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„Visuomenė s s v eik ata”

VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ ŽINIŲ, GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ
ĮSIVERTINIMAS IR NUOMONĖ APIE PSICHOAKTYVIŲJŲ
MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJĄ MOKYKLOJE
Inga Bankauskienė
Vilniaus unive rsitetas

Santrauka

Psichoaktyviųjų medžiagų (PM) vartojimo prevencijos aktualumą patvirtina minėtų medžiagų vartojimo paplitimo
tyrimų duomenys Lietuvoje. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimą, kaip vieną iš pagrindinių problemų (kartu
su patyčių, smurto ir mokyklos nelankymo problemomis), įvardija ir pačios mokyklos.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kaip vyresniųjų klasių mokiniai vertina turimas žinias, gyvenimo įgūdžius ir kokia jų
nuomonė apie PM vartojimo prevenciją mokykloje.
Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 339 vienos Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklos 5–11 klasių mokiniai:
161 mergina ir 178 vaikinai. Respondentų apklausai naudotas anoniminis klausimynas, kurį sudarė darbo autorė, remdamasi B. E. Dobson ir L. Wright (1995) sukurtu narkotikų vartojimo prevencijos vykdymo Europos mokyklose modeliu
bei mokslinėje literatūroje aprašytais gyvenimo įgūdžiais, saugumo ir psichologinio klimato mokykloje vertinimais, kurių
svarba pabrėžiama vykdant PM vartojimo prevenciją.
Rezultatai ir išvados. Saugumą ir psichologinį klimatą mokykloje palankiau vertina vyresniųjų klasių merginos nei
vaikinai. Merginos geriau nei vaikinai įsivertino žinias apie alkoholio (p = 0,0001), tabako (p = 0,001) ir narkotikų
(p = 0,008) vartojimo poveikį bei pasekmes. Vyresniųjų klasių mokiniai streso įveikos įgūdžius įsivertino prasčiausiai
(6,95 balo), o sąlyginai geriausiai – gebėjimą atsispirti bendraamžių spaudimui vartoti PM (7,87 balo). Merginos geriau
nei vaikinai įsivertino gyvenimo įgūdžius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti (t = 3,013, p = 0,003) ir bendrauti, užmegzti ir
išlaikyti naujus santykius (t = 3,645, p = 0,0001). Mokiniai, kurie gerai vertina psichologinį klimatą mokykloje ir klasėje,
geriau vertina ir turimus gyvenimo įgūdžius bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus santykius, įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas emocijas. Dažniausiai mokiniai veiksmingoms PM vartojimo prevencinėms priemonėms priskyrė tabako
gaminių ir alkoholinių gėrimų prieinamumo ribojimą (48,7 proc.), informacijos PM vartojimo prevencijos klausimais
teikimą mokiniams (44,2 proc.) bei tėvų ir vaikų santykių stiprinimą (42,5 proc.).
Reikšminiai žodžiai: psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, mokinių žinios apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes, gyvenimo įgūdžiai.

