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Santrauka
Racionali mityba yra viena iš pagrindinių norma-
laus augimo, fizinio ir nervinio bei psichinio vysty-
mosi prielaidų. Paauglystės laikotarpiu organizmas 
sparčiai vystosi, auga ir tobulėja, tad racionalios mi-
tybos reikšmė itin didelė. Darbo tikslas buvo tirti 
paauglių mitybos ypatumus Klaipėdos regiono mo-
kyklose. Taikyta apklausa raštu, naudota atsitiktinė 
lizdinė atranka. Tyrimas atliktas keturiose Klaipėdos 
regiono mokyklose. Tiriamųjų kontingentą sudarė 9 
-12 klasių mokiniai. Statistinė duomenų analizė at-
likta naudojantis SPSS 20 programine įranga. Tiki-
mybių tarp grupių palyginimui taikytas chi kvadrato 
(χ2) kriterijus. Statistinis hipotezių reikšmingumas 
patvirtintas, kai p<0,05. Tyrime dalyvavo 487 ug-
dymo įstaigų 9 -12 klasių mokiniai: 223 (45,8 proc.) 
vaikinai ir 264 (54,2 proc.) merginos. Buvo išdalin-
tos 498 anketos, analizuotos 487 užpildytos anketos 
(anketų grįžtamumas 97,8%). Tyrimo metu nusta-
tyta, kad kasdien pusryčiauja tik kiek daugiau nei 
pusė (apie 60 proc.) mokinių. Mokykloje kasdien 
papietauja tik trečdalis (35,7 proc.) mokinių. Tik 8,2 
proc. mokinių pusryčiauja, pietauja ir vakarieniau-
ja visada tuo pačiu laiku.  9 - 12 klasių mokiniai 
(15 - 19 m.) dažniausiai valgo tris ir daugiau kartų 
per dieną. Mokiniai retai kalbasi apie sveiką mity-
bą ir su šeimos nariais, ir su mokytojais. Dauguma 
mokinių apie sveiką mitybą norėtų sužinoti sveikos 
gyvensenos pamokose. Pusė (51,9 proc.) merginų 
pirmenybę teikia sveikos gyvensenos pamokoms, o 
26,9 proc. – internetui, kai tuo tarpu 35 proc. vaiki-
nų pagrindiniu informacijos apie sveiką mitybą šal-
tiniu laiko internetą, 32,7 proc. – televiziją, o 26,9 
proc. - sveikos gyvensenos pamokas. Pusė paauglių 
abejoja, ar turi pakankamai žinių apie sveiką mi-
tybą. 67,8 proc. paauglių stengiasi sveikai maitin-
tis kartais, 26,9 proc. – visada, 5,3 proc. – niekada. 

Merginoms reikšmingai daugiau rūpi jų sveika mi-
tyba, nei vaikinams. Tik 21,1 proc. mokinių neno-
rėtų keisti savo mitybos įpročių. Merginos daugiau 
linkusios keisti savo mitybos įpročius nei vaikinai.

Įvadas
Maistas teikia vaikui ir paaugliui energijos, reikalingos 

augti, fiziniam aktyvumui ir gyvybinėms organizmo funk-
cijoms (kvėpavimui, kraujo cirkuliacijai, virškinimui, kūno 
temperatūros palaikymui, mąstymui). Be to, maistas aprū-
pina organizmą statybinėmis medžiagomis [1]. 

Augančiam organizmui reikalinga subalansuota mity-
ba. Pagrindinės maisto medžiagos, tokios kaip baltymai, 
angliavandeniai ir riebalai, turi būti tinkamai subalansuo-
tos dienos racione. Pagrindinių maisto medžiagų santykis 
priklauso ir nuo vaiko gyvenimo būdo. Esant aktyviam 
gyvenimo būdui padidėja energijos poreikis ir energijos 
sunaudojimas [2], o maistingųjų medžiagų trūkumas gali 
sukelti rimtų sveikatos problemų [3].

