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Santrauka
Mokinių tėvų dalyvavimas savo vaikų sveikatos stipri-
nimo procese yra nepaprastai svarbus veiksnys, siekiant 
užtikrinti mokinių sveikatos stiprinimo efektyvumą. 
Tyrimo tikslas – įvertinti 9 – 10 klasių mokinių tėvų 
dalyvavimą jų vaiko mokykloje vykdomame mokinių 
sveikatos stiprinimo procese. Tyrimo metu apklausti 
2844 110 įvairių Lietuvos mokyklų 9 ir 10 klasių mo-
kinių tėvai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. 
PI, ranginių duomenų analizei panaudoti Mann-Whi-
tney ir Kruskal-Wallis testai. Sudarytas logistinės re-
gresijos modelis, gauti pakoreguoti šansų santykiai, 
apskaičiuoti jų 95 proc. PI. Aktyviai arba labai akty-
viai mokinių sveikatos stiprinimo procese dalyvavo 2,3 
proc. mokinių tėvų. Jų aktyvumas buvo reikšmingai 
susijęs su  lytimi, gyvenamąja vieta, mokyklos tipu, jos 
vieta bei priklausymu (nepriklausymu) SSM tinklui. Per 
pastaruosius metus 14,0 proc. mokinių tėvų dalyvavo 
renginiuose, skirtuose mokinių sveikatos stiprinimui, 
10,3 proc. tėvų organizavo materialinę paramą šiems 
renginiams. Daugiau nei 80 proc. mokinių tėvų norėjo, 
arba bent iš dalies norėjo, aktyviau dalyvauti jų vaiko  
mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo 
procese. Šis noras buvo reikšmingai susijęs su tėvų am-
žiumi, išsilavinimu ir gyvenamąja vieta. Daugumos 
tėvų dalyvavimo mokinių sveikatos stiprinimo pro-
cese lūkesčiai buvo pozityvūs: 63,6 proc. respondentų 
manė, kad jų vaikas įgis sveikatos stiprinimui reikalingų 
žinių, 35,1 proc. tėvų teigė, kad jų vaiko mityba taps 
sveikatai palankesnė. Didžiausiai daliai mokinių tėvų 
aktyviau dalyvauti jų vaiko mokykloje vykdomame 
mokinių sveikatos stiprinimo procese trukdė jų laiko, 
žinių ir noro stoka (atitinkamai 78,4 proc., 23,1 proc. 
ir 22,9 proc.). 

Įvadas
Žmonės sveikatą stiprina ir palaiko savo kasdienio gy-

venimo aplinkoje, kurioje jie mokosi, dirba, linksminasi ir 
myli [1]. Vaikų ir paauglių kasdienio gyvenimo aplinka yra 
mokykla, kuri yra tinkamiausia vieta jų sveikatai stiprinti, 
nes būtent mokykloje vaikai praleidžia daugiau nei trečdalį 
savo laiko [2;3]. Sveikatos stiprinimo procesas mokykloje 
gali būti apibrėžiamas kaip bet kuri veikla, kuria siekiama 
pagerinti ir (ar) apsaugoti visos mokyklos bendruomenės 
narių (mokytojų, mokinių, jų tėvų ir kitų mokyklos darbuo-
tojų) sveikatą [4; 5]. 

Pagrindinis sveikatos stiprinimo proceso komponentas 
yra dalyvavimas [6]. Moksliniai tyrimai rodo, kad mokykloje 
vykdomame sveikatos stiprinimo procese dalyvaujantys mo-
kiniai jaučia didesnę motyvaciją, labiau pasitiki savimi, įgyja 
daugiau įgūdžių, žinių ir kompetencijų, palankiau vertina 
savo sveikatą, pagerėja jų sveikatos raštingumas, gyvensenos 
įpročiai, o kartu ir sveikata [7 – 9]. Vykdant mokinių svei-
katos stiprinimą, svarbus ne tik mokinių, bet ir kitų moky-
klos bendruomenės narių dalyvavimas. Nustatyta,  kad tėvų 
įsitraukimas į mokykloje vykdomą sveikatos stiprinimą turi 
reikšmingą teigiamą įtaką mokinių subjektyviam savo svei-
katos vertinimui, laimės jausmui, savigarbai, pasitenkinimui 
gyvenimu, motyvacijai mokytis, akademiniams pasiekimams 
ir mokinių žalingų įpročių paplitimui [10 – 13]. 

