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ĮVADAS 

  
Mobilusis telefonas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi: rytais jis mus žadina, telefonu 

bendraujame su draugais ir kolegomis, rašome el. laiškus, mokame už automobilių stovėjimą, naršome 

internete, tikriname „Facebook“ paskyrą, o vakare, nustatę žadintuvą, vėl užmiegame kartu su telefonu. 

Vaikai yra sparčiausiai auganti mobilių telefonų vartotojų grupė. „Eurobarometro“ duomenimis, 

Europos Sąjungoje 70 % vaikų nuo 12–13 metų ir 23 % vaikų nuo 8–9 metų jau neįsivaizduoja 

gyvenimo be mobiliojo telefono. Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos instituto atlikto tyrimo 

metu nustatyta, kad mobiliųjų telefonų paplitimo dažnis Vilniaus mieste tarp 11–12 klasių mokinių yra 

99,33 %. Vaikai laikomi jautria visuomenės grupe sveikatos atžvilgiu, nes vaikystėje vis dar vystosi 

daugelis organizmo sistemų, todėl neužtikrinama tinkama organizmo apsauga nuo kenksmingų aplinkos 

veiksnių (tarp jų ir elektromagnetinės spinduliuotės). Vaikai ir paaugliai yra jautresni jų poveikiui. Kai 

kurios šalys bando nustatyti amžiaus ribą, nuo kada galima naudotis mobiliuoju telefonu, kitos pasisako 

už konkretaus laiko, kiek vaikai gali kalbėti telefonu, nustatymą (pvz., ne ilgiau kaip 6 min.) ir pan. 

Lietuvoje nėra nustatyto amžiaus, nuo kada galima naudotis telefonu. Pagrįstų įrodymų dėl mobiliųjų 

telefonų žalos sveikatai šiandien nėra, bet mobiliaisiais telefonais naudojamasi vos daugiau nei 20 metų, 

todėl ilgalaikio naudojimosi pasekmės gali išryškėti daug vėliau. Kadangi vaiko organizmas dar auga ir 

vystosi, mokslininkai sutaria, kad vaikai gali būti labiau pažeidžiami nei suaugusieji.  

Vaikai, kurie turi priklausomybę nuo mobiliųjų telefonų, kaip ir nuo kompiuterinių žaidimų, 

dažnai tampa irzlūs ir užsidarę. Priklausomybė nuo mobiliojo telefono ateityje gali tapti didele 

problema. Dr. Davidas Sheffieldas iš Stafordšyro universiteto teigia, kad 16 % iš 106 jo atliktame 

tyrime dalyvavusių asmenų pasižymėjo problemiška elgsena, susijusia su mobiliojo telefono naudojimu.  

2010 m. gegužės mėn. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) informaciniame 

biuletenyje Nr. 193 ir 2010 m. gegužės 17 d. PSO informaciniame biuletenyje Nr. 200 Tarptautinė vėžio 

tyrimo agentūra (IARC) apibendrino „Interphone“ tyrimo rezultatus ir informavo, kad nerasta 

tiesioginio ryšio tarp aktyvaus ilgalaikio naudojimosi mobiliuoju telefonu ir vėžinių susirgimų, bei 

atkreipė dėmesį dėl gliomos išsivystymo rizikos galimybės 10 % vartotojų, kurie intensyviai naudoja 

mobiliuosius telefonus daugiau nei 10 metų. PSO nurodė, kad iki 2011 m. PSO IARC įvertins mobiliųjų 

telefonų skleidžiamų elektromagnetinių laukų kancerogeninio poveikio riziką, o iki 2012 m. atliks 

oficialų radijo dažnio elektromagnetinių laukų rizikos įvertinimą.  

Atsižvelgdama į PSO rekomendacijas ypatingą dėmesį skirti vaikų sveikatos apsaugai, Sveikatos 

apsaugos ministerija rekomendavo riboti mobiliųjų telefonų naudojimą šalies mokyklose – pamokų 

metu jie turėtų būti išjungti, o mokyklos teritorijoje jų naudojimas apribotas. Kai kurios švietimo 

įstaigos jau atsižvelgė į specialistų įspėjimus (Šaltinis: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras). 
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TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2012 metais bendradarbiaujant su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru buvo atliktas 

moksleivių mobiliųjų telefonų naudojimosi paplitimo ir ypatumų tyrimas.  

 

TYRIMO TIKSLAS - nustatyti naudojimosi mobiliaisiais telefonais Lietuvos mokyklose 

paplitimą bei ypatumus tarp mokinių. 

 
TYRIMO UŽDAVINIAI  

1. Nustatyti mobiliųjų telefonų naudojimo paplitimą tarp 4, 8 ir 11 klasių mokinių.  

2. Įvertinti naudojimosi mobiliaisiais telefonais trukmę.  

3. Išanalizuoti 4, 8 ir 11 klasių mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonais ypatumus. 

4. Įvertinti mokyklų vadovų ir klasių auklėtojų nuomonę apie mokinių naudojimąsi mobiliaisiais 

telefonais mokykloje.  

 

METODIKA 

Pagal pateiktą Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro metodiką, atsitiktinės atrankos 

būdu buvo atrinkti ir apklausti Alytaus rajono mokyklų 4, 8, 11 klasių mokiniai ir mokyklų 

vadovai. Tyrimo atlikimui buvo naudotos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtos 

keturios anoniminės anketos: 4 klasės mokiniams (16 klausimų), 8 ir 11 klasės mokiniams (po 38 

klausimus) ir viena anketa klasės auklėtojams ir mokyklų vadovams (13 klausimų). 

