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TEMINIØ PIEÐINIØ TINKAMUMAS PRADINIØ KLASIØ
MOKINIØ TABAKO VARTOJIMO PREVENCIJAI
Antanas Goðtautas, Ina Pilkauskienë, Jelena Simonova
Vytauto Didþiojo universiteto Teorinës psichologijos katedra

Santrauka
Pradiniø klasiø mokiniø rûkymo prevencijai skirtoje literatûroje nepateikiama duomenø apie rekomenduojamø
programø ar atskirø prevencijos uþsiëmimø efektyvumà pleèiant mokiniø þinias, ugdant gebëjimus ar átvirtinant ágûdþius. Ðiame darbe buvo siekiama nustatyti teminiø pieðiniø tinkamumà (pagilinti þinias apie neigiamas tabako rûkymo
pasekmes, padëti susiformuoti neigiamà poþiûrá á rûkymà ir stiprinti motyvacijà nerûkyti ateityje) treèiø ir ketvirtø klasiø
mokiniø tabako vartojimo prevencijai.
Tyrime dalyvavo 213 treèiø ir ketvirtø klasiø mokiniø ið dviejø bendrojo lavinimo mokyklø, ið jø 104 berniukai
(48,8%) ir 109 mergaitës (51,2%), kuriø amþiaus vidurkis 9,6±0,77 m. Ið jø buvo sudarytos dvi poveikio (pirmoje – 82,
antroje – 49 mokiniai) ir lyginamoji 82 mokiniø grupës. Poveikio grupëse vyko rûkymo prevencijos uþsiëmimai,
panaudojant teminius pieðinius. Gauti rezultatai rodo, kad teminiø pieðiniø panaudojimas pradiniø klasiø mokiniø
rûkymo prevencijai yra efektyvus: ðitaip gilinamos ir prapleèiamos pradiniø klasiø mokiniø þinios apie rûkymo þalà.
Rûkymo prevencijos uþsiëmimai, panaudojant teminius pieðinius, stiprina pradiniø klasiø mokiniø motyvacijà nerûkyti ateityje. Daugelio rûkymo prevencijos uþsiëmimuose dalyvavusiø vaikø ir jø tëvø poþiûris á taikytà priemonæ –
teminius pieðinius – yra teigiamas.
Raktaþodþiai: tabako vartojimo prevencija, pradiniø klasiø mokiniai, prevencijos priemonës.

Ávadas
Mokiniø rûkymo prevencijos problema yra aktuali. Tai
patvirtina Lietuvoje priimti dokumentai: Lietuvos sveikatos programa 1997–2010 metams [1], Pasaulio sveikatos
organizacijos parengta, Lietuvoje nuo 2005 m. ásigaliojusi Tabako kontrolës pagrindø konvencija [2], Lietuvoje parengta Nacionalinë narkotikø kontrolës ir narkomanijos
prevencijos 2004–2008 metø programa, teikianti prioritetà pirminei vaikø ir jaunimo narkomanijos prevencijai [3].
Bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinëse ugdymo ástaigose nuo 2006 m. rugsëjo 1 d. ágyvendinama
Alkoholio, tabako ir kitø psichikà veikianèiø medþiagø vartojimo prevencijos programa [4], yra iðleistos Metodinës
rekomendacijos: mokytojo knyga Alkoholio, tabako ir kitø psichikà veikianèiø medþiagø vartojimo prevencijos
programai ágyvendinti [5]. Ðià programà ágyvendinantiems specialistams rekomenduojama remtis Gyvenimo
ágûdþiø ugdymo programa ir atskiromis knygomis, kurios
skirtos gyvenimo ágûdþiø ugdymui nuo ikimokyklinio amþiaus iki deðimtos klasës [6, 7, 8, 9, 10]. Taèiau ðioje ir
kitoje, naujai leidþiamoje ir èia nepaminëtoje, metodinëje literatûroje nepateikiama duomenø apie rekomenduojamø programø ar atskirø prevencijos uþsiëmimø
efektyvumà pleèiant mokiniø þinias, ugdant gebëjimus
ar átvirtinant ágûdþius.
Adresas susiraðinëti: Ina Pilkauskienë,
Vytauto Didþiojo universitetas,
K. Donelaièio g 52-315, 44244 Kaunas.
El. paðtas i.pilkauskiene@smf.vdu.lt

