

Italija, 2010

Kauno r. (Lietuva), 2011

Brindisi pr. (Italija), 2011

Lietuva, 2010

Šeimos socialinė ekonominė padėtis:

ABI LYTYS

proc.

 
 

2 pav. Tyrime dalyvavusių mokinių šeimų socialinės ekonominės padėties 
palyginimas 

 

Nustatytieji socialinės ekonominės padėties skirtumai gali būti svarbūs lyginant 

programos partnerių ir šalių duomenis. Pavyzdžiui, yra pastebėta, kad aukštesnė socialinė 

ekonominė šeimų padėtis turi reikšmės sveikesnei vaikų mitybai [12,13], didesniam 

fiziniam aktyvumui [14] ir kitiems gyvensenos veiksniams [3–5].  

Duomenų analizė atlikta su programine įranga SPSS (17 versija). Apskaičiuota 

požymių pasikartojimo dažniai (procentai), vidurkiai, lentelės. Statistinių hipotezių 

vertinimui, priklausomai nuo duomenų pobūdžio, buvo taikytas χ2 ir z statistiniai 

kriterijai. Taikyti trys statistinių išvadų reikšmingumo lygiai: p≤0,05 (reikšminga), 

p≤0,01 (labai reikšminga) ir p≤0,001 (ypatingai reikšminga).  



 
 

16

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 
 

Socialinis kontekstas 

 

a) Bendravimas su tėvais 

Šeima yra vaiko asmenybės vystymosi ir socializacijos pagrindas [15]. Atviras, 

nuoširdus tėvų ir vaiko bendravimas laikomas svarbiu veiksniu, apsaugančiu paauglį nuo 

sveikatai žalingos elgsenos, dažniausiai pasireiškiančios rūkymu bei alkoholio vartojimu 

[16]. Atlikti tyrimai rodo, kad sutrikęs vaiko bendravimas su tėvais, nenoras kalbėti apie 

jam iškilusias problemas didina riziką vartoti psichotropines medžiagas abiejų lyčių 

vaikams [17], tuo tarpu kartu su tėvais praleistas laikas ir dažnas bendravimas su jais yra 

glaudžiai susiję su retesniu alkoholio ir tabako vartojimu [18]. Ryšium su tuo tėvų ir 

vaikų harmoningo bendravimo skatinimas yra keliamas kaip vienas svarbiausių 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programų uždavinių [19–21].  

Ankstesni mūsų tyrimai [22] parodė, kad paauglių bendravimas su tėvais skiriasi 

tarp lyčių. Su tėvu lengviau bendrauja berniukai, su motina – mergaitės, tačiau su motina 

abiejų lyčių paaugliai bendrauja lengviau negu su tėvu ir skirtumas tarp paauglių lyčių 

nėra toks didelis kaip bendravimo su tėvu atveju. Darnaus ir atviro paauglių, ypač 

mergaičių, bendravimo su tėvais stoka didina jų rūkymo ir alkoholio vartojimo riziką. Kai 

kuriais atvejais šis poveikis pasireiškė stipriau nei vieno biologinių tėvų trūkumas 

šeimoje.  

Tėvų bendravimas šeimoje su vaikais buvo vertinamas remiantis mokinių 

atsakymais į klausimą: „Ar tau lengva kalbėtis su šiais žmonėmis (tėvu, motina) apie 

dalykus, kurie tau yra labai svarbūs ir tave jaudina?“ Galimi atsakymai į šį klausimą 

buvo: labai lengva; lengva; sunku; labai sunku, kurie buvo perskirstyti į: „lengva“ ir 

„sunku“.  

HBSC tyrimo (2010 m.) duomenimis, penkiolikmečių bendravimo su tėvu ir motina 

pobūdis tarp Italijoje ir Lietuvoje surinktų duomenų reikšmingai nesiskyrė (3 pav.). Kad 

su tėvu bendrauja lengvai, pareiškė 61,7 proc. Italijos ir 66,8 proc. Lietuvos 

penkiolikmečių berniukų. Bendrauti su motina sekėsi didesnei negu su tėvu daliai 

berniukų: 69,4 proc. Italijoje ir 72,0 proc. Lietuvoje. Brindisi provincijos ir Kauno rajono 
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berniukams bendrauti su tėvais sekėsi geriau negu HBSC tyrime ištirtiems penkio-

likmečiams (bendravimo su motina atveju, skirtumas tarp Brindisi provincijos ir Italijos 

rodiklių buvo statistiškai reikšmingas). 

Lengvai bendrauti su tėvu sekėsi tik kas trečiai penkiolikmetei mergaitei (Italijoje 

37,7 proc., Lietuvoje 41,6 proc.). Tačiau projekto partnerių mokyklose tokių mergaičių 

dalis buvo reikšmingai didesnė (atitinkamai 47,8 proc. ir 47,4 proc.). Bendrauti su motina 

mergaitėms buvo lengviau negu berniukams. Tai buvo būdinga ir Italijos, ir Lietuvos 

paaugliams, tačiau Brindisi provincijos paaugliai šiuo požiūriu išsiskyrė.  

 

Italija Lietuva

37,7 61,7

76,1

72,7

41,6

0

72,0

69,4

66,8
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Mergaitės Berniukai
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tėvu

Su
motina (75,9)

(82,8)

(68,4)

(67,8)

(81,5)

(78,2)

(47,4)

(47,8)

 
 

3 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie lengvai bendrauja su tėvu ir motina, dalis 
(proc.) Italijoje ir Lietuvoje pagal HBSC (2009/2010) tyrimo duomenis. 

Vertikalios linijos-stulpeliai ir duomenys skliaustuose vaizduoja  
Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus  

 

 

b) Artimi draugai 

Artimi draugai paauglio gyvenime užima svarbią vietą. Kadangi dauguma 

vienmečių šiame amžiaus tarpsnyje išgyvena panašias problemas, todėl tarp bendraamžių 

lengviausia rasti emocinį palaikymą ir supratimą. Ypač svarbu turėti draugų, pritariančių 

jų mintims, pasirinkusių tas pačias vertybes. Jie padeda paaugliui pasijusti asmenybe, 

įgauti pasitikėjimą savo jėgomis [23,24]. Neturint artimų draugų, paaugliams dažniau 



 
 

18

kyla fizinių ir psichinių problemų. Paaugliai, kurie nepritampa prie bendraamžių, 

dažniausiai užsidaro nuo jų, būna prislėgti, iš jų dažniau tyčiojamasi [25–28]. 

Tarptautinis duomenų palyginimas parodė, kad lietuviai paaugliai yra linkę turėti 

daugiau artimų draugų nei italai. 4 pav. parodyta, kokia dalis paauglių turi tris ir daugiau 

artimų draugų. Paaugliai labiau yra linkę bendrauti su tos pačios lyties bendraamžiais – 

berniukai su berniukais, mergaitės su mergaitėmis. Palyginti didelė dalis berniukų 

nurodė, kad turi ir daug artimų draugių, tačiau tarp mergaičių, nurodžiusių, kad turi daug 

artimų draugų berniukų, buvo žymiai mažesnė dalis.  

Apklausus Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinius buvo gauti labai panašūs 

duomenys. Italijoje surinkti regioniniai ir nacionaliniai duomenys taip pat buvo labai 

panašūs. Tačiau mokinių, turinčių daug draugų, dalis Kauno rajone buvo reikšmingai 

mažesne nei HBSC tyrime ištirtų Lietuvos paauglių. 

 

Italija Lietuva

36,1 74,1

74,1

58,5

54,0

0
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4 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie turi daug (tris ir daugiau) vienos ir kitos lyties 

draugų, dalis (proc.) Italijoje ir Lietuvoje pagal HBSC (2009/2010) tyrimo 
duomenis. 

Vertikalios linijos-stulpeliai ir duomenys skliaustuose vaizduoja  
Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus  
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c) Bendravimas su draugais 

Didžiajai daugumai paauglių aptarti svarbius klausimus su tos pačios lyties draugais 

nėra sunku (5 pav.). Tai vienodai sekėsi ir berniukams, ir mergaitėms. Palyginus Italijos 

ir Lietuvos penkiolikmečius, pastebima, kad italams tai sekėsi geriau nei lietuviams, 

nepriklausomai nuo partnerių, su kuriais bendraujama, lyties. Toks pat dėsningumas ir 

labai panašūs procentiniai dydžiai rasti ištyrus Brindisi provincijos bei Kauno rajono 

mokyklų mokinius.  

 

Italija Lietuva

86,4 80,4
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81,0

0
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5 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie lengvai bendrauja su tos pačios ir su 

priešingos lyties bendraamžiais, dalis (proc.) Italijoje ir Lietuvoje pagal HBSC 
(2009/2010) tyrimo duomenis. 

Vertikalios linijos-stulpeliai ir duomenys skliaustuose vaizduoja  
Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus  

 

Palyginus šiuos duomenis su paauglių bendravimo su tėvais duomenimis, matyti, 

kad paaugliai yra labiau linkę aptarti juos jaudinančias problemas su bendraamžiais nei su 

tėvais. Šie pastebėjimai skatina daryti išvadą, kad paaugliams bendraamžių pagalba yra 

labai reikšminga, iš bendraamžių lengviausia sulaukti emocinio palaikymo ir supratimo 

 

d) Telefonas ir internetas  

Tiriamųjų paauglių klausėme: „Ar dažnai kalbiesi su draugais telefonu, siunti jiems 

trumpąsias žinutes (SMS) arba bendrauji internetu?“ Vertinimo kriterijumi pasirinkome 
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atsakymus „kasdien“ ir „5 ar 6 dienas per savaitę“, t.y. tuos atvejus, kai bendraujama su 

draugais nurodytomis komunikacijos priemonėmis beveik kasdien. Tokių atsakymų 

procentas tarp Italijos ir Lietuvos paauglių, ištirtų HBSC studijoje bei 

bendradarbiaujančių regionų tyrime, pateiktas 6 pav. Matome, kad dauguma paauglių 

tokiomis bendravimo priemonėmis naudojasi labai dažnai, o tokių mergaičių dalis 

didesnė nei berniukų. Lyginant Italiją ir Lietuvą reikšmingų skirtumų nenustatyta, tačiau 

Brindisi provincijos mokiniai šiuo požiūriu buvo aktyvesni už Kauno rajono mokinius. 

 

85,7 70,4

87,5

0

76,6

4020 100020 60 8040100 6080

Mergaitės Berniukai

Italija
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(79,7)

(88,1)

 
6 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie dažnai (kasdien arba 5-6 dienas per savaitę) 

kalbasi su draugais telefonu, siunčia jiems trumpąsias žinutes arba bendrauja 
internetu, dalis (proc.) Italijoje ir Lietuvoje pagal HBSC (2009/2010) tyrimo 

duomenis. 
Vertikalios linijos-stulpeliai ir duomenys skliaustuose vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus  
 

2011 m. vasario 10 d. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje surengtos vaizdo 

konferencijos su Brindisi provincijos Francavilla Fontana miestelio vidurine mokykla "V. 

Lilla“ mokiniais taip pat buvo diskutuojama apie interneto vietą bendraujant paaugliams. 

Diskusijos dalyviai pripažino, kad internetas jau yra tapęs paauglių kultūros dalimi, tačiau 

jie daug laiko praleidžia nenaudingai tiesiog plepėdami socialiniuose tinklapiuose. 

Bediskutuojant iškilo klausimas – tai kasgi geriau: bendrauti internetu, ar tiesiogiai, 

pavyzdžiui, leidžiant laiką kartu. 

 

e) Kartu praleidžiamas laikas 

Kartu praleidžiamas laikas yra vienas iš draugiškumo rodiklių. Todėl buvo 

pasidomėta, ar dažnai paaugliai kartu leidžia laiką tuoj pat po pamokų ir vakarais.  

Gauti duomenys parodė, kad berniukai linkę po pamokų susitikti su draugais kiek 

dažniau nei mergaitės (7 pav.). Italijoje ir Lietuvoje surinkti duomenys šiuo požiūriu 
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mažai skyrėsi. Tačiau Kauno rajono mokinių apklausa parodė, kad šie reikšmingai rečiau 

nei visoje Lietuvoje arba Brindisi provincijos bendraamžiai susitinka su draugais po 

pamokų. 

Remiantis atsakymais į anketos klausimus, paaiškėjo, kad mergaitės nenusileidžia 

berniukams ir beveik tiek pat dažnai, kaip ir berniukai, vakarus praleidžia su draugais ne 

namuose (7 pav.). Palyginus su italų apklausos duomenimis, atrodo, kad lietuviai 

paaugliai taip elgiasi reikšmingai dažniau. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių 

apklausos duomenys apie vakarus, praleidžiamus kartu su draugais, buvo labai panašūs: 

apie 40-45 proc. paauglių nurodė, kad dažnai (3 ir daugiau vakarų per savaitę) leidžia 

vakarus kartu su draugais. Brindisi provincijoje šie įvertinimai buvo reikšmingai didesni 

už Italijoje stebėtus įvertinimus. 
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7 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie dažnai (tris ar daugiau dienų per savaitę) 
praleidžia laiką su draugais tuoj po pamokų ir vakarais, dalis (proc.) Italijoje ir 

Lietuvoje pagal HBSC (2009/2010) tyrimo duomenis. 
Vertikalios linijos-stulpeliai ir duomenys skliaustuose vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus  
 

Pateiktieji duomenys rodo paauglių poreikį bendrauti bei burtis į grupes. Įvairūs 

autoriai yra pateikę paauglių grupių išsamią charakteristiką [29]. Mūsų tyrimų duomenys 

rodo, jog paauglių vakarų praleidimas ne namuose siejasi su neigiamais veiksniais: 

rūkymu, alkoholinių gėrimų vartojimu, negatyviu požiūriu į mokyklą [5,30]. 
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Subjektyvus savo sveikatos vertinimas 

 

PSO sveikatą laiko produktyvaus gyvenimo resursu, kurio trūkstant neįmanoma 

pasiekti užsibrėžtų gyvenimo tikslų [31]. Paauglystėje, kurios metu būdinga santykinai 

gera sveikata ir žemas mirtingumas, prasta sveikata yra ypač rimtas įspėjimas. Prasta 

sveikata gali paaugliui sutrukdyti jo svajonių išsipildymui ir gali turėti ilgalaikių 

pasekmių užaugus.  

Pasirinkta tyrimo metodika, paremta standartizuota apklausa, leido surinkti duo-

menis, kaip mokiniai patys vertina savo sveikatą. Subjektyvus sveikatos vertinimas, be 

abejo, negali pakeisti objektyvių sveikatos tyrimo metodų, tačiau juos papildo. 

Subjektyvus sveikatos vertinimas laikomas svarbiu gyventojų sveikatos rodikliu ir 

siūlomas naudoti daugelyje tyrimų [32]. Specialistai mano, jog paauglių sveikatos 

vertinimas, pagrįstas subjektyviu savo sveikatos vertinimu, yra gana tikslus ir labiau 

tinkamas, nei tradicinis sergamumo ir mirtingumo vertinimas. Atlikti tyrimai rodo, 

subjektyvus sveikatos vertinimas padeda prognozuoti objektyvią sveikatą užaugus [33].  

Mokinių buvo prašoma apibūdinti savo sveikatą vienu iš 4 atsakymų: “puiki”, 

“gera”, “nelabai gera”, “bloga”. Tolesnėje analizėje pirmosios dvi ir likusios dvi atsa-

kymų kategorijos buvo apjungtos ir pavadintos atitinkamai „gera sveikata“ ir „prasta 

sveikata“.  

Vykdomo tarptautinio tyrimo duomenimis [14], Lietuva priklauso prie tų šalių, 

kuriose palyginti daug mokinių savo sveikatą vertina nepalankiai.  

8 pav. pavaizduoti duomenys rodo, kaip keitėsi Italijos ir Lietuvos penkiolikmečių 

mokinių, nepalankiai vertinusių savo sveikatą, dalis 2002 – 2010 m. Pastebėta, kad nuo 

2002 m. Lietuvos mokinių savo sveikatos vertinimas gerėjo. Pastarojo (2010 m.) tyrimo 

duomenimis, šalies mastu maždaug kas dešimtas berniukas (11,7 proc.) ir kas penkta 

mergaitė (23,6 proc.) savo sveikatą vertino prastai. Italijos mokyklose prastai vertinusių 

savo sveikatą mokinių dalis buvo reikšmingai mažesnė, o šios dalies aiškių kitimo 

tendencijų negalima išskirti. Pastarojo tyrimo duomenimis, prastai savo sveikatą vertino 

6,7 proc. berniukų ir 17,3 proc. mergaičių (p<0,001).  
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8 pav. Prastai vertinusių savo sveikatą penkiolikmečių mokinių dalies pokyčiai  
Italijoje ir Lietuvoje 2002 – 2010 m.  

 

Tyrimai rodo, kad mergaitės yra linkusios prasčiau vertinti savo sveikatą, o 

paauglystės laikotarpiu nusiskundžiančių prastesne sveikata asmenų, ypač mergaičių, 

skaičius su metais didėja [8,9]. Lyginant Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių 

sveikatą, matyti, kad sveikatos vertinimo priklausomybė nuo amžiaus ir lyties yra 

skirtinga: Brindisi provincijos vyresnėse klasėse prastai vertinančių savo sveikatą 

mokinių dalis didėjo; taip pat išryškėjo ir skirtumai tarp lyčių. Kauno rajone stebėta 

priešinga tendencija – su amžiumi tokių mokinių dalis mažėjo, o skirtumas tarp lyčių 

akivaizdus jau nuo devintos klasės (9 pav.). 

Palyginti su kitomis HBSC tyrime dalyvavusiomis šalimis, Italija pateko į pirmąjį 

trečdalį šalių, kuriose tik nedidelė dalis penkiolikmečių nusiskundžia prasta sveikata, gi 

Lietuva pateko į tą šalių skaičių, kurioje prastai vertinusių savo sveikatą mokinių dalis 

buvo vidutinė (10 pav.). Brindisi provincijos berniukų ir mergaičių tyrimo duomenys 

palyginti gerai sutapo su visos savo šalies penkiolikmečių tyrimo duomenimis. Kauno 

rajono berniukų tyrimo duomenys taip pat neišsiskyrė nuo visos Lietuvos tyrimo 

duomenų, tačiau mergaičių, prastai vertinusių savo sveikatą, dalis buvo reikšmingai 

didesnė už Lietuvos dalį (atitinkamai 30,0 proc. ir 23,6 proc.; p<0,05). 
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9 pav. Prastai vertinusių savo sveikatą  mokinių dalies pokyčių priklausomai nuo 
amžiaus Brindisi provincijoje ir Kauno rajone palyginimas, 2011 m.  