 

RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKA 

Tyrime apie mobiliuosius telefonus dalyvavo 55 Alytaus rajono 4, 8, 11 klasių moksleiviai: 

po 18 moksleivių iš 4 ir 8 klasės, bei 19 moksleivių iš 11 klasės. 61,8 proc. dalyvavusių moksleivių 

sudarė mergaitės (N=34), 38,2 proc. – berniukai (N=21). 72,7 proc. moksleivių gyvena kaime, 23,6 

proc. – miestelyje ir 3,6 proc. – mieste (žr. 1-2 pav.) 

1 pav. Moksleivių pasiskirstymas pagal lytį, 
proc. 

2 pav. Moksleivių pasiskirstymas pagal 
gyvenamąją vietą, proc. 
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Moksleivių amžius siekė nuo 10 m. iki 19 m. Dalyvavusiųjų apklausoje amžiaus vidurkis 

14 metų. Didžiąją daugumą sudarė 10, 11, 14, 15 ir 17 metų amžiaus moksleiviai (atitinkamai 20,8 

proc., 13,2 proc., 13,2 proc., 13,2 proc. ir 26,4 proc.) (žr. 3 pav.).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tyrime taip pat dalyvavo 16 mokyklos vadovų, mokytojų, klasės auklėtojų. Didžiąją dalį 

sudarė mokytojai (62,5 proc., N=10), apklausoje dalyvavo 4 direktoriai bei 2 klasės auklėtojos. 

Amžius svyravo nuo 31 iki 59 metų. Amžiaus vidurkis 44,5 (3 apklaustieji savo amžiaus 

nenurodė). Apklausoje dalyvavo 12 moterų (75 proc.) ir 4 vyrai (25 proc.) (žr. 5 pav.).   

 

3 pav. Moksleivių pasiskirstymas pagal amžių, proc. 

5 pav. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal lytį 
N=16 

 

4 pav. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal pareigas 
N=16 
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REZULTATAI 
Iš 55 apklaustų Alytaus rajono moksleivių, 98,2 proc. moksleivių (Lietuvos vidurkis – 98,6 

proc.), t.y. 54 moksleiviai turi mobilųjį telefoną. Mobiliojo telefono neturėjo tik vienas ketvirtos 

klasės moksleivis, tačiau norėtų turėti (1,8 proc.) (žr. 6 pav.). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dauguma moksleivių telefoną įsigijo pradinėse klasėse. Daugiausia (22,2 proc.) Alytaus 

rajono moksleivių telefoną įsigijo trečioje klasėje, Lietuvos mastu – dauguma telefoną įsigijo 

pirmoje klasėje (22,1 proc.). 3,7 proc. Alytaus rajono ir 7,9 proc. Lietuvos Respublikos (toliau – 

LR) vaikų telefoną jau turėjo darželyje (žr. 7 pav.). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analizuojant telefonų įsigijimą pagal klases, pastebima tendencija, kad kuo jaunesnė klasė, 

tuo telefonas yra įsigyjamas anksčiau. Iš visų apklaustųjų, darželyje telefonus nurodė turėję tik 

7 pav. Moksleivių pasiskirstymas pagal tai, kurioje klasėje įsigijo mobilųjį 
telefoną, proc. 

 

6 pav. Moksleivių pasiskirstymas pagal tai, ar turi mobilųjį telefoną, proc. 
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ketvirtokai (11,8 proc.). Daugiausiai ketvirtokų (41,2 proc.) telefoną įsigijo būdami antroje klasėje, 

daugiausiai aštuntokų (38,9 proc.) – pirmoje klasėje. Vyriausieji telefoną įsigijo vėliausiai. 

Daugiausiai (vienuoliktokų) (26,3 proc.) telefoną įsigijo būdami ketvirtoje arba penktoje klasėje 

(žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Kada moksleiviai įsigijo mobilųjį telefoną, priklausomai nuo klasės 

Klasė	 Abs	sk.	,	
Proc.	

Darželyje	 1-oje	
klasėje	

2-oje	
klasėje	

3-ioje	
klasėje	

4-toje	
klasėje	

5-toje	
klasėje	

7-toje	
klasėje	

8-toje	
klasėje	

4	
Abs.	sk.	 2	 4	 7	 4	 0	 0	 0	 0	
%		 11,8	 23,5	 41,2	 23,5	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	

8	
Abs.	sk.	 0	 7	 1	 4	 4	 1	 0	 1	
%		 0,0	 38,9	 5,6	 22,2	 22,2	 5,6	 0,0	 5,6	

11	
Abs.	sk.	 0	 0	 2	 4	 5	 5	 2	 1	
%		 0,0	 0,0	 10,5	 21,1	 26,3	 26,3	 10,5	 5,3	

Iš	
viso	

Abs.	sk.	 2	 11	 10	 12	 9	 6	 2	 2	
%		 3,7	 20,4	 18,5	 22,2	 16,7	 11,1	 3,7	 3,70	

*p = 0,00240 

Tyrimo rezultatai rodo, kad tiek Lietuvos, tiek Alytaus rajono didžiajai daliai vaikų (apie 80 

proc.) telefoną nupirko artimieji arba gavo dovanų. Įvardindami priežastis, kas paskatino įsigyti 

mobilųjį telefoną, 70,3 proc. Alytaus rajono ir 75,1 proc. Lietuvos moksleivių nurodė, kad labai 

norėjo patys (žr. 8-9 pav.). 

Dauguma 8, 11 klasių moksleivių naudojasi vienu telefonu. Vienu telefonu su viena SIM 

kortele naudojasi 64,9 proc. Alytaus rajono ir 69,3 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių. Apie 8 

proc. moksleivių naudojasi vienu telefonu, bet su dviem SIM kortelėm. Apie trečdalis LR 

moksleivių ir 18,7 proc. Alytaus rajono moksleivių nurodė turintys du telefonus (žr. 10 pav.). 

