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Santrauka
Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos IV, VII ir XI klasių mokinių mitybos įpročius. 
Medžiaga ir metodai. Iš viso buvo apklausti 3382 mokiniai. Tyrimui sudarytos dvi anketos: viena skirta vyresnio am-
žiaus mokiniams, kita – pradinių klasių mokiniams. Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas programinis statisti-
nių duomenų paketas SPSS 15.0 for Windows. Duomenų skirtumų patikimumas nustatytas pagal χ² kriterijų. Statistinio 
reikšmingumo lygmuo p < 0,05.
Rezultatai ir išvados. Mokinių mityba nepakankamai racionali: tik 41,5 proc. tiriamųjų kasdien vartoja vaisius bei švie-
žias daržoves, 42,3 proc. – pieno produktus. Nustatyta, kad daugiau nei pusė mokinių (51,4 proc.) nepietauja mokyklos 
valgykloje / bufete, nes maistas neskanus (23,8 proc.), per brangus (16,5 proc.). 32,5 proc. apklaustųjų informacijos apie 
sveiką mitybą gauna iš tėvų, 22, 9 proc. – pamokose. Bendrosios žinios apie sveiką mitybą galėtų būti diegiamos moky-
klose įvedant mitybos pagrindų dėstymo kursą, taip pat turėtų būti apmokomi ir vaikų tėvai. 

Raktažodžiai: mokinių mityba, žinios apie sveiką mitybą.

ĮVADAS
Racionali vaikų mityba – sveikatos pagrindas. Ji turi 
įtakos fizinei ir protinei vaikų raidai, imunitetui, dar-
bingumui bei gyvenimo trukmei. Manoma, kad tvirti 
sveikos mitybos įpročiai, įgyti, suformuoti vaikystėje 
ir paauglystėje, išlieka ir turi teigiamą įtaką sveikatai. 
A. Fitzgeraldo teigimu, vaikų mitybos įpročius lemia 
šie veiksniai: individualūs veiksniai – maisto pasirin-
kimas ir suvokimas, kas yra sveika mityba, šeimos 
veiksniai – sveikos mitybos įpročių formavimas na-
muose ir už šeimos ribų – maitinimasis mokyklos 
valgyklose, kavinėse. Tyrimai rodo, kad paauglystėje 
tėvų vaidmuo mažėja pasirenkant maisto produktus. 
Palyginti su jaunesniojo amžiaus vaikais, paaugliai iš-
reiškia didesnį savarankiškumą [1].

Pasaulio sveikatos organizacija Europos mais-
to ir mitybos politikos veiksmų plane 2007–2012 m. 
(EUR/RC57/R4) įpareigoja Europos šalis mokyti vai-
kus sveikos mitybos principų, taip pat sukurti moky-
klose atitinkamą aplinką, siekiant sustabdyti ir pa-
sukti priešinga kryptimi vis labiau didėjantį vaikų 
nutukimą, plintančias neinfekcines ligas [2]. Mokinių 

maitinimas mokyklose turi būti organizuotas taip, 
kad visi galėtų pavalgyti šilto, šviežio bei visaverčio 
maisto, vaikai turi gauti reikiamą maisto medžiagų 
kiekį [3]. Šiuos teiginius patvirtina ir užsienio auto-
riai, teigdami, kad mokinių maitinimas mokyklose 
turėtų būti organizuotas taip, jog skatintų sveiką mi-
tybą. Manoma, kad mitybos įgūdžių ugdymas, tinka-
mas mokinių maitinimosi organizavimas teigiamai 
formuoja mokinių mitybos įpročius. Svarbu užtik-
rinti, kad nepalankūs sveikatai maisto produktai ne-
patektų į ugdymo įstaigą, kad būtų pagerintas maisto 
produktų asortimentas mokyklų valgyklose, bufetuo-
se, užkandžių ir gėrimų automatuose. Norint pasiekti 
teigiamų poslinkių mokinių mitybos gerinimo srityje, 
turi būti vykdomi suderinti įvairių sektorių veiksmai, 
plėtojamas pedagogų, tėvų, vaikų, visuomenės svei-
katos specialistų bendradarbiavimas [4, 5]. 