ĮVADAS

Psichoaktyviųjų medžiagų (toliau – PM) vartojimo
prevencijos aktualumą patvirtina PM vartojimo paplitimo tyrimų duomenys Lietuvoje. 11–15 metų
amžiaus mokinių tyrimas „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (angl. Health behavior in
School-Aged Children, HBSC) parodė, kad Lietuvoje
1994–2010 m. laikotarpiu bent kartą per paskutinįjį
mėnesį rūkančių paauglių skaičius padidėjo: berniukų – nuo 11,3 proc. iki 21,2 proc., mergaičių – nuo
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3,6 proc. iki 15 proc. Reguliariai (nors kartą per
savaitę) alkoholinių gėrimų vartojančių berniukų
ir mergaičių Lietuvoje 1994–2010 m. laikotarpiu
taip pat padaugėjo: berniukų – nuo 9,6 proc. iki
12,9 proc., mergaičių – nuo 4,3 proc. iki 8,1 proc.
Pažymėtina, kad ir narkotikų vartojimo problema
vis aktualesnė Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Pastaruoju metu narkotikų jau yra išbandęs kas
trečias (33,5 proc.) penkiolikos metų berniukas ir
kas penkta (18,4 proc.) to paties amžiaus mergaitė.
2002 m. penkiolikmečių berniukų, prisipažinusių,
kad nors kartą gyvenime vartojo kokių nors narkotikų, buvo 14,6 proc., mergaičių – 6,7 proc. [1].
Pateikiami panašūs ir Lietuvoje vykdomo Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose
projekto (angl. The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs, ESPAD) rezultatai.
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1995–2011 m. laikotarpiu atlikti tyrimai atskleidė,
jog Lietuvoje 15–16 metų amžiaus mokinių grupėje paskutinįjį mėnesį rūkiusių berniukų padaugėjo nuo 34,2 proc. (1995 m.) iki 39 proc. (2011 m.),
mergaičių – atitinkamai nuo 18,3 proc. iki 35 proc.
Per paskutiniąsias 30 dienų alkoholinių gėrimų vartojusių berniukų ir mergaičių skaičius Lietuvoje
kito labai nežymiai: berniukų – nuo 65 proc. sumažėjo iki 62,7 proc., mergaičių – nuo 65,3 proc. sumažėjo iki 63,7 proc. 2011 m. tyrimo duomenimis,
mergaičių alkoholio vartojimas paplitęs šiek tiek
labiau negu berniukų. Padidėjo mokinių, bent kartą
gyvenime bandžiusių kokių nors narkotikų, dalis:
2011 m. 21,9 proc. mokinių (28 proc. berniukų ir
15,9 proc. mergaičių) buvo bandę kokių nors narkotikų (2007 m. – 20 proc.) [2].
Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimą,
kaip vieną pagrindinių problemų (kartu su patyčių,
smurto ir mokyklos nelankymo problemomis), įvardija ir pačios mokyklos [3, 4].
Prevencija yra vienas iš dažniausiai minimų PM
vartojimo ir jo keliamų problemų sprendimo būdų,
tad kyla klausimas, kokios PM vartojimo prevencijos
priemonės yra iš tiesų veiksmingos. Prevencijos priemonių veiksmingumas gali būti nustatomas įvairiais
būdais [5]. Manoma, kad viena iš priežasčių, kodėl
labai sparčiai plinta mokinių PM vartojimas, – neveiksminga PM vartojimo prevencinė veikla mokyklose [6], kuri yra fragmentiška, nenuosekli, trūksta
veiklos vertinimo [3, 4, 7, 8]. Mokslininkai pažymi,
kad reikalingi ne tik aktyvūs PM vartojimo prevencijos veiksmai, bet ir visavertė mokyklos aplinkos analizė, kai pagrindinėms problemoms įvardyti apklausiami mokiniai. Tik tokiu atveju galima tikėtis, kad
PM vartojimo prevencijos programų turinys atitiks
esamus poreikius ir jų įgyvendinimas bus veiksmingas ir efektyvus [9].
Siekiant veiksmingai vykdyti PM vartojimo prevenciją būtina derinti informavimą apie PM su gyvenimo įgūdžių ir neigiamų nuostatų PM vartojimo
atžvilgiu ugdymu [10, 11]. Vykdomos PM vartojimo prevencijos priemonės turi remtis mokinių raidą skatinančiais interaktyviais metodais, jų įvairove
[11, 12, 13], o vykdomos PM vartojimo prevencijos
programos turi būti ilgalaikės (per visą mokymosi
mokykloje laikotarpį), su nuolat pasikartojančiomis
intervencijomis, skirtomis jau įgytoms žinioms, įgūdžiams ir nuostatoms įtvirtinti [11, 14, 15].
Įrodyta, kad visomis tiek smurto, tiek PM vartojimo, tiek mokyklos nelankymo prevencijos programomis siekiama kurti pozityvų mokyklos klimatą
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[13], o gyvenimo įgūdžių ugdymas yra neatsiejamas
nuo prevencinės veiklos. Iš dalies gyvenimo įgūdžių
sampratos tikslas yra sukurti saugią aplinką, kurioje
jauni žmonės galėtų lavinti ir formuoti savo įgūdžius.
Dėl to tinkama atmosfera mokykloje ir klasėje yra
svarbus gyvenimo įgūdžių sampratos elementas [16].
Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti, kaip vyresniųjų
klasių mokiniai vertina savo turimas žinias, gyvenimo įgūdžius, taip pat kokia jų nuomonė apie PM vartojimo prevenciją mokykloje.

1.
2.

3.
4.

Tyrimo uždaviniai:
Išsiaiškinti, koks mokinių požiūris į saugumą ir
psichologinį klimatą mokykloje;
Išnagrinėti, kaip mokiniai vertina turimas žinias
apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes;
Atskleisti, kaip mokiniai vertina turimus gyvenimo įgūdžius;
Išsiaiškinti, kokia mokinių nuomonė apie PM vartojimo prevencinių priemonių veiksmingumą.

TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI

Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 339 vienos Vilniaus
bendrojo ugdymo mokyklos 5–11 klasių mokiniai.
Paskutiniuosius metus besimokantys (12 klasės) mokiniai neįtraukti į apklausą dėl pasirengimo brandos
egzaminams. Tyrimas atliktas 2012 m. gegužės–birželio mėnesiais. Apklausa vykdyta patogiosios atrankos metodu. Tyrime dalyvavo tik pamokose apklausos metu buvę 5–11 klasių mokiniai. Išdalytos
448 anketos, grąžintos 345, atsakomumas – 77 proc.
Statistinei analizei naudotos 339 tinkamai užpildytos anketos. Mokinių demografinių rodiklių analizė
(1 lentelė) parodė, kad mokinių pasiskirstymas pagal
lytį panašus (161 mergina ir 178 vaikinai).
Tyrimo instrumentas ir metodai. Respondentų
apklausai naudotas anoniminis klausimynas, kurį sudarė darbo autorė, remdamasi kitų šalių mokslininkų
atliktų panašių tyrimų patirtimi [17] ir mokslinėje
literatūroje aprašytais gyvenimo įgūdžiais [13, 16,
18–21], kurių ugdymas pabrėžiamas vykdant PM
vartojimo prevenciją.
Autorės sukurtą anketą sudarė 3 klausimų grupės:
1 – klausimai, skirti demografiniams duomenims
surinkti (amžius, lytis, klasė); 2 – klausimai subjektyviai turimoms žinioms ir gyvenimo įgūdžiams
įsivertinti. 5–11 klasių mokinių buvo prašoma įvertinti savo turimas žinias apie alkoholio, tabako ir
narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes pagal skalę nuo 1 (nieko nežinau) iki 10 (labai gerai žinau).
2013/2(61)
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1 lentelė. Demografiniai mokinių duomenys
Lytis
Klasė
5 kl.
6 kl.
7 kl.
8 kl.
9 kl.
10 kl.
11 kl.
Iš viso