 

Makedonija 6,8 
Graikija 8,2 

Šveicarija 11,9 
Čekijos resp. 12,8 

Ispanija 13,7 
Suomija 14,5 

Slovakija 14,6 
Prancūzija 15,9 

Portugalija 17,1 
Italija 17,3 

Norvegija 17,8 
Estija 18,2 

Vokietija 19,2 
Slovėnija 19,3 
Islandija 20,9 
Švedija 21,2 

Airija 21,3 
Austrija 21,4 

Danija 22,2 
Turkija 22,4 
Anglija 22,7 

Kroatija 23,0 
Liuksemburgas 23,1 

Grenlandija 23,3 
Lietuva 23,6 

Olandija 23,8 
Kanada 26,3 

Rumunija 27,4 
Armėnija 28,0 

Belgija 28,2 
Rusija 29,4 

Lenkija 30,7 
Latvija 31,2 
Belgija 31,5 

Vengrija 32,3 
JAV 32,8 

Škotija 34,0 
Velsas 34,5 

Ukraina 46,1 
 

2,5 Makedonija 
6,5 Graikija 
6,7 Italija 
7,1 Ispanija 
8,1 Šveicarija 
8,2 Slovėnija 
8,8 Čekijos resp. 
9,7 Švedija 
9,8 Prancūzija 
9,8 Portugalija 

10,5 Austrija 
11,4 Slovakija 
11,7 Airija 
11,7 Lietuva 
11,9 Vokietija 
12,5 Rumunija 
12,6 Suomija 
13,0 Olandija 
13,5 Kroatija 
13,9 Liuksemburgas 
14,7 Danija 
15,4 Belgija 
15,4 Turkija 
15,5 Estija 
15,7 Armėnija 
15,7 Anglija 
15,7 Latvija 
16,4 Norvegija 
16,8 Kanada 
16,9 Lenkija 
17,8 Islandija 
18,9 Rusija 
19,2 JAV 
19,8 Grenlandija 
20,6 Belgija 
21,1 Velsas 
22,0 Ukraina 
22,3 Vengrija 
22,5 Škotija 
 

1
2

5

3

6

4

7

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11
12
13
14
15
16
17

8
9

10

Mergaitės Berniukai

0 040 2010

%%

31

33
32

34
35

29
30

20 30

36
37
38
39

4030 10

(11,3)

(6,9)

(16,3)

(30,0)

Brindisi provincija Kauno rajonas  
 
10 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie prastai vertino savo sveikatą, dalis pagal HBSC 

(2009–2010) tyrime dalyvavusias šalis. 
Paryškinta Italijos ir Lietuvos duomenys; vertikalios linijos-stulpeliai vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus.  
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Prastai vertinantys savo sveikatą paaugliai dažnai turi konkrečių nusiskundimų. 

Vieni iš jų yra somatinio pobūdžio (galvos skausmas, skrandžio arba pilvo skausmas, 

nugaros skausmas), kiti – psichologinio pobūdžio (irzlumas ir bloga nuotaika, liūdesys ir 

prislėgtumas (depresija), nervinė įtampa ir susirūpinimas (stresas) ir kt.). Visuma tokių 

požymių atspindi jauno žmogaus psichosomatinę savijautą [34–38]. Stebėjimai rodo, kad 

tokio pobūdžio nusiskundimai yra susiję su negatyvia mokyklos gyvenimo patirtimi 

[3,39], pavyzdžiui, patyčiomis [3], pašlijusiais santykiais su bendraamžiais [3,40], 

prastesniu mokymusi [41] ir kt.   

Tiriamųjų buvo prašoma atsakyti, ar dažnai pastarųjų šešių mėnesių laikotarpiu jie 

jautė tokius simptomus: 1) galvos skausmą, 2) skrandžio arba pilvo skausmą, 3) nugaros 

skausmą, 4) liūdesį, prislėgtumą, 5) irzlumą, blogą nuotaiką, 6) nervinę įtampą, susi-

rūpinimą, 7) buvo sunku užmigti, 8) galvos svaigimą, silpnumą. Kiekvienam iš išvardytų 

simptomų penki galimi atsakymai galėjo kisti nuo „beveik kiekvieną dieną“ iki „retai 

arba niekada“. Šioje apžvalgoje domėjomės, kokia dalis mokinių nurodė, kad tokius 

simptomus jaučia dažnai (beveik kiekvieną savaitę arba dažniau). Tokių mokinių dalis 

Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokyklose, priklausomai nuo lyties, pateikta 11 pav. 

Žvelgiant į pateiktus duomenis galima matyti, kad mergaitės dažniau nei berniukai 

yra linkusios nusiskųsti įvairiais negalavimais. Turimi duomenys rodo, kad kas antra 

mergaitė (o kai kuriais atvejai ir daugiau) skundžiasi dažnu galvos skausmu, liūdesiu ir 

prislėgtumu, irzlumu ir bloga nuotaika, jautė nervinę įtampą ir rūpestį. Tokių berniukų 

vidutiniškai buvo trečdalis.  

Lyginant Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinius nesunkiai galima pastebėti, 

kad aukščiau išvardytų labiausiai paplitusių nusiskundimų dažnis buvo reikšmingai 

didesnis tarp Brindisi provincijos mokinių. Šis faktas buvo netikėtas, nes aukščiau 

pateikti duomenys rodo, kad Brindisi provincijos mokiniai palyginti su Kauno rajono 

mokiniais savo sveikatą buvo linkę vertinti geriau.  

Siekdami nustatyti, ar aukštas nusiskundimų įvairiais negalavimais procentas nėra 

išskirtinis Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių požymis, šiuos duomenis 

palyginome su penkiolikmečių mokinių, ištirtų vykdant tarptautinę HBSC studiją, 

duomenimis. Toks palyginimas parodė, kad ištirtųjų regionų mokiniai skundėsi 
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negalavimais tiek pat dažnai, kaip ir atitinkamų šalių (Italijos ir Lietuvos) 

penkiolikmečiai [5].  

 

Brindisi pr. Kauno r.
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11 pav. Psichosomatiniai nusiskundimai tarp Brindisi provincijos ir Kauno rajono 

mokinių 
Atsakymų “beveik kiekvieną dieną”, “dažniau nei kartą per savaitę” arba “beveik kiekvieną savaitę” 

bendras procentas.. 
 

 

Pasitenkinimas gyvenimu 

 

Pasitenkinimas gyvenimu, arba subjektyvus gyvenimo kokybės vertinimas, yra 

neatsiejamas nuo asmens psichikos sveikatos ir leidžia spręsti, ar žmogui būdinga baimė, 

pyktis, depresija, ar jis patenkintas gyvenimu ir yra laimingas visumoje [38].  

Literatūroje rašoma, jog pasitenkinimo gyvenimu būsena yra gana stabilus rodiklis. 

Jis daugiau siejasi su asmenybės savybėmis, savęs vertinimu, tenkinančiais socialiniais 

ryšiais bei gyvenimo įvykių interpretavimo stiliumi, tačiau mažiau priklauso nuo 

neigiamų žmogaus gyvenimo įvykių [3,39,42]. 

Tiriamųjų buvo prašoma atsakyti, kiek jie, galvodami apie savo dabartinį 

gyvenimą, jaučiasi patenkinti savo gyvenimu. Atsakymai į šį klausimą galėjo kisti nuo 0 

balų (mažiausiai patenkinti gyvenimu) iki 10 balų (labiausiai patenkinti savo gyvenimu). 
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Analizuojant duomenis atsakymai buvo grupuojami į dvi grupes: 0 – 5 balai – nepa-

tenkinti gyvenimu (mažiau laimingi); 6 – 10 balų – patenkinti gyvenimu (daugiau 

laimingi).  

HBSC tyrime ištirtų penkiolikmečių, atsakiusių “nepatenkinti gyvenimu”, procento 

kaita 2002–2010 m. pateikta 12 pav. Iš šių duomenų matyti, kad Lietuvos mokiniai savo 

gyvenimą vertina prasčiau nei Italijos mokiniai, bet tyrimo laikotarpiu tokių mokinių 

dalis Lietuvoje mažėjo, o Italijoje, tačiau tik tarp berniukų, didėjo. Pastarojo tyrimo (2010 

m.) partnerių duomenys tapo panašūs: esą nepatenkinti savo gyvenimu pareiškė 15,3 

proc. italų ir 16,5 proc. lietuvių berniukų bei, atitinkamai, 23,5 proc. italų ir 23,8 proc. 

lietuvių mergaičių. 

Italijoje ir Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, mergaitės yra linkusios prasčiau vertinti 

savo gyvenimo kokybę. Pasitenkinimo gyvenimu priklausomybė nuo amžiaus, kaip rodo 

Brindisi provincijos ir Kauno rajono duomenų palyginimas, nebuvo vienareikšmiška (13 

pav.). Brindisi provincijos mokyklose nepatenkintų gyvenimu mokinių dalis akivaizdžiai 

didėjo su amžiumi, tačiau Kauno rajono mokyklose tokio dėsningumo nerasta.  
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12 pav. Penkiolikmečių mokinių, nepatenkintų savo gyvenimu, dalies pokyčiai 
Italijoje ir Lietuvoje 2002–2010 m.  
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13 pav. Mokinių, nepatenkintų savo gyvenimu, dalies pokyčiai priklausomai nuo 
amžiaus Brindisi provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 

 
 

Vertinant duomenis tarptautiniu kontekstu, stebėta, kad Italijos ir Lietuvos 

penkiolikmečių paauglių laimingumas yra labai artimas ir abi šalys patenka į tų šalių 

grupę, kurioje yra didelė dalis nepatenkintų gyvenimu (14 pav.). Standartizavus Brindisi 

provincijos ir Kauno rajono duomenis pagal amžių, šie duomenys gerai sutapo su 

tarptautinio HBSC tyrimo duomenimis. Tačiau kiek labiau išsiskyrė tik Brindisi berniukų 

duomenys: šioje provincijoje nepatenkintų gyvenimu jautėsi tik 9,5 proc. berniukų, kai 

tuo tarpu visos Italijos mastu šis rodiklis siekė 15,3 proc. (p<0,05). Standartizavus 

duomenis pagal amžių, galima spręsti, kad Brindisi provincijos berniukai yra laimingesni 

nei Kauno rajono berniukai (čia nepatenkintų savo gyvenimu dalis buvo reikšmingai 

mažesnė nei Kauno rajone: atitinkamai 9,5 proc. ir 14,1 proc.; p<0,05).  
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4,3 Olandija 
9,4 Belgija 
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10,6 Norvegija 
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Olandija 9,9 
Belgija 12,4 

Suomija 13,2 
Islandija 14,8 
Ispanija 15,6 

Estija 15,7 
Danija 16,2 

Šveicarija 16,4 
Makedonija 16,5 

Škotija 17,5 
Prancūzija 17,5 

Latvija 17,5 
Slovėnija 18,1 

Rusija 19,0 
Vokietija 19,1 
Armėnija 19,3 

JAV 19,4 
Graikija 19,6 

Portugalija 19,9 
Slovakija 20,1 

Norvegija 20,2 
Čekijos resp. 20,2 

Austrija 20,4 
Kanada 21,1 

Airija 21,8 
Anglija 22,2 

Kroatija 22,2 
Liuksemburgas 22,8 

Belgija 23,1 
Švedija 23,5 

Italija 23,5 
Lietuva 23,8 

Vengrija 23,8 
Ukraina 24,9 

Grenlandija 25,5 
Velsas 25,5 

Lenkija 30,7 
Rumunija 31,7 

Turkija 42,4 
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14 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie pareiškė nepasitenkinimą gyvenimu, dalis 
pagal HBSC (2009–2010) tyrime dalyvavusias šalis. 

Paryškinta Italijos ir Lietuvos duomenys; vertikalios linijos-stulpeliai vaizduoja  
Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus.  

 
 

 

Fizinis aktyvumas 

 

Fizinis aktyvumas laikomas viena iš pagrindinių individo fizinės, socialinės ir 

emocinės gerovės sąlygų. Žmogus sukurtas judėti, ir judėjimas turi labai didelę reikšmę. 

Jis gali sumažinti širdies ir kraujotakos sistemos ligų, cukrinio diabeto ir osteoporozės 

riziką, taip pat padeda kontroliuoti kūno svorį ir gerinti psichinę sveikatą [43–45]. 

Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai teigia, kad nepakankamas fizinis aktyvumas 

yra nepriklausomas lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnys, kuris apytikriai kasmet 

lemia 3,2 milijono Žemės rutulio gyventojų mirčių [46].  
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Fizinio aktyvumo reikšmė neabejotinai didelė ir vaikystėje bei paauglystėje. Atlikti 

moksliniai tyrimai pateikia daugybę įrodymų, jog fizinis aktyvumas yra vienas iš 

reikšmingų harmoningo paauglių vystymosi ir sveikatos veiksnių [43,45]. 

Epidemiologiniais tyrimais nustatytos prielaidos apie fizinio aktyvumo ryšius su paauglių 

nutukimu, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, depresijos požymiais ir kt. [47]. 

Šiuolaikinėse fizinio aktyvumo rekomendacijose akcentuojamas sveikatą stiprinantis ir 

ligų riziką mažinantis fizinis aktyvumas; manoma, kad vaikai ir paaugliai turėtų būti 

fiziškai aktyviais kiekvieną dieną vieną valandą ar daugiau [45,48]. Tačiau tarptautinio 

HBSC tyrimo, atlikto beveik 40 Europos ir Šiaurės Amerikos šalių, duomenimis, tiek 

fiziškai aktyvūs būna mažiau nei pusė 11-15 metų paauglių [3–5]. Todėl daugelyje šalių, 

taip pat ir Lietuvoje, didėja susirūpinimas mažu paauglių fiziniu aktyvumu.  

Domėtasi, ar pakankamai mokiniai ne pamokų metu, laisvalaikiu, mankštinasi ir 

sportuoja taip, kad sukaistų ir padažnėtų kvėpavimas.  

Apie tiriamųjų fizinį aktyvumą buvo sprendžiama iš atsakymų į šiuos klausimus:  

1. Ar dažnai ne pamokų metu, laisvalaikiu mankštiniesi ar sportuoji taip, kad 

suprakaituotum, padažnėtų kvėpavimas? Galimi atsakymai: a) kasdien; b) 4-6 kartus per 

savaitę; c) 2-3 kartus per savaitę; d) kartą per savaitę; e) kartą per mėnesį; f) rečiau nei 

kartą per mėnesį; g) niekada.  

2. Kiek valandų per savaitę ne pamokų metu mankštiniesi ar sportuoji taip, kad 

suprakaituotum, padažnėtų kvėpavimas?. Galimi atsakymai: a) nė vienos valandos per 

savaitę; b) apie pusę valandos per savaitę; c) apie vieną valandą per savaitę; d) apie 2-3 

valandas per savaitę; e) apie 4-6 valandas per savaitę; f) 7 ir daugiau valandų per savaitę.  

Remdamiesi atsakymais į šiuos klausimus (toliau vadinamu „kartai-valandos“ 

kriterijumi) tiriamuosius suskirstėme į pakankamai ir nepakankamai fiziškai aktyvius 

[49,50]. Pakankamai aktyviais laikėme tuos mokinius, kurie nurodė, kad laisvalaikiu 

mankštinasi ir sportuoja kasdien arba 4-6 kartus per savaitę ne mažiau kaip 1 valandą per 

savaitę, arba 2-3 kartus per savaitę, tačiau ne mažiau 4-6 valandų per savaitę. Likusieji 

buvo priskirti nepakankamai fiziškai aktyvių grupei (9 lentelė). 
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9 lentelė. Tiriamųjų suskirstymas į pakankamai ir nepakankamai fiziškai aktyvių 
grupes 
 

Trukmė (valandos) Kiek dažnai ir kiek ilgai 
mankštinasi ir sportuoja  7 > 4 – 6 2 – 3 1 1/2 0 

Kiekvieną dieną        

4–6 k/sav.        

2–3 k/sav.        

Kartą per savaitę        

Kartą per mėnesį        

Rečiau nei kartą per  mėnesį        

Niekada        

 
 Pakankamai fiziškai aktyvūs  Nepakankamai fiziškai aktyvūs 

 

Remiantis šiuo kriterijumi ir HBSC duomenimis, surinktais 2002–2010 m., galima 

spręsti, kad apytikriai kas antras Lietuvos penkiolikmetis berniukas ir tik kas penkta šešta 

to paties amžiaus mergaitė yra pakankamai fiziškai aktyvi, o pastaruoju metu tokių 

mokinių dalis turi tendenciją dar labiau mažėti. Italijos penkiolikmečių fizinis aktyvumas 

nedaug skyrėsi nuo bendraamžių iš Lietuvos (15 pav.). Abejose šalyse mergaitės yra 

mažiau fiziškai aktyvios nei berniukai. 
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15 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie pakankamai mankštinasi ir sportuoja, dalies 
pokyčiai Italijoje ir Lietuvoje 2002–2010 m.  

 

16 pav. palygintas Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių fizinis aktyvumas 

įvairiose amžiaus grupėse. Iš šių duomenų matyti, kad Kauno rajono mokinių fizinis 

aktyvumas didesnis negu Brindisi provincijos mokyklų atitinkamų klasių mokinių. Deja, 

tarp abiejų pusių partnerių galima įžvelgti tendenciją, kad su amžiumi fiziškai aktyvių 

mokinių procentas mažėja.  

Palyginę visų HBSC tyrime dalyvavusių šalių duomenis radome, kad Italijos ir 

Lietuvos mergaičių fizinis aktyvumas yra žemas: abi šios šalys patenka į trečdalį šalių, 

kuriose mokinių fizinis aktyvumas yra mažiausias. Berniukų fizinį aktyvumą kitų HBSC 

šalių atžvilgiu galima laikyti vidutišku (17 pav.). Standartizavus duomenis pagal amžių, 

nustatyta, kad Kauno rajono mokinių fizinis aktyvumas (tarp berniukų 48,0 proc., tarp 

mergaičių 19,6 proc.) buvo kiek didesnis negu vidutinis šalies mokinių fizinis aktyvumas 

(tarp berniukų 43,3 proc., tarp mergaičių 17,7 proc.). Brindisi provincijos mokinių fizinis 

aktyvumas (tarp berniukų 32,8 proc., tarp mergaičių 13,7 proc.) buvo reikšmingai 

mažesnis nei vidutinis Italijos berniukų (46,1 proc.) ir mergaičių (19,9 proc.).  
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16 pav. Pakankamai fiziškai aktyvių mokinių dalies pokyčiai priklausomai nuo 
amžiaus Brindisi provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 

 

Islandija 51,3 
Olandija 47,9 
Kanada 43,9 

Norvegija 43,5 
Suomija 36,7 

Danija 35,3 
Vokietija 34,5 

Švedija 30,8 
Škotija 30,4 

Grenlandija 29,8 
JAV 29,4 

Airija 28,9 
Liuksemburgas 27,4 

Šveicarija 27,3 
Belgija 26,2 

Slovakija 25,5 
Belgija 25,4 
Rusija 25,4 
Latvija 25,1 

Slovėnija 24,1 
Graikija 23,3 
Anglija 23,1 

Čekijos resp. 21,9 
Vengrija 21,6 
Ukraina 21,0 

Estija 20,9 
Velsas 20,6 

Austrija 20,4 
Italija 19,9 

Armėnija 19,0 
Prancūzija 17,8 

Lietuva 17,7 
Portugalija 16,5 

Kroatija 15,2 
Rumunija 15,1 

Lenkija 14,5 
Ispanija 13,8 

Makedonija 13,2 
Turkija 8,3 

 

61,8 Olandija 
59,5 Islandija 
57,5 Liuksemburgas 
54,2 JAV 
53,5 Vokietija 
53,4 Kanada 
52,0 Norvegija 
51,8 Ukraina 
51,5 Šveicarija 
51,5 Danija 
49,9 Belgija 
49,4 Vengrija 
48,9 Latvija 
48,6 Slovakija 
48,3 Graikija 
47,1 Grenlandija 
47,0 Prancūzija 
46,9 Škotija 
46,1 Italija 
45,8 Airija 
45,1 Austrija 
45,1 Švedija 
44,9 Belgija 
44,5 Rusija 
44,1 Velsas 
43,3 Lietuva 
43,0 Suomija 
43,0 Slovėnija 
41,3 Kroatija 
41,1 Čekijos resp. 
40,9 Portugalija 
40,7 Armėnija 
39,3 Anglija 
38,7 Lenkija 
35,7 Makedonija 
34,6 Rumunija 
34,5 Estija 
31,7 Ispanija 
29,7 Turkija 

 

1
2

5

3

6

4

7

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11
12
13
14
15
16
17

8
9

10

Mergaitės Berniukai

0 070 2010

%%

31

33
32

34
35

29
30

20 30

36
37
38
39

7030 10

(48,0)

(32,8)

(13,7)

(19,6)

40 50 6050 4060
Brindisi provincija Kauno rajonas  

 
17 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie pakankamai mankštinasi ir sportuoja, dalis  

pagal HBSC (2009–2010) tyrime dalyvavusias šalis. 
Paryškinta Italijos ir Lietuvos duomenys; vertikalios linijos-stulpeliai vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus.  
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Iš pateiktųjų duomenų galima spręsti, kad fizinio aktyvumo rodikliai abiejų tyrime 

dalyvavusių partnerių mokyklose nėra patenkinami, todėl reikėtų skirti didesnį dėmesį 

vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo skatinimui.  