Suomijos mokslininkai nurodo, kad maitinimasis 
mokyklų valgyklose padeda mokiniams ugdyti svei-
kos mitybos įpročius. Tyrimas atskleidžia, jog mo-
kyklose pietauja vidutiniškai 70–90 proc. 9–18 metų 
vaikų. Tyrėjai teigia, kad mokiniai, kurie maitinasi 
mokyklų valgyklose ir turi galimybę pasirinkti mais-
tą iš tų produktų, kurie atitinka sveikos mitybos re-
komendacijas, maitinasi sveikiau nei tie, kurie valgo 
kitur [6]. 

Lietuvoje 2006 m. atlikto tyrimo „Moksleivių nuo-
monė apie maitinimo paslaugų kokybę“ duomenimis, 
apie 52,5 proc. visų apklaustų mokinių netenkino 
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valgykloje siūlomų patiekalų įvairovė. 87,4 proc. ber-
niukų ir 78 proc. mergaičių mokyklos valgykloje nie-
kada sočiai nepavalgydavo [7].

Tyrėjai, nagrinėję mokinių sveikatos priežiūrą ir 
mitybą bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose Lietu-
voje 2009 m., teigia, kad maistas mokyklų valgyklose 
nepritaikytas lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams. 
Ketvirtadalis respondentų nurodė, jog jų netenkina 
siūlomų patiekalų įvairovė ir kokybė. 21 proc. moki-
nių kai kada pirko sveikatai nepalankius maisto pro-
duktus [8].

Kauno medicinos universitete 2010 m. atliktas 
„Lietuvos 9 ir 11 klasių mokinių mitybos įvertinimo“ 
tyrimas rodo, kad Lietuvos mokinių mityba yra ne-
pakankamai sveika: mokiniai per retai vartoja svei-
kai mitybai rekomenduojamus produktus [9]. Norint, 
kad vaikams sveika mityba taptų natūraliu įpročiu, 
svarbu išsiaiškinti pačių vaikų požiūrį į maistą ir mi-
tybą. Anglų mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė 
pagrindines priežastis, dėl kurių vaikai neteikia pir-
menybės sveikai mitybai: jiems buvo nepriimtinas 
patiekalo skonis, išvaizda, kaina, asortimentas, per 
trumpa pietų pertrauka. Mokiniai teigė, kad jų mo-
kyklų valgyklose jiems trūksta pigesnių, estetiškai pa-
trauklių patiekalų [10]. 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuo-
menės sveikatos instituto 2001–2006 m. atlikto tyri-
mo duomenimis, tik 35,9 proc. mokinių per pastarąją 
savaitę vaisių ir daržovių valgė kartą ar kelis kartus 
per dieną, visada pusryčiavo tik 52,6 proc. tiriamųjų 
[11].

Vilniaus pedagoginiame universitete 2010 m. at-
liktas tyrimas atskleidė, kad tiriamieji turi susiforma-
vę tam tikrą požiūrį į greitą ir sveikatai nenaudingą 
maistą. Beveik pusė (47 proc.) apklaustųjų šį maistą 
vertina neigiamai. Nustatyta, kad mokytojai pritaria 
tam, jog mokykloje būtų nagrinėjamos įvairios mi-
tybos temos, tačiau tokių renginių organizuojama 
mažai, mokiniai neįtraukiami į veiklą [12]. Geras ir 
natūralus būdas išdėstyti vaikams sveikos mitybos 
pagrindus yra technologijų pamokos, tačiau šių ir 
kitų pamokų metu pedagogai į dėstomą kursą tik iš 
dalies integruoja temas apie mitybą, šį dalyką paliečia 
trumpai, nesistemingai arba visai jo nedėsto. Tuo tar-
pu įrodyta, kad technologijų pamokos turi pozityvios 
įtakos ateityje mokiniams renkantis maistą. 

2006 m. Lietuvos aukštesniųjų klasių mokinių 
mitybos įpročių netolygumus bei kaimo ir miesto 
mokyklose besimokančių mokinių mitybos įpročių 
skirtumus tyrinėję mokslininkai teigia, kad nema-
ža dalis moksleivių renkasi gana kaloringus, tačiau 

menkaverčius, t. y. nerekomenduojamus, maisto pro-
duktus. Mokiniai dažnai valgo saldainius arba šokola-
dą (49 proc.), traškučius (16 proc.), geria saldžiuosius 
gazuotus gėrimus (23 proc.). Taip pat stebimi mity-
bos įpročių skirtumai tarp kaimo ir miesto mokinių − 
kaimo mokyklų mokiniai, palyginti su miesto, rečiau 
valgo vaisius ir žalias daržoves, pieno produktus, jie 
taip pat mažiau valgo saldumynų bei rečiau vartoja 
alkoholinius gėrimus [13].