8 pav. Kokiu būdu 8, 11 klasių moksleiviai įsigijo 
mobilųjį telefoną, proc. 

9  pav. Kas 8, 11 klasių moksleivius paskatino įsigyti 
mobilųjį telefoną, proc. 
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Didžioji dauguma moksleivių telefonus turi 5 metus ir ilgiau. Apie trečdalis 8,11 klasių 

Alytaus rajono ir Lietuvos Respublikos moksleivių nurodė mobilųjį telefoną turintys ilgiau negu 6 

metus (žr. 11 pav.) 

Daugiausiai apklaustų Lietuvos moksleivių (79,2 proc. Alytaus r. ir 81,8 proc. Lietuvos 

moksleivių) mobilųjį telefoną naudoja tam, kad tėvams būtų lengviau pasiekiami. Kaip antrą 

dažniausią priežastį moksleiviai nurodė, kad telefoną naudoja trumpųjų SMS žinučių siuntimui  

(77,4 Alytaus r. ir 84,4 Lietuvos moksleiviai). Trečioje vietoje Alytaus rajono moksleiviai nurodė, 

kad telefoną naudoja skambinimui (67,9 proc.), tuo tarpu visos Lietuvos vaikai kaip trečią 

pagrindinę priežastį įvardijo, jog telefoną naudoja žaidimams (74,9 proc.) (žr. 12pav.). 

Tyrimo rezultatai rodo, kad moksleiviai daug bendrauja SMS žinutėmis. Trečdalis 

moksleivių (29,7 proc. Alytaus r. ir 31,1 proc. Lietuvos Respublikos) nurodė per parą vidutiniškai 

išsiunčiantys daugiau nei 100 trumpųjų SMS žinučių (žr. 13 pav.). Statistiškai reikšmingai 

11 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal tai, 
kiek laiko turi mobilųjį telefoną, proc. 

10 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
tai, keliais telefonais jie naudojasi, proc. 

12 pav. Kokiais tikslais 4, 8, 11 klasių moksleiviai naudoja mobilųjį telefoną, proc. 
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mergaitės išsiunčia daugiau SMS žinučių negu berniukai. Telefonu moksleiviai kalba mažiau. 

Didžioji dalis (48,6 proc. Alytaus r. ir 33,7 proc. Lietuvos Respublikos) 8 ir 11 klasių moksleivių 

nurodė telefonu kalbantys iki 5 min. (žr. 14 pav.). 

Alytaus rajono vaikai, lyginant su Lietuvos moksleiviais, kur kas rečiau naudoja mobilųjį 

telefoną naršymui internete. Kad telefono nenaudoja naršymui internete nurodė net du trečdaliai 

(59,5 proc.) 8-11 klasių Alytaus rajono moksleivių, tuo tarpu, Lietuvos moksleivių, 

nesinaudojančių internetu mobiliajam telefone, vidurkis tik 19,6 proc. (žr. 15 pav.). Alytaus rajono 

mergaitės statistiškai reikšmingai rečiau naršo internete mobiliajame telefone negu berniukai.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Laisvalaikiu mobiliuoju telefonu dauguma moksleivių nesinaudoja: 70,3 proc. Alytaus r. 

moksleivių ir 51,3 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių nurodė laisvalaikį leidžiantys be 

mobilaus telefono. 

 16,2 proc. Alytaus r. ir 25,6 proc. LR moksleivių nenurodė priežasčių, kodėl laisvalaikį 

leidžia su mobiliuoju telefonu. 5,4 proc. Alytaus rajono 8 - 11 klasių laisvalaikį leidžia su 

13 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
vidutiniškai per parą išsiunčiamų trumpųjų žinučių 

(SMS) skaičių, proc. 

14 pav. 8,11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
vidutiniškai per parą mobiliuoju telefonu 

prakalbamą laiką, proc. 

15 pav. 8,11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal per parą praleidžiamą laiką naršant 
mobiliuoju telefonu internete, proc. 
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mobiliuoju telefonu, nes neturi draugų, su kuriais galėtų leisti laisvalaikį. Tiek pat (5,4 proc.) 

rajono moksleivių teigia, jog tai yra madinga, visi draugai taip daro. 2,7 proc. teigia, jog jaučiasi 

vieniši, todėl laisvalaikį leidžia su mobiliuoju telefonu (žr. 16 pav.) 

  

8,11 klasių moksleivių buvo klausiama, ar jie galėtų gyventi be mobiliojo telefono. Kad 

galėtų gyventi be mobiliojo telefono didesnė dalis Alytaus rajono vaikų atsakė, kad taip (40,5 

proc.), tuo tarpu, didesnė dalis (43,5 proc.) Lietuvos vaikų atsakė, kad be mobiliojo telefono 

negalėtų gyventi. Maždaug penktadalis moksleivių (21,6 proc. Alytaus rajono ir 24,2 proc. 

Lietuvos vaikų) nurodė, kad nežino, ar galėtų gyventi be mobilaus telefono (žr. 17 pav.).  

Didžioji dalis (87,4 proc.) rajono mokytojų ir vadovų nurodė, kad be telefono negalėtų 

apsieiti. Tik 6,3 proc. nurodė, kad be telefono galėtų apsieiti, ir tiek pat (6,3 proc.) nurodė 

nežinantys (žr. 18 pav.). 