Kadangi neturima pakankamai árodymø apie atskirø
prevencijos priemoniø efektyvumà ir neásigilinama á nagrinëjamà klausimà, susidaro sàlygos nepagrástiems, pavirðutiniðkiems vertinimams, tokiems kaip þiniasklaidoje
pasirodæs straipsnis Su alkoholiu ketinama kovoti net spalvinimo knygelëmis, vien dël to, kad Blaivybës metø programos rengëjai tarp kitø priemoniø siûlo „parengti mokomàjà-informacinæ spalvinimo knygelæ jaunesniøjø klasiø moksleiviams“ [11].
Teminiai pieðiniai spalvinimo knygelëse, kaip viena
ið tabako vartojimo prevencijos priemoniø, 1987–1990
m. Kardiologijos instituto Medicininës psichologijos ir sociologiniø tyrimø laboratorijos mokslininkø buvo taikyti
Jonavos rajono mokyklose pirmø–ketvirtø klasiø mokiniams vykdant mokslinio darbo temà. Vertinant bendrà
poveikio efektyvumà, ðiame rajone buvo gautas teigiamas rezultatas – pradedanèiø rûkyti mokiniø skaièius sumaþëjo, taèiau to nebuvo kontroliniame Birþø rajone, kur
rûkymo profilaktikos priemonës nebuvo taikytos [12, 13].
Remiantis ðiuo darbu, Sveikatos apsaugos ministerijos
1992 m. patvirtintoje Nacionalinëje moksleivø rûkymo
profilaktikos programoje 1992–1994 m. [14], rûkymo profilaktikos paprogramëje Sveikos mokyklos projekte 1993–
1997 m. [15], tabako vartojimo prevencijos projekte
Kauno miesto [16] ir rajono mokyklose, skirtingo turinio
teminiai pieðiniai, pateikiami mokiniams spalvinimo knygelëse Cigareèiø miestas [17], Per cigaretæ virð bedugnës
[18], Kodël vaikai atsisakë rûkyti? [19] (dailininkë Giedrë
Guèaitë), buvo pagrindinës prevencinës priemonës
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pirmose, antrose ir treèiose klasëse. Minëtuose projektuose uþsiëmimus mokiniams vedë rûkymo prevencijai
parengti pradiniø klasiø mokytojai. Apie ávykusius prevencinius uþsiëmimus buvo renkama gráþtamoji informacija, t. y. mokytojø atsiliepimai apie pamokoje
panaudotø spalvinimo knygeliø tinkamumà rûkymo profilaktikai konkreèioje klasëje, ir buvo ieðkoma tinkamø
bûdø ávertinti vykdytos tabako vartojimo prevencijos efektyvumà. Kaip parodë 249 Kauno rajono ir 649 Kauno
miesto mokytojø apklausos rezultatai, daugelis mokytojø pritarë tokiam þiniø apie cigareèiø rûkymo þalà (knygelë Cigareèiø miestas skirta I klasës, Per cigaretæ virð
bedugnës – II klasës mokiniams) ir motyvø atsisakyti siûlomos cigaretës (knygelë Kodël vaikai atsisakë rûkyti? –
III klasës mokiniams) pateikimo bûdui [20, 21]. Kauno
miesto mokyklose 1995–1996 mokslo metais, uþbaigus
diegti rûkymo profilaktikos priemones pradinëse klasëse, buvo ávertinta, kiek ketvirtokø prisimena pirmose–treèiose klasëse taikytas konkreèias rûkymo profilaktikos
priemones. Nustatyta, kad 94% prisimena pirmoje klasëje spalvintà knygelæ ir jos turiná, 92% – antroje ir 64% –
treèioje klasëje, nes ne visø mokyklø treèiose klasëse
buvo ðis uþsiëmimas [16].
Bûtina paþymëti, kad teminiai pieðiniai buvo naudojami ir sveikos gyvensenos ugdymo mokymo priemonëje, skirtoje pradiniø klasiø mokiniams Aukime sveiki [22,
23], kuri tebenaudojama iki ðiol [24].
Daugelyje vykdytø prevencijos projektø buvo vertinamas bendras, ilgalaikis visapusiðko poveikio rezultatas, neiðskiriant atskirø prevencijos priemoniø efektyvumo [25]. Tai paskatino dar kartà sugráþti prie parengtø ir iðbandytø vykdant Nacionalinæ moksleiviø
rûkymo profilaktikos programà 1992–1994 m. [14] ir
rûkymo profilaktikos paprogramæ Sveikos mokyklos
projekte 1993–1997 m. [15] tabako vartojimo prevencijos priemoniø pradiniø klasiø mokiniams efektyvumo ávertinimo. Ðiame straipsnyje pateikiami 2005–
2006 m. treèioje ir ketvirtoje klasëje vykdytø rûkymo
prevencijos uþsiëmimø, kuriuose buvo siekiama iðsiaiðkinti, kaip taikyta priemonë – teminiai pieðiniai –
keièia mokiniø þinias, poþiûrá á rûkymà ir ketinimus pradëti rûkyti ateityje. Pirmoji ðio tyrimo rezultatø dalis
2007 m. buvo pristatyta Europos sveikatos psichologø konferencijoje [26].

Tikslas – nustatyti teminiø pieðiniø tinkamumà (pagilinti þinias apie neigiamas tabako rûkymo pasekmes,
padëti susiformuoti neigiamà poþiûrá á rûkymà ir stiprinti
motyvacijà nerûkyti ateityje) treèiø ir ketvirtø klasiø mokiniø tabako vartojimo prevencijai.