Amžius

Merginos
n
20
34
23
26
18
21
19
161

proc.
47,6
49,3
42,6
49,1
39,1
60
47,5
47,89

Vaikinai
n
22
35
31
27
28
14
21
178

7–11 klasių mokiniams buvo užduotas papildomas
klausimas apie turimus gyvenimo įgūdžius (kritinį
ir kūrybinį mąstymą, gebėjimą bendrauti, užmegzti
ir išlaikyti naujus santykius, priimti gerai apsvarstytus sprendimus, sėkmingai spręsti kilusias problemas, įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas emocijas).
Minėtus įgūdžius mokiniai vertino pagal skalę nuo
1 (visiškai neturiu įgūdžių) iki 10 (turiu labai gerus
įgūdžius). Atsižvelgus į mokinių amžių ir mokytojų
pateiktas pastabas dėl mokinių gebėjimo įsivertinti
turimus gyvenimo įgūdžius, 5–6 klasių mokiniams
minėtas klausimas neužduotas. 3 klausimų grupė
buvo skirta išsiaiškinti, kaip mokiniai vertina PM
vartojimo prevencijos priemonių veiksmingumą,
saugumą ir psichologinį klimatą mokykloje bei PM
vartojimo prevencijai skiriamą dėmesį mokykloje.
Saugumui ir psichologiniam klimatui mokykloje vertinti naudojome teiginius, kurie mokslinėje ir metodinėje literatūroje priskiriami sveikai mokyklai, t. y.
saugiai, palaikančiai mokinius ir skatinančiai jų sveikatą [13, 17].
Analizuojant tyrimo duomenis taikyti šie skaičiavimo metodai: mokinių grupių atsakymų skirtumų statistiniam reikšmingumui tikrinti naudotas chi
kvadrato kriterijus bei taikytas dviejų nepriklausomų
imčių vidurkių palyginimas (Stjudento t kriterijus),
o kelių grupių vidurkiams palyginti naudota vienfaktorinė dispersinė analizė (ANOVA). Patikrinant
taikytas pasikliautinių intervalų metodas (p ≤ 0,05).
Statistinė analizė atlikta naudojantis statistinės analizės SPSS (Statistical Package for Social Scienes)
16 versijos ir Microsoft office Excel 2007 programiniais paketais.

REZULTATAI

Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresniųjų klasių mokinių nuomonė apie alkoholio, tabako ir narkotikų
vartojimo prevencijai skiriamą dėmesį mokykloje
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proc.
52,4
50,7
57,4
50,9
60,9
40
52,5
52,11

Vid.

SD

11,36
12,28
13,44
14,28
15,33
16,54
17,55
14,40

0,53
0,44
0,5
0,53
0,63
0,51
0,64
0,54

Iš viso (n)
42
69
54
53
46
35
40
339

yra panaši (p > 0,05). Daugiausia mokinių manė,
kad mokykloje pakankamai dėmesio skiriama alkoholio (44 proc.), tabako (41,6 proc.) ir narkotikų
(38,1 proc.) vartojimo prevencijai. Beveik trečdalis
(29,8 proc.) mokinių nurodė, kad mokykloje per mažai skiriama dėmesio rūkymo prevencijai. Tik maža
dalis mokinių (nuo 7 iki 14 proc.) mano, kad mokykloje per daug dėmesio skiriama alkoholio, tabako
ir narkotikų vartojimo prevencijai. Atlikus vienfaktorinę dispersinę analizę (ANOVA) nustatyta, kad
vyresniųjų klasių mokinių subjektyvus žinių apie
alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir
pasekmes įsivertinimas reikšmingai nesiskyrė nepriklausomai nuo to, ar, jų manymu, mokykloje pakankamai dėmesio skiriama minėtų medžiagų vartojimo
prevencijai, ar ne.
Vykdant PM vartojimo prevencijos priemones
svarbus veiksnys yra saugi, palaikanti mokinius ir
jų sveikatą puoselėjanti aplinka mokykloje. Todėl
siekėme išsiaiškinti, kaip mokiniai vertina saugumą
ir psichologinį klimatą mokykloje. Analizei atlikti taikytas chi kvadrato kriterijus (2 lentelė). Šiame
tyrime nustatyta, kad statistiškai reikšmingai skiriasi
merginų ir vaikinų saugumo ir psichologinio klimato
mokykloje vertinimai. Vyresniųjų klasių vaikinų, nesutinkančių su teiginiu, kad „mokiniai, turintys problemų dėl PM vartojimo, visada sulauks mokyklos
administracijos ir mokytojų pagalbos“, yra dvigubai
daugiau nei merginų. Merginos į mokyklą eiti nori labiau nei vaikinai; jos palankiau vertina psichologinį
mokyklos klimatą nei vaikinai. Statistiškai reikšmingai daugiau vyresniųjų klasių merginų nei vaikinų
sutiko su teiginiais, kad „mokykloje esu gerbiamas
kaip asmenybė nepriklausomai nuo to, kaip aš mokausi“; „mokykloje malonu tiesiog būti, susitikti su
draugais, bendrauti“. Tyrimo rezultatai parodė, kad
saugumą ir psichologinį klimatą mokykloje vyresniųjų klasių merginos vertina palankiau nei vaikinai.
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2 lentelė. 5–11 klasių mokinių nuomonė apie saugumą ir
psichologinį klimatą mokykloje
Teiginiai

Lytis

Atsakymo
variantas

mer- vai- benginos kinai drai

n
Mokiniai,
nesutinku
turintys
proc.
problemų dėl
PM vartojimo,
n
visada sulauks sutinku
proc.
mokyklos
administracijos
n
ir mokytojų
nežinau
pagalbos
proc.
nesutinku
Mokykloje
jaučiuosi
saugus

sutinku
nežinau
nesutinku

Man norisi
eiti į mokyklą

sutinku
nežinau

16

34

50

9,9

19,1

14,7

85

74

159

52,8

41,6

46,9

60

70

130

37,3

39,3

38,3

n

35

45

80

proc.