Vertinant moksleivių galėjimą gyventi be mobiliojo telefono, priklausomai nuo lyties, 

Alytaus rajono mergaitės statistiškai reikšmingai labiau negalėtų gyventi be mobiliojo telefono 

negu berniukai: atitinkamai 71,4 proc. mergaičių ir 28,6 proc. berniukų (žr. 2 lentelę). 

17 pav. 8, 11 klasių moksleivių atsakymų į klausimą  
„Ar galėtum gyventi be mobiliojo telefono?“ 

pasiskirstymas, proc. 

18 pav. Alytaus rajono mokyklų vadovų, mokytojų 
pasiskirstymas pagal tai, ar galėtų apsieiti be 

mobiliojo telefono (proc.) 

 

16 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal priežastis, kodėl laisvalaikį leidžia su mobiliuoju 
telefonu, proc. 
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2 lentelė. Alytaus rajono moksleivių pasiskirstymas pagal galėjimą gyventi be mobiliojo telefono, 
priklausomai nuo lyties 

Ar galėtum gyventi be mobiliojo 
telefono? Mergaitės Berniukai 

Taip Abs. sk. 4 11 
Proc. 26,7 73,3 

Ne Abs. sk. 10 4 
Proc. 71,4 28,6 

Nežinau Abs. sk. 6 2 
Proc. 75,0 25,0 

p=0,022 

Apie trečdalis moksleivių jaučia baimę, kad iš jų telefoną kas nors gali atimti. Statistiškai 

reikšmingai labiau baimę, kad telefoną iš jų gali atimti jaučia Alytaus rajono mergaitės negu 

berniukai, ir statistiškai reikšmingai labiau jauniausių (4) klasių moksleiviai (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. Alytaus rajono moksleivių pasiskirstymas pagal baimės jausmą, kad iš jų gali būti atimtas 
mobilusis telefonas, priklausomai nuo lyties bei klasės 

Ar bijai, kad telefoną iš tavęs gali atimti? Lytis Iš viso 
Mergaitės Berniukai   

Taip 
  

Abs. sk. 15 2 17 
% 44,1 10,0 31,5 

Ne 
  

Abs. sk. 11 17 28 
% 32,4 85,0 51,8 

Nežinau 
  

Abs. sk. 8 1 9 
% 23,5 5,0 16,7 

Iš viso 
Abs. sk. 34 20 54 

% 100,0 100,0 100,0 
x2 =13,981; p=0,001 

Ar bijai, kad mobilųjį  telefoną iš tavęs gali atimti? Klasė Iš viso 
4 8 11   

Taip 
  

Abs. sk. 11 3 3 17 
% 64,7 16,7 15,8 31,5 

  
Ne 

Abs. sk. 3 12 13 28 
% 17,6 66,7 68,4 51,9 

  
Nežinau  

Abs. sk. 3 3 3 9 
% 17,6 16,7 15,8 16,7 

Iš viso 

  

Abs. sk. 17 18 19 54 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

x2 =14,324; p=0,006 
 
 Du trečdaliai (62,2 proc.) Alytaus rajono moksleivių ir beveik pusė (49,2 proc.) Lietuvos 

Respublikos moksleivių nurodė, kad neteikia ypatingos reikšmės telefono modeliui. Kad telefono 

modelis, išvaizda svarbi  nurodė 21,6 proc. rajono ir 37,1 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių 

(žr. 19 pav.). Alytaus rajono moksleivių tarpe statistiškai reikšmingo ryšio tarp telefono modelio ir 

lyties bei klasės nustatyta nebuvo. 
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 Didžioji dauguma (apie 90 proc. Alytaus rajono ir Lietuvos Respublikos) moksleivių 

nurodė, kad patyčių dėl telefono modelio neteko patirti. 1,9 proc. Alytaus rajono ir 2,3 proc. 

Lietuvos Respublikos moksleivių nurodė, kad nuolatos patiria patyčias dėl mobiliojo telefono 

modelio. 11,1 proc. Alytaus r. ir 7,2 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių nurodė, kad patyčias 

dėl mobiliojo telefono patiria tik kartais (žr. 20 pav.). 

Alytaus rajono mergaitės statistiškai reikšmingai rečiau patyrė patyčias dėl mobiliojo 

telefono modelio negu berniukai (žr. 4 lentelę). Statistiškai reikšmingo skirtumo klasių atžvilgiu 

nustatyta nebuvo. 
  
4 lentelė. Alytaus rajono moksleivių pasiskirstymas pagal patyčių patyrimą dėl mobiliojo telefono 
modelio, priklausomai nuo lyties  
 

Ar teko patirti patyčių dėl mobiliojo telefono 
modelio? 

Lytis Iš viso 
 Mergaitės Berniukai 

Taip, nuolatos 
  

Abs. sk. 1 0 1 
%  2,9% ,0% 1,9% 

Taip, kartais 
  

Abs. sk. 1 5 6 
%  2,9% 25,0% 11,1% 

Ne 
  

Abs. sk. 32 15 47 
%  94,1% 75,0% 87,0% 

Iš viso Abs. sk. 34 20 54 
%  100,0% 100,0% 100,0% 

x2 =6,632; p=0,036 
 

Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) yra nurodžiusi saugaus naudojimosi 

mobiliaisiais telefonais rekomendacijas. Apie pusė Alytaus rajono moksleivių (48,6 proc.) šias 

rekomendacijas žino ir jomis naudojasi, t.y. dvigubai daugiau rajono vaikų negu Lietuvos vidurkis 

(23,7 proc.). Apie trečdalis Alytaus rajono vaikų ir beveik pusė Lietuvos vaikų rekomendacijas yra 

girdėję, bet jomis nesinaudoja. Tokių rekomendacijų negirdėję nurodė 18,9 proc. Alytaus rajono ir 

26,5 proc. Lietuvos Respublikos 8, 11 klasių moksleivių (žr. 21 pav.). 