Racionali mityba yra viena iš pagrindinių normalaus au-
gimo, fizinio ir nervinio bei psichinio vystymosi prielaidų. 
Paauglystės laikotarpiu organizmas sparčiai vystosi, auga 
ir tobulėja, tad racionalios mitybos reikšmė itin didelė. Vai-
kui bręstant vyksta esminiai jo organizmo pokyčiai, mor-
fologiniu bei funkciniu požiūriu pakinta daugelis organų 
bei organų sistemų. Brendimo metu suaktyvėja medžiagų 
apykaita ir padidėja energijos poreikis. Neracionali mity-
ba kenkia paauglio sveikatai, stabdo vystymąsi ir augimą, 
vėlina lytinį brendimą, mažina organizmo apsaugines sa-
vybes, silpnina atmintį bei gebėjimus. Nereguliari mityba, 
užkandžiavimas mažos biologinės vertės maisto produktais 
bei dietų laikymasis ar badavimas šiuo gyvenimo laikotar-
piu laikomi žalingais sveikatai elgesio bruožais [4]. 

Kuo anksčiau vaikai išmoks sveikai maitintis, tuo svei-
kiau jie gyvens ateityje. Tai svarbu žinoti ir vaikams, ir 
tėvams, ir mokytojams. Dauguma suaugusiųjų sveikos mi-
tybos rekomendacijų tinka ir vaikams. Taigi, jei visa šeima 
rūpinsis savo mityba, o sykiu ir sveikata – vaikų mityba 
taip pat bus tinkama ir sveika. Tinkama vaikų mityba yra 
tokia, kai valgoma daug vaisių ir daržovių, nemaltų grūdų 
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patiekalų, daug augalinių baltymų turinčių pupelių ir kitų 
ankštinių kultūrų, liesos mėsos, žuvies ir paukštienos, ma-
žai cukraus ir druskos [1]. 

Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad moksleivių pusryčių 
kokybė blogėja, dauguma jų visai nepusryčiauja [5], o ne-
pusryčiavimas ar nevisaverčių pusryčių valgymas yra blo-
gas įprotis [2]. Tyrimais nustatyta, kad vaikai valgo mažai 
vaisių ir daržovių, o ypač tie, kurie gyvena nepasiturinčiose 
šeimose [6, 7]. Rampersaud ir bendraautorių tyrimas paro-
dė, kad žmonės, kurie valgo pusryčius, ypač visaverčius, 
gali ilgiau ir geriau sutelkti dėmesį, yra sveikesni už tuos, 
kurie pirmą kartą pavalgo prieš pietus ar per pietus. Su ry-
tiniu maistu jie gauna daugiau vitaminų ir mineralų, yra 
stipresni, ištvermingesni, turi žemesnius cholesterolio ro-
diklius, o tai mažina tikimybę susirgti širdies ligomis [2]. 
Reguliarūs pusryčiai yra labai svarbus sveikos gyvensenos 
veiksnys. Visgi nepusryčiavimas vis labiau plinta tarp vai-
kų ir paauglių išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Mokinių, 
nevalgančių pusryčių, skaičius didėja kartu su amžiumi. 
Tyrimais, atliktais įvairiose šalyse, nustatyta, kad pusry-
čių nevalgymas tarp paauglių svyruoja nuo 3 iki 67 proc. 
Paauglės mergaitės dažniau nevalgo pusryčių, lyginant 
su berniukais. Berniukų suvartojamų baltymų, gaunamos 
energijos rodikliai yra kur kas geresni nei mergaičių [8]. 
Anglijoje daugybė vaikų ateina į mokyklą nevalgę pusry-
čių [9]. Vaiko pusryčiai turi įtakos sėkmei mokykloje, jie 
suteikia vaiko organizmui energijos. Kadangi protinė vei-
kla reikalauja energijos, nepusryčiavusiam vaikui moky-
kloje nesiseka, jis jaučiasi pavargęs [10]. Suomių moksli-
ninkė Keski-Rahkonen ir bendraautoriai aiškinosi paauglių 
pusryčių valgymo dažnį ir pusryčių kiekybinę bei kokybi-
nę sudėtį [11]. Nustatyta, kad 15,5 proc. mergaičių ir 12,9 
proc. berniukų pusryčius valgo kartą per savaitę. Tik 59,8 
proc. mergaičių ir 71 proc. berniukų pusryčius valgo kas-
dien. Autoriai teigia, kad valgymo įpročiai šeimoje ir kūno 
formos gali būti svarbūs veiksniai, lemiantys paauglių mer-
gaičių pusryčių valgymą.