Antalijoje atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo moki-
niai iš miesto ir kaimo vietovių, metu buvo nagrinėti 
mokinių mitybos įpročiai, paskaičiuotas kūno masės 
indeksas (KMI), atsižvelgiant į jų šeimos ekonomi-
nį statusą bei gyvenimo būdą. Didžioji dalis kaimo 
vietovėse gyvenančių mokinių pusryčiavo namie, tuo 
tarpu mokiniai, gyvenantys mieste dažniausiai mai-
tinosi mokykloje pirkdami užkandžius. Gyvenan-
čių kaime nutukusių mokinių buvo 4,3 proc., o tarp 
miestiečių tokių buvo 8,4 proc. [14]. Tam įtakos galėjo 
turėti mitybos ir gyvensenos skirtumai tarp tiriamų-
jų grupių.

2007 m. atliktas Kauno miesto ir Raseinių rajono 
vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių mitybos 
įpročių tyrimas parodė, kad Lietuvos mokiniai taip 
pat nesilaikė mitybos režimo, pusė jų į mokyklą ėjo 
nepusryčiavę [15].

Lietuvoje atliekama nemažai mokinių mitybos ty-
rimų, jų rezultatai skelbiami skirtingo prieinamumo 
leidiniuose, tačiau poreikis išsiaiškinti mokinių mity-
bos problemas, jas lemiančias priežastis, ypač kai pas-
taruoju metu diegiamos įvairios mokinių mitybos ge-
rinimo priemonės, yra ypač aktualus.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos IV, VII, 
XI klasių mokinių mitybos įpročius. Svarbu išsiaiš-
kinti mokinių mitybos įpročius, nustatyti mokinių 
sveikos mitybos žinias ir jų poreikį. Šio tyrimo rezul-
tatai padės vertinti mokyklose pradėtas diegti vaikų 
maitinimo naujoves, planuoti ir koreguoti sveikatin-
gumo programas vaikams, informacijos teikimą mo-
kiniams, tėvams ir pedagogams, tiksliau organizuoti 
savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veiklą, to-
liau ieškoti racionalių būdų mokinių mitybai gerinti.

TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI
Tyrime buvo apklausti 3382 mokiniai: iš jų 
1631 (48,2 proc.) vaikinas ir 1747 (51,7 proc.) mergi-
nos. Mokinių pasiskirstymas pagal klases maždaug 
vienodas – po trečdalį ketvirtokų, septintokų ir vie-
nuoliktokų; 59,2 proc. mokinių iš miesto, o 40,6 proc. 
gyvena kaime. Tyrimui buvo sudarytos dvi origi-
nalios anketos. Viena anketa buvo skirta vyresnio 
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amžiaus (25 klausimai), kita – pradinių klasių moki-
niams (27 klausimai, įtraukti 2 papildomi klausimai 
apie pieno ir vaisių vartojimą). Demografinėje anketų 
dalyje buvo klausimai apie respondentų lytį, amžių, 
gyvenamąją vietą ir kt. Antrąja klausimų grupe buvo 
siekiama išsiaiškinti mokinių mitybos įpročius mo-
kykloje ir namuose, įvertinant respondentų maisto 
produktų vartojimo dažnį. Trečiąja klausimų grupe 
buvo siekiama nustatyti respondentų sveikos mitybos 
žinių poreikį. Apklausa vykdyta 2010 m. spalio–lap-
kričio mėnesiais 26 savivaldybėse. Savivaldybių visuo-
menės sveikatos biurų darbuotojai bendrojo lavinimo 
mokyklose, sutikusiose dalyvauti tyrime, atrinko po 
vieną ketvirtokų, septintokų ir vienuoliktokų klases. 
Anketas pildė mokiniai. Visuomenės sveikatos biuro 
darbuotojai užpildytas anketas surinko ir perdavė ty-
rimo organizatoriams. Iš viso išplatinta 3900 anketų, 
iš jų grąžintos 3524 (grįžtamumas 90,4 proc.). Atme-
tus sugadintas anketas, buvo analizuojami 3382 an-
ketų atsakymai. 

Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas 
statistinis paketas SPSS 15.0 for Windows. Mitybos 
įpročiai buvo vertinami pagal lytį, klases ir gyvena-
mąją vietą. Rezultatų skirtumų statistinis reikšmin-
gumas nustatytas pagal χ² kriterijų. Statistinio reikš-
mingumo lygmuo p < 0,05. 

REZULTATAI
Atlikus tyrimą buvo išsiaiškinta, kad 41,5 proc. mo-
kinių kasdien valgo vaisius ir šviežias daržoves, pieno 

produktus kasdien vartoja 42,3 proc. respondentų. 
Nustatyta, kad niekada energinių gėrimų negeria 
51 proc. apklaustųjų, saldumynų niekada nevalgo tik 
1,8 proc., traškučių – 14,8 proc. (1 pav.).

Vertinant pieno produktų vartojimo pasiskirsty-
mą tarp klasių, pagal lytį ir pagal gyvenamąją vietą 
nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (p < 0,05) pie-
no produktus kasdien dažniau vartoja ketvirtokai 
(48,4 proc.) nei septintokai (42,4 proc.) ar vienuolik-
tokai (36,7 proc.); daugiau vaikinų (44,5 proc.) nei 
merginų (40,9 proc.); daugiau mieste gyvenančių mo-
kinių (46 proc.) nei kaime (37,8 proc.). Analizuojant 
vaisių ir šviežių daržovių vartojimą išsiaiškinta, kad 
kasdien vaisius ir šviežias daržoves dažniau vartoja 
merginos (47,3 proc.) negu vaikinai (36,3 proc.). 

Tyrimo duomenys parodė, kad kasdien traškučius 
valgo statistiškai reikšmingai (p < 0,05) dvigubai dau-
giau vaikinų (5,3 proc.) nei merginų (2,5 proc.), sal-
dumynus dažniau vartoja respondentai, gyvenantys 
miestuose (29,3 proc.) nei kaimo vietovėse (21,6 proc.). 
Analizuojant mokinių atsakymus į klausimus apie 
energinių gėrimų vartojimą, nustatyta, kad kasdien 
juos vartoja 3 proc. tiriamųjų. Vertinant energinių 
gėrimų vartojimo pasiskirstymą pagal lytį, matyti, 
kad tarp niekada nevartojusių šių gėrimų statistiškai 
reikšmingai (p < 0,05) daugiau merginų (58,9 proc.) 
nei vaikinų (44,2 proc.); pagal klases – daugiau ke-
tvirtokų (62,4 proc.) nei septintokų (42,7 proc.) ar 
vienuoliktokų (50,2 proc.); pagal gyvenamąją vietą – 
daugiau mieste gyvenančių respondentų (54,1 proc.) 

1 pav. Maisto produktų vartojimas
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nei kaime (48,2 proc.). Papildomai maistą sūdo 
13,2 proc. apklaustųjų, 58,8 proc. maistą sūdo kartais, 
28 proc. nesūdo. Nustatyta, kad maistą dažnai papil-
domai sūdo daugiau vaikinai (14,9 proc.) nei mergi-
nos (11,5 proc.). Dažną papildomą maisto sūdymą 
daugiau žymėjo vienuoliktokai (16,3 proc.) nei ke-
tvirtokai (8,3 proc.) (p < 0,05). 

Vertinant maitinimosi mokyklos valgykloje / bu-
fete įpročius, nustatyta, kad 49,3 proc. respondentų 
kasdien, 19,9 proc. kelis kartus per savaitę pietauja 
mokyklos valgykloje / bufete. Tik kas dešimtas tyri-
mo dalyvis (11,1 proc.) mokykloje kasdien valgo pus-
ryčius ar pavakarius. 

Tyrimo duomenys parodė, kad kasdien mokyk-
los valgykloje pietauja daugiau nei pusė (63,6 proc.) 
ketvirtokų, šiek tiek mažiau nei pusė septintokų 
(42,2 proc.) ir panaši dalis vienuoliktokų – 41,6 proc. 
(2 pav.). 

Taip pat išsiaiškinta, kad mokyklos valgykloje kas-
dien sriubą valgo tik 11,9 proc. respondentų. Sriubą 
valgo statistiškai reikšmingai (p < 0,05) daugiau ke-
tvirtokų (22 proc.) nei septintokų (7,4 proc.) ir vie-
nuoliktokų (6,4 proc.).