19 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
mobiliojo telefono svarbą (naujausias modelis, 

išmanusis ir pan.), proc. 

20 pav. Moksleivių (4, 8, 11 kl.) pasiskirstymas pagal 
patyčių dėl mobiliojo telefono modelio patyrimą, 

proc. 



13 
 

Alytaus rajono mokyklų vadovai, mokytojai bei klasės auklėtojai saugaus naudojimosi 

mobiliaisiais telefonais rekomendacijas labiau žino ir jomis naudojasi negu moksleiviai. 81,2 proc. 

vadovų ir mokytojų nurodė, kad rekomendacijas žino ir jomis naudojasi, 6,3 proc. yra girdėję, bet 

nesinaudoja, 12,5 proc. nurodė nežinantys (žr. 22 pav.). 

Daugiausiai (47,6 proc.) Alytaus rajono 8, 11 klasių moksleivių naudojasi rekomendacija 

„Skambinu tik esant būtinybei“. Tuo tarpu daugiausiai (43,6 proc.) Lietuvos vaikų naudojasi 

rekomendacija miegant nelaikyti telefono po pagalve, šalia lovos. Dar viena rekomendacija, kuria 

dažnai naudojasi tiek Alytaus rajono, tiek Lietuvos Respublikos moksleiviai, vietoj skambinimo 

funkcijos naudojasi trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo funkcija. Šia rekomendacija naudojasi 38,1 

proc. Alytaus rajono ir 42,5 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių.  

Mažiausiai (12,7 proc.) LR moksleivių naudojasi rekomendacija telefoną išjungti, kai 

mobilusis nereikalingas. Tuo tarpu Alytaus rajono moksleivių tarpe šia rekomendacija nesinaudoja 

nė vienas moksleivis (žr. 23 pav.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

23 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal naudojimąsi PSO siūlomomis saugaus 
naudojimosi mobiliaisiais telefonais rekomendacijomis, proc. 

21 pav. 8,11 klasių moksleivių atsakymų į klausimą 
„Ar žinai saugaus naudojimosi mobiliaisiais 

telefonais rekomendacijas?“ pasiskirstymas, proc. 

 

22 pav. Alytaus rajono vadovų, mokytojų ir klasės 
auklėtojų pasiskirstymas pagal saugaus 

naudojimosi mobiliaisiais telefonais 
rekomendacijų žinojimą (proc.) 
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Alytaus rajono mokytojai ir vadovai labiausiai naudojasi rekomendacija kalbėti kuo 

trumpiau. Ja besinaudojantys nurodė 71,4 proc. mokytojų ir vadovų. Pusė vadovų ir mokytojų (50 

proc.) naudojasi rekomendacija, kai skambina tik esant būtinybei bei laukdami sujungimo su 

pageidaujamu abonentu, mobiliojo telefono nelaiko prie ausies. Mažiausiai (7,1 proc.) vadovų ir 

mokytojų naudojasi rekomendacija telefoną išjungti, kai jis nereikalingas (žr. 24 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Didžioji dauguma moksleivių nurodė, jog naudojasi laisvų rankų įranga. Alytaus rajono 

moksleivių mažesnė dalis naudojasi laisvų rankų įranga negu visoje Lietuvos Respublikoje: 67,6 

proc. Alytaus r. ir 78,5 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių (žr. 25 pav.). 

Alytaus rajono mokyklų vadovai ir mokytojai lyginant su Lietuvos Respublikos mokytojų ir 

vadovų vidurkiu kur kas rečiau naudojasi laisvų rankų įranga. Kad naudojasi laisvų rankų įranga 

nurodė tik 25 proc. rajono mokytojų ir vadovų (žr. 26 pav.). 

24 pav. Alytaus rajono mokyklų vadovų ir mokytojų pasiskirstymas pagal naudojimąsi PSO 
siūlomomis saugaus naudojimosi mobiliaisiais telefonais rekomendacijomis, proc.  

26 pav. Mokyklų vadovų, mokytojų pasiskirstymas 
pagal naudojimąsi laisvų rankų įranga  (proc.) 

25 pav. 8,11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
naudojimąsi laisvų rankų įranga (ausinėmis) (proc.) 
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             Didesnė dalis moksleivių laisvų rankų įrangą naudoja muzikos klausymuisi (84,6 proc. 

Alytaus r. ir 89,3 proc. Lietuvos Respublikos 8, 11 klasių moksleivių). Laisvų rankų įrangą 

kalbėjimui nurodė naudojantys 46,2 proc. Alytaus r. ir 41,8 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių 

(žr. 27 pav.).  

 Moksleivių buvo teiraujamasi, ar jie sulaukia grasinančių skambučių arba SMS žinučių. 

Didžioji dalis respondentų (83,3 proc. rajono ir 82,9 proc. LR vaikų) nurodė, kad tokio pobūžio 

skambučių ir žinučių jie nesulaukia. Nuolatos grasinančių skambučių sulaukia 3,7 proc. rajono 

vaikų ir 3,2 proc. LR vaikų. 13,0 proc. rajono ir 13,9 proc. LR moksleivių tokių skambučių arba 

žinučių sulaukia kartais (žr. 28 pav.). 