Tyrimo objektas ir metodai
Tyrime, atliktame 2005–2006 m., dalyvavo 213 treèiø
ir ketvirtø klasiø mokiniø ið dviejø bendrojo lavinimo mokyklø, ið jø 104 berniukai (48,8%) ir 109 mergaitës (51,2%)
(1 lentelë). Tiriamøjø amþius – nuo 8 iki 11 metø, amþiaus
vidurkis – 9,6±0,77 m.
Pirmoji poveikio ir lyginamoji grupës sudarytos ið tos
paèios mokyklos paraleliniø III–IV klasiø mokiniø, kuriems
dëstoma lietuviø kalba. Antràjà poveikio grupæ sudarë
III–IV klasiø mokiniai, besimokantys mokykloje, kur dëstoma rusø kalba. Tyrimas atliktas suderinus su abiejø
mokyklø administracija.
Tyrimo eiga. Tyrimà sudarë dvi dalys, kuriø kiekvienos buvo trys etapai. Pirmosios dalies, 2005–2006 mokslo metais, pirmame etape pirmojoje poveikio ir lyginamojoje grupëse su kiekvienu vaiku buvo atliktas interviu, kuris leido ávertinti tiriamøjø þinias apie neigiamas
rûkymo pasekmes, poþiûrá á rûkymà, ketinimus rûkymo
atþvilgiu ir bandymus rûkyti. Antrame tyrimo etape buvo
atliktas poveikis: pirmojoje poveikio grupëje rengti rûkymo prevencijos uþsiëmimai klasëse ir individualus pokalbis apie ávykusius uþsiëmimus. Treèiame tyrimo etape buvo atliktas antrasis interviu pirmojoje poveikio ir
lyginamojoje grupëse.
Antrojoje tyrimo dalyje 2006 m. rudená, siekiant patikrinti gautø tyrimo rezultatø patikimumà, visi trys tyrimo
etapai pakartoti antroje poveikio grupëje.
Poveikio metodika. Tabako vartojimo prevencijai panaudota 12 teminiø pieðiniø. Spalvinimo knygelë Per cigaretæ virð bedugnës [18], skirta pradiniø klasiø mokiniams supaþindinti su rûkymo keliamais pavojais, parengta vykdant Nacionalinæ moksleiviø rûkymo
profilaktikos programà [14]. Mokiniams, kuriems dëstoma rusø kalba, spalvinimo knygelës tekstai buvo iðversti
á rusø kalbà.
Poveiká sudarë trys uþsiëmimai, kuriø kiekvieno
trukmë – viena pamoka, ir namø darbø uþduotis.

1 lentelë. Mokiniø pasiskirstymas pagal grupæ, amþiø ir lytá (abs. sk., %)
Grupė

Amžius (metai)

Berniukai

Mergaitės

Iš viso

(abs. sk., %)

(abs. sk., %)

(abs. sk., %)

Pirma poveikio grupė

9,7±0,66

41 (50)

41 (50)

82 (100)

Antra poveikio grupė

9,5±1,03

26 (53,1)

23 (46,9)

49 (100)

(dėstoma rusų kalba)
Lyginamoji grupė

9,6±0,67

37 (45,1)

45 (54,9)

82 (100)

Iš viso

9,6±0,77

104 (48,8)

109 (51,2)

213 (100)
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Kiekvieno uþsiëmimo metu buvo aptariami 2–4 spalvinimo knygelëje pateikti pieðiniai ir vaikai juos spalvino.
Tokiu bûdu mokiniai buvo supaþindinami su ávairiomis
neigiamomis rûkymo pasekmëmis suaugusiøjø ir vaikø
sveikatai, cigareèiø dûmø þala gyvûnams ir augalams.
Uþsiëmime buvo skatinamas vaikø aktyvumas. Kiekvienam buvo sudarytos sàlygos pareikðti savo nuomonæ,
diskutuoti ir dalytis su bendraklasiais mintimis apie neigiamas rûkymo pasekmes, iliustruoti jas pavyzdþiais.
Namø darbø uþduoties metu tëvams buvo sudaryta galimybë susipaþinti su teminiais pieðiniais.
Ávertinimo metodika. Poveikio rezultatams ávertinti du
kartus buvo atliktas interviu su kiekvienu dviejø poveikio
ir lyginamosios grupës mokiniu. Pirmasis interviu buvo
atliekamas 1–2 dienos prieð poveiká, o antrasis – praëjus 11–14 dienø po jo; kadangi poveikis uþtruko apie
savaitæ, tarp interviu buvo 25–30 dienø laikotarpis. Interviu sudarë 10 klausimø þinioms apie neigiamas rûkymo
pasekmes, poþiûriui á rûkymà, bandymams rûkyti bei ketinimams rûkyti ateityje nustatyti. Interviu buvo atliekamas mokiniø gimtàja kalba.
Þinios buvo lyginamos pagal atsakymus á klausimus
Kodël rûkyti blogai? ir Kas gali atsitikti rûkanèiam vaikui?
Vaikø atsakymai buvo vertinami dviem bûdais: pagal neigiamø rûkymo pasekmiø ávardinimà – þino neigiamas
rûkymo pasekmes arba neþino ir pagal atsakymo platumà – atsakë trumpai, t. y. pateikë vienà teiginá apie rûkymo þalà (arba atsakë neþinau), ir atsakë iðsamiai, t. y.
iðvardino kelis skirtingus teiginius apie rûkymo þalà.
Poþiûrio á rûkymà kitimai buvo analizuojami pagal
atsakymus á klausimus: Rûkyti yra gerai ar blogai? Kà tu
patartum rûkanèiam þmogui? Ar tau patinka rûkanèios mergaitës? Ar tau patinka rûkantys berniukai? Ketinimai rûkyti – pagal atsakymus á klausimà Ar tu uþaugæs(usi) rûkysi?,
bandymai rûkyti – pagal atsakymus á klausimà Ar tu kada
nors bandei rûkyti?
Individualus pokalbis, kurio tikslas – smulkiau pasiaiðkinti kai kuriuos vaikø atsakymus á interviu klausimus,
su kiekvienu abiejø poveikio grupiø dalyviu vyko po antrojo interviu. Jo metu buvo iðsiaiðkinta, kas vaikui labiausiai patiko arba nepatiko rûkymo prevencijos uþsië-