Mokinių tėvų dalyvavimas mokinių sveikatos stiprinimo 
procese yra nepaprastai svarbus veiksnys, norint užtikrinti 
mokinių sveikatos stiprinimo efektyvumą [6; 14; 15]. Aki-
vaizdu, kad tik tada, kai bus užtikrintas mokinių tėvų da-
lyvavimas, bus galima tikėtis geriausių mokinių sveikatos 
stiprinimo rezultatų. Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje atlikta 
labai nedaug tyrimų, kurių metu būtų siekiama atskleisti 
informaciją apie mokinių tėvų dalyvavimą jų vaiko mokyk-
loje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese. Šios 
informacijos stoka lėmė tyrimo tikslą. 

Tyrimo tikslas – įvertinti 9 – 10 klasių mokinių tėvų 
dalyvavimą mokykloje vykdomame jų vaikų  sveikatos sti-
prinimo procese.

9 – 10 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ DALYVAVIMAS MOKYKLOJE 
VYKDOMAME JŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROCESE
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Tyrimo medžiaga ir metodai 
Momentinis tyrimas atliktas anoniminės anketinės ap-

klausos būdu. Originali anketa parengta naudojantis Svei-
katą stiprinančių mokyklų (SSM) veiklos vertinimo vadove, 
parengtame Valstybinio aplinkos sveikatos centro, pateiktais 
klausimais [16]. Atsižvelgiant į bandomojo tyrimo rezultatus, 
anketa buvo pakoreguota. Galutinėje anketoje pateikti 45 
klausimai, apimantys 5 klausimų grupes. Vienos iš 5 grupių 
klausimais buvo siekiama įvertinti pagrindinius mokinių 
tėvų dalyvavimo jų vaiko mokykloje vykdomame mokinių 
sveikatos stiprinimo procese aspektus. 

SSM  bei šiam tinklui nepriklausančios gimnazijos ir 
pagrindinės mokyklos buvo suskirstytos į didžiųjų miestų, 
miestų, miestelių, kaimų mokyklas. Sluoksninės imties su-
darymo metodu, iš kiekvienos mokyklų grupės, pasinaudo-
jus atsitiktinių skaičių generatoriumi , paprastos atsitiktinės 
atrankos būdu buvo atrinktas kiekvienos mokyklų grupės 
dydžiui proporcingas mokyklų skaičius. Mokyklos direkto-
riams atsisakius dalyvauti tyrime, atsitiktinai buvo įtrauktos 
kitos, tai pačiai grupei priklausančios mokyklos. Tyrime 
dalyvavo 110 Lietuvos mokyklų 9–10 klasių mokinių tėvai. 

Apklausa buvo vykdoma nuo 2018 metų gegužės iki 

2019 metų balandžio mėnesio. Buvo išdalinta 4495 anketų, iš 
kurių grąžintos 2875 užpildytos (atsako dažnis – 64,0 proc.). 
Analizei panaudotos 2844 teisingai užpildytos tėvų anketos. 
31 tėvų anketa buvo sugadinta (pažymėti keli atsakymo vari-
antai, kai buvo prašoma pažymėti tik vieną, atsakyta tik į dalį 
anketos klausimų). Tyrimui atlikti gautas Vilniaus regioninio 
biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas, Švietimo 
ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija), Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimas. 