 

Rūkymas 

 

Rūkymas kol kas išlieka viena labiausiai paplitusių priklausomybių pasaulyje 

[51,52]. Jis pripažįstamas didžiausiu išvengiamu rizikos veiksniu sveikatai, ypatingai 

pabrėžiant ankstyvos prevencijos svarbą [53–55].  

PSO jau seniai su nerimu skelbia, kad vis daugiau jaunuomenės rūko [56,57]. Tam 

yra nemažai priežasčių: patraukli cigarečių reklama, įmantrios mados ir vertybės. Vieni 

rūko, nenorėdami išsiskirti iš draugų, antri – geisdami sumažinti įtampą, treti – sekdami 

tėvų pavyzdžiu. Šį nerimą patvirtino ir mūsų duomenys, gauti nustačius rūkymo 

paplitimą Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokyklose.  

Rūkančiais buvo laikomi asmenys, kurie į klausimą: „Ar rūkai šiuo metu?“ atsakė, 

kad rūko “kiekvieną dieną”, “mažiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną” arba 

“rečiau nei kartą per savaitę”.  

Tarptautinio HBSC tyrimų duomenimis Lietuvoje iki 2002 metų rūkymo paplitimas 

sparčiai augo ir tarp berniukų, ir tarp mergaičių [57]. Tuo metu rasta, kad šalies 

mokyklose rūkė beveik kas antras (46,9 proc.) penkiolikmetis berniukas ir beveik kas 

trečia (30,3 proc.) mergaitė (18 pav.). Tačiau 2006 m. rūkymo paplitimas reikšmingai 

sumažėjo iki 33,5 proc. tarp berniukų ir iki 27,0 proc. tarp mergaičių. Paauglių rūkymo 

paplitimo mažėjimas buvo siejamas su mokslu pagrįstų tabako kontrolės priemonių 

įgyvendinimu šalyje [57]. Deja, pastarasis (2010 m.) tyrimas parodė, kad rūkymas yra 

sunkiai įveikiamas žalingas įprotis – jo paplitimas vėl išaugo iki 2002 m. lygio, 

pasiekdamas 42,6 proc. tarp berniukų ir 33,0 proc. tarp mergaičių. Akivaizdu, kad 

Lietuvoje rūkymas labiau būdingas berniukams nei mergaitėms.  

Italijos mokyklose rūkymas paplitęs reikšmingai mažiau negu Lietuvoje. 

Tiriamuoju laikotarpiu (2002 – 2010 m.) rūkančių penkiolikmečių italų dalis nedaug kito 

– vidutiniškai rūkė kas trečias ketvirtas paauglys. Kitas Italijos paauglių rūkymo 

ypatumas – mergaitės rūko dažniau už berniukus (2002 m. p<0,05).  
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18 pav. Rūkančių penkiolikmečių mokinių dalies pokyčiai  
Italijoje ir Lietuvoje 2002–2010 m.  
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19 pav. Rūkančių mokinių dalies pokyčiai priklausomai nuo amžiaus  
Brindisi provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 

 

Rūkymo paplitimas sparčiai auga su amžiumi tarp abiejų lyčių paauglių (19 pav.). 

Kaip ir visoje Italijoje, Brindisi provincijoje taip pat pastebima, kad rūkymo atžvilgiu 

mergaitės nedaug atsilieka nuo berniukų, o 11 klasės mergaitės gerokai aplenkė bendra-

amžius berniukus.  
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Nežiūrint vykdomos šalyje rūkymo kontrolės politikos, Lietuvoje, palyginti su 

kitomis šalimis, paauglių rūkymo paplitimas išlieka didelis. Iš 38 šalių, dalyvavusių 

tarptautiniame HBSC tyrime 2010 m., Lietuvos berniukai pateko į priešpaskutinę 37-tą 

vietą (už lietuvaičius labiau rūkė tik Grenlandijos berniukai) ir mergaitės – į 33-tą vietą. 

Nors Italijos mokiniai rūko reikšmingai mažiau negu Lietuvos, tačiau ir ši šalis pateko tarp 

tų šalių, kuriose paauglių rūkymas yra itin didelis (20 pav.). Ir Brindisi provincijoje, ir 

Kauno rajone rūkančiais prisipažino mažesnė nei šalies mastu paauglių dalis, tačiau 

santykis tarp regionų atitiko rūkymo paplitimo Italijoje ir Lietuvoje santykį. 

 

Armėnija 1,6 
Makedonija 11,8 

Islandija 12,1 
JAV 15,6 

Norvegija 15,8 
Portugalija 16,4 

Kanada 17,5 
Airija 18,9 

Graikija 19,1 
Lenkija 19,2 
Škotija 19,4 

Ukraina 19,8 
Anglija 20,1 
Rusija 20,1 

Šveicarija 21,2 
Rumunija 21,7 

Velsas 21,8 
Olandija 22,3 
Vokietija 22,4 

Estija 23,0 
Belgija 23,1 
Švedija 23,4 

Slovakija 23,4 
Slovėnija 24,5 

Danija 24,7 
Belgija 25,3 

Liuksemburgas 26,6 
Ispanija 28,4 
Suomija 28,5 

Prancūzija 29,7 
Italija 31,2 

Vengrija 31,3 
Lietuva 33,0 
Latvija 33,8 

Čekijos resp. 35,1 
Kroatija 36,4 
Austrija 39,5 

Grenlandija 62,9 
 

13,6 Anglija 
14,3 Armėnija 
15,8 Airija 
16,1 Kanada 
16,3 JAV 
16,7 Makedonija 
16,7 Velsas 
17,0 Islandija 
17,1 Norvegija 
17,1 Švedija 
17,3 Portugalija 
17,3 Škotija 
19,9 Ispanija 
21,0 Lenkija 
21,1 Belgija 
21,7 Graikija 
22,4 Danija 
22,6 Vokietija 
23,2 Olandija 
24,8 Belgija 
25,7 Rusija 
26,1 Slovėnija 
27,1 Suomija 
28,1 Šveicarija 
28,2 Slovakija 
28,4 Estija 
28,5 Prancūzija 
28,6 Liuksemburgas 
29,0 Italija 
29,6 Čekijos resp. 
30,8 Vengrija 
32,0 Rumunija 
33,2 Austrija 
36,4 Kroatija 
36,4 Ukraina 
38,2 Latvija 
42,6 Lietuva 
54,9 Grenlandija 
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20 pav. Rūkančių penkiolikmečių mokinių dalis  

pagal HBSC (2009–2010) tyrime dalyvavusias šalis. 
Paryškinta Italijos ir Lietuvos duomenys; vertikalios linijos-stulpeliai vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus.  
 

 

Pateiktus mūsų tyrimo duomenis patvirtina ir kitas tarptautinis tyrimas. Tai – 

ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) tyrimas, 

skirtas rūkymo, alkoholio ir nelegalių narkotikų vartojimo tarp paauglių analizei [58]. Jo 
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duomenimis, 2007 m. Italijos mokyklose rūkė 34 proc. 15-16 metų amžiaus berniukų ir 

39 proc. mergaičių (mergaitės dažniau nei berniukai!), Lietuvos mokyklose rūkė 39 proc. 

berniukų ir 29 proc. mergaičių. Iš šiame tyrime dalyvavusių 35 šalių pagal rūkymo 

paplitimo mastą Italijos paaugliai užėmė 6 vietą, Lietuvos – 9 vietą. Taigi yra prielaidų 

manyti, kad tarp šių šalių ir bendradarbiaujančių regionų mokyklų mokinių rūkymas yra 

išplitęs. Tai gali patvirtinti ir toks mūsų tyrime nustatytas faktas, kad tarp regionuose 

ištirtų paauglių, berniukai ir mergaitės vienodai dažnai – 43 proc. Italijoje ir 70 proc. 

Lietuvoje (p<0,001) – prisipažino nors kartą jau yra bandę rūkyti.  

 

 

Alkoholinių gėrimų vartojimas 

 

Literatūroje skelbiami duomenys rodo, kad alkoholinius svaigalus vartoja jau 

vienuolikmečiai [3,42,58,59]. Paauglystėje šis įprotis užvaldo labai sparčiai. Pirmą kartą 

vaikai svaigalų dažniausiai paragauja per šventes, kai juos pavaišina jų pačių tėvai [60]. 

Vykdant apklausą mokinių buvo prašyta atsakyti: 

• Ar kada nors yra ragavę alaus, vyno, šampano, degtinės arba kitokių 

alkoholinių gėrimų; 

• Ar dabartiniu metu dažnai geria: a) alaus; b) vyno; c) šampano; d) degtinės 

arba kitų stiprių gėrimų. Nuo 2006 m. šis alkoholinių gėrimų sąrašas buvo 

papildytas nauja populiarėjančia rūšimi – alkoholiniais kokteiliais, tokiais kaip 

Sidras, Mix, Fizz ir pan.;  

• Kiek kartų gyvenime buvo išgėrę tiek, kad pasijuto tikrai apsvaigę. 

Kaip mokiniai atsakė į šiuos klausimus? 

Absoliuti dauguma penkiolikmečių, nepriklausomai nuo lyties ir šalies, teigia, kad 

jau yra ragavę alkoholinių gėrimų. 

Alus – populiariausias jaunimo gėrimas. Paauglystės metais jo vis dažniau 

vartojama (21 pav.). Šis gėrimas ypač populiarus tarp berniukų. Lyginant tyrimo 

partnerius (Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokyklų mokinius) reikšmingų skirtumų 

nepastebėta.  
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21 pav. Mokinių, reguliariai (nors kartą per savaitę) geriančių alų, dalis 
priklausomai nuo amžiaus Brindisi provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 
 

Kitas paauglių dažnai vartojamas alkoholinis gėrimas – konservuoti alkoholiniai 

kokteiliai („alkopopsai“), parduodami neribojant pirkėjų amžiaus, nors juose alkoholio 

yra maždaug tiek pat, kiek ir aluje (šie kokteiliai maišomi su įvairiais stipriaisiais 

gėrimais – degtine, brendžiu, džinu, viskiu ar tekila). Nors rinkoje šie alkoholiniai 

gėrimai rinkoje pasirodė dar neseniai, tačiau mūsų tyrimas rodo, kad jie jau yra 

populiarūs kiek tarp Italijos, tiek ir tarp Lietuvos jaunimo. Berniukai šiuos gėrimus 

vartoja kiek rečiau nei alų, tačiau mergaitės – dažniau, ir šiuo požiūriu jos beveik 

neatsilieka nuo berniukų paauglių (pvz., Kauno rajone šiuos gėrimus reguliariai, t.y. nors 

kartą per savaitę, prisipažino geriančios 17,8 proc. mergaičių, o berniukų – tik 16,8 proc.) 

(22 pav.). 

23 pav. parodyta, koks procentas Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių 

reguliariai, t.y. nors kartą per savaitę, geria bet kurios rūšies alkoholinius gėrimus, 

įskaitant vyną ir stipriuosius alkoholinius gėrimus. Matyti, kad abiejuose regionuose 

alkoholinių gėrimų vartojimo dažnis sparčiai didėja su paauglių amžiumi, o reguliariai 

išgėrinėjančių berniukų dalis yra apie du kartus didesnė nei mergaičių. Taip elgiasi kas 

antras vienuoliktos ir vyresnių klasių berniukas.  
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22 pav. Mokinių, reguliariai (nors kartą per savaitę) geriančių silpnus alkoholinius 
gėrimus („alkopopsus“), dalies pokyčiai priklausomai nuo amžiaus Brindisi 

provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 
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23 pav. Mokinių, reguliariai (nors kartą per savaitę) geriančių bet kuriuos 
alkoholinius gėrimus, dalies pokyčiai priklausomai nuo amžiaus Brindisi 

provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 
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Standartizavus duomenis pagal amžių, rasta, kad reguliariai vartoja alkoholį 43,1 

proc. Brindisi provincijos ir 27,8 proc. Kauno rajono berniukų (p<0,05) bei 22,7 proc. 

Brindisi provincijos ir 14,7 proc. Kauno rajono mergaičių (p<0,05). Taigi Italijos 

partnerių mokyklose alkoholinius gėrimus vartoja žymiai didesnė dalis mokinių nei mūsų 

rajono mokyklose. Šie duomenys nedaug skyrėsi nuo 2010 m. HBSC tyrime ištirtų 

penkiolikmečių – šiame tyrime buvo nustatyta, kad reguliariai alkoholinius gėrimus 

vartoja 38,9 proc. Italijos ir 24,9 proc. Lietuvos berniukų (p<0,05) bei 26,1 proc. Italijos 

ir 16,6 proc. Lietuvos mergaičių (p<0,05). Deja, apie šio rodiklio pokyčius partnerių 

šalyse spręsti negalėjome, nes alkoholinių gėrimų sąrašas, naudojamas kiekvienų metų 

tyrimuose, buvo skirtingas.  

Nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą lydi apsvaigimas. Jo pasikartojimo 

skaičius yra paauglių išgėrinėjimo rodiklis [61]. Siekiant jį įvertinti mokinių buvo 

prašoma atsakyti, kiek kartų per savo gyvenimą jie buvo išgėrę tiek, kad pasijustų 

apsvaigę. Rizikos grupei buvo priskirti tiriamieji, kurie prisipažino kada nors buvę 

apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų du ar daugiau kartų (pripažįstama, kad toks nuotykis 

vieną kartą galėjo nutikti netyčia). 

2002–2010 m. atliktos Lietuvos mokinių apklausos parodė, kad girtumo jausmą du 

ar daugiau kartų gyvenime prisipažino patyrę daugiau nei pusė penkiolikmečių berniukų. 

Tarp lietuvaičių mergaičių šis rodiklis buvo nedaug mažesnis. Pasirodo, kad Lietuvos 

paaugliai yra daug dažniau linkę svaigintis alkoholiniais gėrimais negu jų bendraamžiai 

Italijoje (24 pav.). Nei vienoje, nei kitoje šalyje tyrimo laikotarpiu reikšmingų pokyčių 

nebuvo. Lietuvos HBSC tyrime surinkti duomenys rodo, kad nuo 2002 m. girtaujančių 

paauglių procentas yra daug didesnis negu 1994 arba 1998 m. [59].  
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24 pav. Penkiolikmečių mokinių, buvusių apsvaigusių nuo alkoholio 2 ir daugiau 
kartų, dalies pokyčiai Italijoje ir Lietuvoje 2002–2010 m.  

 

Svaiginimasis alkoholiu sparčiai plinta su amžiumi. Kauno rajono mokiniai 

svaiginasi alkoholiu reikšmingai dažniau nei jų bendraamžiai Italijoje iš Brindisi 

provincijos (25 pav.). 
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25 pav. Mokinių, buvusių apsvaigusių nuo alkoholio 2 arba daugiau kartų, dalies 
pokyčiai priklausomai nuo amžiaus Brindisi provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 
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Tarptautinis duomenų palyginimas parodė, kad bendradarbiaujančios šalys – Italija 

ir Lietuva, – įvertinus kokia dalis paauglių svaiginasi alkoholiniais gėrimais, yra 

priešinguose variacinės eilutės poliuose: Italijoje svaiginasi alkoholiu itin nedidelė dalis 

paauglių, Lietuvoje – itin didelė (tarp berniukų – didžiausia dalis) (26 pav.).  

 

Makedonija 7,8 
Armėnija 8,0 

JAV 13,5 
Italija 14,0 

Islandija 16,4 
Liuksemburgas 17,0 

Olandija 17,5 
Prancūzija 17,9 
Portugalija 18,4 
Rumunija 18,4 

Rusija 18,9 
Graikija 18,9 

Šveicarija 19,9 
Belgija 23,3 
Belgija 23,5 

Ukraina 23,6 
Kroatija 26,0 
Švedija 26,7 
Lenkija 26,8 

Vokietija 27,4 
Norvegija 27,6 

Airija 28,2 
Slovakija 30,7 
Austrija 31,4 
Vengrija 34,4 
Kanada 35,0 
Anglija 35,9 

Slovėnija 36,3 
Ispanija 36,5 

Čekijos resp. 39,6 
Latvija 41,9 
Estija 42,0 

Suomija 43,7 
Škotija 46,3 
Lietuva 47,0 
Velsas 50,1 

Grenlandija 51,9 
Danija 55,5 

 

14,7 JAV 
17,9 Islandija 
18,8 Italija 
18,8 Makedonija 
19,2 Olandija 
19,5 Liuksemburgas 
21,3 Švedija 
23,3 Portugalija 
24,4 Rusija 
25,5 Belgija 
25,8 Norvegija 
25,9 Graikija 
26,9 Šveicarija 
27,1 Prancūzija 
29,7 Airija 
31,0 Ispanija 
31,8 Belgija 
33,0 Kanada 
34,5 Anglija 
34,7 Vokietija 
34,7 Lenkija 
37,4 Armėnija 
37,4 Suomija 
38,1 Ukraina 
39,2 Austrija 
39,4 Slovakija 
39,9 Škotija 
41,3 Grenlandija 
43,8 Kroatija 
45,0 Slovėnija 
46,3 Vengrija 
46,4 Čekijos resp. 
47,0 Velsas 
47,2 Rumunija 
47,9 Estija 
51,3 Latvija 
55,1 Danija 
57,4 Lietuva 
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26 pav. Penkiolikmečių mokinių, buvusių apsvaigusių nuo alkoholio 2 ar daugiau 
kartų, dalis pagal HBSC (2009/2010) tyrime dalyvavusias šalis. 
Paryškinta Italijos ir Lietuvos duomenys; vertikalios linijos-stulpeliai vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus.  
 

Girtumo paplitimas tarp Brindisi provincijos paauglių berniukų (20,7 proc.) ir 

mergaičių (16,6 proc.) bei Kauno rajono berniukų (64,2 proc.) ir mergaičių (52,5 proc.) 

reikšmingai nesiskyrė nuo šio įpročio paplitimo, rasto tarp visos Italijos penkiolikmečių 

berniukų (18,8 proc.) ir mergaičių (14,0 proc.) bei, atitinkamai, visos Lietuvos to paties 

amžiaus berniukų (57,4 proc.) ir mergaičių (47,0 proc.). Toks gautų duomenų santykis 

patvirtina jų patikimumą. 
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Paauglių girtavimo įpročiai išsamiai nagrinėjami ir tarptautiniame ESPAD tyrime 

[58]. Šioje studijoje naudoti kitokie vertinimo kriterijai, todėl galimas tik santykinis 

duomenų palyginimas, tačiau tokio palyginimo rezultatai buvo adekvatūs mūsų tyrimo 

rezultatams. Pavyzdžiui, ESPAD studijoje (2007 m.) buvo vertinamas paauglių patirtas 

girtumas per pastaruosius 12 mėnesių (mūsų tyrime – iš viso per gyvenimą). Pasirodo, 

kad Italijoje per pastaruosius 12 mėnesių girtumo jausmą buvo patyrę 28 proc. 