                                      

Tyrimo metu buvo domimasi, kur moksleiviai dažniausiai laiko savo mobilųjį telefoną. Didžioji 

dauguma moksleivių (63,0 proc. Alytaus r. ir 67,8 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių) nurodė, 

kad dažniausiai mobilųjį telefoną laiko drabužių kišenėje. Tokia pati dalis (67,8 proc.) Lietuvos 

Respublikos moksleivių telefoną dažniausiai laiko ir ant stalo, stalčiuje. Tuo tarpu ant stalo, 

stalčiuje mobilųjį telefoną laiko tik trečdalis rajono moksleivių. Rankinėje arba kuprinėje telefoną 

laikantys nurodė 13,0 proc. Alytaus r. ir 17,2 proc. LR moksleivių. Mažiausiai moksleivių nurodė 

telefoną numetantys kur papuola arba laikantys kitur (žr. 29 pav.). 

 Miego metu apie pusė moksleivių nurodė telefoną dažniausiai laikantys šalia lovos (55,6 

proc. Alytaus r. ir 47,2 proc. LR moksleivių) (žr. 30 pav.). 

  

28 pav. 4, 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas 
pagal grasinančių skambučių, trumpųjų žinučių 

(SMS) gavimą (proc.)  

27 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas 
pagal tai, kam naudoja laisvų rankų įrangą (proc.) 

29 pav. 4, 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas 
pagal tai, kur dažniausiai laiko savo mobilųjį 

telefoną (proc.) 

30 pav. Moksleivių pasiskirstymas pagal 
mobiliojo telefono laikymą miego metu (proc.)  
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             Didžiosios dalies moksleivių telefonai įjungti visada, taip pat ir naktį. Visada įjungtus 

telefonus laiko 79,2 proc. rajono ir 87,9 proc. LR moksleivių (žr. 31 pav.).  

  Mokytojų tarpe telefonų neišsijungia, kai jie nereikalingi, didesnis procentas mokytojų 

negu vaikų. 81,3 proc. Alytaus rajono bei 87,0 proc. LR mokytojų ir vadovų nurodė, kad jų 

telefonas visada būna įjungtas (žr. 32 pav.). 

 Pamokų metu apie pusė moksleivių telefonais naudojasi tik kartais arba visai nesinaudoja. 

Nuolat pamokų metu naudojasi 3,6 proc. Alytaus r. ir 12,8 proc. Lietuvos Respublikos moksleivių 

(žr. 33 pav.). 

Apie 81 proc. rajono ir Lietuvos pedagogų nurodė, kad pamokų metu neskatina moksleivių 

naudotis mobiliaisiais telefonais užduotims atlikti  (žr. 34 pav.). 

 

Apklausos metu moksleiviai nurodė, kiek laiko miega naktimis. Didžioji dalis (37,9 proc. 

Alytaus rajono ir 35,8 proc. LR 8, 11 klasių moksleivių nurodė vidutiniškai miegantys 7- 8 val. (žr. 

35 pav.). 

31 pav. 4, 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas 
pagal tai, ar jų telefonai visada įjungti (taip pat ir 

naktį) (proc.) 

32 pav. Mokytojų, vadovų pasiskirstymas pagal tai, 
ar jų mobilusis telefonas visada įjungtas (taip pat 

ir per naktį) (proc.) 

33 pav. Ar 4, 8, 11 klasių moksleiviai naudojasi 
mobiliuoju telefonu pamokų metu (išskyrus tuos 
atvejus, kai mokytojas to reikalauja užduotims 

atlikti)? 

34 pav. Mokytojų, mokyklų vadovų pasiskirstymas 
pagal skatinimą naudotis mobiliaisiais telefonais 

pamokų metu užduočių atlikimui (proc.) 
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Kad naktimis miega ramiai nurodė 81,1 proc. rajono ir 85,2 LR moksleivių. Kad naktimis 

miega neramiai nurodė 18,9 proc. rajono ir 14,8 proc. LR 8,11 klasių moksleiviai (žr. 36 pav.) 

Daugiau negu pusė LR moksleivių ir 37,8 proc. rajono moksleivių nurodė, jog ryte jaučiasi 

neišsimiegoję (žr. 37 pav.). Kaip ir Lietuvos Respublikos rezultatai, taip ir rajono rezultatai rodo, 

kad statistiškai reikšmingai labiau išsimiegoję rytais jaučiasi jaunesnių – 8 klasių moksleiviai, negu 

vyresnių – 11 klasių moksleiviai (žr. 5 lentelė). 

 
  

Klasė 
 

 

Ar ryte jautiesi 
išsimiegojęs? 

Iš viso 
  Taip Ne 

8 
 

Abs. sk. 11 7 18 

% 61,1 38,9 100,0 

11 
 

Abs. sk. 3 16 19 

% 15,8 84,2 100,0 

Iš viso 
Abs. sk. 14 23 37 

% 37,8 62,2 100,0 
x2 =8,072; p=0,004 

 
  

 Nerimą ir susierzinimą, kai su savimi neturi mobiliojo telefono, nuolatos nejautė nei vienas 

Alytaus rajono moksleivis, tuo tarpu, 11,5 proc. 8, 11 klasių Lietuvos Respublikos moksleivių 

nurodė, kad nuolatos jaučia susierzinimą. Kartais susierzinimą jaučia 45,9 proc. rajono ir 46,4 proc. 

LR moksleivių (žr. 38 pav.).  

 Šiek tiek daugiau negu pusė rajono ir Lietuvos 8, 11 klasių moksleivių nurodė, kad jiems 

kartais būna sunku susikaupti. Kad būna sunku susikaupti nuolatos nurodė 2,7 proc. rajono ir 4,6 

proc. LR moksleivių (žr. 39 pav.). 

35 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
vidutinį miego laiką (proc.)  

36 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
tai, ar ramiai miega naktimis (proc.) 

37 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
tai, ar ryte jaučiasi išsimiegoję (proc.) 