mimuose, kà naujo suþinojo apie neigiamas rûkymo pasekmes, kaip tëvai vertino ðià priemonæ.
Statistiniai metodai. Statistinë duomenø analizë atlikta naudojantis SPSS 12.0.1. (Statistical Package for Social Science). Hipotezëms tikrinti pasirinktas 0,05 reikðmingumo lygmuo. Tyrimo duomenys buvo analizuojami
remiantis Mc Nemaro ir Chi–kvadrato kriterijais.

Rezultatai
Mokiniø þiniø kitimai. Poveikio rezultatams ávertinti buvo analizuota, kaip pakito dviejø poveikio grupiø berniukø ir mergaièiø þinios apie neigiamas rûkymo pasekmes
pagal jø atsakymus á klausimus Kodël rûkyti blogai? ir Kas
gali atsitikti rûkanèiam vaikui? Palygintas prieð poveiká ir
po jo (porinis palyginimas, taikytas Mc Nemaro kriterijus)
ávardinusiø neigiamas rûkymo pasekmes berniukø ir mergaièiø pasiskirstymas poveikio ir lyginamojoje grupëse
(2 lentelë).
Pagal vaikø atsakymus á klausimà Kodël rûkyti blogai? (2 lentelë) matyti, kad abiejose poveikio grupëse dauguma, o po rûkymo prevencijos uþsiëmimø – visi vaikai
paaiðkino, kodël rûkyti yra blogai, taèiau tik mergaièiø
antroje poveikio grupëje ðis pokytis statistiðkai patikimas
(p=0,008). Lyginamojoje grupëje prieð poveiká ir po jo
apie 95% berniukø ir mergaièiø ávardino, kodël rûkyti yra
blogai (p>0,05).
Po poveikio daugiau vaikø iðsamiai paaiðkino, kodël
rûkyti blogai: pirmoje poveikio grupëje berniukø padaugëjo nuo 14,6% (N=6) iki 43,9% (N=18) (p=0,008), mergaièiø – nuo 2,4% (N=1) iki 39,0% (N=16) (p=0,0001),
antroje poveikio grupëje – nuo 7,7% (N=2) iki 69,2%
(N=18) berniukø (p=0,0001) ir nuo 4,3% (N=1) iki ir
73,9% (N=17) mergaièiø (p=0,0001).
Lyginamojoje grupëje pokyèiø neávyko: iðsamiai atsakiusiø, kodël rûkyti blogai, pirmojo bei antrojo interviu
metu berniukø buvo 8,1% (N=3) ir 10,8% (N=4) (p=1,0);
mergaièiø – 8,9% (N=4) ir 4,5% (N=2) (p=0,687).
Analizuojant abiejø poveikio grupiø berniukø ir mergaièiø þiniø pokyèius pagal atsakymus á klausimà Kas gali
atsitikti rûkanèiam vaikui? (2 lentelë) nustatyti kur kas

2 lentelë. Ávardinusiø neigiamas rûkymo pasekmes mokiniø pasiskirstymas prieð poveiká ir po poveikio
(abs. sk., %)*
Grupė
Berniukai

Mergaitės

Kodėl rūkyti blogai?
Pirmoji poveikio

Kas gali atsitikti rūkančiam vaikui?

Prieš poveikį

Po poveikio

p

Prieš poveikį

Po poveikio

p

37 (90,2)

41 (100)

0,1

24 (58,5)

41 (100)

0,0001
0,0001

Antroji poveikio

22 (84,6)

26 (100)

0,125

14 (53,8)

26 (100)

Lyginamoji

35 (94,6)

35 (94,6)

1,0

25 (67,6)

26 (70,3)

1,0

Pirmoji poveikio

39 (95,1)

41 (100)

0,5

21 (51,2)

41 (100)

0,0001

Antroji poveikio

15 (65,2)

23 (100)

0,008

10 (43,5)

23 (100)

0,0001

Lyginamoji

43 (95,6)

43 (95,6)

1,0

24 (53,3)

26 (57,8)