21,7

25,3

23,6

n

102

93

195

proc.

63,4

52,2

57,5

n

24

40

64

proc.

14,9

22,5

18,9

n

65

96

161

proc.

40,4

53,9

47,5

n

55

43

98

proc.

34,2

24,2

28,9

n

41

39

80

proc.

25,5

21,9

23,6

28

51

79

17,4

28,7

23,3

71

64

135

44,1

36,0

39,8

n
Mano moky- nesutinku proc.
kloje geras
n
psichologinis
sutinku
klimatas (gera,
proc.
draugiška
n
nuotaika)
nežinau
proc.
n

nesutinku
Mano
proc.
klasėje geras
n
psichologinis
sutinku
klimatas (gera,
proc.
draugiška
n
nuotaika)
nežinau
proc.

62

63

125

38,5

35,4

36,9

36

44

80

22,4

24,7

23,6

83

71

154

51,6

39,9

45,4

42

63

105

26,1

35,4

31,0

n

21

32

53

proc.

Mokykloje
malonu tiesiog
n
sutinku
būti, susitikti
proc.
su draugais,
bendrauti
n
nežinau
proc.

13,0

18,0

15,6

n
Mokykloje esu nesutinku
proc.
gerbiamas
kaip asmenybė
n
sutinku
nepriklauproc.
somai nuo
to, kaip aš
n
nežinau
mokausi
proc.

nesutinku

* p < 0,05

123

106

229

76,4

59,6

67,6

17

40

57

10,6

22,5

16,8

35

49

84

21,7

27,5

24,8

94

76

170

58,4

42,7

50,1

32

53

85

19,9

29,8

25,1

x²

p

7,176 0,028*

4,825

0,090

Taikant T testą (Stjudento) palyginti vaikinų ir
merginų žinių apie alkoholio, tabako ir narkotikų
vartojimo poveikį ir pasekmes įsivertinimų vidurkiai. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad vyresniųjų
klasių merginos geriau nei vaikinai įsivertino žinias
apie alkoholio (p = 0,0001), tabako (p = 0,001) ir narkotikų (p = 0,008) vartojimo poveikį bei pasekmes
(3 lentelė).
1 pav. pateikiame neigiamai (nuo 1–4 balų) žinias
apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį
ir pasekmes įsivertinusių mokinių pasiskirstymą pagal
lytį. Dvigubai daugiau vyresniųjų klasių vaikinų nei
merginų žinias apie narkotikų ir tabako vartojimo poveikį ir pasekmes įsivertino neigiamai ir šešis kartus
12

žinios apie narkotikų
vartojimo poveikį ir pasekmes

24
7,5

žinios apie tabako
vartojimo poveikį ir pasekmes

6,653 0,036*

18,5
3

žinios apie alkoholio
vartojimo poveikį ir pasekmes

18
0%

10 %

merginos

6,230 0,044*

20 %

vaikinai

1 pav. Neigiamai (nuo 1 iki 4 balų) savo žinias apie alkoholio,
tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes įsivertinusių 5–11 klasių mokinių pasiskirstymas pagal lytį (proc.)

bendrai

merginos
vaikinai

5,095

0,078

12,003 0,002*

8,597 0,014*

8,09
7,07
7,55

Kritiškai ir kūrybiškai mąstyti

Sėkmingai spręsti
iškilusias problemas

7,69
7,19
7,43

Priimti gerai apsvarstytus
sprendimus

7,64
7,33
7,47
7,17
6,75
6,95

Įveikti stresą ir suvaldyti
neigiamas emocijas
Bendrauti, užmegzti ir
išlaikyti naujus santykius

8,34
7,15
7,71

Atsispirti bendraamžių
spaudimui vartoti PM

8,19
7,6
7,87
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 pav. 7–11 klasių mokinių turimų gyvenimo įgūdžių įsivertinimų vidurkis (balais)
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3 lentelė. 5–11 klasių merginų ir vaikinų žinių apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes
įsivertinimo vidurkiai
Žinių vidurkis
Žinios

Bendras Vaikividurkis nai

ALKOHOLIO vartojimo
poveikis ir pasekmės  
TABAKO vartojimo
poveikis ir pasekmės
NARKOTIKŲ vartojimo
poveikis ir pasekmės

t

Merginos

p

8,16

7,6

8,7

4,176 0,0001**

8,04

7,5

8,5

3,209

0,001**

7,59

7,1

8

2,670

0,008*

* p < 0,05, ** p ≤ 0,001

4 lentelė. 5–11 klasių mokinių žinių įsivertinimo vidurkiai
priklausomai nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos programos vykdymo klasėje
Žinios
ALKOHOLIO vartojimo
poveikis ir pasekmės  
TABAKO vartojimo
poveikis ir pasekmės
NARKOTIKŲ vartojimo
poveikis ir pasekmės