šešiolikmečių berniukų ir 27 proc. bendraamžių mergaičių. Pagal šį kriterijų Italija buvo 

tarp tų šalių, kuriose girtauja nedidelė šalis paauglių (užimta 5-ta vieta variacinėje 

eilutėje). Tarp Lietuvos paauglių atitinkama dalis buvo reikšmingai didesnė – 45 proc. 

tarp berniukų ir 41 proc. mergaičių (užimta 23-čia vieta). Taigi ir šis tyrimas patvirtina, 

kokio didelio masto yra paauglių girtavimo problema Lietuvoje, neišskiriant ir Kauno 

rajono.  

 

Patyčios 

 

Egzistuoja rūpestis dėl prievartos ir smurto mokyklose, todėl, siekiant užtikrinti 

besimokančiųjų fizinį, socialinį, psichologinį ir dvasinį saugumą mokyklose, išryškėja 

poreikis prisiimti didesnes atsakomybes ne tik švietimo ir ugdymo sistemai, mokykloms 

ir jose dirbantiems psichologams bei medikams, bet ir visos šalies politikams. Todėl 

svarbu priimti tinkamus sprendimus, kaip suteikti saugumo besimokantiesiems įvairiuose 

švietimo ir ugdymo sistemai priklausančių institucijų lygmenyse. Daugelyje jaunų 

žmonių sveikatos ir gyvensenos tyrimų buvo atkreiptas dėmesys į šios problemos 

aktualumą [3–5,42 8,12–16,62–67]. 

Labiausiai paplitusi jaunų žmonių destruktyvaus elgesio forma – patyčios. Jos gali 

pasireikšti fiziniu veiksmu, žodiniu įžeidinėjimu, neteisingu elgesiu. Dažniausiai 

mokiniai vieni iš kitų tyčiojasi mokyklos kieme, žaidimų aikštelėse [68].  

Patyčios, kaip ir kiti prievartos pasireiškimo būdai, yra visuomenės žemo emocinio 

raštingumo pasekmė, o kartu ir jaunimo socializacijos nesėkmių priežastis. Šiandien tai 

labai paplitęs reiškinys ir reiktų jį stabdyti. Patyčios mūsų visuomenėje tapo tokios 

įprastos, jog virto tarsi gyvenimo norma [69]. 
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Tyčiojimasis žaloja tiek vaiko fizinę, tiek psichinę sveikatą. Vaikas, iš kurio 

tyčiojasi jo bendraamžiai, patiria stiprią psichikos traumą, dažniau jaučiasi vieniši ir 

atstumti, mažiau laimingi, jų savivertė žemesnė [65,65]. Patyčių iškreipta bendravimo 

forma sutrikdo abiejų, t.y. aukos ir asmens, ieškančio priekabių, savigarbos ir 

pasitikėjimo vystymąsi. Pastebėta, kad patyčių aukomis tapę vaikai dažniau nei kiti 

tyčiojasi iš kitų [63]. Tyrimų rezultatai leidžia teigti, jog nevykdant patyčių prevencijos 

programų ir konkrečių veiksmų bei intervencijų, patyčios įgyja kriminalinį atspalvį, o 

patyčių aukos kenčia psichologiškai ilgą laiką, nors patyčios jau ir būna pasibaigę 

[70,71].  

Šiame tyrime atkreipus dėmesį į patyčias, mokinių buvo prašoma atsakyti į du 

klausimus: 1) Ar dažnai per pastaruosius du mėnesius iš tavęs tyčiojosi kiti mokiniai? 2) 

Ar dažnai per pastaruosius du mėnesius tu pats tyčiojaisi iš kitų mokinių mokykloje? 

Atsakydami į šiuos klausimus tiriamieji galėjo pasirinkti tokius atsakymus: nei karto, iš 

viso kartą arba du kartus, 2 ar 3 kartus per mėnesį, maždaug kartą per savaitę, keletą kartų 

per savaitę. Dažnomis patyčių apraiškomis buvo laikoma, jei jos pasireikšdavo 2 ar 3 

kartus per mėnesį arba dažniau.  

HBSC tyrimo (2010 m.) duomenimis, Lietuvos mokyklose dažnas patyčias patyrė 

23,2 proc. penkiolikmečių berniukų ir 16,9 proc. mergaičių (p<0,05). Daug mokinių linkę 

ir patys būti agresyviais ir tyčiotis iš kitų. Pasirodo, kad tokių buvo 31,9 proc. berniukų ir 

15,8 proc. mergaičių (p<0,001). 

Per pastaruosius 12 metų patyčių skaičius Lietuvos mokyklose reikšmingai 

sumažėjo (27 ir 28 pav.). Patyčių paplitimas reikšmingai sumažėjo ir kitų šalių 

mokyklose [72]. Tačiau nežiūrint šių pozityvių pokyčių, patyčių dažnis Lietuvos 

mokyklose lyginant su kitomis šalimis išliko vienas didžiausių.  
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27 pav. Penkiolikmečių mokinių, dažnai patyrusių kitų mokinių patyčias, dalies 
pokyčiai Italijoje ir Lietuvoje 2002 – 2010 m.  
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28 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie dažnai tyčiojosi iš mokinių, dalies pokyčiai 
Italijoje ir Lietuvoje 2002 – 2010 m.  

 

Tuo tarpu Italijos mokyklose patyčių dažnis randamas kelis kartus mažesnis negu 

Lietuvoje. Pastaruoju metu patyčių dažnis tiek sumažėjęs, kad, galima sakyti, Italijos 

mokyklose jų visai neliko.  
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Brindisi provincijos mokyklose taip pat labai nedidelė dalis mokinių nurodė, kad 

patiria arba patys tyčiojasi iš kitų mokinių. Tokių mokinių daugiausia buvo vyriausiųjų 

grupėje (tarp 13 klasės mokinių): patirtomis patyčiomis skundėsi 4,5 proc. mergaičių ir 

13,5 proc. berniukų prisipažino, kad tyčiojasi iš kitų (29 ir 30 pav.).  

Kauno rajono mokyklose, kaip ir visoje Lietuvoje, patyčių apraiškos labai 

paplitusios. Ir patirtomis patyčiomis, ir tyčiojimusi iš kitų mokinių dažniausiai 

prisipažino berniukai. Su amžiumi abiejų patyčių būdų paplitimas mažėjo ir tarp 

berniukų, ir tarp mergaičių. Dėl mažo patyčių paplitimo Brindisi provincijos mokyklose 

tokį dėsningumą sunku įžvelgti.  

Kad dažnai patiria patyčių vidutiniškai nusiskundė 24,5 proc. Kauno rajono 

berniukų ir 16,5 proc. mergaičių, kad patys dažnai tyčiojasi iš kitų – 34,3 proc. berniukų 

ir 17,0 proc. mergaičių. Šie duomenys nedaug skyrėsi nuo visos Lietuvos penkiolikmečių 

imties duomenų.  
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29 pav. Mokinių, dažnai patyrusių kitų mokinių patyčias, dalies pokyčiai priklausomai 

nuo amžiaus Brindisi provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 
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30 pav. Mokinių, kurie dažnai tyčiojosi iš kitų mokinių, dalies pokyčiai priklausomai 

nuo amžiaus Brindisi provincijoje ir Kauno rajone, 2011 m. 
 

Armėnija 1,8 
Italija 1,9 

Olandija 3,2 
Ispanija 3,2 

Makedonija 3,3 
Islandija 3,5 

Slovėnija 3,6 
Danija 3,7 
Švedija 3,8 

Kroatija 4,2 
Vengrija 4,3 

Airija 4,4 
Škotija 4,5 

Čekijos resp. 5,0 
Lenkija 5,3 
Velsas 5,8 

Norvegija 6,0 
JAV 7,1 

Slovakija 7,1 
Suomija 7,2 
Vokietija 8,1 

Anglija 8,6 
Estija 8,6 

Belgija 8,8 
Šveicarija 8,8 

Graikija 9,0 
Austrija 9,0 

Portugalija 9,6 
Prancūzija 9,9 

Kanada 10,1 
Liuksemburgas 10,2 

Rumunija 11,4 
Rusija 11,9 

Ukraina 12,2 
Grenlandija 14,4 

Belgija 14,9 
Lietuva 16,9 

 

2,8 Italija 
3,5 Švedija 
4,2 Islandija 
4,3 Armėnija 
5,1 Čekijos resp. 
5,1 Vengrija 
5,3 Danija 
5,6 Kroatija 
6,0 Olandija 
6,1 Ispanija 
6,1 JAV 
6,2 Slovakija 
6,3 Slovėnija 
7,2 Anglija 
7,3 Belgija 
7,7 Velsas 
7,8 Makedonija 
8,1 Lenkija 
8,3 Suomija 
8,3 Norvegija 
8,3 Škotija 

10,2 Estija 
10,4 Airija 
11,7 Graikija 
12,0 Liuksemburgas 
12,2 Kanada 
12,2 Vokietija 
12,3 Šveicarija 
12,6 Prancūzija 
12,7 Ukraina 
12,8 Portugalija 
12,8 Rusija 
16,2 Grenlandija 
17,2 Rumunija 
19,4 Austrija 
23,2 Lietuva 
25,3 Belgija 
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31 pav. Penkiolikmečių mokinių, dažnai patyrusių kitų mokinių patyčias, dalis pagal 

HBSC (2009/2010) tyrime dalyvavusias šalis. 
Paryškinta Italijos ir Lietuvos duomenys; vertikalios linijos-stulpeliai vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus.  
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Partnerystės mokyklose surinkti duomenys apie patyčių dažnį idealiai sutapo su 

Italijoje ir Lietuvoje atlikto HBSC tyrimo duomenimis (31 ir 32 pav.). 

 

Velsas 1,2 
Islandija 1,5 
Vengrija 1,9 

Armėnija 2,2 
Škotija 2,2 

Airija 2,4 
Danija 2,5 

Norvegija 2,6 
Anglija 2,6 

Italija 3,2 
Švedija 3,3 

Čekijos resp. 3,7 
Kroatija 4,0 
Olandija 4,8 
Ispanija 4,9 
Lenkija 5,0 

Makedonija 5,2 
Slovėnija 5,6 

Portugalija 6,0 
Suomija 6,1 

JAV 6,2 
Kanada 7,6 

Estija 8,0 
Vokietija 8,5 

Belgija 8,8 
Slovakija 10,1 

Prancūzija 10,8 
Šveicarija 10,9 

Liuksemburgas 11,4 
Rusija 11,5 

Austrija 12,6 
Grenlandija 12,7 

Graikija 12,9 
Ukraina 13,0 
Belgija 13,3 
Latvija 13,7 
Lietuva 15,8 

Rumunija 18,9 
 

4,3 Velsas 
4,8 Islandija 
5,0 Čekijos resp 
7,2 Švedija 
8,1 Vengrija 
8,2 Airija 
8,2 Italija 
8,9 Danija 
9,1 Norvegija 
9,2 Anglija 
9,2 JAV 
9,5 Armėnija 
9,6 Ispanija 
9,8 Olandija 

10,1 Škotija 
10,4 Kroatija 
11,8 Slovėnija 
11,9 Suomija 
12,7 Portugalija 
12,8 Makedonija 
14,2 Belgija 
14,7 Kanada 
16,5 Lenkija 
16,9 Slovakija 
17,0 Latvija 
18,0 Ukraina 
18,1 Grenlandija 
18,7 Vokietija 
18,7 Estija 
21,1 Prancūzija 
21,2 Rusija 
21,6 Belgija 
25,4 Šveicarija 
27,5 Liuksemburgas 
30,4 Rumunija 
31,9 Lietuva 
32,5 Austrija 
33,7 Graikija 
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32 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie dažnai tyčiojosi iš kitų mokinių, dalis pagal 

HBSC (2009/2010) tyrime dalyvavusias šalis. 
Paryškinta Italijos ir Lietuvos duomenys; vertikalios linijos-stulpeliai vaizduoja  

Brindisi provincijos ir Kauno rajono 15-18 metų mokinių tyrimo (2011) rezultatus.  
 

Išryškėjęs plataus masto patyčių paplitimas Lietuvos mokyklose, neišskiriant ir 

Kauno rajono mokyklų, įpareigoja švietimo sistemą prisiimti didesnę atsakomybę už šio 

negatyvaus reiškinio pašalinimą. Lietuvos mokyklose būtina griežta politika prieš 

patyčias, reikalingos efektyvios patyčių prevencinės programos.  

Mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad patyčių prevencinės programos turi būti 

vykdomos mokyklos, klasės bei individualiu lygmeniu [73–76]. Visos mokyklos 

bendruomenės aktyvus bendradarbiavimas, egzistuojančios problemos pripažinimas, 

griežtas įgyvendinamų prevencinių programų taisyklių laikymasis, ypatingas dėmesys 

prevencinių programų tikslų formulavimui, problemos sprendimo priemonių parinkimui, 
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mokinių socialinių įgūdžių ugdymui, atidus vykdomos prevencijos koordinavimas bei jos 

vykdymas ankstyvajame mokykliniame amžiuje, prevencijos formų įvairovė, suaugusiųjų 

kompetencijos tobulinimas, bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis – pagrindiniai 

patyčių prevencijos organizavimo ugdymo įstaigoje principai. 

Vykdant patyčių prevenciją mokyklos lygmeniu, kaip teigiama G.Girdvainio ir 

R.Pocevičienės apžvalgoje [74], svarbu atlikti raiškos tyrimus, parengti patyčių 

prevencijos strateginį planą, suformuoti prevencinę komandą. Taip pat akcentuojamas 

mokymų suaugusiems (tėvams, mokytojams bei kitam mokyklos personalui) bei 

mokiniams organizavimas, vietų, kuriose dažniausiai patiriama patyčių, stebėjimas, 

suaugusiųjų informavimas apie vykstančias patyčias bei vieningo elgesio kontrolės 

sistemos sukūrimas. Vykdant prevenciją klasės lygmeniu, būtina patyčių prevenciją 

integruoti į mokymo planus. Pabrėžiamas klasės taisyklių sukūrimas, patyčių situacijos 

stebėtojų, kaip tinkamai reaguoti įvykstančias patyčias, mokymas, mokinių 

bendradarbiavimo skatinimas, socialinių gebėjimų ugdymas. Patyčių prevencija 

individualiu lygmeniu turi apimti pagalbą patyčių aukai bei jo skriaudėjui. 

Viso to reikėtų pasimokyti Italijos mokyklose. 

 

 

Psichologinis mikroklimatas mokykloje 

 

2011 m. vasario 10 d. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje buvo surengta vaizdo 

konferencija – integruota pamoka su partnerinės šalies Brindisi provincijos Francavilla 

Fontana miestelio vidurine mokykla "V. Lilla“. Konferencijos metu Lietuvos ir Italijos 

mokiniai diskutavo sveikos aplinkos mokyklose tema. Abiejų mokyklų mokiniai buvo 

pasirengę atvirai pareikšti savo nuomonę apie psichologinį mikroklimatą mokykloje, kaip 

jis įtakoja mokymosi rezultatus, kaip padeda ar trukdo atsiskleisti asmenybės 

galimybėms, apie bendraamžių toleranciją, mokykloje iškylančių asmeninių problemų 

sprendimo galimybes. Diskusijų metu buvo vieningai nuspręsta, kad mokykloje labai 

svarbus teigiamas mikroklimatas. Visi diskusijos dalyviai vienbalsiai nusprendė, kad 

tolerancija vaidina labai svarbų vaidmenį tiek mokinių tarpusavio, tiek mokinių ir 
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mokytojų santykiuose. Italijos mokiniai teigė, kad jausdamas toleranciją mokinys gali 

kurti ir jaustis laimingu.  

Šio tyrimo metu atlikta mokinių apklausa leido išsamiau išanalizuoti ir palyginti 

partnerinių regionų mokinių nuomonę apie psichologinį klimatą mokykloje.  

Apklausos rezultatai atskleidė, kad italai mokiniai labiau vertina ir myli savo 

mokyklą. Jie dažniau nei mūsų mokiniai pritarė nuomonėms, kad „mūsų mokykla yra 

puiki vieta“, „jaučiuosi, kad priklausau mokyklos bendruomenei“, „jaučiuosi užtikrintai 

savo mokykloje“ (33, 34 ir 35 pav.). 
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33 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Mūsų mokykla yra puiki vieta“  
(χ2 = 8,46; lls = 4; p = 0,076) 
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34 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Jaučiuosi, kad priklausau mokyklos bendruomenei“  
(χ2 = 92,40; lls = 4; p < 0,001) 
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35 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Jaučiuosi užtikrintai savo mokykloje“  
(χ2 = 13,02; lls = 4; p = 0,011) 

 

Italijos mokiniai reikšmingai dažniau už lietuvius teigiamai atsiliepė apie savo 

bendraklasius sutikdami su teiginiais: „mūsų klasės mokiniams patinka būti drauge“, 

„dauguma mūsų klasės mokinių yra geri ir pasiruošę man padėti“, „kiti mokiniai priima 

mane tokį, koks esu“ ir kt. (36, 37 ir 38 pav.). Jie taip pat dažniau pritarė nuomonei, kad 

mokytojai juos padrąsina, domisi mokiniais kaip asmenybėmis ir įtraukia į mokyklos 

veiklą (39, 40 ir 41 pav.). 
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36 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Mūsų klasės mokiniams patinka būti drauge“  
(χ2 = 74,00; lls = 4; p < 0,001) 
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37 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Dauguma mūsų klasės mokinių yra geri ir pasiruošę man padėti“  
(χ2 = 22,89; lls = 4; p < 0,001) 
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38 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Kiti mokiniai priima mane tokį, koks esu“  
(χ2 = 30,45; lls = 4; p < 0,001) 
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39 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Klasėje esu padrąsinamas išreikšti savo nuomonę“  
(χ2 = 53,79; lls = 4; p < 0,001) 
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40 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Mokytojai domisi manimi kaip asmenybe“  
(χ2 = 37,67; lls = 4; p < 0,001) 
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41 pav. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių nuomonė apie teiginį  

„Mokiniai yra įtraukti į mokyklos veiklą“  
(χ2 = 65,78; lls = 4; p < 0,001) 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad didesnė dalis mokinių teigiamai vertina savo 

mokyklos psichologinį mikroklimatą. Tai svarbus mokinių geros savijautos veiksnys. 

Tačiau daugeliu aspektų jis pasirodė esantis geresnis Italijos partnerių mokyklose.  

 

Traumos ir nelaimingi atsitikimai 

 

Mokslininkai ir sveikatos specialistai tvirtai įsitikinę – daugumos traumų ir 

nelaimingų atsitikimų galima išvengti, o vaikystėje jų neturėtų iš viso būti [77,78]. 