Duomenų statistiniam apdorojimui buvo naudotos Stata 
bei WinPepi statistinės programos. Paplitimo įverčiams buvo 
apskaičiuoti 95 proc. pasikliautinieji intervalai (PI). Sie-
kiant mokinių tėvus suskirstyti pagal  dalyvavimo jų vaiko 
mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo pro-
cese aktyvumą, kiekvienam apklaustajam, priklausomai nuo 
jo dalyvavimo kiekvienoje sveikatos stiprinimo veikloje, 
buvo skirti balai (jei asmuo per pastaruosius metus dalyvavo 
konkrečioje veikloje, jam skiriami 2 balai; jeigu dalyvavo 
daugiau nei prieš metus, skiriamas 1 balas; balai responden-
tui neskiriami,  jei sveikatos stiprinimo veikloje jis niekada 
nedalyvavo). Atsižvelgiant į balų sumas, apklaustieji buvo 
suskirstyti į nedalyvaujančius sveikatos stiprinimo procese, 
pasyvius, vidutiniškai aktyvius, aktyvius ir labai aktyvius 
dalyvius. Mokinių tėvų aktyvumo skirstinių analizei pa-
naudoti Mann-Whitney ir Kruskal-Wallis testai. Siekiant 
išsiaiškinti, kokie veiksniai daro reikšmingą įtaką mokinių 
tėvų norui aktyviau dalyvauti mokykloje vykdomame moki-
nių sveikatos stiprinimo procese, buvo sudarytas logistinės 
regresijos modelis, kuris buvo įvertinas atlikus regresijos 
diagnostiką. Iš logistinės regresijos modelio gauti pakore-
guoti šansų santykiai (ŠS (p)), apskaičiuoti jų 95 proc. PI. 
Skirtumas laikomas statistiškai reikšmingu, kai p≤0,05. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Respondentų charakteristika. Tyrime dalyvavusių tėvų 

daugumą sudarė moterys (86,0 proc.), darbą turintys tėvai 
(83,0 proc.) ir respondentai, kurių vaikai lankė gimnazijas 
(71,3 proc.). Mokinių tėvų amžiaus vidurkis metais buvo 
43,8 (± 6,2). Daugiau nei pusė tėvų buvo 40–50 metų (57,0 
proc.)  ir teigė, kad jų vaikai mokosi kaimo arba miestelio 
mokykloje (56,9 proc.). Nustatyta, kad daugiausia tyrime 
dalyvavusių tėvų buvo įgiję specialųjį vidurinį, aukštesnįjį 
arba profesinį išsilavinimą (43,5 proc.), gyveno mieste (46,3 
proc.) ir augino 16 metų vaiką (46,0  proc.). Vidutinis vaikų 
amžius buvo 15,8 (± 0,8) metų. Vertinant respondentų pasis-
kirstymą pagal jų vaikų mokymąsi SSM, buvo nustatyta, kad 
63,0 proc. tėvų vaikai mokėsi SSM, kitų respondentų vaikai 
lankė mokyklas, nepriklausančias SSM tinklui (1 lentelė). 

Mokinių tėvų dalyvavimo jų vaikų sveikatos stipri-
nimo procese aktyvumas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 

Tėvus charakterizuojantys veiksniai  n proc.
Lytis Vyras 397 14,0

Moteris 2447 86,0
Amžius Iki 40 m. 728 25,6

Nuo 40 iki 50 m. 1620 57,0
50 m. ir daugiau 496 17,4

Išsilavini-
mas

Pagrindinis, vidurinis 770 27,1
Specialusis vidurinis, aukštes-
nysis, profesinis