Nesveikos mitybos įpročių paplitimą bei neigiamas 
jų kaitos tendencijas tarp paauglių rodo ir Tarptautinis 
mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyri-
mas (angl. Healthy Behaviour in School-Aged Children 
– HBSC), pradėtas 1982 metais Anglijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje ir Austrijoje. Tyrimų rezultatais greitai su-
sidomėjo kitų šalių mokslininkai, medikai, pedagogai, 
tarptautinės organizacijos, todėl buvo nuspręsta tyrimus 
tęsti, kviečiant prie jų prisijungti ir kitas šalis. Lietuvos 
mastu mokyklose jau atliktos penkios tokios apklausos 
(1994, 1998, 2002, 2006 ir 2010 metais). Pagrindinis ty-
rimo tikslas – geriau pažinti jaunų žmonių gyvenimo 
būdą, sveikatai įtakos turintį elgesį, atskleisti jo vystymo-

si šeimoje, mokykloje ir tarp bendraamžių dėsningumus.
Tyrimai Lietuvoje rodo, kad mokinių mityba nepakan-

kamai racionali: tik 41,5 proc. mokinių kasdien valgo vai-
sius ir šviežias daržoves, pieno produktus kasdien vartoja 
tik 42,3 proc. tiriamųjų. Mokiniai dažnai valgo saldumy-
nus (49 proc.), riebaluose virtus traškučius (16 proc.), ge-
ria saldžius gaiviuosius gėrimus (23 proc.). Tikėtina, kad 
didesnė vaikų dalis gauna per daug menkaverčių kalorijų, 
tačiau nepakankamai kalcio, maistinių skaidulų, vitaminų 
ir mineralų [12]. Grinienės tyrimų duomenimis, tik pusė 
Kauno miesto moksleivių kasdien valgo pusryčius. Rečiau 
pusryčiauja mergaitės nei berniukai. Moksleiviams būdin-
gas pomėgis dviem ir daugiau šaukštelių saldinti arbatą 
(61,9 proc.), valgyti ledų (40,8 proc.). Autorė teigia, kad 
moksleivių maitinimasis nepriklausė nuo šeimos socialinio 
lygio, sveikatos, kūno masės vertinimo bei sportavimui ne 
pamokų metu skiriamo laiko [13]. 

Vaitkevičiaus tyrimu, vaisvandenių ir kokakolos geria 
25,3 proc. mokinių [14]. Zaborskio ir Makari tyrimų Lietu-
voje duomenimis, kiekvieną dieną 43,8 proc. vaikų valgo 
saldainių ar šokolado, 22,5 proc.  - valgo pyragaičių, sausai-
nių, torto, 15,1 proc. – bulvių traškučių, 43 proc. – rūkytos 
mėsos ir dešros, 8,2 proc. – mėsainių, keptų dešrelių, 39,2 
proc. vaikų geria kokakolos ar kitų saldžių gazuotų gėrimų, 
27,4 proc. -  geria kavos. Autorių duomenimis, iki 15 proc. 
moksleivių laikosi dietos, kad sumažintų kūno svorį. Du 
kartus dažniau tai daro mergaitės nei berniukai [15].

Vizbaraitės ir kt. tyrimo duomenimis išsiaiškinta, kad 
net 28,5 proc. Kauno miesto moksleivių nevalgo pusryčių 
[16]. Tarp jų daugiau mergaičių. Berniukai ir mažesnio fizi-
nio aktyvumo moksleiviai pusryčiams dažniau renkasi šiltą 
maistą. Paaugliai dažniausiai valgo per parą keturis kartus, 
bet nesilaiko mitybos režimo. Berniukai dažniau valgo 
pusryčius, o užkandžiaudami renkasi bandeles, traškučius, 
daugiau vartoja keptų produktų. Taip pat elgiasi ir mažesnio 
fizinio aktyvumo moksleiviai. Mergaitės užkandžiavimui 
dažniau linkusios valgyti vaisių ir žalių daržovių. Dauguma 
moksleivių maistą renkasi pagal skonį, berniukai - dažniau 
pagal kainą ir sveikatingumą. Daugiausia informacijos apie 
sveiką mitybą paaugliai gauna iš tėvų ir interneto, mergai-
tės daugiau iš žurnalų ir interneto nei berniukai.