Sveikatos politikai laikosi nuomonės, kad vaikų ir jaunų žmonių traumų paplitimas yra 

tinkamas šalies gyventojų gerovės rodiklis, nes yra ypač jautrus socialinio bei turtinio 

netolygumo atžvilgiu [79,80]. 
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Mokinių apklausos duomenys suteikia informacijos apie nelaimingų atsitikimų 

dažnumą ir pobūdį. Pastarųjų metų (2002–2010 m.) HBSC tyrimo Italijos ir Lietuvos 

mokyklose duomenų analizė parodė, kad maždaug kas antras mokinys teigia per 

pastaruosius metus kartą ar net kelis kartus patyręs traumą bei kitokį nelaimingą 

atsitikimą (42 pav.). Jų paplitimas tarp abiejų šalių mokinių reikšmingai nesiskyrė. 

Daugiau nelaimingų atsitikimų patyrė berniukai nei mergaitės. 

 

 
42 pav. Penkiolikmečių mokinių, kurie per pastaruosius metus patyrė traumą ar 
kitą nelaimingą atsitikimą, dalies pokyčiai Italijoje ir Lietuvoje 2002 – 2010 m. 

 

Lyginant traumų ir nelaimingų atsitikimų paplitimą tarp Brindisi provincijos ir 

Kauno rajono mokinių, reikšmingų skirtumų taip pat nerasta. Tačiau abejuose šiuose 

regionuose traumų ir nelaimingų atsitikimų paplitimas (Brindisi provincijoje 39,8 proc., 

Kauno rajone 35,9 proc.) buvo reikšmingai mažesnis nei atitinkamos šalies vidutinis 

rodiklis (42 pav.).  

Nelaimingi 
atsitikimai 

Italija Lietuva

2006

2010

2002 45,6%

47,0%

47,1%

46,4%

49,3%

50,3%
39,8% 35,9%

 Kauno r. Brindisi pr. 
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Televizija, kompiuteris, internetas 

 

Televizija, kompiuteris ir internetas – neatsiejami šiuolaikinio gyvenimo palydovai, 

o aktyviausia kompiuterinių technologijų vartotojų grupė daugelyje išsivysčiusių šalių 

išlieka 15-19 metų jaunimas [81]. Informacinės technologijos ir kompiuteriai mokymosi 

procesą daro įdomesnį, patrauklesnį, leidžia greičiau įsisavinti informaciją, turiningiau 

leisti laisvalaikį, nevaržomai bendrauti su įvairių šalių bendraamžiais. Deja, šios 

technologijos neatsiejamos ir nuo neigiamo poveikio sveikatai. Medikai televizijos ir 

kompiuterio poveikį sveikatai sieja su regėjimo problemomis, kaulų ir raumenų sistemos 

pakenkimu, sumažintu fiziniu aktyvumu, psichosocialinėmis problemomis. Moksliniuose 

tyrimuose nagrinėjama žemų dažnių elektromagnetinės spinduliuotės poveikis sveikatai. 

Gausios publikacijos įvairiuose leidiniuose rodo problemos svarbą ir įvairius jos 

sprendimo aspektus. Nustatyta, jog susirgimus ar atskirus sindromus lemia įvairūs šių 

veiksnių deriniai [82].  

„Šiuolaikinio“ paauglio gyvenimas be kompiuterio yra neįsivaizduojamas. Todėl 

mokiniai vis daugiau ir daugiau laiko praleidžia internete ieškodami informacijos, 

žaisdami kompiuterinius žaidimus ar tiesiog bendraudami su savo bendraamžiais 

virtualioje aplinkoje. Taigi nuolat daugėja vaikų, naudojančių kompiuterius, ilgėja darbo 

kompiuteriu trukmė. Šiuolaikinėse rekomendacijose pažymima, kad vaikai ir paaugliai 

neturėtų ilgiau kaip 1-2 val. per dieną žiūrėti į televizoriaus arba kompiuterio ekraną, nors 

jo raiška būtų ir aukštos kokybės, tačiau šių rekomendacijų mažai paisoma [83].  

Paaugliai mažiau laiko skiria namų užduotims, rečiau skaito, sunkiai randa laiko 

sportui ar bendravimui su tėvais ir draugais. Internete taip pat lengvai pasiekiami 

pornografijos bei smurto puslapiai. Naujausios publikacijos įspėja apie kompiuterio 

pavojų paauglio sveikatai, analizuojant labai stiprų kompiuterio ir dabartinio paauglio 

ryšį [84]. 

Atsižvelgus į pateiktų faktų aktualumą buvo nuspręsta įvertinti, kiek 

informacinėmis technologijomis (televizija (TV), kompiuteriu ir internetu) naudojasi 

bendradarbiaujančių regionų mokiniai. Tiriamųjų buvo prašoma atsakyti, kiek laiko 

vidutiniškai per dieną (atskirai savaitės darbo dienomis bei šeštadieniais ir sekmadieniais) 

1) žiūri televizorių, taip pat vaizdajuostes ir skaitmeninius video diskus; 2) žaidžia 
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kompiuterinius žaidimus personaliniu kompiuteriu, žaidimų automatais ar nešiojamais 

žaidimų kompiuteriukais; 3) naršo po internetą, bendrauja internetinėse pokalbių 

svetainėse, rašo/skaito elektroninius laiškus. Iš tiriamųjų atsakymų apskaičiuota vidutinė 

šių užsiėmimų trukmė (valandomis) per dieną ir visą savaitę.  

Įvertinus televizijos laidų žiūrėjimą, rasta, kad abiejų regionų ištirtieji mokiniai 

darbo dienomis vidutiniškai tai daro apie dvi valandas, savaitgaliai – kiek ilgiau (10 

lentelė). Susumavus visą per savaitę prie TV ekrano praleistą laiką gauta įspūdinga laiko 

trukmė – visa aktyvioji paros dalis (15-16 val.). Partnerių mokyklų mokinių tyrimo 

duomenys neblogai sutapo su atitinkamų šalių penkiolikmečių tyrimo rezultatais. 

Pastarieji duomenys rodė, kad Lietuvos penkiolikmečiai mokiniai yra linkę ilgiau (3-4 

valandomis per savaitę) nei Italijos bendraamžiai žiūrėti televizijos laidas. 

 

10 lentelė. Televizijos laidų ir videoįrašų žiūrėjimo laiko palyginimas tarp Italijos ir 
Lietuvos mokinių 

  N Vidurkis (95 proc. PI) p 

Brindisi pr. 573 2,09 (1,96-2,22) Kiek valandų per dieną žiūri TV 
tomis dienomis, kai eina į 
mokyklą  

Kauno raj. 742 2,13 (2,02-2,25) 
0,618 

Brindisi pr. 570 2,74 (2,59-2,88) Kiek valandų per dieną žiūri TV 
savaitgaliais  
 

Kauno raj. 743 2,96 (2,83-3,09) 
0,024 

Brindisi pr. 568 15,87 (14,97-16,76) Kiek iš viso valandų per savaitę 
žiūri TV 
 

Kauno raj. 738 16,59 (15,82-17,37) 
0,227 

Italija 1531 15,82 (15,31-16,33) Kiek iš viso valandų per savaitę 
žiūri TV 
 

Lietuva 1766 19,25 (18,72-19,78) 
<0,001

 

Pasirodo, kompiuteriniai žaidimai tarp tyrimo partnerių mokyklų mokinių, kaip ir 

abiejų šalių mokinių, taip pat yra nemaža problema (11 lentelė). Vidutiniškai per dieną 

žaidžiant tokius žaidimus praleidžiama 1-2 valandos. Kauno rajono mokiniai, palyginti su 

Brindisi provincijos bendraamžiais, kompiuterinius žaidimus yra linkę žaisti reikšmingai 

ilgiau (Kauno rajone 11,32, Brindisi provincijoje 8,00 val/savaitę; p<0,001). 

Atitinkamose šalyse šie įvertinimai buvo reikšmingai didesni, o Lietuvoje taip pat didesni 

nei Italijoje.  
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11 lentelė. Laiko žaidžiant kompiuterinius žaidimus palyginimas tarp Italijos ir 
Lietuvos mokinių 

  N Vidurkis (95 proc. PI) p 

Brindisi pr. 576 0,96 (0,849-1,08 Kiek valandų per dieną žaidžia 
kompiuterinius žaidimus tomis 
dienomis, kai eina į mokyklą  

Kauno raj. 750 1,46 (1,33-1,59) 
<0,001

Brindisi pr. 576 1,59 (1,44-1,74) Kiek valandų per dieną žaidžia 
kompiuterinius žaidimus 
savaitgaliais  

Kauno raj. 750 2,01 (1,85-2,17) 
<0,001

Brindisi pr. 576 8,00 (7,18-8,82) Kiek iš viso valandų per savaitę 
žaidžia kompiuterinius žaidimus 
 

Kauno raj. 750 11,32 (10,37-12,27) 
<0,001

Italija 1532 10,57 (10,01-11,13) Kiek iš viso valandų per savaitę 
žaidžia kompiuterinius žaidimus 
 

Lietuva 1769 13,51 (12,95-14,08) 
<0,001

 

Nemažai laiko paaugliai praleidžia naršydami internete bei virtualiai bendraudami 

su savo draugais. Mūsų tyrimas rodo, jog tam vidutiniškai sugaištama ne mažiau kaip dvi 

valandos per dieną, o per visą savaitę – iki 15 valandų. Tai vienodai problematiška tarp 

Brindisi provincijos ir Kauno rajono paauglių, o taip pat ir visos Italijos ir Lietuvos 

paauglių atžvilgiu (12 lentelė). 

 

12 lentelė. Laiko dirbant su internetu palyginimas tarp Italijos ir Lietuvos mokinių 

  N Vidurkis (95 proc. PI) p 

Brindisi pr. 576 1,94 (1,81-2,08) Kiek valandų per dieną naršo 
internete tomis dienomis, kai eina 
į mokyklą  

Kauno raj. 750 1,95 (1,83-2,07) 
0,932 

Brindisi pr. 576 2,42 (2,28-2,57) Kiek valandų per dieną naršo 
internete savaitgaliais  
 

Kauno raj. 750 2,46 (2,32-2,59) 
0,767 

Brindisi pr. 576 14,56 (13,66-15,47) Kiek iš viso valandų per savaitę 
naršo internete 
 

Kauno raj. 750 14,66 (13,83-15,50) 
0,874 

Italija 1530 15,25 (14,64-15,87) Kiek iš viso valandų per savaitę 
naršo internete 
 

Lietuva 1765 14,64 (14,09-15,20) 
0,149 

 

Įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenimis, mokiniai prie kompiuterio kasdien 

praleidžia vidutiniškai nuo 1,3 iki 3,2  valandų [81]. Šis laikas kinta kartu su vaikų 

užimtumu bei amžiumi. Mūsų duomenys rodo, kaip ir kiti mokslininkai teigia, jog 
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vyresnio amžiaus paaugliai internetui skiria daugiau laiko, o kompiuteriniams žaidimams 

– mažiau laiko. Berniukų ir mergaičių kompiuteriniams žaidimams skiriamas laikas 

reikšmingai skiriasi berniukų naudai, tačiau naudotis internetu abiejų lyčių paaugliai yra 

linkę vienodai dažnai.  

 

 

IŠVADOS 

 

1. Brindisi provincijos ir Kauno rajono mokinių gyvensenos rodikliai nedaug skiriasi 

nuo atitinkamų rodiklių, rastų tiriant Italijos ir Lietuvos mokinius tarptautinėje 

HBSC programoje. Tai liudija duomenų, surinktų bendradarbiaujančių regionų 

mokyklose, patikimumą. 

2. Didelį susirūpinimą kelia išplitęs rūkymo ir alkoholinių gėrimų vartojimas bei 

ypatingai dažnos patyčios tarp visos Lietuvos mokinių, neišskiriant ir Kauno rajono 

mokinių. Šių problemų dažnis yra daug didesnis nei pas Italijos partnerius, todėl 

reikėtų plačiau susipažinti su Italijos mokyklų patirtimi sprendžiant šias problemas.  

3. Psichologinis mokyklos mikroklimatas yra svarbus mokinių geros savijautos 

veiksnys. Daugeliu aspektų jis pasirodė esantis geresnis Italijos partnerių 

mokyklose.  

4. Kompiuteris, internetas ir mobilusis telefonas yra tapęs paauglių kultūros dalimi. 

Žaisdami kompiuterinius žaidimus bei bendraudami su draugais elektroninių 

priemonių pagalba abiejų bendradarbiaujančių regionų paaugliai praleidžia itin daug 

laiko. 
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2. METODINĖS REKOMENDACIJOS 
 

RŪKYMO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ VARTOJIMAS 
 

Visose mokyklose yra vykdoma nacionalinė Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos programa (2006), kurios tikslas – ugdyti asmenį, 
motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų. VDU magistrantų periodiškai (kas 4 metai) atliekami rūkymo ir alkoholio 
vartojimo tyrimai mokyklose rodo, kad įgyvendinant šią programą laukiamas rezultatas 
nepasiekiamas. Trūksta programos vykdymo nuoseklumo, tinkamo mokytojų ir 
mokykloje dirbančių specialistų pasirengimo. 
Norint sustabdyti žalingų įpročių paplitimą tarp moksleivių, prevencines programas reikia 
pradėti įgyvendinti jau pradinėse klasėse ir užtikrinti jų vykdymo nuoseklų tęstinumą. 
Prieš pradedant mokykloje įgyvendinti prevencinę programą, siekiant išvengti formalaus 
(neveiksmingo) jos įgyvendinimo, būtina ją sieti su mokyklos kontekstu, kurį geriausiai 
žino visa mokyklos bendruomenė. Pedagogai, mokiniai ir jų tėvai turi nutarti, kaip bus 
įgyvendinama Prevencijos programa ir kokiais kriterijais bus vertinamas jos 
veiksmingumas.  
Įgyvendinant pirminę prevenciją reikėtų laikytis šių veiklos principų: 
• Veiklą organizuoti atsižvelgiant į situaciją šalyje, mieste, rajone, mokykloje. 
• Išsiaiškinti, kokios psichiką veikiančios medžiagos yra vaikų vartojamos, kiek jos 

paplitusios, kokios taikomos prevencijos priemonės, koks jų efektyvumas, koks 
vaikų požiūris į jas. 

• Atsižvelgti į psichologinius veiksnius, turinčius įtakos psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimui. 

• Mažinti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo riziką ir stiprinti nuo jos saugančius 
veiksnius. 

• Neapsiriboti vien informacija apie įvairias psichiką veikiančias medžiagas. 
• Formuoti vaikų gebėjimą atsispirti socialiniam spaudimui vartoti psichiką 

veikiančias medžiagas, mokyti pažinti ir įveikti savo psichologines problemas, kurios 
gali skatinti rūkyti, vartoti alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas. 

• Formuoti nuostatas ir vertybes, kurios stiprintų vaikų ryžtą sveikai gyventi. 
• Taikyti įvairius prevencijos metodus, diskusijas, įvairius žaidimus, psichologines 

technikas, vaizdajuostes ir pan. 
• Organizuojant prevencines priemones atsižvelgti į amžiaus ir kultūros ypatumus. 
• Prevencinės programos ir vykdomos priemonės turi būti ilgalaikės. Vienkartiniai 

užsiėmimai ir paskaitos neveiksmingos. 
• Į prevencinių programų vykdymą įtraukti tėvus. Šviečiant tėvus atsiranda galimybė 

apie psichiką veikiančias medžiagas diskutuoti šeimoje. 
• Bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis, kad būtų laikomasi bendros kovos su 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimu. 
Tinkamai ugdymo procese naudojami metodai kelia mokinių motyvaciją, skatina jų norą 
tyrinėti savo bei kitų vertybines nuostatas, o tai turi įtakos jų elgesio formavimuisi. 
Ugdymo metodai turi ne tik suteikti reikiamos informacijos, bet tuo pačiu turėtų ugdyti ir 
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gyvenimo įgūdžius bei formuoti vertybines nuostatas. Tai iš mokytojo reikalauja visiškai 
kitokių įgūdžių, lankstumo, gebėjimo vesti diskusijas ir valdyti klasę. 
Planuojant Prevencijos programą siūlomi įvairūs jos įgyvendinimo būdai, atsižvelgiant 
į mokyklos kontekstą: 
• integravimas į dalykų turinį, t.y. ugdymas gebėjimų bei įgūdžių, numatytų Bendrųjų 

programų dalykų programose bei Prevencijos programoje per įvairių dalykų 
pamokas; 

• specialaus kurso, kaip pasirenkamo dalyko, įvedimas kuriai nors klasei ar klasėms; 
• integravimas į papildomąjį ugdymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas; 
• integravimas į klasės valandėles; 
• integravimas į kitas programas, pvz.: „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, „Socialinių 

įgūdžių ugdymas“ ir kt.; 
• mokyklos pasirinktas kitoks Prevencijos programos įgyvendinimo būdas. 
Pasirinkus Prevencijos programos įgyvendinimo būdą, būtina numatyti, kaip bus 
užtikrinama jos vykdymo kokybė, kaip bus matuojama ar vertinama programos sėkmė.  

 
Rekomendacijos  

Vykdant prevencines programas: 
• Įtraukti mokyklų bendruomenes, seniūnijas, visuomenines, jaunimo 
organizacijas, policijos, verslo atstovus, pavienius asmenis į pirminę prevenciją, 
panaudojant jų partnerystės patirtį. 
• Vesti socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimus, kurie apimtų įvairius 
mokyklos veiklos aspektus. 
• Organizuoti gerosios darbo patirties sklaidą, skatinti gerus pavyzdžius. 

 
 

PSICHOLOGINIS MOKYKLOS MIKROKLIMATAS  

 
Mokyklos bendruomenėje vyksta beveik visi svarbiausi vaiko socializacijos proceso 
etapai, kurie veikia tolesnes jauno žmogaus psichologinio, fizinio, socialinio, kultūrinio 
vystymosi galimybes. Tyrimas parodė, kad mūsų mokyklose reikia žymiai daugiau 
dėmesio skirti mikroklimato kūrimui: gebėjimui bendrauti ir bendradarbiauti su kitais 
bendruomenės nariais, gerų ir šiltų tarpusavio santykių palaikymui, reikiamos pagalbos 
savalaikiam teikimui, ilgalaikės, pozityvios, nukreiptos į ateitį veiklos planavimui. 
Sprendžiant ypač aktualias šiandien mokinių socializacijos problemas, būtina įtraukti visą 
mokyklos bendruomenę į teigiamo mokyklos mikroklimato kūrimą: tyrimą, svarstymą, 
prielaidų ir realių išeities taškų paieškas ir jų realizavimą. 
Psichologinis mokyklos mikroklimatas yra svarbus mokinių geros savijautos veiksnys ir 
tiesiogiai įtakoja visų bendruomenės narių sveikatą. Pagal PSO Konstituciją, sveikata – 
tai visiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas. 
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Psichinė ir emocinė sveikata: 

• Adekvatus savęs vertinimas (nei per žemas, nei per aukštas); 
• Emocijų / jausmų sferos harmonija, vidinės pusiausvyros jausmas; 
• Savo galimybių (stipriųjų ir silpnųjų pusių) žinojimas;  
• Savo jausmų pažinimas bei sugebėjimas adekvačiai juos reikšti; 
• Gebėjimas suprasti ir priimti kitų žmonių jausmus; 
• Gebėjimas užmegzti ir palaikyti teigiamus santykius su kitais; 
• Gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos ir tvarkytis su iškylančiais sunkumais; 
• Atsakomybės prisiėmimas už savo gyvenimą; 
• Pozityvus mąstymas, optimizmas, pasitenkinimas gyvenimu.  
 