1238 43,5

Aukštasis 836 29,4
Gyvenamoji 
vieta

Kaimas 992 34,9
Miestelis 534 18,8
Miestas 1318 46,3

Darbo turė-
jimas

Turi darbą 2360 83,0
Darbo neturi 484 17,0

Vaiko am-
žius

14, 15 metų 986 34,7
16 metų 1308 46,0
17, 18 metų 550 19,3

Mokyklos 
tipas

Pagrindinė 816 28,7
Gimnazija 2028 71,3

Mokyklos 
vieta

Kaimas, miestelis 1225 43,1
Miestas, didysis miestas 1619 56,9

Mokyklos 
priklausy-
mas SSM 
tinklui

Mokykla priklauso SSM tin-
klui

1052 37,0

Mokykla nepriklauso SSM 
tinklui

1792 63,0

1 lentelė. Mokinių tėvų charakteristika (N = 2844).
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mokykloje vykdomame 
mokinių sveikatos stipri-
nimo procese aktyvūs ir 
labai aktyvūs dalyviai 
sudarė vos 2,3 proc. 
visų respondentų. Moki-
nių sveikatos stiprinimo 
procese nedalyvaujantys 
apklaustieji sudarė be-
veik 80 proc. visų tėvų. 
Kai kurių tyrėjų teigimu, 
menką tėvų įsitraukimą 
į jų vaikų ugdymo pro-
cesą gali lemti tėvų 
nuomonė, kad mokinių 
ugdymas yra mokyklos 
atsakomybė bei nesu-
vokimas, kad dalyvavi-
mas jų vaiko mokykloje 
vykdomoje veikloje yra 
jų kaip tėvų pareiga 
[17;18]. Menką tėvų 
įsitraukimą į mokykloje 
vykdomą mokinių svei-
katos stiprinimo procesą 
patvirtino Sveikatos mo-
kymo ir ligų prevencijos 
centro atliktas tyrimas, 
kuris parodė, kad beveik 
60 proc. ugdymo įstaigų 
tėvų dalyvavimas buvo 
nepakankamas, o kas 
penktoje ugdymo įstai-
goje tėvai sveikatinimo 
veikloje apskritai neda-
lyvavo [19].

Analizuojant mo-
kinių tėvų dalyvavimo 
mokinių sveikatos stipri-
nimo procese aktyvumo 
skirtumus, nustatyta, kad 
reikšmingai aktyvesni 
buvo vyrai nei moterys 
bei miestelių gyvento-
jai, palyginti su kaimų 
ir miestų gyventojais. 
Nustatyta, kad mokinių 
tėvų dalyvavimo moki-
nių sveikatos stiprinimo 
procese aktyvumas buvo 

susijęs su mokyklos veiksniais: tėvai, kurių vaikai lankė pagrindines, kaimuose ir miestuose 
esančias ugdymo įstaigas ir SSM, buvo reikšmingai aktyvesni, nei gimnazijų, miestų ir didžiųjų 
miestų bei mokyklų, nepriklausančių SSM tinklui, mokinių tėvai (2 lentelė).

Veiklos, į kurias įsitraukia mokinių tėvai, dalyvaudami jų vaiko mokykloje vykdomame 
mokinių sveikatos stiprinimo procese. Analizuojant pagrindines veiklas, į kurias įsitraukia 
tėvai, dalyvaudami mokinių sveikatos stiprinimo procese, nustatyta, kad didžiausia tėvų dalis 

Tėvus charak-
terizuojantys 
veiksniai 

Dalyvavimo aktyvumas, proc. (abs. sk.)
nedalyvau-
jantys
(0–2 balai)

pasyvūs da-
lyviai 
(3–5 balai)

vidutiniškai 
aktyvūs da-
lyviai 
(6–8 balai)

aktyvūs da-
lyviai
(9–11 balų)

labai akty-
vūs dalyviai 
(12–14 balų)

p
reikšmė

79,0 (2244) 11,7 (335) 6,8 (194) 1,3 (38) 1,0 (29)
Lytis
Vyras 74,8 (297) 12,3 (49) 9,1 (36) 2,5 (10) 1,3 (5) 0,015*
Moteris 79,7 (1951) 11,7 (286) 6,5 (158) 1,1 (28) 1,0 (24)
Amžius
Iki 40 m. 78,2 (569) 12,0 (87) 7,6 (55) 1,0 (7) 1,4 (10)

0,116*Nuo 40 m. iki 50 
m.