0,625

* neávardinusieji neigiamø rûkymo pasekmiø papildo iki 100%
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reikðmingesni þiniø kitimai – po poveikio visi ávardino
neigiamas rûkymo pasekmes (p=0,0001). Iðsamiai atsakiusiø á ðá klausimà vaikø skaièius taip pat padidëjo:
pirmoje poveikio grupëje nuo 9,8% (N=4) iki 70,7%
(N=29) berniukø (p=0,0001) ir nuo 12,2% (N=5) iki
53,7% (N=22) mergaièiø (p=0,0001), o antroje – nuo
3,8% (N=1) iki 73,1% (N=19) berniukø ir nuo 8,7% (N=2)
iki 87,0% (N=20) mergaièiø (porinis palyginimas Mc Nemaro kriterijumi prieð poveiká ir po jo p=0,0001).
Lyginamojoje grupëje vaikø þinios beveik nepasikeitë (2 lentelë): per pirmàjá interviu á klausimà Kas
gali atsitikti rûkanèiam vaikui? atsakë 67,6% (N=25)
berniukø, per antràjá – 70,3% (N=26) (p>0,05), o mergaièiø – atitinkamai 53,3% (N=24) ir 57,8% (N=26)
(p>0,05). Iðsamius atsakymus pateikusiø vaikø skaièius per antràjá interviu lyginant su pirmuoju taip pat
nepakito (p>0,05).
Pagal turiná mokiniø atsakymai á klausimà Kodël
rûkyti blogai? buvo tokie: rûkymas kenkia sveikatai, galima susirgti vëþiu, rûkymas kenkia plauèiams, rûkymas gali bûti mirties prieþastis, kita, o atsakymai á klausimà Kas gali atsitikti rûkanèiam vaikui? pasipildë formuluotëm: rûkymas stabdo augimà, stabdo protinæ
raidà. Lietuviðkai ir rusiðkai kalbantys mokiniai formulavo panaðius atsakymus, kuriuose neatsispindëjo jokie etniniai ar kultûriniai ypatumai. Po rûkymo prevencijos uþsiëmimø vaikai taip pat minëjo neigiamas rûkymo pasekmes ir pateikë tokias formuluotes, su
kuriomis susipaþino rûkymo prevencijos uþsiëmimuose, spalvindami teminius pieðinius: rûkaliø apniks ligos, jis trumpiau gyvens, rûkaliui ið burnos rûksta dûmai kaip pragare, rûkaliai visur terðia, katinui ir þiurkënui taip pat kenkia cigareèiø dûmai, rûkalius greièiau
sensta, groþá praranda, rûkymas kenkia dar negimusiems vaikams, nuo dûmø vaikas apsvaigs, jam skaudës galvà, cigaretëms pinigus iðleis, dûmais juos paleis, prisikvëpavæs dûmø vaikas liks maþesnis, nestiprus, sunku mokytis vaikui, kurio galvoje dûmai, dvejetai
já apniks, pripras rûkyti ir seks paskui cigaretæ, rûkaliai
sukelia gaisrus. Rusø kalba kalbanèiø vaikø teiginiai
paþodþiui iðversti á lietuviø kalbà.

Poþiûrá á rûkymà mokiniai iðreiðkë atsakydami á klausimà Rûkyti yra gerai ar blogai? Visø poþiûris á rûkymà
buvo neigiamas, nes visi tyrime dalyvavusieji vaikai atsakë, kad rûkyti yra blogai.
Á klausimà Kà tu patartum rûkanèiam þmogui? daugelis vaikø sakë, jog patartø mesti rûkyti ir kuo greièiau.
Pirmoje poveikio grupëje pirmojo interviu metu po 2 berniukus ir mergaites atsakë „neþinau“ (4,9%), o antroje –
vienas berniukas (3,8%) ir trys mergaitës (13,0%). Po
rûkymo prevencijos uþsiëmimø në vienoje poveikio grupëje neliko mokiniø, neþinanèiø, kà patarti rûkanèiam
þmogui.
Visi lyginamosios grupës vaikai jau per pirmàjá interviu patarë rûkanèiam þmogui mesti rûkyti.
Atsakymai á klausimus Ar tau patinka rûkanèios mergaitës? ir Ar tau patinka rûkantys berniukai? parodë,
kad daugelio mokiniø poþiûris á rûkanèias mergaites
ir berniukus yra neigiamas. Po rûkymo prevencijos uþsiëmimø visi poveikio grupiø dalyviai á ðiuos klausimus atsakë „ne“. Lyginamojoje grupëje tiek pirmojo,
tiek antrojo interviu metu buvo keletas atsakymø „neþinau“.
Mokiniø ketinimai ateityje rûkyti. Vaikø ketinimai rûkymo atþvilgiu buvo analizuoti pagal atsakymus á klausimà
Ar tu uþaugæs (-usi) rûkysi? Pirmoje poveikio grupëje pirmojo interviu metu „nerûkysiu“ atsakë 87,8% berniukø,
po rûkymo prevencijos uþsiëmimø jø padaugëjo iki 95,1%
(p=0,250), o mergaièiø – atitinkamai nuo 95,1% iki 100%
(p=0,5). Antroje poveikio grupëje ir berniukai, ir mergaitës prieð rûkymo prevencijos uþsiëmimus ir po jø buvo
tvirtai ásitikinæ, jog ateityje nerûkys.
Lyginamojoje grupëje per pirmàjá interviu 16,2% berniukø abejojo dël rûkymo ateityje, per antràjá – abejojanèiøjø buvo maþiau – 8,1%, taèiau ðis skirtumas nëra
statistiðkai patikimas (p=0,250). Tik viena lyginamosios
grupës mergaitë, ir per pirmàjá, ir per antràjá interviu, abejojo dël rûkymo ateityje.
Bandþiusiø rûkyti mokiniø buvo pirmoje poveikio grupëje – 22,0% berniukø ir 7,3% mergaièiø, antroje – 15,4%
berniukø ir 13,0% mergaièiø, lyginamojoje – 16,2% berniukø ir 13,3% mergaièiø.