Psichologiškai sveiko vaiko charakteristikos (pgl. V. J. Černių)  

• Vaikas vertina save tokį, koks jis yra. Jis savimi patenkintas, adekvačiai (realistiškai) 
vertina savo sugebėjimus, jo nuomonė apie save nei per gera, nei per bloga. Jis 
nesikremta dėl savo trūkumų ir bando pataisyti tuos, kurie pataisomi. Jis sugeba net 
pasijuokti iš savęs. 

• Pagal savo amžių savarankiškas ir nepriklausomas. 
• Vaikas tikisi, kad sugebės tvarkytis įvairiose situacijose. 
• Nėra įsitempęs. Neturi nuolatinio pykčio, susirūpinimo, pavydo, baimės ar kaltės 

jausmų. 
• Mėgsta kitus žmones, jais pasitiki. Pajėgia palaikyti šiltus, nuolatinius asmeninius 

santykius, turi bent vieną artimą draugą. Nori, kad žmonės jį mėgtų. 
• Domisi kitais žmonėmis ir jaučiasi šiek tiek atsakingas už jų gerovę.  
• Jaučiasi esąs grupės dalimi. 
• Priima nuosaikią atsakomybę. 
• Lavina savo sugebėjimus, naudoja gabumus ir susidomėjęs patiria naujus 

išgyvenimus. 
 

 

 
Emocinė: 

jausmai, emocijos 

Psichinė: 
pažinimo procesai (suvokimas, 
mąstymas, vaizduotė ir kt.), 
savęs vertinimas, tarpusavio 

santykiai, motyvacija 

Fizinė: 
kūno / organizmo  
funkcionavimas 

 
 

SVEIKATA 
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Kaip ugdyti pasitikinčią savimi, save ir kitus gerbiančią asmenybę?  

 
Rekomendacijos 

• Kelkite vaikui reikalavimus, kurie atitiktų jo sugebėjimus. Nedarykite už 
vaiką nieko, ką jis pats gali padaryti. 

• Visus realius vaiko pasiekimus įvertinkite padrąsinimu arba konkrečiu 
pagyrimu, o bauskite tik už reikalavimų nevykdymą, kurie tikrai neviršija 
vaiko jėgų. 

• Skatinkite vaiką pačiam įveikti ir sudėtingesnes problemas (žinoma, padedant 
ir palaikant jį, tačiau nesaugant jo nuo sunkumų it gėlės šiltnamyje). 

• Suteikite vaikui galimybę savo sumanymus ir darbus užbaigti iki galo, 
neatlikdami šito už jį; galimybę išreikšti save, kartu gyvai dalyvaujant jo 
reikaluose. 

• Nekalbėkite vaikui: „tau niekada šitai nepavyks“, „tu nežinai“, „tu negali“, 
o kaskart skatinkite: „pabandyk“.  

• Būkite nuoseklūs auklėjime. Nenuoseklus auklėjimas pasireiškia tuo, kad 
vaikas už vieną ir tą patį poelgį vieną kartą yra baudžiamas, o kitąsyk... 

 
PATYČIOS 
 
Mokyklos mikroklimatas glaudžiai siejasi su Lietuvoje ypač paplitusia patyčių problema. 
Patyčios plinta dėl palankios terpės, tad keisti reikia ne vaiką (auką ar skriaudėją), o 
aplinką, kad joje neliktų patyčias skatinančių sąlygų.  
Patyčios gali būti: 
Tiesioginės – vaikas atvirai puolamas, užgauliojamas savo bendraamžių (pvz. 
stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan.). 
Netiesioginės – vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos (pvz. atstūmimas 
nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas ir 
pan.). 

 
Patyčių prevencijos programa mokykloje turi būti vykdoma trim lygmenimis (R. 
Povilaitis): 
I. Mokyklos lygmens patyčių prevencijos principai: 

1. Reagavimas į „čia ir dabar“ vykstančias patyčias. 
2. Užsitęsusių patyčių atvejų sprendimas. 
3. Pagalba skriaudžiamiems vaikams ir skriaudėjams. 
4. Patyčių atvejų aptarimas su visais situacijos dalyviais. 

II. Klasės lygmens patyčių prevencijos principai: 
1. Klasės taisyklių sukūrimas. 
2. Klasės valandėlės mokinių tarpusavio santykių aptarimui. 
3. Pageidaujamo, draugiško mokinių elgesio atpažinimas ir skatinimas. 
4. Mokytojo elgesio pavyzdys. 
5. Bendradarbiavimo tarp mokinių skatinimas. 
6. Patyčių situacijos aptarimas naudojant nekaltinantį požiūrį. 
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III. Individualus lygmuo: 

1. Pagalba skriaudžiamam vaikui. 
2. Pagalba skriaudėjui. 
3. Individualus pokalbis su vaikų tėvais. 

 
Rekomendacijos tėvams 

Jei vaikas patiria bendraamžių tyčiojimąsi: 
• Jei vaikas papasakoja kas vyksta, išklausykite jį: leiskite išpasakoti viską, kas 

jam nutiko. 
• Būtinai pasakykite vaikui, kad jis padarė gerai, papasakodamas Jums apie tai, kas 

vyksta. 
• Nekaltinkite vaiko dėl patiriamų patyčių, sakydami „Pats esi kaltas dėl to...“. 
• Jei vaikas pasakoja, jis prašo Jūsų pagalbos, todėl nesakykite „Nekreipk 

dėmesio“, „Tvarkykis su tuo pats“ ar pan. 
• Kai Jūsų vaikas pasakoja apie patyčias, labai svarbu, kaip Jūs reaguojate ir 

elgiatės toliau. Nevertėtų elgtis skubotai, pvz. kalbėtis su priekabiaujančio vaiko 
tėvais. Būtent tokio Jūsų elgesio vaikas gali bijoti, nuogąstaudamas, kad 
priekabiavimas dar labiau sustiprėti. 

• Būtinai aptarkite su vaiku ką ir kaip toliau daryti. 
• Aptarkite galimybę drauge nueiti pasikalbėti su mokytojais, mokyklos 

psichologu ar socialiniu pedagogu. Galbūt yra tyčiojamasi ir iš kitų vaikų. 
• Prisiminkite, kad sumažinti patyčias – ne vieno žmogaus jėgoms. Efektyviam 

problemos sprendimui reikalingas aktyvus mokytojų, mokyklos administracijos, 
tėvų ir mokinių įsitraukimas. 

• Priekabiavimas nesiliauja iš karto, tam reikia laiko. Padrąsinkite vaiką ir toliau 
pasakoti apie tai, kas vyksta. 

• Būtinai pasakykite savo vaikui, jog jį mylite ir stengiatės daryti viską, kad jis 
jaustųsi saugus. 

 
  Jei Jūsų vaikas tyčiojasi iš kito: 

• Pamėginkite ramiai pasikalbėti su savo vaiku apie tai, kas vyksta. Paskatinkite jį 
kalbėti ir papasakoti, kas jį skatina taip elgtis. 

• Jei nepavyksta pasikalbėti iš pirmo karto, turėkite kantrybės: parodykite vaikui, 
kad Jums rūpi, kas vyksta, kas esate sunerimę dėl jo. 

• Siekiant sumažinti vaiko agresyvumą, gali prireikti kitų žmonių pagalbos: kitų 
šeimos narių, psichologo, auklėtojo ar mokytojo. 

• Nesitikėkite staigių vaiko elgesio pokyčių. Gali reikėti daug pastangų ir laiko, 
kad vaiko elgesys pasikeistų. 

 
Rekomendacijos mokyklai 

Siekiant sukurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius mokykloje 
reikia: 

• Kuo daugiau dėmesio skirti mokyklos bendruomenės bendravimui ir bendra-
darbiavimui, kurti tam palankią psichologinę ir kultūrinę atmosferą. 



 
 

70

• Stengtis kuo daugiau sužinoti apie mokinių poreikius, jų savivaldą. 
• Skatinti mokinių savišvietą, kuri padėtų analizuoti asmenybės ugdymo ir ugdymosi 

procesus. 
• Organizuoti seminarus bei programas, kaip kurti teigiamą mokyklos mikroklimatą. 
• Suteikti daugiau žinių klasių auklėtojams ir pedagogams apie socialinės, 

pedagoginės ir 
psichologinės pagalbos teikimą mokiniams. 
 

 
PRIKLAUSOMYBĖ NUO VIRTUALIOS KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ  
 
Šiandieniniame pasaulyje kompiuteris yra neišvengiamai reikalingas kaip darbo 
priemonė, tačiau laisvalaikio praleidimui, pasitelkiant kompiuterinius žaidimus, vaizdo 
filmus ir t.t. turėtų būti ribojama, nes pastūmėja mokinius į kitą priklausomybę – 
internetui. Priklausomybė nuo interneto sąlygoja daugelį socialinių problemų, kurių 
nesprendimas gali labai paveikti paauglių socializaciją, o tai, be abejo, gali atsiliepti jų 
tolimesniame gyvenime. Priklausomybė nuo virtualios komunikacijos priemonių turi 
neigiamą poveikį ne tik žmogaus psichologijai, socializacijai, bet ir sveikatai. Todėl 
norint ją mažinti, būtina imtis prevencinių priemonių, kurios galėtų padėti spręsti 
susidariusias problemas. Mokykla, turi mokyti naują kartą susitvarkyti su informacijos 
srautais, valdyti kompiuterius, o ne tapti jų vergais. 

 

Pagrindiniai psichologinės priklausomybės požymiai:  
• tolerancija – reikia vis daugiau ir dažniau susidurti su priklausomybės objektu; 
• tęsimas – nepaisant akivaizdžių neigiamų pasekmių santykis su priklausomybės 

objektu nenutraukiamas;  
• ir kontrolės praradimas – negalėjimas prognozuoti ir valdyti susidūrimo su objektu 

pradžios, pabaigos ir intensyvumo  
 (Saugaus interneto naudojimosi diagnostika, 2008). 
Piktnaudžiavimas internetu taip pat sukelia žalingų fizinių veiksnių. Sausos akys, galvos 
skausmai, riešo tunelinis sindromas, nugaros maudimas, nereguliari mityba, nuolatinis 
miego trūkumas perspėja apie priklausomybės fiziologinę žalą. Jei vengiama žmonių, 
atsiranda problemų šeimoje ar asmeniniame gyvenime, sumažėja fizinis krūvis, 
sutrumpėja miego laikas, atsiranda depresija, juntamas nuovargis, bloga nuotaika, 
irzlumas, nerimas – tai yra žalingos naudojimosi internetu pasekmės. 
 
Rekomendacijos 

Nesunkias priklausomybės formas žmogus gali įveikti pats, su šeimos ir artimųjų 
pagalba. Įveikti šią priklausomybę padeda penki pagrindiniai principai (Hill, 2004): 

1. Įvardinti, ko žmogus pasigenda savo gyvenime. Sudaryti sąrašą veiklos, kurios 
tenka atsisakyti dėl internete praleisto laiko. Žmogus gali nesuvokti, ko jis 
netenka, kol nepamato užrašyta juodu ant balto. 

2. Planuoti savo veiklą. Į veiklos planą įtraukti naršymą internete, griežtai nustatyti 
laiko limitus ir tiksliai laikytis sudaryto grafiko. 

3. Rasti paramos realiame gyvenime. Šeimos ir draugų palaikymas labai svarbus 
kovojant su bet kuria priklausomybės forma. 
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4. Turėti šalia priminimų, kurie stabdytų, kai kyla noras pasėdėti prie kompiuterio 
ir naršyti internete. Priminimuose patartina užsirašyti, kokių problemų 
asmeniniame gyvenime sukėlė besaikis interneto vartojimas. 

5. Suvokti pačiam asmeniui, kodėl jis tapo priklausomas nuo interneto. Suprasti, 
kas kelia norą prisijungti prie interneto. Prisiversti save veikti ką nors kito, vietoj 
prisijungimo prie virtualaus pasaulio. 

 

 

PER DIDELIS VAISTŲ VARTOJIMAS  
 
Atliekant tyrimo analizę išryškėjo dar viena netikėta problema: mūsų vaikai, lyginant su 
italų bendraamžiais, vartoja daugiau vaistų. 
 
Rekomendacijos: 

• Šeima turėtų kontroliuoti vaistų vartojimą. 
• Vykdyti sklaidą apie netinkamo vaistų vartojimo žalingas pasekmes ir pripratimo 

prie jų poveikį bei alternatyvas vaistų vartojimui.  
• Mokyklose rengti daugiau projektų, išsiaiškinant, ką vaikai žino apie kenksmingą 

vaistų poveikį ir ugdyti atsparumą vaistų reklamai. 
• Ugdyti sveiko gyvenimo nuostatas, formuoti atsakingą požiūrį į savo sveikatą. 

 
 

 
 
Dėkojame Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologėms  
V. Valčeckienei ir R. Ramanauskienei už pagalbą rengiant rekomendacijas. 
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3. PROVINCE OF BRINDISI (PUGLIA REGION) 

AND KAUNAS 

REGION STUDENTS’ LIFESTYLE IN THE CONTEXT 

OF ITALY AND LITHUANIA 
 

Comparative analysis of students’ survey results  
 
 

SUMMARY 
 
Comenius Regio projects are funded by European Commission, also, they support inter-
regional cooperation in education in Europe, promote cooperation among the targeted 
partner institutions. Collaboration is clearly defined by both partners on actual regional 
topics. These activities help project partners to share their best experience and access to 
learning and teaching examples in the partner country. 
 
Kaunas Region Municipality Culture, Education and Sport Department, Kaunas region 
Educational Centre and Karmelava Balys Buracas Gymnasium started the project 
"Developing health education culture in Italian and Lithuanian Educational Institutions“ 
in 2010 together with Italian partners Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Instituto 
di Istruzione Secondaria di II Grado „Vincenzo Lilla” and Direzione Generale ASL 
Brindisi. 
 
Kaunas region in collaboration with Italy's Puglia region actualize the importance of 
healthy lifestyle education in educational institutions, look for better ways to develop 
young people's life skills and abilities to regulate their own health. Collaboration was 
focused on sharing the best experience in various areas of health promotion: enhancing 
physical activity, promoting healthy eating, creating healthy environment and drug, 
alcohol prevention. This collaborative project promotes regional administrations to pay 
more attention to healthy lifestyle education policy development, enhance students’ and 
teachers' civic responsibility in developing healthy and safe environment, strengthening 
European awareness. 
 
The main project activities were carried out: sharing health education policy experience, 
workshops for teachers, medical education conferences, methodological 
recommendations, posters, calendar publishing, students’ interviews, video and various 
conferences for students and teachers. 
 
On the other hand, Italy (since 2002) and Lithuania (since 1994) have been participants in 
the World Health Organization project "School aged children living and health research" 
(Health Behaviour in School-aged Children – HBSC). With perfect, standardized test 
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methods over the past decade researchers have accumulated abundant material about 
young people’s way of life, analyzed its trends, explained the prevailing problems. 
 
The accrual basis of the material prepared for the general public access are reports and 
recommendations in order to draw basic health education policy-making guidelines. Due 
to this international project experience partners from Kaunas region and Puglia region 
proposed to perform a similar students’ behavior and health research. For this purpose 
HBSC research methodology was used, students' survey was conducted in 2011 in 
February-March in Kaunas region and the province of Brindisi Puglia schools. 
 
This summary provides a comprehensive survey carried out by pupils in the data analysis. 
This analysis has highlighted the main components of young people's lifestyle, social and 
cultural environment, which will undoubtedly affect the persons’ and the community’s 
performance efficiency and quality. This was especially useful to compare the data of the 
material gathered by the project partners of the two countries (Italy and Lithuania).  
 
The aim of the research was to reveal the cooperating regional schools’ health and 
behavioral problems, try to draw attention of both sides: the regional and national level of 
health and education leaders. 
 
Objectives: 

• To evaluate the subjective assessment of factors affecting schoolchildren's health 
changes in Italy and Lithuania in 2002–2010. 

• To compare the province of Brindisi (Italy) and Kaunas region (Lithuania), 
students’ health and lifestyle factors that affect and make influence on students’ 
health. 

• To compare the province of Brindisi and Kaunas region school health and lifestyle 
characteristics with the results in Italy and Lithuania. 

• To reveal the main health problems in partner schools and to highlight their 
similarities and differences. 

 
MATERIALS AND METHODS 

 
In regard to the cooperation agreement signed with Italy's Puglia region and the 
international HBSC study experience, it was decided to carry out the study among the 
ninth class and high school students. 
Calculations show that in order to evaluate the frequency of the investigated factors of 
not less than 10 percent absolute error and 95 percent reliability, it is necessary to select 
at least 140 students. Therefore, students should have a sample of 280 students for each 
class of the two partner schools. 
In Puglia region (Italy) three schools were invited to participate in the study and 576 
students took part in it. 
 
In 2011 in Kaunas region 15 schools were randomly selected from the 26 region 
secondary schools. The study of these schools was collected from around 750 high-
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quality questionnaires. Rough estimates showed that the response rate was about 78 
percent.  
The study was carried out using an international study "School-age children's health and 
lifestyle" (called the Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) methodology 
Its fundamental principle - anonymous 11, 13 and 15 year survey of students using a 
standardized questionnaire. 
Permission to use the questionnaire in this study was obtained from the Italian and 
Lithuanian scientists responsible for the implementation of the international HBSC study 
in their own countries. From this questionnaire questions about students’ health and 
happiness assessment, nutrition, physical activity, passive leisure, harmful habits 
(smoking, alcohol and drug use), sexual behavior, bullying among students, family 
structure, relationships with parents and others were taken and used for the survey. 
Partners from Italy suggested to include some additional questions to help to assess the 
students' attitudes to school and school problems. 
 
The questionnaire was designed in such a way as to ensure the anonymity of subjects. 
Students used a computerized survey system, the issues have been investigated on a 
computer screen and the students‘ responses were directly recorded in the study database. 
The study took place in 2011 February-March. Teachers and school health professionals 
helped to run surveys at schools. They were asked to follow the given instructions .The 
students' involved in the study anonymity was fully guaranteed. 
The students’ survey data of Brindisi province and of Kaunas region were compared with 
Italy and Lithuania’s schoolchildren’s survey data collected in 2010 by the international 
HBSC study. 
 
International health HBSC survey at schools of students at the age (11, 13 and 15 years) 
is conducted every four years, every time with a growing number of European countries 
(2009–2010 was carried out in 40 countries). Lithuania joined the study in 1994 and since 
that time together with other countries has already carried out five national surveys of 
students. 
Italy joined the investigation a little later – in 2002, this country has made three national 
student surveys. Despite the fact that more data was collected in Lithuania, but in this 
review we will use national data developments in both countries since 2002. The detailed 
reports of these studies can be found in WHO publications.  
 
The students’ from Brindisi province (Italy) and Kaunas region (Lithuania) survey data 
was compared with the Italy and Lithuania schoolchildren’s survey data collected in 2010 
for the international HBSC study. 
Most of the students were of the same age. The distribution of subjects (students) 
according to sex for both partners was similar: in HBSC study the ratio of boys and girls 
was close to one, but in regional studies of the province of Brindisi and Kaunas region the 
ratio of girls participated in the study was higher than that of boys.  
Calculating the age of the subjects it was found that in the province of Brindisi and 
Kaunas region the average of the investigated students’ age overlaped perfectly. 
However, students according to the age in the classes showed that between Italy and 
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Lithuania in the same class the age of students is one-year difference. This is explained 
by the fact that in Italy children begin going to school at the age of six. 
 