Mokyklinio amžiaus vaikai daug laiko praleidžia mo-
kykloje. Svarbu, ar mokiniams yra sudarytos sąlygos pa-
valgyti, ir koks maistas yra jiems siūlomas. Vaikai, o ypač 
paaugliai, nori būti savarankiški ir patys spręsti, kokį maistą 
valgyti, tačiau jų pasirinkimas ne visada yra tinkamas [1]. 
Vaikų ir paauglių mitybos įpročių ir nuostatų apie maisto 
produktus tyrimai padeda išaiškinti maitinimosi ypatumus 
bei parengti ir vykdyti sveikatos stiprinimo veiklas.
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Darbo tikslas - tirti paauglių mitybos ypatumus Klai-
pėdos regiono mokyklose.

Tyrimo metodika
Buvo tirti Klaipėdos regiono paauglių mitybos įpročiai. 

Tyrimo metu buvo vykdoma apklausa raštu. Taikyta atsitik-
tinė lizdinė atranka. Tyrimas atliktas keturiose Klaipėdos 
regiono mokyklose. Tiriamųjų kontingentą sudarė 9 -12 
klasių mokiniai. Statistinė duomenų analizė atlikta naudo-
jantis SPSS 20 programine įranga. Tikimybių tarp grupių 
palyginimui taikytas chi kvadrato (χ2) kriterijus. Statistinis 
hipotezių reikšmingumas patvirtintas, kai p<0,05.

Tyrime dalyvavo 487 ugdymo įstaigų 9 -12 klasių mo-
kiniai: 223 (45,8 proc.) vaikinai ir 264 (54,2 proc.) mer-
ginos. Tyrimui naudotas Klaipėdos universiteto Sveikatos 
mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros moksli-
ninkų sudarytas klausimynas. Buvo išdalintos 498 anketos, 
analizuotos 487 užpildytos anketos (anketų grįžtamumas 
97,8%). Jaunesni nei 16 metų respondentai tyrime daly-
vavo gavus raštišką tėvų sutikimą. Tyrimui atlikti gautas 
mokyklų administracijos pritarimas vykdyti apklausą bei 
Bioetikos komiteto leidimas.

Rezultatai ir jų aptarimas
Analizuojant paauglių mitybos įpročius svarbu sutelk-

ti dėmesį į tai, kokius pusryčius, pietus ir vakarienę val-
go paaugliai, ar jie nori ir stengiasi pakeisti savo mitybos 
įpročius. Tyrimo metu paaiškėjo, kad 59,5 proc. paauglių 
pusryčiauja kasdien, 27,3 proc. valgo pusryčius kelis kartus 
per savaitę ir 13,1 proc. paauglių niekada nepusryčiauja (1 
pav.). Reikšmingų skirtumų tarp lyčių pagal šį požymį ne-
nustatyta (χ2 = 0,360; lls = 2; p = 0,835). Tyrimas atskleidė, 
kad tik kiek daugiau nei pusė tirtų paauglių, kurie kasdien 
pusryčiauja, supranta pusryčių svarbą.

Kitu klausimu buvo siekta išsiaiškinti, ar būdami moky-

kloje paaugliai kiekvieną dieną pavalgo pietus. 44,1 proc. 
mokinių būdami mokykloje pavalgo pietus tik kelis kartus 
per savaitę, 35,7 proc. - mokykloje pietauja kasdien ir 20,1 
proc. - mokykloje niekada nepietauja (2 pav.). Reikšmingų 
skirtumų tarp lyčių pagal pietavimo dažnį mokykloje nenu-
statyta (χ2 = 3,808; lls = 2; p = 0,149).

Besidomint, kiek vidutiniškai kartų per dieną maitinasi 
paaugliai, paaiškėjo, kad 43,9 proc. mokinių maitinasi tris 
kartus per dieną. Keturis ir daugiau kartų per dieną maiti-
nasi 41,7 proc. respondentų, du kartus - 12,1 proc. ir vieną 
kartą - 2,3 proc. mokinių (3 pav.). Dauguma tiek mergi-
nų, tiek vaikinų per dieną valgo tris ir daugiau kartų (χ2 = 
5,238; lls = 2; p = 0,155).