5 lentelė. Alytaus rajono moksleivių pasiskirstymas 
pagal tai, ar atsikėlę ryte jie jaučiasi išsimiegoję, 
priklausomai nuo klasės 
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 Tyrimo metu moksleiviai ir mokyklų vadovai išreiškė nuomonę, ar mobilusis telefonas 

kenkia sveikatai. Rezultatai rodo, kad moksleivių tarpe Lietuvos Respublikos ir Alytaus rajono 

moksleiviai mano panašiai: 69,1 proc. rajono ir 71,4 proc. LR moksleivių nurodė, kad mobilusis 

telefonas kenkia sveikatai (žr. 41 pav.). 

 Šalies ir Alytaus rajono mokytojų nuomonės skyrėsi. Lietuvoje mažesnė procentinė dalis 

mokytojų ir vadovų nurodė, kad mobilusis telefonas kenkia sveikatai. Kad mobilusis telefonas 

kenkia sveikatai nurodė 75,0 proc. Alytaus rajono ir 59,2 proc. LR mokytojų ir vadovų. Net 

penktadalis LR mokytojų nurodė nežinantys (žr. 41 pav.).  

 

Analizuojant moksleivių švietimą apie galimą neigiamą telefonų poveikį sveikatai, 

paaiškėjo, kad tik 35,1 proc. Alytaus r. ir 45,2 proc. LR moksleivių nurodė, kad mokykloje jie 

gauna žinių apie neigiamą mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai (žr. 42 pav.). 

 Tuo tarpu, didžioji dalis (75,0 proc. Alytaus r. ir 87,0 proc. LR) apklaustų mokytojų 

nurodė, kad mokiniai yra šviečiami apie mobiliuosius telefonus ir jų poveikį sveikatai (žr. 43 pav.). 

40 pav. Moksleivių  atsakymų į klausimą „Ar 
manai, kad mobilusis telefonas kenkia  

sveikatai?“ pasiskirstymas (proc.) 

41 pav. Mokytojų, vadovų nuomonės, ar mobilusis 
telefonas kenkia sveikatai, pasiskirstymas  

(proc.) 

 

38 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal  
nerimo ir /arba susierzinimo jautimą, kai su 

savimi neturi mobiliojo telefono (proc.). 

39 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal 
sunkumą susikaupti (proc.) 
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Mokytojai ir vadovai nurodė, kad tėvų susirinkimų metu aptartas Sveikatos apsaugos 

ministerijos raštas apie galimą neigiamą mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai ir saugumo 

reikalavimus, temos integruojamos į visų dalykų pamokas, apie tai kalbama per žmogaus saugos 

pamokas, per fizikos pamokas (apie elektromagnetinę spinduliuotę), biologijos pamokas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas skaitė paskaitas, klasės valandėlių metu. 

 Moksleiviai taip pat įvardijo, ar namuose apie mobiliųjų telefonų poveikį su jais kalbasi 

tėvai. Rezultatai rodo, kad Alytaus rajone tėvai su vaikais labiau kalbasi apie mobiliųjų telefonų 

poveikį sveikatai negu Lietuvoje. Kad tėvai kalbasi apie telefonų poveikį nurodė 48,6 proc. Alytaus 

rajono ir 36,2 proc. LR moksleivių (žr. 44 pav.). 

 Moksleivių buvo teiraujamasi, ar atsitikus nelaimei jie žinotų, kaip mobiliuoju telefonu 

išsikviesti pagalbą. Apie 94 proc. rajono ir Lietuvos moksleivių nurodė, kad moka ir žino, kaip tai 

padaryti (žr. 45 pav.).  

  Apie 70 proc. rajono ir Lietuvos mokytojų bei vadovų nurodė, kad jų mokykloje yra 

patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, reglamentuojančios mobiliųjų telefonų naudojimą, remiantis 

42 pav. Moksleivių atsakymų į klausimą „Ar tavo 
mokykloje mokiniai yra šviečiami apie galimą 

neigiamą mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai?“ 
pasiskirstymas (proc.) 

43 pav. Mokytojų atsakymų į klausimą “Ar jūsų 
mokykloje mokiniai informuojami apie galimą 

neigiamą mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai?“ 
pasiskirstymas (proc.) 

 

44 pav. Moksleivių atsakymų į klausimą „Ar su 
tavimi tėvai kalbasi apie galimą neigiamą mobiliųjų 
telefonų poveikį sveikatai?“ pasiskirstymas (proc.) 

 

45 pav. Moksleivių atsakymų į klausimą „Jei atsitiktų 
nelaimė, ar žinotum, kaip išsikviesti pagalbą 

mobiliuoju telefonu?“ pasiskirstymas (proc.) 
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Sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO organizacijos rekomendacijomis (žr. 46 pav.). Visi 16 

apklaustų Alytaus rajono mokytojų ir vadovų nurodė, kad mokykloje draudžiama naudotis telefonu 

pamokų metu.  

Dauguma moksleivių (74,5 proc. Alytaus r. ir 81,2 proc. Lietuvos Respublikos) moksleivių 

nurodė, kad būtent pamokų metu jiems draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu. Apie 2 proc. 

nurodė, kad draudžiama mobiliuoju telefonu naudotis visoje mokyklos teritorijoje (žr. 47 pav.). 

 

Daugiau negu pusė mokytojų ir vadovų mano, kad moksleiviams telefonas mokykloje 

nereikalingas. Apie 30 proc. nurodė, kad reikalingas, ir tik maža dalis (6,3 proc. Alytaus r. ir 7,1 

proc. LR mokytojų ir vadovų šiuo klausimu nuomonės neturėjo (žr. 48 pav.). 