Evaluating lifestyle features it was also important to take into account socio-economical 
characteristics of the students. In this study the richness of the students’ families was also 
taken into account. This rate was determined in two ways: objectively (whether you have 
a family car, a computer, a separate room for the child, how often go out and so on) as 
well as subjective the students were asked a question of how, in his opinion, in 
comparison with other families his family is rich. In both cases, families were divided 
into less rich, medium-rich and rich. 
 
The comparison of Italian and Lithuanian students’ participated in the HBSC study 
according to pupils' socio-economical characteristics of families data shows that both 
family wealth criteria – objective and subjective – show the same conclusion: more 
children in Lithuania live in poorer families comparing with children living in Italy. 
Reviewing the province of Brindisi and Kaunas region students social background 
characteristics, we found that the subjective opinions of students in these regions differed 
little from students all over the country.  
The fixed socio-economical status differences may be important comparing the partners 
of the program and the data of the countries. For example, it has been observed that the 
higher socio-economic situation of families have healthier children's food, increased 
physical activity and other lifestyle factors. 
 
Data analysis was performed with SPSS software. Estimated signs of recurrence rates 
(percent) averages table. Statistical evaluation of hypotheses, depending on the nature of 
the data, it was used χ2 statistics and z criteria and three types of statistical inference 
significance levels: p ≤ 0.05 (significant), P ≤ 0.01 (highly significant), and p ≤ 0.001 
(very significant). 

 
 

AND DISCUSSION 
 

The Social Context 
 
Communication with parents 
 
The family is the child's personality development and socialization framework. Open, 
honest communication between parents and child is considered an important factor in 
protecting the health of teenage destructive behavior, usually occurring smoking and 
alcohol consumption. Studies show that children's difficulty in communicating with 
parents, reluctance to talk about their problems increase the risk of consumption of 
psychotropic substances for male and female children, while the time spent with parents 
and frequent communication with them is closely associated with less frequent alcohol 
and tobacco consumption. The parent-child communication is regarded as one of the 
main psychoactive substance use prevention programs.  
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The lack of sustainable and open communication, especially girls, with parents increase 
their smoking and alcohol consumption risk. In some cases, this effect was stronger than 
the lack of a biological parent in the family. 
 
From the HBSC survey (2010) data one can see that fifteen year olds communicate with 
their father and mother in Italy and Lithuania very much the same, no significant 
differences were noted. Students communicate easily with their father- 61.7 percent 
Italians and 66.8 percent Lithuanians. More student boys communicate easily with 
mother than with father 69.4 percent Italians and 72.0 percent Lithuanians (Brindisi 
province and Kaunas district). 
 
Only one-third of fifteen girls (37.7 percent in Italy and Lithuania – 41.6 percent) 
communicate easily with their father. However, for girls it was much easier to 
communicate with their mother compared with the boys. This was specific for Italy and 
Lithuania’s adolescents, but the province of Brindisi teenagers stood out in this regard. 
 
Close friends 
 
Adolescent's close friends in life have an important place. Since the majority of this age 
peers experience similar problems, so the easiest way is to find a peer support and 
emotional understanding. It is particularly important to have friends supporting their 
ideas, choosing the same values. They can help teens feel being the personality and to 
acquire self-confidence. In the absence of close friends, adolescents often have physical 
and mental problems. Teenagers who do not fit the peers are usually closed, depressed, 
they often suffer from various psychological problems. 
 
International data showed that Lithuanian teenagers tend to have more close friends than 
the Italians. The answers show that teens have three or more close friends. Teenagers are 
more likely to interact with peers of the same sex. Relatively large proportion of boys 
have many close friends, but among girls, as the survey showed, there were many more 
close friends comparied with boys. 
 
The survey of the province of Brindisi and Kaunas region showed that students are very 
similar and their answers are very much alike. However, students with many friends, 
some of Kaunas region significantly more interacted with the parents of boys fared better 
than the HBSC study undergone fifteen year olds (interaction with the mother, the 
difference between the province of Brindisi in Italy and the parameters were statistically 
significant lower than the HBSC study investigated among Lithuanian adolescents. 
Comparing the data of teenagers’ communication with parents with the data of 
communication with peers, shows that teens are more likely to discuss exciting issues 
with peers than with parents. These observations encourage the conclusion that 
adolescent peer’s support is very important, and it is the easiest way to get emotional 
support and understanding. 
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Telephone and Internet 
 
Teen students were asked: "How often do you talk to your friends on phone, send a short 
message (SMS) or chat on the internet?" Evaluation criterion was to choose the answer 
"every day" and "5 or 6 days a week. The answer was that students were in touch with 
friends almost every day. The response rate between the Italian and Lithuanian 
adolescents was very much the same, most teenagers use such means of communication 
very often, and the girls’ rate of communication is higher than the boys. Comparing the 
way of acting between Italians and Lithuanians no significant differences were found, but 
in the province of Brindisi in this respect, students were more active than the students of 
Kaunas district. 
 
In 2011 on the 10th of February in Karmėlava Balys Buračas Gymnasium a video 
conference was held with the Brindisi province town of Francavilla Fontana High School 
"V. Lilla. While discussing the students acknowledged that the Internet has already 
become part of teen culture, and they spend much time just chatting.  
 
Time together 
 
Time together is one of the characteristics of friendship. Therefore, it was noted that 
teenagers often spend time immediately after school and in the evenings. 
 
The data show that boys tend to meet after school with their friends more often than girls. 
In Italy and Lithuania, the data, is a little bit different. However, Kaunas region students’ 
survey showed that significantly lower percent of peers meet with friends after school. 
 
Compared with the Italian survey, it seems that in Lithuania teenagers do this more 
frequently. Brindisi province and Kaunas region students‘ survey data show that students 
from both countries like  spending evenings with friends, The answers were very similar: 
about 40-45 percent  teens say that often (3 or more evenings per week ) spend evenings 
with friends. In the Province of Brindisi these ratings were significantly higher than 
compared with those observed in Italy. Our research shows that teens like spending 
evenings together not at home and such goings out in the evenings are connected with 
negative factors: smoking, alcohol consumption, negative attitude to school. 
 
Subjective health evaluation 
 
In adolescence, which is characterized by relatively good health and low mortality, poor 
health is a serious warning. Poor health may prevent the adolescent’s dream come true 
and may have long-term effects on growth. 
 
Choice of research methodology, based on a standardized survey has collected data to 
evaluate their own students' health. Subjective assessment of health, of course, can not 
change the objective health research methods, but they are complementary. Subjective 
assessment of health as an important indicator of population health and it is proposed to 
use in many studies. Specialists believe that the adolescent health assessment based on a 
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subjective assessment of their health, is sufficiently specific and more appropriate than 
traditional morbidity and mortality assessment. The research shows that physical activity 
helps to predict objective health growth. 
 
Pupils were asked to describe their health as one of four responses: excellent, good, not 
very good, bad. The following analysis of the first two and the remaining two categories 
of responses were combined and named "good health" and "poor health". 
 
According to the conducted international study Lithuania belongs to the countries in 
which relatively many students perceived their health adversely. It is noted that since 
2002 Lithuanian students' assessment of their health improved. The recent (2010) survey 
approximately showed that every tenth (11.7 percent) girl and every fifth (23.6 percent) 
boy considered their health as poor. In Italian schools poor students rating their health 
was significantly lower. The latter study showed that low assessed their health 6.7 percent 
boys and 17.3 percent girls.  
 
The research shows that girls are likely to assess their health as poor, and at the 
adolescence age the number of such students, especially girls, is increasing. Comparing 
the province of Brindisi and Kaunas region students’ health became clear that the health 
assessment of dependence on age and gender is different in both countries. Besides, in the 
province of Brindisi in senior classes more students assess their health as poor and the 
number of such students is increasing, and also highlighted the differences between the 
sexes. In Kaunas region the opposite trend was observed-with age the number of such 
students is declining, while the difference between the sexes is evident from the ninth 
grade. Kaunas region boys’ study is also inseparable from the whole Lithuanian research 
data, but the number of girls’ rating their health as poor was significantly greater than the 
data of Lithuania. 
Teenagers assessing their health as poor often have specific complaints. Some of them 
are somatic in nature (headache, stomach or abdominal pain, backacke), others – 
psychological (irritability and low mood, sadness and depression, stress, anxiety and 
others.).Observations indicate that such complaints are related to negative experiences of 
school life such as bullying], deteriorated relationships with peers, a lower learning 
motivation and others. 
Students were asked to answer how often during the past six months they experienced the 
following symptoms: 1) headaches, 2), stomach or abdominal pain, 3) back pain, 4) 
sadness, 5), irritability, bad mood, 6) nervous tension 7) found it difficult to fall asleep, 8) 
dizziness, weakness. For each of the symptoms listed five possible answers could vary 
from "almost every day" to "rarely or never." In this survey we were interested in the 
number of students who indicated that these symptoms they often had (almost every week 
or more frequently) 
Girls more often than boys tend to complain a variety of ailments. Available data shows 
that every second girl (and in some cases more) had frequent complaints of headaches, 
sadness or despondency, irritability and bad temper, feeling nervous tension and concern. 
Having compared the province of Brindisi and Kaunas region it can be easily seen that 
the most common students’ complaints were significantly higher in the province of 
Brindisi. This was unexpected, because the above data indicated that students in the 
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province of Brindisi compared with students of Kaunas region health were more likely to 
consider their health better. 
To determine whether a high percentage of students complaints from various ailments is 
not the exception in the province of Brindisi and Kaunas region, we compared our data 
with the international HBSC study data. This comparison showed that fifteen year old 
students from other regions complained the same ailments as often as the same age 
students from Italy and Lithuania.  
 
Satisfaction with life 
 
Life satisfaction or subjective assessment of quality of life is inseparable from the 
person's mental health and determines whether a person is characterized by fear, anger, 
depression, and if he is happy in general. 
 
The students were asked to answer what they think about their current life and if they feel 
satisfied with their lives. The answers to this question could vary from 0 points (least 
satisfied with life) to 10 points (most satisfied with their lives). Analysis of the data 
responses were grouped into two groups: 0-5 points - dissatisfied with life (less happy) 6-
10 points - satisfied with their lives (more happy). 
Lithuanian students assessed their life worse than Italian students, but during the 
investigation period the number of such pupils decreased in Lithuania; but in Italy only 
among boys increased. The latter study (2010).of the partner data was similar, allegedly 
unhappy with their lives were 15.3 percent Italian and 16.5 percent Lithuanian boys and 
23.5 percent Italian and 23.8 percent Lithuanian girls. In Italy and Lithuania, as in other 
countries, girls assess their quality of life worse than boys. 
Evaluation of the data in the international context is very close of the Italian and 
Lithuanian students´ feeling such as happiness and both sides fall into the group of 
countries where a large number of students are not satisfied with their lives.  
 
Physical Activity 
 
Physical activity is one of the major individual physical, social and emotional well-being 
conditions. Movement is very significant and it can reduce the heart and circulatory 
system diseases, diabetes and osteoporosis risk, it also helps to control weight and 
improve mental health.  
The importance of physical activity during childhood and adolescence is very important. 
The research provides abundant evidence that physical activity is one of the most 
important factors for the harmonious development of the adolescent’s health 
determinants. Epidemiological studies have established assumptions about the 
relationship of physical activity in adolescent obesity and cardiovascular disease risk 
factors, depression and other symptoms. In modern physical activity guidelines it is 
estimated that children and teenagers should be physically active every day for one hour 
or more. However, the international HBSC study carried out nearly in 40 European and 
North American countries, and the data shows that physically active are less than half of 
teens aged 11-15 years. Therefore, in many countries, including Lithuania, the scientists 
are concerned about the low teens physical activity. 
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Based on the answers to the questions students were divided into passive and physically 
active. The active students indicated that they were physically active daily or 4-6 times a 
week for at least 1 hour per week or 2-3 times a week, but at least 4-6 hours a week. The 
rest were classified as insufficiently physically active. 
The collected data of 2002–2010 shows that approximately every second Lithuanian boy 
at the age of fifteen, and only every fifth, sixth girl of the same age is sufficiently 
physically active, and nowadays the number of such students have a tendency to 
decrease. Italian fifteen year old students’ physical activity is nearly the same as of their 
peers in Lithuania. The girls are less physically active than the boys in both countries.  
Of the given data suggesting that physical activity indicators in the study of both partners 
in schools is not satisfactory and the authorities should pay more attention to the 
promotion of physical activity. 
 
Smoking 
 
Smoking still remains one of the most common addictions in the world. It is recognized 
as the largest preventable risk factor for health with special emphasis on the importance 
of early prevention. 
WHO has long been the public concern that a number of youth smoking is increasing. 
There is a number of reasons: cigarette advertising is attractive, sophisticated fashion and 
value. Some people smoke, they do not want to be backed by their friends, the others 
want to reduce tension, the third group follow the example of their parents. This anxiety 
was confirmed by our data obtained in the prevalence of smoking found in Brindisi 
province and in Kaunas district schools. 
Smokers were considered to be those, who were asked the question: "Do you smoke 
every day?" and said that they smoke "every day", "at least once a week but not every 
day" or "less than once a week." 
International HBSC survey data in Lithuania until 2002 showed that smoking increased 
rapidly among boys and among girls. At that time every second fifteen year old boy (46.9 
percent) and almost every third girl (30.3 percent) smoked. However, in 2006 the 
prevalence of smoking decreased significantly to 33.5 percent among boys and up to 27.0 
percent among girls. Teenage smoking prevalence decline was associated with science-
based tobacco control measures in the implementation [57]. Unfortunately, the latter 
(2010) study showed that smoking is hard to overcome a bad habit – its prevalence 
increased again until 2002 level, reaching 42.6 percent among boys and 33.0 percent 
among girls. It is obvious that smoking is more common in Lithuania for boys than girls. 
Italian school smoking prevalence is significantly lower than in Lithuania. During the 
investigation period (2002–2010) on average in Italy smoked every third, fourth teenager. 
Another feature of Italian teenagers smoking is that girls smoked more than boys. 
Smoking prevalence is increasing rapidly with the age among teenagers of both sexes. In 
Italy, province of Brindisi it is noted that in respect of smoking girls are nearly the same 
smokers as the boys and the 11 class girls beat the boys in their peer group. Despite the 
ongoing national tobacco control policy in Lithuania compared with other countries, the 
prevalence of teen smoking is still high. Of 38 countries that participated in the 
international HBSC study in 2010, Lithuanian boys got into the penultimate 37 place and 
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girls got into 33 place. While the Italian students smoke significantly less than the 
Lithuanian students, but the country ranked among the countries in which teenage 
smoking is extremely high. Despite that fact, the ratio between the regions of Italy and 
Lithuania in line with smoking prevalence is very much the same. 
 
The submitted data of our study is confirmed by other international research. This is the 
ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) study on 
smoking, alcohol and illicit drug use among teenagers analysis. 
From 35 countries that participated in the study of the prevalence of smoking, Italian 
teenagers ranked the 6th and Lithuanian teenagers ranked the 9th place. So there are 
reasonable grounds for suspecting that among these countries and regions cooperating 
school students smoking is widespread. It may also be approved, as in our study, by the 
fact that in both regions examined adolescent boys and girls equally have already 
confessed to having tried smoking (43 percent Italy and 70 percent Lithuania). 
 
Consumption of alcohol  
 
The data published indicate that even eleven year old teens use alcoholic intoxicants. In 
adolescence this habit is very dangerous. For the first time children usually partake of 
liquor during the holidays when they are offered by their own parents. In the survey 
students were asked to answer: 
 • Have you ever tasted the beer, wine, champagne, vodka or other alcoholic beverages; 
 • Do you often drink currently: a) beer b) wine c) champagne d) of vodka or other strong 
drinks. Since 2006 to this alcohol list were added new type of alcoholic cocktails such as 
Cider, Mix, Fizz, and so on.; 
 • How many times in life they were so drunk, that felt really dizzy. 
How the students answered the following questions? 
The vast majority of fifteen year olds, regardless of gender, country, state have already 
tasted alcohol.  
Beer is the most popular youth drinking. This drink is particularly popular among boys. 
Comparing the partners (of Brindisi province and of Kaunas district school students) 
significant differences were not observed. 
Other alcoholic beverages often used by teenagers are canned alcoholic cocktails, sold 
without limiting buyers age and they are already popular as far as among the Italian, as 
well as among the Lithuanian youth. Boys consume these beverages less frequently than 
beer, but the girls use it more frequently, and in this respect they consume more than 
adolescent boys. 
In both regions alcohol consumption increases rapidly with age, teenager boys regularly 
drink twice as much as the girls. This is the way how every second of the eleventh high 
school boy behaves. 
According to the data it was found that 43.1 percent boys and 22.7 percent girls in 
Brindisi and 27.8 percent boys and 14.7 percent girls in Kaunas district regularly use 
alcohol. 
Drinking too much alcohol is accompanied by intoxication. 
In 2002–2010 Lithuanian students completed the survey which showed that the feeling of 
being drunk two or more times in their life experienced more than half of the fifteen aged 
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boys. Among the Lithuanian girls this number was slightly lower. It turns out that the 
Lithuanian teenagers are much more likely to get high alcohol than their peers in Italy. 
 
Teen drinking habits in detail are being analysed in the international ESPAD survey. 
Teen drinking habits in detail in the international ESPAD study [58]. This study used 
different criteria, and is only a relative comparison of the data, but there were adequate 
comparison of the results of our study results. For example, the ESPAD study (2007). 
Was assessed adolescents drunkenness in the past 12 months (in our study – in total over 
life). It turns out that in Italy over the past 12 months had a feeling of being drunk 28 
percent 16 year-olds boys and 27 percent peers girls. Under this criterion, Italy was 
among those countries where a small country teenagers abuse alcohol (occupied 5th place 
in line). Among the Lithuanian teenagers was significantly higher – 45 percent boys and 
41 percent girls (23-busy place here). Thus, this study confirms the extent of teenage 
drinking being a problem in Lithuania, including those of Kaunas region. 
 
Bullying 
 
There are concerns about abuse and violence at schools, so in order to provide students 
the physical, social, psychological and spiritual safety at schools, highlights the need to 
assume greater responsibility not only for education and training system, school 
psychologists and their employees and doctors, but also the country's politicians. 
Therefore, it is important to make the right decisions on how to provide security for 
learners in various educational and training institutions within the system level. Many 
young people's health and lifestyle studies have highlighted the relevance of this problem. 
The most common destructive form of behavior is bullying. This may be physical action, 
verbal abuse, incorrect behavior. 
Bullying like other forms of violence is the consequence of low emotional literacy and 
socialization of young people. Today it is a very common phenomenon and should be 
stopped. Bullying in our society has become so familiar that it has become like a norm of 
life. 
Bullying damages the child's physical and mental health. A child who is being bullied by 
his peers experiences a strong mental trauma, often feels lonely and sad, less happy, the 
self-esteem is very low. Bullying is a distorted form of communication and it disturbs the 
victim’s self-esteem and confidence development. The results suggest that without 
bullying prevention programs and specific actions and interventions, bullying becomes a 
criminal offence, and the victims of bullying suffer psychologically for a long time, 
though bullying has already ended. 
In this study the students were asked to answer two questions: 1) How often during the 
past two months have you been bullied by other students? 2) How often during the past 
two months have you bullied other students at school?  In response to these questions 
students could choose the following answers: not once, once or twice, 2 or 3 times a 
month, about once a week, several times a week. Frequent manifestations of bullying 
were considered if they occurred twice or three times a month or more often. 
According to the HBSC survey (2010) data frequent bullying in Lithuanian schools had 
23.2 percent fifteen year boys and 16.9 percent girls. Many students tend to be aggressive 
themselves and to make a mock of others. 
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Over the past 12 years the number of bullying in Lithuanian schools significantly 
decreased. Bullying prevalence decreased significantly among peers in other countries, 
too. However, despite these positive developments, incidence of bullying in Lithuanian 
schools compared with other countries has remained one of the largest. 
The Italian schools found bullying rates several times lower than in Lithuania. 
At schools in the province of Brindisi a very small proportion of students indicated that 
were bullied by other students. These students mostly belonged to the senior group (13 
class). 
In Kaunas region schools, as well as in Lithuania, bullying is widespread.  The large-
scale prevalence of bullying in Lithuanian schools, including those of Kaunas region 
schools requires authorities to assume greater responsibility for the removal of a negative 
phenomenon. Lithuanian schools need a strong policy against bullying, requires an 
effective bullying prevention program. 
 