Vienas iš tyrimo klausimų buvo skirtas išsiaiškinti, ar 
respondentai visada tuo pačiu laiku pusryčiauja, pietauja ir 
vakarieniauja. Gauti atsakymų rezultatai rodo, kad net 47,8 
proc. mokinių valgo ne tuo pačiu laiku. 43,9 proc. paauglių 
kartais valgo tuo pačiu laiku. Tik 8,2 proc. mokinių teigė, 
jog jie pusryčiauja, pietauja ir vakarieniauja visada tuo pa-
čiu laiku (4 pav.). Skirtumai tarp lyčių pagal šį požymį yra 
nereikšmingi (χ2 = 3,909; lls = 2; p = 0,142).

Tyrimo metu buvo domėtasi, ar dažnai paaugliai šei-
moje kalba apie sveiką mitybą, ar dažnai paaugliai klausia 
tėvų patarimo, ką valgyti. 46 proc. mokinių atsakė, kad jie 
retai šeimoje kalba mitybos temomis. 41,7 proc. respon-
dentų kartais aptaria su tėvais mitybos klausimus. Tik 12,3 
proc. mokinių atsakė, kad jie dažnai šeimoje kalba apie 
sveikos mitybos reikšmę. Tai itin maža dalis responden-
tų. Mažuma tiek merginų, tiek vaikinų su šeimos nariais 
dažnai aptaria sveikos mitybos temas (χ2 = 5,378; lls = 2; 
p = 0,068). Tačiau mitybos įpročiai pirmiausia perimami 
iš šeimos, sveikos mitybos tradicijų puoselėjimas šeimoje 
sudaro prielaidas palankiems vaiko mitybos įpročiams su-
siformuoti. Sveikos gyvensenos ugdymui ir taisyklingam 
maitinimuisi dar galėtų padėti mokytojų patarimai apie 

1 pav. Pusryčių valgymas 2 pav. Pietų valgymas mokykloje
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mitybą. Deja, tyrimo rezultatai parodė, kad tik 3,3 proc. 
mokinių dažnai kalba su mokytojais apie sveiką mitybą bei 
klausia patarimų, ką valgyti. Net 65,9 proc. mokinių teigė, 
jog jie retai kalbasi su mokytojais šiais klausimais, o 30,8 
proc. mokinių su mokytojais mitybos temomis kalbasi kar-
tais. Reikšmingų skirtumų tarp lyčių pagal šį požymį ne-
nustatyta (χ2 = 4,207; lls = 2; p = 0,122). Tyrimas parodė, 
kad reikia daugiau skatinti mokytojus padėti ugdytiniams 
susiformuoti sveikos mitybos įpročius. 

Informacijos apie sveiką mitybą jaunimas norėtų suži-
noti ne vien tik iš mokyklos, kurioje kartas nuo karto yra 
vykdomos prevencinės veiklos. Tyrimo metu buvo teirau-
jamasi, kokiu būdu paaugliai norėtų gauti žinių apie sveiką 
mitybą (5 pav.). Tyrimo metu paaiškėjo, kad 40,5 proc. mo-
kinių kaip informacinį šaltinį, iš kurio norėtų sužinoti apie 
sveiką mitybą, nurodė sveikos gyvensenos pamokas. 30,6 
proc. paauglių informacijos apie mitybą norėtų gauti iš 
interneto. Beveik ketvirtadalis jaunuolių (23,8 proc.) apie 
sveiką mitybą norėtų sužinoti žiūrėdami televizijos laidas. 

Tik 5,1 proc. paauglių teigia, kad apie sveiką mitybą norėtų 
sužinoti skaitydami literatūrą. Merginų ir vaikinų nuomonė 
šiuo klausimu. 51,9 proc. merginų pirmenybę teikia svei-
kos gyvensenos pamokoms, 26,9 proc. – internetui, kai tuo 
tarpu 35 proc. vaikinų pagrindiniu informacijos apie svei-
ką mitybą šaltiniu laiko internetą, 32,7 proc. – televiziją, o 
26,9 proc. - sveikos gyvensenos pamokas. Taigi, planuojant 
sveikos mitybos įpročių formavimo veiklą, reikėtų į šios 
veiklos vykdymą ir valdymą įtraukti mokytojus ir visuo-
menės sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos biurų 
darbuotojus, intensyviau skleisti informaciją per internetą, 
ypač socialinius tinklapius.