Vykdyta
programa
Taip
Ne

Vidurkis

t

p

8,92
7,94

3,333

0,001**

4,428

0,0001**

2,562

0,011*

Taip

9,01

Ne
Taip
Ne

7,76
8,31
7,39

* p < 0,05, ** p ≤ 0,001

5 lentelė. 7–11 klasių mokinių gyvenimo įgūdžių įsivertinimo vidurkiai priklausomai nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos vykdymo klasėje
Vykdyta
Vidurkis
t
programa
Taip
8,44
Bendrauti, užmegzti ir išlai3,044
kyti naujus santykius
Ne
7,48
Taip
7,56
Įveikti stresą ir suvaldyti
2,118
neigiamas emocijas
Ne
6,76
Taip
7,93
Sėkmingai spręsti kilusias
2,127
problemas
Ne
7,27
Taip
8,15
Kritiškai ir kūrybiškai mąstyti
2,230
Ne
7,36
Gyvenimo įgūdžiai

p
0,003*
0,036*
0,035*
0,028*

*p < 0,05

daugiau vaikinų nei merginų žinias apie alkoholio vartojimo poveikį ir pasekmes įsivertino neigiamai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vyresniųjų klasių merginos
savo žinias apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes vertina geriau nei vaikinai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad statistiškai reikšmingai skyrėsi žinių apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes bei gyvenimo
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6 lentelė. 7–11 klasių mokinių gyvenimo įgūdžių įsivertinimo vidurkiai priklausomai nuo psichologinio klimato
vertinimo
Gyvenimo
įgūdžiai

Psichologinio klimato
vertinimas

Mokykloje malonu
tiesiog būti, susitikti
su draugais, bendrauti
Sutinku
Nesutinku
Nežinau
Mokykloje geras psiĮveikti stresą ir chologinis klimatas
suvaldyti neigia- Sutinku
mas emocijas
Nesutinku
Nežinau
Klasėje geras psichoBendrauti,
loginis klimatas
užmegzti ir
Sutinku
išlaikyti naujus
Nesutinku
santykius
Nežinau
Įveikti stresą ir Sutinku
suvaldyti neigia- Nesutinku
mas emocijas
Nežinau
Bendrauti,
užmegzti ir
išlaikyti naujus
santykius

F
Vidurkis statistika

p

8
6,7
7,3

5,282

0,006*

7,5
6
7

5,152

0,006*

3,752

0,025*

3,233

0,041*

8,1
7
7,6
7,3
6,2
7

* p < 0,05

įgūdžių (bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus santykius; įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas emocijas;
sėkmingai spręsti kilusias problemas; kritiškai ir kūrybiškai mąstyti) įsivertinimas lyginant tuos vyresniųjų klasių mokinius, kurių klasėse buvo vykdoma
PM vartojimo prevencijos programa (4 ir 5 lentelės).
Vyresniųjų klasių mokiniai streso įveikos įgūdžius įsivertino prasčiausiai, o sąlyginai geriausiai –
atsispirti bendraamžių spaudimui vartoti PM (2 pav.).
Nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp
vyresniųjų klasių merginų ir vaikinų gyvenimo įgūdžių kritiškai ir kūrybiškai mąstyti (merginų minėto įgūdžio vertinimų vidurkis 8,09 balo, o vaikinų – 7,06 balo) (p = 0,003, t = 3,013) bei bendrauti,
užmegzti ir išlaikyti naujus santykius įsivertinimų
(atitinkamai 8,33 balo ir 7,14 balo) (p = 0,0001,
t = 3,645).
Siekdami atsakyti į klausimą, ar vyresniųjų klasių
mokinių psichologinio klimato mokykloje ir klasėje
vertinimai turi įtakos jų gyvenimo įgūdžių įsivertinimui, atlikome vienfaktorinę dispersinę analizę
(ANOVA) (6 lentelė). Mokiniai, kuriems mokykloje
tiesiog malonu būti, susitikti su draugais ir bendrauti, statistiškai reikšmingai geriau vertina įgūdį bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus santykius nei tie
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7 lentelė. 5–11 klasių vaikinų ir merginų nuomonės vertinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
priemonių veiksmingumą

vaikinai

merginos
6

Kritiškai ir
kūrybiškai mąstyti

18,2
7,4

Sėkmingai spręsti
iškilusias problemas

16

Priemonės

3

Priimti gerai
apsvarstytus sprendimus

15

Sudaryti sąlygas mokiniams
turiningai leisti
laisvalaikį po
pamokų

13

Įveikti stresą ir suvaldyti
neigiamas emocijas

20
3

Bendrauti, užmegzti ir
išlaikyti naujus santykius

16,6
8,4

Atsispirti bendraamžių
spaudimui vartoti PM
0%

5%

10 %

20
15 %

20 %

25 %

3 pav. Neigiamai (nuo 1 iki 4 balų) savo gyvenimo įgūdžius įsivertinusių 7–11 klasių mokinių pasiskirstymas
pagal lytį (proc.)