80,3 (1301) 11,3 (183) 5,9 (96) 1,4 (23) 1,0 (17)

50 m. ir daugiau 76,2 (378) 13,1 (65) 8,7 (43) 1,6 (8) 0,4 (2)
Išsilavinimas
Pagrindinis, vidu-
rinis

78,7 (606) 13,2 (102) 5,7 (44) 0,8 (6) 1,6 (12)
0,894**

Specialusis viduri-
nis, aukštesnysis, 
profesinis

79,1 (979) 10,1 (125) 82 (101) 1,5 (19) 1,1 (14)

Aukštasis 79,3 (663) 12,9 (108) 5,9 (49) 1,6 (13) 0,4 (3)
Gyvenamoji vieta
Kaimas 78,5 (779) 12,0 (119) 7,3 (72) 1,4 (14) 0,8 (8)

0,001**Miestelis 74,0 (395) 13,9 (74) 7,9 (42) 2,2 (12) 2,1 (11)
Miestas 81,5 (1074) 10,8 (142) 6,1 (80) 0,9 (12) 0,8 (10)
Darbo turėjimas
Turi darbą 79,3 (1871) 11,7 (276) 6,8 (160) 1,4 (32) 0,9 (21) 0,465**
Neturi darbo 77,9 (377) 12,2 (59) 7,0 (34) 1,2 (6) 1,7 (8)
Vaiko amžius
14, 15 metų 79,8 (787) 11,8 (116) 6,6 (65) 1,3 (13) 0,5 (5)

0,144**0-16 metų 79,7 (1042) 11,3 (148) 7,0 (91) 1,1 (15) 0,9 (12)
17, 18 metų 76,2 (419) 12,9 (71) 6,9 (38) 1,8 (10) 2,2 (12)
Mokyklos tipas
Pagrindinė 76,7 (626) 11,0 (90) 9,4 (77) 1,5 (12) 1,3 (11) 0,024**
Gimnazija 80,0 (1622) 12,1 (245) 5,8 (117) 1,3 (26) 0,9 (18)
Mokyklos vieta
Kaimas, miestelis 75,5 (925) 13,4 (164) 7,8 (95) 1,9 (23) 1,5 (18) <0,0001*
Miestas, didysis 
miestas

81,7 (1323) 10,6 (171) 6,1 (99) 0,9 (15) 0,7 (11)

Mokyklos priklausymas SSM tinklui
Priklauso 75,5 (791) 13,7 (144) 8,1 (85) 1,6 (17) 1,4 (15) <0,0001*
Nepriklauso 81,3 (1457) 10,7 (191) 6,1 (109) 1,2 (21) 0,8 (14)

2 lentelė. Mokinių tėvų pasiskirstymas įvairiose respondentų grupėse pagal jų aktyvumą dalyvaujant jų 
vaiko mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese (N = 2844).
* Mann-Whitney testas; ** Kruskal-Wallis testas
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dalyvavo renginiuose (14,0 proc. per pastaruosius metus) bei vertino 
sveikatos stiprinimo veiklas (10,3 proc. per pastaruosius metus). Pasta-
raisiais metais organizuoti mokykloje vykdomus sveikatos stiprinimo 
renginius padėjo vos 5,7 proc. apklaustųjų. Tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad mažiausiai mokinių tėvų siūlė sveikatos stiprinimo priemones (5,6 
proc. per pastaruosius metus) ir organizavo materialinę paramą (3,7 
proc. per pastaruosius metus) (3 lentelė). 