3 lentelë. Mokiniø atsakymø pasiskirstymas á klausimà Kas tau labiausiai patiko rûkymo prevencijos
uþsiëmimuose? (abs. sk., %)
Atsakymas

Pirma poveikio grupė

Antra poveikio grupė

Berniukai

Mergaitės

Berniukai

Mergaitės

Viskas patiko

8(26,7)

6(22,2)

12(46,2)

8(34,8)

Spalvinti

7(23,3)

4(14,8)

6(23,1)

2(8,7)

Gauti naujų žinių

7(23,3)

5(18,5)

5(19,2)

5(21,7)

Spalvinti ir gauti naujų žinių

5(16,7)

9(33,4)

2(7,7)

5(21,7)

Kita

2(6,7)

3(11,1)

1(3,8)

2(8,7)

Nežinau
Iš viso

1(3,3)

0(0)

0(0)

1(4,3)

30(100)

27(100)

26(100)

23(100)
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Mokiniø ir jø tëvø poþiûrá á taikytà priemonæ buvo siekta iðsiaiðkinti individualaus pokalbio metu. Individualiame pokalbyje dalyvavo 106 mokiniai ið abiejø poveikio
grupiø, kurie sudaro 80,9% poveikio grupiø mokiniø:
56 berniukai (52,8%) ir 50 mergaièiø (47,2%), ið jø –
57 (53,8%) pirmos poveikio grupës ir 49 (46,2%) – antros
poveikio grupës vaikai.
Vaikø poþiûris á teminius pieðinius bei rûkymo prevencijos uþsiëmimus atsiskleidë jø atsakymuose á klausimà
Kas tau labiausiai patiko rûkymo prevencijos uþsiëmimuose? (3 lentelë).
Kaip matyti 3 lentelëje, daugelis abiejø poveikio grupiø mokiniø atsakë, kad rûkymo prevencijos uþsiëmimuose jiems viskas patiko: spalvinti ir gauti naujø þiniø,
kiti atsakymai – bendrauti ar diskutuoti klasëje su draugais ir pan. Taèiau abiejose grupëse atsirado po vienà
mokiná, negalintá aiðkiai ávardinti, kas jam patiko. Paklausus, kas mokiniams nepatiko rûkymo prevencijos uþsiëmimuose, daugelis mokiniø teigë, kad rûkymo prevencijos uþsiëmimuose nebuvo nieko, kas jiems nepatiktø.
Ðitaip teigë 73,7% (N=42) pirmos poveikio grupës mokiniø (70,0% berniukø ir 77,8% mergaièiø) ir net 91,8%
(N=45) antros poveikio grupës mokiniø (96,2% berniukø ir 87,0% mergaièiø).
Tëvø poþiûris á taikytà priemonæ atsiskleidë analizuojant vaikø atsakymus á klausimus: Ar tavo tëvai matë
spalvinimo knygelæ? Kà sakë? Svarbu paþymëti, kad vaikø nebuvo praðoma parodyti spalvinimo knygelæ tëvams,
vaikai tai darë savanoriðkai. Pirmoje poveikio grupëje
spalvinimo knygelæ tëvams parodë net 93,3% (N=28)
berniukø ir 92,6% (N=25) mergaièiø, antroje – 76,9%
(N=20) berniukø ir 65,2% (N=15) mergaièiø (χ2=8,683;
p=0,003). Taigi daugelis poveikio grupiø mokiniø tëvø
yra susipaþinæ su spalvinimo knygelës turiniu ir 71,7%
pirmos poveikio grupës mokiniø tëvø bei 54,3% antros
poveikio grupës mokiniø tëvø teigiamai atsiliepë apie
taikytà rûkymo prevencijos priemonæ.