Apklausos metu buvo svarbu sužinoti paauglių nuo-
monę, ar jie turi pakankamai žinių apie sveiką mitybą. Ti-
riamųjų atsakymai pasiskirstė taip: 50,1 proc. respondentų 
abejoja, ar turi pakankamai žinių apie sveiką mitybą. 7,2 
proc. 9 -12 klasių mokinių mano, kad jiems trūksta žinių 
apie sveiką mitybą. Gauti atsakymai rodo, kad pusė paau-
glių abejoja savo žiniomis mitybos klausimais. Taigi, pla-
nuojant ir koreguojant sveikos mitybos įpročių formavimo 
veiklas ir priemones, jas reikėtų labiau orientuoti į paauglių 
švietimą, mokymą. Į paskaitų skaitymą apie sveiką mitybą 
reikėtų įtraukti ne tik jaunuolius, bet ir tėvus bei mokyklos 
bendruomenę.

Apklausos metu paaiškėjo, kad 67,8 proc. paauglių 
stengiasi sveikai maitintis kartais, 26,9 proc. –visada, 5,3 
proc. – niekada. Merginoms reikšmingai daugiau rūpi jų 
sveika mityba, nei vaikinams (χ2 = 7,324; lls = 2; p = 0,026).

Tyrimo metu buvo analizuojama subjektyvi moki-
nių nuomonė, ar jie norėtų keisti savo mitybos įpročius. 
21,1 proc. mokinių nenorėtų keisti savo mitybos įpročių, 
31 proc. mokinių abejoja ir beveik pusė (47,8 proc.) tir-
tų mokinių norėtų keisti savo mitybos įpročius. Merginos 
daugiau yra linkusios keisti savo mitybos įpročius nei vai-

3 pav. Maitinimosi dažnis per dieną

4 pav. Atsakymai į klausimą „Ar visada tuo pačiu laiku pusry-
čiaujate, pietaujate ir vakarieniaujate?

5 pav. Šaltiniai, iš kurių mokiniai norėtų sužinoti apie sveiką mi-
tybą 
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kinai (χ2 = 54, 921; lls = 2; p < 0,001). Mitybos įpročius 
pakeistų 63,3 proc. merginų ir 29,6 proc. vaikinų. Tai rodo, 
kad paaugliai yra linkę keisti savo maitinimosi ypatumus, 
tik juos reikėtų tinkamai nukreipti, suteikti jiems sveikatos 
stiprinimo žinių bei informacijos apie sveiką gyvenseną ir 
sveiką mitybą. Reikėtų organizuoti daugiau sveikai mity-
bai skirtos veiklos bei renginių, kuriuos padėtų įgyvendinti 
visa mokyklos bendruomenė.

Sveikatą stiprinanti aplinka bei gyvensena turi didžiau-
sią įtaką sveikatai. Mokyklos aplinka galėtų tapti vienu 
svarbiausiu sveikatos stiprinimo veiksniu. Mokinių svei-
katos problemų sprendimo poreikis sąlygoja mokyklos 
strategijos, orientuotos į sveiką mitybą, kūrimą. Bauer su 
kolegomis nurodo, jog skatinant mokinių sveiką mitybą 
mokykloje, būtina išanalizuoti mokyklos aplinkos situa-
ciją, o pagrindinių problemų įvardijimui apklausti pačius 
mokinius. Minėti mokslininkai, tyrę Anglijos vidurinių 
mokyklų mokinius, pažymi tokias mitybos mokykloje pro-
blemas: mažas vaisių asortimentas, galimybė nusipirkti 
„nesveiko“ maisto užkandžių, dietų laikymasis ir kt. Tik 
išanalizavus esamą situaciją ir remiantis naujomis iniciaty-
vomis bei galimybėmis, rekomenduojama kurti ir įgyven-
dinti mokinių aplinkos sveikatinimo veiksmų planą [17]. 
Lietuvos mokyklose vykdoma sveikatos, taip pat ir sveikos 
mitybos programų, tačiau jos fragmentiškos, o jų įgyvendi-
nimo efektyvumo rezultatai nėra aiškūs. Kuriant sveikatai 
palankią ir ją stiprinančią aplinką visų pirma būtina sufor-
muoti kryptingą jaunimo sveikatos politiką bei jos įgyven-
dinimo veiksmų planą. Sveikatos ugdymo programose ar 
projektuose reikėtų siekti aktyvios pačios jaunosios kartos, 
šeimos bei visų visuomenės sektorių bendradarbiavimo. 
Svarbu kurti tokias sveikatos programas, kurių įgyvendi-
nimas remtųsi moderniosios visuomenės sveikatos princi-
pais. Tai ne tik stiprintų mokinių sveikatą, bet ir sumažintų 
lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymo riziką. Mitybos įpro-
čių ugdymo strategijos, kompleksinės integruotos sveika-
tos programos, mitybos ugdymo įvairiais lygmenimis są-
veika, sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija galėtų 
padėti ugdant tinkamus vaikų ir paauglių mitybos įpročius.