Mokinių tėvų noras aktyviau dalyvauti jų vaiko mokykloje 
vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese. Tyrimo duo-
menys atskleidė, kad tik kas penktas tėvas (20,7 proc., 95 proc. PI: 

19,2; 22,2) (588) norėjo aktyviau dalyvauti jų 
vaiko mokykloje vykdomame mokinių sveika-
tos stiprinimo procese, didžiausia dalis apklaustų 
tėvų (61,4 proc., 95 proc. PI: 59,6; 63,2) (1746) 
aktyviau dalyvauti minėtame procese norėjo tik 
iš dalies, likusieji (17,9 proc., 95 proc. PI: 16,6: 
19,4) (510) teigė aktyviau dalyvauti minėtame 
procese nenorintys. 

Vertinant veiksnius, susijusius su mokinių 
tėvų noru aktyviau dalyvauti mokinių sveikatos 
stiprinimo procese, nustatyta, kad jaunesnių nei 
40 metų tėvų ir aukštąjį išsilavinimą turinčių res-
pondentų turėjo 33 proc. statistiškai reikšmingai 
didesnį noro aktyviau dalyvauti šansą, palyginus 
su 50 metų bei vyresniais tėvais ir su apklaustai-
siais, kurių išsilavinimas buvo pagrindinis arba 
vidurinis. Nustatyta, kad 37 proc. reikšmingai 
didesnį noro aktyviau dalyvauti šansą turėjo ir 
kaimų bei miestelių mokyklose besimokančių 
mokinių tėvai, palyginti su miestuose ir didžiuo-
siuose miestuose esančių mokyklų mokinių tė-
vais. Nustatyta, kad moterys, palyginus su vyrais, 
turėjo didesnį noro aktyviau dalyvauti vaiko mo-
kykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo 
procese šansą, tačiau šie nustatyti skirtumai sta-
tistiškai reikšmingi nebuvo (4 lentelė). 

Mokinių tėvų dalyvavimo jų vaiko moky-
kloje vykdomame mokinių sveikatos stipri-
nimo procese lūkesčiai ir priežastys, trukdan-
čios mokinių tėvams aktyviau dalyvauti šiame 
procese. Daugumos mokinių tėvų dalyvavimo 
mokykloje vykdomame mokinių sveikatos sti-
prinimo procese lūkesčiai buvo pozityvūs: 63,6 
proc. tėvų manė, kad jiems dalyvaujant mokinių 
sveikatos stiprinimo procese, jų vaikai įgis svei-
katai stiprinti reikalingų žinių, daugiau nei trečda-
lis tėvų teigė, kad jų vaiko mityba taps sveikatai 
palankesnė (35,1 proc.), bei manė, kad vaikas taps 
fiziškai aktyvesnis (34,5 proc.). Nors ketvirtadalis 
tėvų (25,9 proc.) buvo įsitikinę, kad jiems daly-
vaujant jų vaiko mokykloje vykdomame mokinių 
sveikatos stiprinimo procese, pagerės jų vaiko 
sveikata, tik 5,1 proc. manė, kad pagerės jų pačių 
sveikata. Tyrimo rezultatai parodė, kad 13,4  proc. 
apklaustų tėvų nuomone, jų dalyvavimas mokinių 
sveikatos stiprinimo procese neturės jokios įtakos 
nei jiems, nei jų vaikams (5 lentelė). 

Tyrimo duomenimis, net 78,4 proc. apklaustų 
tėvų savo laiko stoką įvardijo kaip pagrindinę 
priežastį, trukdančią jiems aktyviau dalyvauti 

Tėvus charakterizuojantys 
veiksniai

ŠS (b) ŠS (p) 95 proc. PI p reikšmė

Lytis
Vyras
Moteris

1,00
1,23 1,16 0,88; 1,53 0,297

Amžius
50 m. ir daugiau
Nuo 40 iki 50 m.
Iki 40 m.