Analizuojant nevalgymo mokykloje priežastis, 
nustatyta, kad 22,5 proc. mokinių nespėja pavalgy-
ti, 16,5 proc. respondentų nurodė, kad patiekalai yra 
brangūs, 23,8 proc. tiriamųjų teigė, jog maistas ne-
skanus. 

3 pav. pateikti duomenys rodo, kad respondentai, 
kurie nevalgo mokyklos valgykloje, statistiškai reikš-
mingai (p < 0,05) dažniau užkandžius perka šalia 

mokyklos esančioje parduotuvėje (35,2 proc.) arba 
mokyklos valgykloje / bufete (17,5 proc.) (3 pav.).

Užkandžių pirkimo dažnumo analizė parodė, kad 
kasdien juos perka 10,2 proc. tyrimo dalyvių, trečda-
lis (28,8 proc.) tai daro kelis kartus per savaitę, nie-
kada užkandžių neperka 39,1 proc. respondentų. Sta-
tistiškai reikšmingai (p < 0,05) daugiau ketvirtokų 
(74,1 proc.) nei kitų klasių mokinių (57,4 proc. sep-
tintokų ir 61,7 proc. vienuoliktokų) teigė, kad užkan-
džiauja mokykloje, nes išalksta iki pietų ar po pietų. 
Nespėja papietauti per pietų pertrauką dažniau sep-
tintų (17,8 proc.) ir vienuoliktų (17,7 proc.) klasių mo-
kiniai.

Ketvirtokų klausėme apie nemokamą pieno, sul-
čių, vaisių gavimą mokykloje. Išsiaiškinta, kad iš jų 
41,8 proc. mokinių šiuos produktus gauna kasdien. 
Beveik tiek pat respondentų (40,1 proc.) teigė, kad 
niekada savo mokykloje šių produktų nemokamai 
negauna, 13,1 proc. respondentų gauna kelis kartus 
per savaitę. 68,9 proc. patinka gauti mokykloje nemo-
kamai pieną, vaisius ar sultis, tačiau kas dešimtas ke-
tvirtokas teigė, kad norėtų ko nors kito. 

Analizuojant klausimus apie sveikos mitybos ži-
nias, jų poreikį, nustatyta, kad daugiau nei trečdalis 
mokinių (38,2 proc.) savo mokykloje mokėsi sveikos 
mitybos principų. 43 proc. respondentų teigė, kad 
sveikos mitybos principų reikia laikytis norint būti 
sveikam, 23 proc. įsitikinę, kad tai padeda išvengti 
tam tikrų ligų, mažiau sirgti, o kas dešimtas respon-
dentas nurodė, kad tai jam padeda palaikyti gerą for-
mą (4 pav.). 
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32,1 proc. mokinių informacijos apie sveiką mity-
bą gauna iš tėvų, 22,6 proc. – per pamokas, penkta-
dalis (20,6 proc.) – žiūrėdami televizijos laidas ir kas 
dešimtas (9,6 proc.) tokios informacijos randa inter-
nete. Tai rodo sveikos mitybos žinių trūkumą ir ga-
limą komercinės žiniasklaidos įtaką. Du trečdaliai 
(66,4 proc.) respondentų pažymėjo, kad jų šeimose 
stengiamasi laikytis sveikos mitybos principų, kas 
dešimtas (11,8 proc.) prisipažino, jog tokių taisyklių 
jų šeimoje nėra. Analizuodami atsakymus į klausimą, 
apie ką daugiau respondentai norėtų sužinoti sveikos 
mitybos klausimais, nustatėme, kad 50,4 proc. tiria-
mųjų norėtų žinoti apie sveikatai palankius ir nepa-
lankius maisto produktus, 44 proc. – apie maisto už-
terštumą ir ekologiškus produktus (1 lentelė). 

1 lentelė. Informacijos poreikis apie sveiką mitybą 

Informacija apie: Taip
maisto medžiagų (baltymų, riebalų, angliavandenių, • 
vitaminų, mineralų ir kt.) reikšmę (N = 3304)

39,6 proc.

sveikatai palankius ir nepalankius maisto produktus • 
(N = 3305)

50,4 proc.

maisto priedus, papildus, GMO (genetiškai modifi-• 
kuotus produktus) (N = 3305)

35,4 proc.

maisto užterštumą ir ekologiškus produktus • 
(N = 3302)

44 proc.