Scientific studies suggest that bullying prevention programs should be implemented at 
schools. The school community must understand the importance of active cooperation, 
recognition of the problems; also, follow the rules of prevention program. Special 
attention should be paid on the formulation of objectives, selection of measures to tackle 
students' social skills, careful coordination of prevention and its implementation in the 
early school years, collaboration with other organizations. 
 
Psychological microclimate at School 
 
In 2011on the 10th of February Karmėlava Balys Buračas Gymnasium held a video 
conference – an integrated lesson with the partner country's Brindisi province town of 
Francavilla Fontana High School “V. Lilly”. During the conference Lithuanian and 
Italian students discussed the topic of a healthy environment in schools. Both school 
students openly expressed their views on the psychological school climate, commented 
how it affected the students’ life. During the debate it was decided that positive 
microclimate at school is very important for students’ learning, tolerance of peers, 
personal problem solving. All discussion participants unanimously agreed that tolerance 
plays a very important role in students' peer and student-teacher ratio. Italian students 
said that if the microclimate at school is good they can feel happy. 
Italian students significantly more than the Lithuanians responded positively about their 
classmate agreeing with the statements: “Our students like to be in class together, most of 
our class pupils are good and ready to help me, other students take me as I am”, and 
others. They also frequently agreed that their teachers are encouraging, interested in 
students as individuals and are included in the school activities. 
The presented data show that most students' positive perception of the school 
psychological climate is an important factor in students’ well-being. 
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Injuries and accidents 
 
Scientists and health experts strongly believe that the majority of injuries and accidents 
can be avoided and in the childhood there should not be any of them at all. 
Student survey data provide information on accident frequency and nature. In recent 
years (2002-2010) HBSC study of Italian and Lithuanian schools the data analysis 
showed that approximately every second student said that experienced trauma and other 
accidents once or several times in the past year. There was no significant difference 
between the students of the two countries. More boys suffered from more accidents than 
girls. 
Scientists and health experts strongly believe that the majority of injuries and accidents 
can be avoided. Health specialists’ opinion is that the prevalence of children’s and young 
people’s traumas is an appropriate indicator of well-being of the population,  
Comparing injury and accident rates between the province of Brindisi and Kaunas region 
one could see that the number of injuries and accidents (39.8 percent in the province of 
Brindisi and 35.9 percent in Kaunas region) was significantly lower than the national 
average. 
 
TV, computer, internet 
 
TV, computer and the Internet are inseparable from modern life. Young people (15–19 
year) make the most active group of new technologies users in most developed countries. 
Information technologies and computers make learning more interesting, more attractive, 
allowing the uptake of information, spending their leisure time, free to interact with peers 
from different countries. Unfortunately, these technologies are inseparable from the 
negative health effects. Doctors link computers and TV with vision problems, 
musculoskeletal impairment, reduced physical activity, psychosocial problems. 
Numerous publications in various journals indicate the level of severity and various 
aspects of electromagnetic radiation on health. It was found that the individual’s disorders 
appear from various combinations of these factors. 
Nowadays it is impossible to imagine the modern teenagers’ life without a computer. 
Therefore, students more and more time spend searching for information online, playing 
computer games or just communicating with their peers. 
Thus, an increasing number of children use computers longer. Modern guidance states 
that children and teenagers should not watch television or use a computer longer than 1-2 
hours per day, even though it is of high quality. 
It was decided to assess how information technologies, television (TV), computer and 
internet are used by the students from partner schools. Students were asked to answer 
how long on average per day (on weekdays, also on Saturdays, Sundays) they 1) watch 
TV, video and digital video discs, 2) play computer games, 3) browse through the 
Internet, communicate online, write / read emails. 
From the responses the average duration of these activities were estimated (in hours) 
during the day and all week. 
The assessment of watching television in two regions was: that students work on average 
for about two hours per day but at the weekends they use these items much longer. After 
having summied up one could see that students spend watching TV about 15–16 hours 
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per week. Partner schools’ study coincided with the results of the study countries fifteen 
year olds. The recent data suggested that Lithuania's schoolchildren tend to spend 3–4 
hours longer per week than the Italian peers watching TV. 
 
It turns out that playing computer games in both countries is the biggest problem. A 
student on average plays such games for 1–2 hours per day. Kaunas region students 
compared to peers in the province of Brindisi tend to play computer games significantly 
longer.  
 
A considerable amount of time teenagers spend on the internet communicating with their 
virtual friends. Our study shows that the average wasted time at least were two hours per 
day and about 15 hours per week. It is equally problematic among teens in the province 
of Brindisi and Kaunas region. 
 

CONCLUSIONS 
 

1. Students living parameters in Brindisi province (Italy) and Kaunas region (Lithuania) 
are not very different from the corresponding parameters found in the investigation in 
Italy and Lithuania HBSC international students’ program. This is the evidenced by data 
reliability collected from cooperating schools. 
 
2. The major concern is the spread of smoking, alcohol use and bullying which is 
extremely common among all Lithuanian students, including those of Kaunas region. 
These problems are more frequent among Lithuanian teenagers than among their partners 
in Italy. 
 
3. School psychological environment is an important factor in students’ well-being. In 
many ways it is proved to be better in partner schools in Italy. 
 
4. Computer, Internet and mobile phone have become part of a teen’s culture. By playing 
games and communicating with friends via these aids of communication teenagers spend 
very much time in both countries. 
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4. METHODICAL RECOMMENDATIONS 
 

SMOKING AND ALCOHOLIC BEVERAGE CONSUMPTION  
 
The National Alcohol, tobacco and other psychoactive substance use prevention program 
(2006) is carried out in all the schools. The aim of that program is to develop a motivated 
person who wants to live healthy, avoid alcohol, tobacco and other psychoactive 
substances. Vytautas Magnus University (VMU) students periodically (every 4 year) 
perform smoking and alcohol testing in schools and this testing has shown that the 
expected outcome of this program is not available because of the lack of consistency in 
program implementation and there is no good training for teachers and school 
professionals. 
In order to stop the spread of harmful habits among school students, preventive 
programmes must be launched already in primary classes and ensure the enforcement of 
consistent continuity. 
Before starting to implement a preventive programme and trying to avoid formal (non-
existent)  implementation, it is necessary to link it with the context of the school that is 
best known to the school community. Teachers, students and their parents must decide by 
what means it will be implemented in the prevention programme and by what criteria its 
effectiveness will be assessed. 
 
 Realising primary prevention activities the following principles should be observed: 
 
• The activities should be organised with regard to the situation in the country, the city, 
the area, the school. 
• To find out what psychoactive substances are used by children, how widely they are 
spread, what are the prevention measures, what is their effectiveness, what is the 
children's attitude to them. 
• To take into account the psychological factors affecting psychoactive substances 
consumption. 
• To reduce the risk of psychoactive substance use and strengthen its reach beyond mere 
factors. 
• Not be limited to the information on various psychoactive substances. 
• Develop children's capacity to resist the social pressure of psychoactive substances use, 
to teach them to know and overcome their psychological problems, which may promote 
smoking, consumption of alcohol or other psychoactive substances. 
•To develop existing provisions and values that strengthen children's commitment to live 
healthy. 
• To apply various prevention techniques, discussions, various games, psychological 
techniques, videotapes, etc. 
• By organising preventive measures  take into account  the age and cultural  peculiarities.  
• Preventive programmes and measures should be carried out in the long term. Disposable 
classes and lectures are ineffective.  
• To include parents in the preventive programmes. Teaching parents the necessity to 
discuss about the psychoactive substances in families. 
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• To collaborate with various authorities in order to ensure the fight against the use of 
psychoactive substances. 
 
• The right use of educational methods promote the pupils' motivation, the desire to 
explore the unknown, promotes the students' desire to analyse their own and others‘ 
values, and it has the impact on the formation of their behaviour. Educational methods 
must not only provide with the necessary information, but at the same time they should 
develop life-skills and form life values. This requires from the teacher entirely different 
skills, flexibility, the ability to conduct discussions and manage class. 
 
 Planning the programme of prevention various methods of implementation are suggested 
taking into account the school context: 
 
The integration into the content of the subject, i.e., training capacity  and  skills according 
General programs  in  the  programs  of  the  subjects  and  Prevention  programs  through 
different lessons; 
• The  introduction  of  a  special  course,  as  an  elective  course,  to  any class or classes; 
• Integration to  additional  education  and  non-formal  education  programs  for children; 
• Integration into the classteacher‘s classes; 
• Integration into other programs, such as. "Training life skills“, „ Training social skills“, 
and others. 
• A different way of implementing prevention programs selected by the school. 
Selecting the methods of the implementation of Prevention program, it is necessary to 
foresee the quality of implementation and how the program's success will be measured 
and evaluated. 
 
Recommendations 
 
• The communities of schools, neighbourhoods, public services, youth organizations, po-
lice, businessmen, individuals should be involved in primary prevention, using their part-
-nership experience. 
• To carry out social skills  lessons that  would  cover  various  aspects of  school  perfor-
mance. 
• To organize the dissemination of good working  practices,  to promote  good  examples. 
 
PSYCHOLOGICAL MICROCLIMATE AT SCHOOL 
 
Almost all the most important stages of the child's socialization process are performed in 
the school community, which affect psychological, physical, social, and cultural develop-
ment  opportunities  of the child.  The study  showed that  our  schools  need much  more 
attention to the development of climate: the ability to communicate and collaborate with 
other members  of  the  community,  to  maintain  good  and  warm  relationship,  timely 
provision of necessary  assistance, long-term, positive,  future-directed  action  planning. 
Judging  particularly  urgent  social   problems  of   today's  students,  the  whole  school 
community should be included in a positive development  of  the  school  climate: study, 
discussion, search and the implementation of the assumptions. 
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School psychological microclimate is an important  factor in  students’  well-being  and  
directly affects health of all members of the  community.  According to the WHO 
Constitution, health is a complete physical, mental and social well-being unit. 
 
Mental and emotional health: 
 
• Adequate self-assessment (neither too low nor too high); 
• Harmony sphere of emotions / feelings, the inner sense of balance; 
• The knowledge of one’s capabilities (strengths and weaknesses); 
• The familiarity of one’s feelings and the ability to express them adequately; 
• Ability to understand and accept other people's feelings; 
• Ability to establish and maintain positive relationships with others; 
• Ability to adapt to the environment and to cope with the encountered difficulties; 
• Taking responsibility for your life; 
• Positive thinking, optimism, satisfaction with life. 
. 
Psychologically healthy child’s characteristics (according V. J. Cernius) 
 
• The  child  assesses  himself  what he is. The child ususally  is self-satisfied, adequately  
estimates  his abilities;  his opinion of himself is neither  too good nor  too bad.  He does 
not mind his weaknesses and tries to crrect them. He can even make fun of himself. 
• According to his age the child is free and independent. 
• The child expects to be able to handle in different situations. 
• The  child is  not tensed. He has not got  constant feelings such as  anger, worry, 
jealousy, guilt. 
• The child likes other  people, trusts   them and he is  able to keep  warm,  personal  rela-
tionship with at least one close friend; wants to make  people to like him. 
• He is interested in other people and feels a bit responsible for their welfare. 
• He feels to be a part of the group. 
• Adopts a moderate responsibility. 
• The child develops his skills, talents and interests in the use of new experiences. 
 
How to raise a confident, self-respecting and respecting others personality? 
Recommendations 
• Raise your child to the requirements that are consistent with his abilities. Do not do any-
hing for the child what he can do himself. 
• All the real achievements of the child evaluate with encouragement  or a particular com-
pliment, and punish for not doing the tasks  which  certainly  does  not  exceed the child's 
strength. 
• Encourage  your  child  to  cope  with  complex  problems (of course, with  the  help and 
support but without protecting him  from  the  difficulties  like  the  flowers in the  
hothouse). 
• Give your child the opportunity  to complete  the work till  the end himself, without ma-
king  this  for him; let  him  express  himself, live  togetherr in  the presence of his affairs. 
• Do not say to the child, "You will never  do that; you do not know, you  can not do," but 
every time encourage him by saying "try". 
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• Be consistent in the upbringing.  Inconsistent  parenting  is  the fact that the child of one 
and the same deed is punished once, but next time ... 
 
BULLYING  
 
The microclimate of the school is closely linked to the conditions in Lithuania and 
especially the prevalent problem of bullying. Bullying is spread in Lithuania because of 
good conditions, so there is no need to change the child (victim or offender), but the 
environment should be changed which encourages bullying. 
Bullying can be: 
Direct – the child is openly attacked, abused by his peers (eg sliding, nicknamed, 
threating, etc.).. 
Indirect – the child is insulted without direct aggression (eg rejection from  the group, 
ignoring the communication with him, inciting hatred against a child, etc.). 
 
School bullying prevention program to be carried out in three levels (R. Povilaitis): 
 
I. School-level bullying prevention principles: 
1.  Responding to the “here and now " the ongoing bullying. 
2.  Protracted cases of bullying. 
3.  Help to offended children and abusers. 
4.  To discuss the bullying cases, with all the participants of the situation. 
II. Class-level bullying prevention principles: 
1. Establishment of rules for the class. 
2. Class lessons to discuss about the relations among the students 
3. Preferred, friendly behavioral recognition and promotion. 
4. Teacher's role model. 
5. Promoting cooperation among students. 
6. Discussion about bullying situations using not blaming attitude. 
III. Individual level: 

1.  Help the victim. 
2.  Help the offender. 
3.  Individual interview with parents. 

 
Recommendations for parents 
If a child suffers from bullying by his peers: 
• If a child tells what is going on,  listen to him, let  him tell everything what happened  to 
him. 
• Be sure to tell your child that he did well telling you about what is going on. 
• Do not blame the child for bullying saying, "You are to be blamed for that ...". 
• If a child says, it means that he asks for your help, so do not say  "Do not pay attention”, 
Cope with problems yourself" or something like that. 
• When your child talks about bullying, it's important  how  you  will react  and behave in 
the future. You should  not  act in haste, for  example, to talk with the offender’s  parents. 
Your child might be afraid of such your behavior and  that the bullying  will  get stronger. 
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• Be sure to discuss with your child what to do next. 
• Discuss the opportunity to go and talk with teachers, school pshycologist or social 
educator . There might be bullied other children, too. 
• Remember, no one-man is able to reduce bullying.  Effective solution of the problem re-
quires active teachers, school administration, parents‘ and students’ involvement. 
• Harassment does not stop immediately, it requires time.  Encourage  your  child  to con-
tinue talking about it 
Be sure to tell your child that  you  love him and try to do  everything  to  make  him  feel 
safe. 
 
If your child bullies other students: 
• Try to talk calmly to your child about what is going on.  Encourage  him to  talk and tell 
you what makes him behaving like that. 
• If your conversation is not succesfull ,  be  patient: show  your child that you care  about 
what is going on and  you're worried about it. 
• To reduce the aggressiveness of the child you may need the help of others: family mem-
bers, a psychologist, teachers. 
• Do not expect a sudden change in the child's  behaviour.  You may need a  lot  of  effort 
and time to change the child's behaviour . 
 
Guidelines for school 
IN order to create and maintain positive relationships at school it is needed: 
• To focus on the school community’s  communication  and cooperation,  create a favour-
able psychological and cultural atmosphere. 
• Try to find out about students' needs, their self-estimating. 
• Encourage  students'  self-study that might  help to  analyze the personality’s deve-
lopment and learning processes. 
• To organize seminars and programms  on how  to  create a positive  school  
microclimate. 
• Provide  class  teachers  and  educators with  knowledge  about social,  educational  and 
psychological help to students.  
 
DEPENDENCE ON VIRTUAL COMMUNICATION TOOLS 
 
In  today's world  the  computer  is  absolutely  necessary  as a working tool, but at leisure 
time the usage of computer games, videos, etc.  should be  limited,  because  students  are 
brought into another addiction – the Internet.  Dependence  on the Internet leads  to many 
social problems and failure to solve them might have a serious impact on the socialization 
of adolescents, which  can also make influence  on students’  future life.  Dependence  on 
virtual communication  tools has  a negative  impact  not only  on human psychology and 
socialization, but  also health.  Therefore, in  order  to reduce  the dependence  on  virtual 
communication tools, preventive measures should be taken to help to solve  the  resulting 
problems. The school has to train a new generation to cope with the flows of information, 
control computer use and not become its slaves. 
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The main symptoms of psychological dependence: 
• Tolerance – need more and more confrontation with the object of addiction; 
• Continuity – despite  obvious  negative  consequences  of  dependence on the  object  of 
addiction the relationship has not ceased; 
• The loss of control – the inability to predict and manage  the collision with  the object at 
the beginning, end and intensity. 
(Diagnostics of the safe use of the Internet, 2008). 
Misuse of the Internet causes  harmful  physical  problems.  Dry  eyes,  headaches, carpal 
tunnel syndrome, back pain, irregular diet,  regular shortage of sleep are the results 
caused by the dependence on the computer. If the person avoids other  people then 
appears problems with family or personal life, his physical  activity is reduced, reduced 
sleep time, he is depressed. 
Fatigue, moodiness,  irritability,  anxiety – these  are  harmful consequences of the use of 
the Internet. 
 
Recommendations 
A person can overcome non-serious forms of addiction  himself  with  the help  of  family 
and relatives. Five basic principles help to overcome this dependency (Hill, 2004): 
1. Identify what a person  needs in  his  life. To create a list of activities which a person 
has to abandon because of the time spent online. A  person  may  not be aware of what he 
loses, as long as he reads what has been written in black and white. 
2. Plan his own activities.  Include Internet browsing into the action plan, set  strict  time 
limits and follow the exact timetable. 
3. Find support in real life. Family and friends’ support is very important to combat any 
form of addiction. 
4. Have the reminders  near , which  would  hold back, when there  is a desire to sit at a 
computer and surf the web. In the reminders it is advisable to write  down  what problems 
are caused by excessive Internet use in personal life. 
5. The same person  must  understand  why he became  addicted to the Internet. Under-
stand what constitutes  a desire to  connect to  the  Internet. A person must  do  something 
else instead of connecting to the virtual world. 
 
 MEDICINE CONSUMPTION  
 
The survey analysis revealed another unexpected  problem: our children,  compared  with 
Italian peers, take more medicine. 
Recommendations: 
• Family should control the consumption of medicine. 
• Schools develop more projects to ascertain what children know about harmful effects of 
medicine and develop resistance to medicine advertising. 
• To develop a healthy point of view, to form a responsible approach to our health. 
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