1,00
0,88
1,33

0,89
1,33

0,69; 1,15
1,00; 1,75

0,384
0,047

Išsilavinimas
Pagrindinis, vidurinis
Specialusis vidurinis, aukštesny-
sis, profesinis
Aukštasis

1,00
1,00
1,10

1,10
1,33

0,88; 1,39
1,03; 1,73

0,412
0,030

Mokyklos vieta
Miestas, didysis miestas
Kaimas, miestelis

1,00
1,31 1,37 1,13; 1,67 0,002

Veiklos, į kurias 
įsitraukia tėvai

Dalyvavimas, proc. (95 proc. PI) (abs. sk.) 
taip, per pasta-
ruosius metus

taip, daugiau nei 
prieš metus

ne, niekada

Dalyvavimas rengi-
niuose

14,0 (12,7; 15,3)
 (397)

13,0 (11,8; 14,3)
(369)

73,1 (71,4; 74,7)
(2078)

Sveikatos stiprinimo 
veiklos vertinimas

10,3 (9,2; 11,4)
(292)

8,8 (7,8; 9,9)
(249)

80,9 (79,5; 82,4)
(2303)

Sveikatos stiprinimo 
temų siūlymas

6,1 (5,3; 7,1)
(174)

8,3 (7,4; 9,4)
(237)

85,5 (84,1; 86,8)
(2433)

Finansinės paramos 
teikimas

5,7 (4,9; 6,6)
(162)

7,9 (7,0; 9,0)
(226)

86,3 (85,1; 87,6)
(2456)

Pagalba organizuo-
jant renginius

5,7 (4,9; 6,6)
(162)

8,3 (7,3; 9,3)
(235) 

86,0 (84,7; 87,3)
2447

Sveikatos stiprinimo 
priemonių siūlymas

5,6 (4,7; 6,5)
(158)

6,8 (5,9; 7,8)
(193)

87,7 (86,4; 88,8)
(2493)

Materialinės para-
mos organizavimas

3,7 (3,1; 4,5)
(105)

6,2 (5,4; 7,2)
(177)

90,0 (88,9; 91,1)
(2562)

3 lentelė. Veiklos, į kurias įsitraukia mokinių tėvai, dalyvaudami jų vaiko 
mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese (N = 2844).

4 lentelė. Veiksniai, susiję su mokinių tėvų noru aktyviau dalyvauti jų vaiko 
mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese.
N = 2844. Modelio tikėtinumo santykio χ2 = 27,55; lls 6; p<0,0001; Hosmer ir Lemeshow χ2 = 
3,02; lls 8; p = 0,883; R2 0,010.
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mokykloje vykdomame mokinių sveikatos 
stiprinimo procese.  Kur kas mažiau apklaus-
tųjų nurodė, kad aktyviau dalyvauti jiems 
trukdė žinių stoka (23,1 proc.) ir noro stoka 
(22,9 proc.). Panašias nedalyvavimo prie-
žastis įvardino ir J. Jafarov, kuris teigė, kad 
menkas tėvų  įsitraukimas gali būti susijęs 
su žinių ir laiko stoka [20].  Tyrimo duome-
nys taip pat parodė, kad mažiausiai tyrime 
dalyvavusių tėvų daliai aktyviau dalyvauti 
mokinių sveikatos stiprinimo procese trukdė 
mokyklos vadovo, kitų mokyklos darbuotojų 
iniciatyvos ir noro stoka bei neatsižvelgimas 
į kitų nuomonę (atitinkamai 8,7 proc. ir 7,7 
proc.). Pabrėžtina, kad tik 3,3 proc. moki-
nių tėvų teigė, kad mokykloje vykdomame 
mokinių sveikatos stiprinimo procese jie ak-
tyviai dalyvauja, tad jiems netrukdo jokios 
priežastys (6 lentelė). 

Išvados 
1. Mokykloje vykdomame mokinių svei-

katos stiprinimo procese aktyviai ar labai ak-
tyviai dalyvavo mažiau nei 3 proc. 9–10 kla-
sių mokinių tėvų. Didžioji dalis mokinių tėvų 
sveikatos stiprinimo procese nedalyvavo.