Rezultatø aptarimas
Analizuojant mokiniø þinias apie rûkymo þalà, jø
poþiûrá á rûkymà ir ketinimus rûkyti ateityje, galima daryti prielaidà, kad daugelis pradiniø klasiø mokiniø þino, jog rûkyti yra blogai. Ir vis dëlto tyrimo duomenys
parodë, kad vaikai ne visada gali paaiðkinti, kodël rûkyti yra blogai. Tai daþniau pasitaikë antroje tyrimo
grupëje ir klausiant abiejø poveikio grupiø mokiniø
apie neigiamas rûkymo pasekmes vaikui. Svarbu pabrëþti, kad po rûkymo prevencijos uþsiëmimø abiejose poveikio grupëse neliko mokiniø, kurie neþinojo
atsakymo á pateiktus klausimus, taèiau lyginamojoje
grupëje per ðá laikotarpá jokiø pokyèiø neávyko. Abiejose poveikio grupëse po rûkymo prevencijos uþsiëmimø mokiniø atsakymai buvo iðsamesni, apimantys
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ávairius rûkymo þalos aspektus – buvo ávardinta ne tik
tai, kad rûkymas kenkia sveikatai, sukelia vëþá ar gali
bûti mirties prieþastis. Greta ðiø daþnai pasitaikanèiø
atsakymø buvo nurodytos ir specifinës rûkymo pasekmës vaikui. Mokiniai, atsakydami á klausimà, keliais
teiginiais taip pat paaiðkindavo, jog nuo rûkymo lëtëja
vaiko fizinë raida, jis ima prasèiau protauti. Lyginant
su lyginamosios grupës rezultatais, abiejose poveikio
grupëse iðsamiø atsakymø á klausimus Kodël rûkyti
blogai? ir Kas gali atsitikti rûkanèiam vaikui? pasiskirstymas prieð rûkymo prevencijos uþsiëmimus ir po jø
statistiðkai patikimai skiriasi. Atsakymø visapusiðkumas aiðkiai rodo, kad po rûkymo prevencijos uþsiëmimø abiejø poveikio grupiø vaikai turëjo daugiau þiniø
negu prieð tai. Tai patvirtina ir mokytojø, naudojusiø
teminius pieðinius rûkymo prevencijai ne tik 3–4 klasëse, kaip ðiame tyrime, bet ir 1–2 klasëse, nuomonë
[20, 21].
Vaikø poþiûris á rûkymà ir rûkanèius þmones kinta priklausomai nuo amþiaus. Ðiame tyrime daugelio apklaustø vaikø poþiûris á rûkymà yra neigiamas. Pradiniø klasiø
mokiniø poþiûris á rûkymà bei rûkanèius þmones yra neigiamesnis nei ikimokyklinio amþiaus vaikø, kurie rûkymà
vertina teigiamai [27], mano, jog rûkymas neatsiejamas
nuo suaugusiø þmoniø bendravimo [28] ir paaugliø. Kaip
rodo Pasaulio jaunimo rûkymo tyrimo rezultatai, tam tikras
skaièius 13–15 metø paaugliø yra ásitikinæ, jog rûkantys
þmonës yra patrauklesni negu nerûkantys ir turi daugiau
draugø [29].
Remiantis tyrimo rezultatais, galima daryti iðvadà,
kad vaikams patiko taikyta rûkymo prevencijos priemonë. Analogiðkà iðvadà priëjo ir daugelis mokytojø,
kurie rûkymo prevencijai pradinëse klasëse naudojo
teminius pieðinius [21]. Teminiø pieðiniø spalvinimas
klasëje ir namuose bei aptarimas átraukë vaikus á aktyvià veiklà – jie noriai dalyvavo diskusijoje, spalvino
ir aptarinëjo tuos rûkymo sukeliamus pavojus, kurie
pavaizduoti paveikslëliuose.
Svarbu paþymëti, kad rûkymo prevencijos uþsiëmimai neapsiribojo teminiø pieðiniø spalvinimu, aptarimu ir diskusijomis apie tai, kas tuose pieðiniuose pavaizduota. Vaikai aktyviai bendradarbiavo, atneðdavo
á uþsiëmimus knygø ir ið interneto iðspausdintos
medþiagos, kur buvo raðoma apie neigiamas rûkymo
pasekmes. Kai kurie vaikai ne tik spalvino teminius
pieðinius, bet ir pieðë – jø pieðiniai aiðkiai iliustravo
tas temas, kurios buvo nagrinëjamos rûkymo prevencijos uþsiëmimø metu. Juose pavaizduoti ir iðryðkinti
pagrindiniai rûkymo sukeliami pavojai þmogaus sveikatai, aplinkai – augalams ir gyvûnams. Juose taip pat
galima áþvelgti vaikø ásivaizduojamà skirtumà tarp rûkanèio ir nerûkanèio þmogaus pasauliø: vaikai pieðë
þmones, besigydanèius ligoninëse nuo rûkymo sukeltø ligø, liûdnà mamà, þiûrinèià á savo rûkantá vaikà,
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taip pat nuvytusias gëles, auganèias prie takelio, kuriuo eina rûkantis þmogus, gyvûnëlius ar vabzdþius,
bëganèius nuo gaisrø ar cigareèiø dûmø. Neretai vaikai tiesiog nupieðdavo personifikuotà cigaretæ – piktà
ir grësmingà, taigi aiðkiai atspindinèià jø poþiûrá á jà
bei rûkymà. Daugelyje pieðiniø galima rasti uþraðø:
„Rûkymas kenkia“, „Rûkymas kenkia jums ir aplinkiniams“ bei tuos teiginius, kuriuos vaikai iðmoko, spalvindami teminius pieðinius. Ðie vaikø pieðiniai rodo,
kad rûkymo prevencijos uþsiëmimai ið tikrøjø suþadino vaikø susidomëjimà ir norà aktyviai dalyvauti rûkymo prevencijos procese. Tokia papildoma veikla gali
sustiprinti rûkymo prevencijos poveiká tik tada, jei prevencijos priemonës diegiamos sistemingai ir yra ilgalaikës [25].
Remiantis duomenimis, kurie gauti individualaus pokalbio metu, galima daryti prielaidà, kad daugelis pradiniø klasiø mokiniø paprastai parodo tëvams spalvinimo
knygelæ su teminiais pieðiniais. Tiesa, mokiniø, kuriems
dëstoma lietuviø kalba, poveikio grupëje spalvinimo knygelæ tëvams rodþiusiø vaikø buvo kur kas daugiau – net
93,3% berniukø ir 92,6% mergaièiø, nei mokiniø, kuriems
dëstoma rusø kalba, grupëje. Èia spalvinimo knygelæ tëvams parodë 76,9% berniukø ir 65,2% mergaièiø. Tyrimo
rezultatai rodo, kad teminius pieðinius maèiusiø tëvø atsiliepimai apie taikytà priemonæ daugiausia buvo teigiami,
o tai savo ruoþtu patvirtina ir mokytojai [20, 21].
Ðiame tyrime teigiami rûkymo prevencijos rezultatai,
gauti dirbant su viena mokiniø grupe, buvo pakartoti dirbant su kita mokiniø grupe, tai sustiprina rezultatø pagrástumà. Apibendrinant galima teigti, kad teminiai pieðiniai,
pasakojantys vaikams apie rûkymo sukeliamus pavojus,
ið tiesø yra tinkama rûkymo prevencijos priemonë pradinëse klasëse. Pieðiniø spalvinimas ir aptarimas efektyvus ne tik gilinant mokiniø þinias apie neigiamas rûkymo
pasekmes, bet ir yra puiki priemonë, padedanti formuoti
neigiamà poþiûrá á rûkymà bei stiprinti vaikø motyvacijà
nerûkyti ateityje. Tokius uþsiëmimus pradinëse klasëse
gali rengti ávairûs specialistai (mokytojai, psichologai, visuomenës sveikatos ar sveikatos prieþiûros specialistai),
mokykloje ágyvendinantys rûkymo prevencijos programà.