REZULTATŲ APTARIMAS
Fizinis ir protinis darbingumas, gera sveikata – svarbi 
sąlyga ugdyti vaikus visavertėmis asmenybėmis, de-
rinančiomis savyje fizinės, psichinės raidos ir dvasin-
gumo vienovę. Vaikai – viena jautriausių mūsų visuo-
menės grupių, kuri negali pati rinktis ir nuspręsti, kuo 
ir kaip maitintis, todėl yra greičiausiai pažeidžiama. 
O mityba yra vienas svarbiausių gyvensenos veiksnių, 

veikiančių sveikatą. Todėl svarbiausi vaikų pagalbi-
ninkai šiuo klausimu turėtų būti mokykla ir tėvai.

Mūsų apklausa parodė, kad tik 41,5 proc. mokinių 
kartą ar kelis kartus per dieną vartoja vaisius ir švie-
žias daržoves. Nors, palyginti su ankstesniais 2001 m. 
ir 2006 m. Vilniaus universiteto atlikto tyrimo duo-
menimis (35,9 proc.), ir didėja šių produktų vartojimo 
dažnis, tačiau mokslininkai teigia, kad šių produktų 
vartojimas nepakankamas [11]. Vaikai turėtų kasdien 
suvalgyti apie 400 g šviežių daržovių ar vaisių.

Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad dėl laiko trū-
kumo mokiniai retai valgo sriubą ir pirmenybę tei-
kia šaltiems užkandžiams [16]. Mūsų atliktas tyrimas 
patvirtina, kad mokiniai retai valgo sriubą, tačiau 
43 proc. jos pageidautų. Pagrindinė nevalgymo prie-
žastis ne ta, kad nespėja, o mokiniams mokyklos val-
gykloje verdamos sriubos yra neskanios. 

Užkandžiavimas yra dažniausias vaikų įprotis 
laisvalaikio metu. Jie beveik nuolat ką nors kramsno-
ja ir po pusryčių, ir po pietų, ir po vakarienės. Ir ži-
noma, dažniausiai tokie užkandžiai yra saldūs, labai 
kaloringi bei turintys mažai maistingų medžiagų. 

Mūsų atlikto tyrimo rezultatų analizė parodė, 
kad užkandžius kasdien perka 10,2 proc. mokinių, 
trečdalis (28,8 proc.) tai daro kelis kartus per savai-
tę, niekada neperka užkandžių 39,1 proc. tiriamųjų. 
Pagrindinė užkandžiavimų priežastis, kurią įvardijo 
mokiniai, – alkio jausmas (64,2 proc.). Pasak E. Gri-
nienės, tyrimai rodo, kad dalis moksleivių maitina-
si nereguliariai, tik pusė jų kasdien valgo pusryčius, 
trečdalis užkandžiauja bet kuriuo dienos metu [17].

Tyrimo duomenimis, daugiau nei trečdalis moki-
nių (38 proc.) teigė, kad sveikos mitybos principų mo-
kėsi mokykloje, daugiau nei pusė (50,4 proc.) respon-
dentų norėtų daugiau žinoti apie sveikatai palankius ir 

3 pav.  Respondentų pasiskirstymas pagal užkandžių 
pirkimo vietą ir poreikį juos nusipirkti

4 pav. Respondentų nuomonė apie sveikos mitybos naudą
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nepalankius maisto produktus, 44 proc. – apie mais-
to užterštumą ir ekologiškus produktus. Šie mūsų 
duomenys tik patvirtina anksčiau atliktų tyrimų re-
zultatus, kad mokinių nuostatos pagrindinių maisto 
grupių vartojimo atžvilgiu nėra tvirtos, mokiniai ne-
pakankamai vartoja pagrindinių maisto grupių pro-
duktų, turinčių baltymų, sudėtinių angliavandenių, 
vitaminų ir mineralų [9]. 

Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, jog, dvie-
jų trečdalių mokinių (65,3 proc.) teigimu, jų šeimo-
se stengiamasi laikytis sveikos mitybos principų, kas 
dešimtas (11,6 proc.) prisipažino, kad tokių taisyklių 
jų šeimoje nėra. Tačiau, kaip rodo mūsų tyrimas, ka-
dangi vaikai turi nepakankamai žinių apie sveiką mi-
tybą, abejotina, ar jie pajėgūs įvertinti, ar iš tiesų jų 
šeimose taikoma sveika mityba.