2. Mokinių tėvų dalyvavimas jų vaiko 
mokykloje vykdomame mokinių sveikatos 
stiprinimo procese buvo reikšmingai susijęs 
su lytimi, gyvenamąja vieta, mokyklos tipu, 
jos vieta bei mokyklos priklausymu (nepri-
klausymu) SSM tinklui.

3. Didžiausia dalis mokinių tėvų, daly-
vaudami mokykloje vykdomame mokinių 
sveikatos stiprinimo procese, dalyvavo rengi-
niuose, o mažiausia – organizavo materialinę 
pagalbą. 

4. Daugiau nei 80 proc. mokinių tėvų 
norėjo arba bent iš dalies norėjo aktyviau 
dalyvauti jų vaiko mokykloje vykdomame 
mokinių sveikatos stiprinimo procese. 
Reikšmingai didesnį noro aktyviau daly-
vauti mokinių sveikatos stiprinimo procese 
šansą turėjo jauniausi, aukštąjį išsilavinimą 
turintys bei kaimuose ir miesteliuose gyve-
nantys tėvai.

5. Didžiausia mokinių tėvų dalis teigė, 
kad jiems dalyvaujant mokykloje vykdo-
mame mokinių sveikatos stiprinimo procese, 
jų vaikas įgis sveikatai stiprinti reikalingų 

žinių, o mažiausia respondentų dalis nurodė, kad dalyvaudami minėtame 
procese, jie atsisakys žalingų įpročių. 

6. Didžiausiai daliai tėvų aktyviau dalyvauti jų vaiko mokykloje vykdo-
mame mokinių sveikatos stiprinimo procese trukdė jų laiko, žinių bei noro 
stoka, mažiausiai daliai apklaustųjų  trukdė mokyklos vadovo, kitų moky-
klos darbuotojų iniciatyvos ir noro stoka, neatsižvelgimas į tėvų nuomonę.  
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PARTICIPATION OF PARENTS OF 9TH – 10TH 
GRADE STUDENTS IN THE SCHOOL HEALTH 

PROMOTION PROCESS
R. Maceinaitė-Žandarė, G. Šurkienė, R. Sketerskienė, 

Ž. Žandaras
Keywords: health promotion, parents’ participation in health 

promotion process, school health promotion.
Summary
The involvement of parents in the students health promotion 

process is a crucial factor in ensuring the effectiveness of students 
health promotion. The aim of the study – to evaluate the participa-
tion of parents of 9th – 10th grade students in the health promotion 
process in their child‘s school. 2844 parents of 9th and 10th grade 
students from 110 different Lithuanian schools were interviewed. 
Prevalence estimates were calculated at 95% CI, Mann–Whitney 
and Kruskal Wallis tests were used for ordinal data analysis. Lo-
gistic regression model were developed, adjusted odds ratios were 
obtained and their 95% CI were calculated. 2.3% of students‘ pa-
rents were actively or very actively involved in students health pro-
motion process. Their activity was significantly related to gender, 
place of residence, type of child‘s school, its location and scho-
ol‘s membership in Health Promoting Schools network. In the lat-
ter year, 14.0% of students‘ parents participated in events, 10.3% 
of parents organized material support. More than 80% of students‘ 
parents wanted or at least partially wanted to be more involved in 
the health promotion process at their children‘s school, this wish 
was significantly related to age, education and place of residence. 
Students parents had positive expectations about participation in 
their children‘s health promotion process: 63.6% of the respon-
dents thought that their child would acquire the knowledge needed 
to strengthen their health, 35.1% of parents said that their child‘s 
diet would become healthier. Lack of time, knowledge and willin-
gness (78.4%, 23.1% and 22.9%, respectively) prevented the ma-
jority of parents from participating more actively in the health pro-
motion process of their children‘.
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