mokiniai, kuriems mokykloje būti nemalonu. Mokiniai, kurie teigė, kad mokykloje geras psichologinis
klimatas, geriau įsivertino streso įveikos įgūdžius nei
mokiniai, kurie nemano, jog psichologinis klimatas
mokykloje yra geras. Mokiniai, nurodę, jog jų klasėje yra geras psichologinis klimatas, geriau įsivertino įgūdžius bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus
santykius bei įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas
emocijas nei tie mokiniai, kurie nesutiko, kad jų klasėje yra geras psichologinis klimatas. Galime daryti
išvadą, jog mokiniai, kurie gerai vertina psichologinį
klimatą mokykloje ir klasėje, statistiškai reikšmingai
geriau vertina ir savo gyvenimo įgūdžius bendrauti,
užmegzti ir išlaikyti naujus santykius bei įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas emocijas.
3 pav. pateikiamas neigiamai (nuo 1–4 balų) gyvenimo įgūdžius įsivertinusių mokinių pasiskirstymas pagal lytį. Dvigubai daugiau vaikinų nei merginų įgūdžius sėkmingai spręsti kilusias problemas ir
atsispirti bendraamžių spaudimui vartoti PM įsivertino neigiamai. Trigubai daugiau vaikinų nei merginų
įgūdį kritiškai ir kūrybiškai mąstyti įsivertino neigiamai. Ir net penkis kartus daugiau vaikinų nei merginų įgūdžius priimti gerai apsvarstytus sprendimus
bei bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus santykius
įsivertino neigiamai. Galime daryti išvadą, kad vyresniųjų klasių merginos minėtus gyvenimo įgūdžius
įsivertino geriau nei vaikinai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad mokiniai, vertindami
PM vartojimo prevencijos priemonių veiksmingumą,
neturėjo bendros nuomonės, t. y. nebuvo nė vienos priemonės, kurią, kaip veiksmingą, būtų pažymėję daugiau
kaip pusė vyresniųjų klasių mokinių (7 lentelė).

Veiksmingos
taip
ne

Stiprinti mokytojų ir mokinių
santykius

taip

Stiprinti
tėvų ir vaikų
santykius

taip

Ugdyti mokinių
gyvenimo
įgūdžius

taip

Teikti
mokiniams
informaciją
apie PM

taip

Riboti tabako
gaminių ir
alkoholinių
gėrimų
prieinamumą
Formuoti neigiamas nuostatas
PM vartojimo
atžvilgiu
Organizuoti bendraamžių mokymų užsiėmimus
PM vartojimo
prevencijos
temomis

ne

ne

ne

ne
taip
ne
taip
ne
taip

ne

Lytis
vaikinai
74
41,6
104

bendrai
132
38,9
207

proc. 64,0 58,4

61,1

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

67
37,6
111
62,4
73
41,0
105
59,0
60
33,7
118
66,3
78
43,8
100
56,2
99
55,6
79

127
37,5
212
62,5
144
42,5
195
57,5
118
34,8
221
65,2
150
44,2
189
55,8
165
48,7
174

proc. 59,0 44,4

51,3

n
35
39
proc. 21,7 21,9
n
126 139
proc. 78,3 78,1

74
21,8
265
78,2

merginos
n
58
proc. 36,0
n
103

n

60
37,3
101
62,7
71
44,1
90
55,9
58
36,0
103
64,0
72
44,7
89
55,3
66
41,0
95

47

35

proc. 29,2 19,7
n

114

x²

p

1,094

0,317

0,005

1,000

0,330

0,566

0,200

0,732

0,028

0,913

7,237 0,009*

0,001

0,970

82
24,2

143

257

proc. 70,8 80,3

75,8

4,186 0,043*

* p < 0,05

Dažniausiai mokiniai veiksmingoms PM vartojimo prevencinėms priemonėms priskyrė tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų prieinamumo ribojimą
(48,7 proc.), informacijos PM vartojimo prevencijos
klausimais teikimą mokiniams (44,2 proc.), tėvų ir
vaikų santykių stiprinimą (42,5 proc.) bei sąlygų sudarymą mokiniams turiningai leisti laisvalaikį po pamokų (38,9 proc.).
T testą (Stjudento) taikant vidurkių skirtumams
nustatyti tarp dviejų imčių palyginti vaikinų ir
2013/2(61)
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merginų vertinimai dėl PM vartojimo prevencijos
priemonių veiksmingumo (7 lentelė). Nustatyta, kad
statistiškai reikšmingai daugiau vyresniųjų klasių
vaikinų nei merginų mano, jog viena veiksmingiausių priemonių yra tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų prieinamumo ribojimas. O bendraamžių vedamų užsiėmimų PM vartojimo prevencijos temomis
organizavimą veiksmingesne priemone laiko statistiškai reikšmingai didesnė dalis merginų nei vaikinų.
Vertinant kitų išvardytų PM vartojimo prevencijos
priemonių veiksmingumą reikšmingų skirtumų tarp
merginų ir vaikinų grupių nenustatyta.