Iðvados
1. Teminiø pieðiniø panaudojimas pradiniø klasiø mokiniø rûkymo prevencijai yra efektyvus, nes gilinamos ir
pleèiamos pradiniø klasiø mokiniø þinios apie rûkymo
þalà.
2. Rûkymo prevencijos uþsiëmimai, panaudojant teminius pieðinius, stiprina pradiniø klasiø mokiniø motyvacijà nerûkyti ateityje.
3. Daugelyje rûkymo prevencijos uþsiëmimø dalyvavusiø vaikø ir jø tëvø poþiûris á taikytà priemonæ – teminius pieðinius yra teigiamas.
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SUITABILITY OF THEMATIC PICTURES FOR SMOKING PREVENTION IN PRIMARY SCHOOL
Antanas Goðtautas, Ina Pilkauskienë, Jelena Simonova
Vytautas Magnus University, Department of Theoretical Psychology

Summary
The literature devoted to smoking prevention in primary schools does not reveal data concerning the efficiency
of the recommended programs or several preventive activities which aim to broaden the students' knowledge of
smoking hazards, develop their abilities or solidify their skills. The objective of this work is to define the suitability of
thematic pictures (to deepen the knowledge of negative consequences of tobacco smoking, form the negative
attitude towards smoking as well as strengthen the motivation not to smoke in future) for smoking prevention in the
third and fourth grades.
213 students of the third and fourth grades from two comprehensive schools participated in the research. The
research included 104 boys (48,8 %) and 109 girls (51,2 %) with the average age of 9,6±0,77 years. The students
were divided into two intervention groups (82 students in the first group and 49 students in the second) as well as a
comparative group of 82 students. Smoking prevention activities using thematic pictures were conducted in both
intervention groups. Students had to colour thematic books with antismoking pictures and discuss various smoking
hazards.
The result of the research revealed that the usage of thematic pictures for smoking prevention in primary schools
is effective: it deepens and widens the primary school students' knowledge of smoking harm. The activities of
smoking prevention using the thematic pictures strengthen primary school students' motivation not to smoke in
future. The attitude of the majority of the children and their parents towards thematic pictures as a used measure has
been proved to be positive.
Keywords: smoking prevention, primary school students, preventive measures.
Correspondence to: Ina Pilkauskienë,
Vytautas Magnus University,
K. Donelaièio 52-315, 44244 Kaunas, Lithuania.
E-mail: i.pilkauskiene@smf.vdu.lt