Šiuos tyrimo rezultatus palyginus su anksčiau vyk-
dytais tyrimais, stebina tai, kad situacija ryškiai nesi-
keičia. Vadinasi, galime teigti, jog mokinių mityba ir 
požiūris į ją lieka toks pat. Tad mokyklose reikia to-
bulinti maitinimo organizavimą, vaikams būtina su-
teikti daugiau sisteminių sveikos mitybos žinių. Tuo 
tikslu būtų naudingas koncentruotas mitybos pagrin-
dų dėstymo kursas, kuris galėtų būti pateiktas Žmo-
gaus saugos ir sveikatos ar atskiroje programoje. Svei-
kos mitybos pagrindų taip pat turėtų būti mokomi ir 
vaikų tėvai.

IŠVADOS
Mokinių mityba nepakankamai racionali: tik 1. 
41,5 proc. mokinių kasdien valgo vaisius ir švie-
žias daržoves, pieno produktus kasdien vartoja 
tik 42,3 proc. tiriamųjų. Mokiniai dažnai valgo 
saldumynus (49 proc.), riebaluose virtus trašku-
čius (16 proc.), geria saldžius gaiviuosius gėrimus 
(23 proc.). Todėl tikėtina, kad didesnė vaikų dalis 
gauna per daug menkaverčių kalorijų, tačiau ne-
pakankamai kalcio, maistinių skaidulų, vitaminų 
ir mineralų.

Išnagrinėję mokinių mitybos mokykloje įpročius 2. 
nustatėme, kad daugiau nei pusė (51,4 proc.) jų ne-
pietauja mokyklos valgykloje / bufete. Pagrindinės 
priežastys: 22,5 proc. mokinių nespėja pavalgyti, 
16,5 proc. – per brangūs patiekalai, 23,8 proc. ap-
klaustųjų maistas neskanus. Mokyklos valgyklo-
je kasdien sriubą valgo tik 11,9 proc. respondentų. 
Problema galėtų būti sprendžiama mokyklose to-
bulinant maitinimo organizavimą.
Ketvirtokų, besimokančių mokyklose, kuriose 3. 
įgyvendinamos vaisių ir pieno vartojimo skati-
nimo programos, pieno ir vaisių vartojimas nesi-
skiria nuo tokių programų nevykdančių mokyklų 
ketvirtokų. Tai rodo nepakankamą minėtų pro-
gramų veiksmingumą.
32,5 proc. mokinių daugiausia informacijos apie 4. 
sveiką mitybą gauna iš tėvų, 22,9 proc. – per pa-
mokas, penktadalis (20,9 proc.) – žiūrėdami tele-
vizijos laidas ir kas dešimtas (9,7 proc.) apklaus-
tasis tokios informacijos randa internete. Iš to 
galima spręsti apie sisteminių žinių, kurios turė-
tų būti pateikiamos mokykloje, trūkumą ir galimą 
komercinės žiniasklaidos įtaką.
50,4 proc. mokinių norėtų sužinoti apie sveika-5. 
tai palankius ir nepalankius maisto produktus, 
44 proc. – apie maisto užterštumą ir ekologiškus 
produktus. Todėl mokyklose būtų naudinga įdieg-
ti koncentruotą mitybos pagrindų dėstymo kursą 
vienoje iš mokymo programų. Atitinkamai turėtų 
būti apmokomi ir vaikų tėvai.
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Nutrition of students
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Summary 
The aim – to evaluate eating habits among 4th, 7th and 11th 
year Lithuanian students.
Methods. Two standardized questionnaires – one for 
4th year and one for other students – were completed by 
3382 students. Data analysis was carried out by SPSS for 
Windows version 15.0. χ² test was used to assess statistical 
significance of differences with P value lower than 0.05.
Results and conclusions. Nutrition of students is not well-
balanced. Fruits and fresh vegetables are consumed by 
41.5 %, diary products by 42.3 % of respondents. More 
than half of students (51.4 %) don‘t have lunch at school, 
because the meals are not delicious (23.8 %) or they are too 
expensive (16.5 %). The information about healthy eating 
is gained mostly from parents (32.5 %) or at school during 
lessons (22.9 %).

The lack of knowledge about healthy eating might be elim-
inated by new lessons concerning this matter with addi-
tional parents education.

Keywords: students nutrition, knowledge about healthy 
eating.
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