REZULTATŲ APTARIMAS

Šiame straipsnyje aptariami mokinių subjektyvūs
žinių apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo
poveikį ir pasekmes bei kai kurių gyvenimo įgūdžių
įsivertinimai, saugumas bei psichologinis klimatas
mokykloje, taip pat mokinių vertinimai, kokios PM
vartojimo prevencijos priemonės yra veiksmingos,
bei jų nuomonė apie PM vartojimo prevencijai skiriamą dėmesį mokykloje.
Mūsų tyrimo duomenys papildė ir patvirtino anksčiau Lietuvoje atliktų tyrimų analogiškus duomenis
[22], kad dažniausiai mokiniai veiksmingiausioms
PM vartojimo prevencijos priemonėms priskiria tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų prieinamumo
ribojimą. ESPAD 2011 m. tyrimo rezultatai parodė,
kad alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumas nepilnamečiams Lietuvoje nuo 2007 m. nepakito
ir išlieka gana didelis. 72 proc. 15–16 m. moksleivių
2011 m. teigė, kad panorėję jie gana lengvai arba labai lengvai galėtų įsigyti cigarečių. Alkoholinių gėrimų lengviau įsigyti miestuose nei miesteliuose ir
kaimuose [1]. Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių
prieinamumo ribojimas, kaip veiksminga aplinkos
prevencijos strategijos priemonė, patvirtinta ir moksliniais tyrimais užsienyje [23, 24].
Mokslininkai veiksmingais PM vartojimo prevencijos programų veiksniais įvardija ir neigiamą
požiūrį į PM vartojimą bei gyvenimo įgūdžių ugdymą [25–27]. Tik kas penktas mūsų tyrime dalyvavęs
vyresniųjų klasių mokinys neigiamų nuostatų PM
vartojimo atžvilgiu formavimą bei trečdalis mokinių
gyvenimo įgūdžių ugdymą priskyrė prie veiksmingų
PM vartojimo prevencijos priemonių. Galime daryti
prielaidą, kad mokiniams trūksta informacijos apie
gyvenimo įgūdžių ir neigiamų nuostatų PM vartojimo atžvilgiu ugdymo svarbą vykdant PM vartojimo
prevenciją. Mūsų tyrimo rezultatai atskleidė, kad
informacijos PM vartojimo prevencijos klausimais
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teikimas mokinių buvo priskirtas prie trijų veiksmingiausių prevencijos priemonių.
Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad vien žinios
nekeičia žmogaus elgesio [28], o pamokų metu įgytas žinias mokiniai dar turi papildyti ir įtvirtinti popamokinėje veikloje. Šias žinias jiems reikia paversti
tvirtais įsitikinimais, įgūdžiais, tinkama elgsena [29].
Pažymėtina, kad mūsų tyrime dalyvavę mokiniai viena iš trijų veiksmingiausių PM vartojimo prevencijos
priemonių įvardijo ir tėvų bei vaikų santykių stiprinimą. Kiti mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad prevencijos programos, į kurias įtraukiama visa šeima, duoda
daugiau naudos, negu vien tėvams ar vien vaikams
skirtos strategijos [30–32]. Kiti Lietuvos mokslininkai [33] ir užsienio šalių autoriai [34–36] nurodo, kad
tėvų ir šeimos vaidmuo prevencinėje veikloje yra labai
svarbus, o glaudus ir veiksmingas namų ir mokyklos
bendradarbiavimas, aktyvus tėvų įsitraukimas į PM
vartojimo prevencinę veiklą turi didelės įtakos prevencijos veiksmingumui. Mokinių nuomone, veiksminga
prevencijos priemonė – sudaryti sąlygas mokiniams
turiningai leisti laisvalaikį po pamokų. Mokinių įvardyta priemonė yra pagrįsta ir mokslininkų [33, 37], tai
patvirtina ir Lietuvos gyventojų nuomonė: užimtumą,
kaip veiksmingą PM vartojimo prevencinę priemonę,
įvardijo 77,2 proc. Lietuvos studentų ir 66 proc. suaugusiųjų Lietuvos gyventojų [38].
Kitų Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad,
mokinių nuomone, vykdant PM vartojimo prevenciją
pati reikalingiausia yra informacija apie narkotikų vartojimo pasekmes ir poveikį. Tai rodo, kad mokiniai šia
tema nežino ar žino per mažai arba nėra tikri, kad jų turima informacija yra teisinga [39, 40]. Mūsų tyrimo rezultatų duomenimis, vyresniųjų klasių merginos žinias
apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo poveikį
ir pasekmes įsivertino geriau nei vyresniųjų klasių vaikinai. Tokie rezultatai leidžia teigti, kad vykdant PM
vartojimo prevenciją reikėtų atkreipti dėmesį į vaikinų
turimų žinių lygį. Pažymėtina, kad atlikti moksliniai
tyrimai siekiant įvertinti PM vartojimo prevencijos
priemonių taikymo veiksmingumą atsižvelgiant į lyčių
skirtumus atskleidžia prieštaringus rezultatus. Įgyvendinant tarptautinę PM vartojimo prevencijos programą „Gyvai“ tyrimais patvirtinti reikšmingi skirtumai
tarp minėtos prevencijos programos įgyvendinimo ir
geresnių rezultatų būtent tarp berniukų, o ne mergaičių
[41]. O prevencijos projektas „Smart“ buvo veiksmingas mergaitėms, tačiau praktiškai jokio poveikio neturėjo berniukams [42]. Tai patvirtina ir projekto „Alert“
įgyvendinimo rezultatai [43]. Tokie prieštaringi tyrimų rezultatai tik dar kartą įrodo, kaip svarbu vertinti
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vykdomų PM vartojimo prevencijos programų ir priemonių veiksmingumą.
PM vartojimo prevencija – tai ne vienkartinė, o
tęstinė, ilgalaikė, nepertraukiama ir sisteminga veikla, todėl ji veiksmingesnė, kai planuojama ir vykdoma pagal atitinkamą prevencijos programą [44, 45].
Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad statistiškai reikšmingai skyrėsi žinių apie alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes bei gyvenimo
įgūdžių (bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus santykius; įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas emocijas;
sėkmingai spręsti kilusias problemas; kritiškai ir kūrybiškai mąstyti) įsivertinimas tarp tų vyresniųjų klasių mokinių, kurių klasėse buvo vykdoma PM vartojimo prevencijos programa.
Mokslininkai ne tik patvirtina, kad PM vartojimo
prevencijos programos suteikia mokyklai prevencinio
darbo kryptį, bet ir nurodo, jog prevencijos programos
veiksmingos ne tik mažinant PM vartojimą – jų poveikis daug platesnis. PM vartojimo pirminės prevencijos
programose taikomos priemonės ir metodai gali padidinti mokinių savivertę, pagerinti tarpusavio santykius
su mokytojais bei draugais ir išugdyti nemažai gyvenimo įgūdžių [28, 46]. Pabrėžiama, kad ir ugdymo programa mokykloje iš esmės turėtų būti prevencinė, tie
specialistai, kurie turi sveikatos ugdymo patirties, turi
prisiimti atsakomybę bei užtikrinti, kad visiems mokiniams būtų sudarytos galimybės lavinti socialinius gebėjimus bei stiprinti emocinį stabilumą, ir visa tai būtų
neatskiriama mokyklos ugdymo programos dalis [46].
Visomis programomis, skirtomis smurto, PM vartojimo, mokyklos nelankymo prevencijai, siekiama
kurti pozityvų mokyklos ir klasės klimatą [13]. Mūsų
tyrimo rezultatai parodė, kad mokiniai, kurie gerai
vertina psichologinį klimatą mokykloje ir klasėje, geriau vertina ir turimus gyvenimo įgūdžius bendrauti,
užmegzti ir išlaikyti naujus santykius bei įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas emocijas.
Mūsų tyrimas atskleidė, kad vykdant PM vartojimo prevenciją svarbu deramą dėmesį skirti mokinių
žinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymui, atsižvelgiant ne
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tik į mokinių nuomonę apie vykdomą PM vartojimo
prevenciją mokykloje, bet ir lyčių aspektus, saugumą
ir psichologinį klimatą mokykloje, PM vartojimo prevencijos programos įgyvendinimą klasės lygmeniu.