Išvados
1. Kasdien pusryčiauja tik kiek daugiau nei pusė (apie 

60 proc.) mokinių. Mokykloje kasdien papietauja tik treč-
dalis (35,7 proc.) mokinių. Tik 8,2 proc. mokinių pusry-
čiauja, pietauja ir vakarieniauja visada tuo pačiu laiku. 

2. 9 -12 klasių mokiniai (15 -19 m.) dažniausiai valgo 
tris ir daugiau kartų per dieną.

3. Mokiniai retai kalbasi apie sveiką mitybą ir su šei-
mos nariais, ir su mokytojais. Dauguma mokinių apie svei-
ką mitybą norėtų sužinoti sveikos gyvensenos pamokose. 

Pusė (51,9 proc.) merginų pirmenybę teikia sveikos gyven-
senos pamokoms, o 26,9 proc. – internetui, kai tuo tarpu 35 
proc. vaikinų pagrindiniu informacijos apie sveiką mitybą 
šaltiniu laiko internetą, 32,7 proc. – televiziją, o 26,9 proc. 
- sveikos gyvensenos pamokas.

4. Pusė paauglių abejoja, ar turi pakankamai žinių apie 
sveiką mitybą.

5. 67,8 proc. paauglių stengiasi sveikai maitintis kar-
tais, 26,9 proc. – visada, 5,3 proc. – niekada. Merginoms 
reikšmingai daugiau rūpi jų sveika mityba, nei vaikinams. 
21,1 proc. mokinių nenorėtų keisti savo mitybos įpročių. 
Merginos daugiau yra linkusios keisti savo mitybos įpro-
čius nei vaikinai.
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NUTRITION OF TEENAGERS IN KLAIPEDA COUNTY 
SCHOOLS

 B. Strukčinskienė, A. Dabašinskienė, S. Griškonis
Key words: nutrition, teenagers, schoolchildren, school, healthy 

lifestyle.
Summary
The survey on teenagers’ nutrition was conducted in four 

Klaipeda County schools. In the survey participated 487 

schoolchildren, aged 15 - 19 years (from 9 -12 forms): 223 (45.8%) 
boys and 264 (54.2%) girls. Chi-square test was used, and the 
significance level p<0.05 was considered as statistically significant. 
The study revealed that 60% of teenagers eat breakfast daily. Only 
about one third (35.7%) of schoolchildren eat lunch at school. Little 
part (8.2%) of teenagers eat breakfast, lunch and dinner at the same 
time. The majority of young people aged 15 to 19 years eat three 
and more times per day. Teenagers rarely discuss healthy nutrition 
issues either with family, or with their teachers. The majority of 
schoolchildren prefer to get knowledge on healthy nutrition during 
the lessons on healthy lifestyle. The half (51.9%) of girls prefer 
learn on healthy nutrition during the lessons on healthy lifestyle, 
and 26.9% - at the internet; 35% of boys think that the main source 
of information on healthy nutrition for them is internet, 32.7% -TV, 
and 26.9% – the lessons on healthy lifestyle. The half of young 
people doubt and are not sure do they have enough knowledge on 
healthy nutrition. The majority (67.8 %) of teenagers use a healthy 
diet sometimes, 26.9% - always, and 5.3% - never. The girls are 
significantly more concerned on their healthy diet than boys. Only 
21.1 schoolchildren prefer not change their eating habits. The girls 
are more inclined to change their eating habits than that of boys.
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