IŠVADOS

1. Saugumą mokykloje ir psichologinį klimatą, kuris
yra svarbus vykdant PM vartojimo prevenciją, palankiau vertina vyresniųjų klasių merginos nei vaikinai: merginų daugiau nei vaikinų sutiko su teiginiais,
kad „mokiniai, turintys problemų dėl PM vartojimo,
visada sulauks mokyklos administracijos ir mokytojų pagalbos“; „mokykloje tiesiog malonu būti,
susitikti su draugais, bendrauti“; „man norisi eiti į
mokyklą“; „mano mokykloje geras psichologinis
klimatas“ bei „mokykloje esu gerbiamas kaip asmenybė nepriklausomai nuo to, kaip aš mokausi“.
2. Mokiniai, kurie gerai vertina psichologinį klimatą
mokykloje ir klasėje, geriau vertina ir savo gyvenimo įgūdžius bendrauti, užmegzti ir išlaikyti
naujus santykius bei įveikti stresą ir suvaldyti neigiamas emocijas.
3. Vyresniųjų klasių merginos žinias apie alkoholio,
tabako ir narkotikų vartojimo poveikį ir pasekmes
bei gyvenimo įgūdžius kritiškai ir kūrybiškai
mąstyti, bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus
santykius įsivertino geriau nei vaikinai.
4. Mokiniai, kurių klasėje buvo vykdoma PM vartojimo prevencijos programa, geriau įsivertino žinias
apie alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo poveikį
ir pasekmes bei gyvenimo įgūdžius bendrauti, užmegzti ir išlaikyti naujus santykius, įveikti stresą ir
suvaldyti neigiamas emocijas, sėkmingai spręsti kilusias problemas bei kritiškai ir kūrybiškai mąstyti.
5. Mokiniai veiksmingoms PM vartojimo prevencinėms priemonėms priskyrė tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų prieinamumo ribojimą, informacijos PM vartojimo prevencijos klausimais teikimą
mokiniams bei tėvų ir vaikų santykių stiprinimą.
Straipsnis gautas 2013-04-02, priimtas 2013-05-15
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The self-assessment of 5-11 grade students’ knowledge,
life skills and attitudes to psychoactive substances use
prevention at school
Inga Bankauskienė
Vilnius University

Summary

The importance of psychoactive substances use prevention among students is supported by the psychoactive
substance use prevalence data in Lithuania. Psychoactive
substances use is one of the main problems (as bullying,
violence, and school attendance problems) in Lithuanian
schools.
The aim of this study was to analyse the self-assessment of 5-11 grade students’ knowledge, life skills and
attitudes to psychoactive substances use prevention at
school.
Measures and methods. The sample of the study was
339 respondents: 161 girls and 178 boys. Specially designed questionnaire was used for the survey based on
B. E. Dobson and L. Wright school-based drug prevention
model in Europe.
Results and conclusions. Girls evaluated safety and
psychological climate in the school better than boys.
Also girls better than boys evaluated their knowledge
of alcohol (p = 0.0001), tobacco (p = 0.001) and drugs
(p = 0.008) consumption and consequences. Students rated the worst (6.95 points) their life skills „to cope with
stress and manage negative emotions“ but relatively the
best „to resist peer pressure to use psychoactive substances“ (7.87 points). Girls better than boys assessed their life
skills „critical and creative thinking“ (t = 3,013, p = 0,003)

and „communicate, establish and maintain a new relationship“ (t = 3,645, p = 0,0001). Those students, who evaluated the psychological climate in the school as good, also
better assessed their own skills to „communicate, establish
and maintain a new relationship“ and „to cope with stress
and manage negative emotions“. According the opinion of
students, the most effective preventive measure of psychoactive substances use is the control of tobacco and alcohol
sales to minors (48,7 %), as well as strengthening parentchild relationships (42,5 %). Another important measure
is dissemination of information about psychoactive substances use prevention for students (44,2 %).
Keywords: psychoactive substances use prevention,
students’ knowledge about alcohol, tobacco and drugs
consumption and consequences, life skills.
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