Alytaus rajono mokytojai lyginant su LR vidurkiu, turėjo mažiau konfliktų su moksleiviais 

dėl mobiliųjų telefonų naudojimo pamokų metu: atitinkamai 31,3 proc. rajono ir 63,3 proc. LR 

mokytojų ir vadovų (žr. 49 pav.). 

 Alytaus rajono moksleiviai nurodė, kad laisvalaikiu daugiausiai laiko (daugiau negu 5 val.) 

jie praleidžia gryname ore – tą veikiantys nurodė 27,0 proc. moksleivių. Didžioji dauguma (37,8 

proc.) telefonu žaidžia arba bendrauja iki 30 min. Apie trečdalis moksleivių fiziniam aktyvumui 

47 pav. Moksleivių atsakymų į klausimą „Ar tavo 
mokykloje draudžiama naudotis mobiliuoju 

telefonu?“ pasiskirstymas (proc.) 

46 pav. Mokytojų, vadovų atsakymų į klausimą „Ar 
jūsų mokykloje patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, 
reglamentuojančios mobiliųjų telefonų naudojimą, 
remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO? 

pasiskirstymas (proc.) 

 

49 pav. Mokytojų ir vadovų pasiskirstymas pagal 
konfliktų su mokiniais dėl naudojimosi mobiliaisiais 

telefonais pamokų metu buvimą (proc.) 

 

48 pav. Mokytojų, vadovų nuomonės 
pasiskirstymas pagal tai, ar mobilusis telefonas 

reikalingas mokiniams mokykloje (proc.) 
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skiria 1-2 val. Didžiausia dalis (24,3 proc.) leidžia laiką prie kompiuterio bei žiūri televizorių (32,4 

proc.)  nuo pusvalandžio iki valandos (žr. 50 pav.).  

 
 

 
 

50 pav. 8, 11 klasių moksleivių pasiskirstymas pagal tai, ką veikia 
laisvalaikiu (kasdien ir savaitgaliais) ir kiek laiko skiria tai veiklai (proc.) 
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IŠVADOS 

1. Mobilųjį telefoną turi 98,2 proc. apklaustų Alytaus r. moksleivių: 94,4 proc. ketvirtokų ir visi 

apklausti aštuntokai bei vienuoliktokai. Mobiliuosius telefonus turi daugiau mergaičių negu 

berniukų (atitinkamai 100 proc. mergaičių ir 95,2 proc. berniukų). 

2. Dauguma moksleivių telefoną įsigijo pradinėse klasėse, daugiausia (22,2 proc.) Alytaus rajono 

moksleivių telefoną įsigijo trečioje klasėje. Kuo jaunesnė klasė, tuo telefonas buvo įsigytas 

anksčiau. Didžioji dauguma moksleivių telefonus turi 5 metus ir ilgiau. Daugiausiai apklaustų 

moksleivių (64,9 proc.) naudojasi vienu telefonu su viena SIM kortele.  

3. Didžiajai daliai vaikų (81,1 proc.) telefoną nupirko artimieji arba gavo dovanų. Įvardindami 

priežastis, kas paskatino įsigyti mobilųjį telefoną, 70,3 proc. Alytaus rajono moksleivių nurodė, kad 

labai norėjo patys. 

4. Daugiausiai apklaustų Alytaus r. moksleivių (79,2 proc.) naudoja mobilųjį telefoną tam, kad 

tėvams būtų lengviau pasiekiami. Kaip antrą dažniausią priežastį moksleiviai nurodė, kad telefoną 

naudoja trumpųjų SMS žinučių siuntimui (77,4 proc.), trečioje vietoje 67,9 proc. moksleivių 

nurodė, kad telefoną naudoja skambinimui.  

5.  Tyrimo rezultatai rodo, kad moksleiviai daug bendrauja SMS žinutėmis. Trečdalis moksleivių 

(29,7 proc.) nurodė per parą vidutiniškai išsiunčiantys daugiau nei 100 trumpųjų SMS žinučių. 

Statistiškai reikšmingai mergaitės išsiunčia daugiau SMS žinučių negu berniukai. 

6. Alytaus rajono vaikai, lyginant su Lietuvos moksleiviais, kur kas rečiau naudoja mobilųjį 

telefoną naršymui internete. Alytaus rajono mergaitės statistiškai reikšmingai rečiau naršo internete 

mobiliajame telefone negu berniukai.  

7. Laisvalaikiu mobiliuoju telefonu dauguma moksleivių (70,3 proc.) nesinaudoja. 5,4 proc. 

Alytaus rajono 8 - 11 klasių laisvalaikį leidžia su mobiliuoju telefonu, nes neturi draugų, su kuriais 

galėtų leisti laisvalaikį. Tiek pat (5,4 proc.) rajono moksleivių teigia, jog tai yra madinga, visi 

draugai taip daro. 2,7 proc. teigia, jog jaučiasi vieniši, todėl laisvalaikį leidžia su mobiliuoju 

telefonu. 

8. 37,8 proc. Alytaus rajono vaikų nurodė, kad negalėtų gyventi be mobiliojo, t.y. beveik 6 proc. 

mažiau vaikų negu Lietuvos vidurkis. Alytaus rajono mergaitės statistiškai reikšmingai labiau 

negalėtų gyventi be mobiliojo telefono negu berniukai. Mokytojų ir vadovų tarpe be mobiliojo 

telefono negalėtų apseiti net (87,4 proc.) rajono mokytojų ir vadovų.   
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9. Apie trečdalis moksleivių jaučia baimę, kad iš jų telefoną kas nors gali atimti. Statistiškai 

reikšmingai baimę, kad telefoną iš jų gali atimti labiau jaučia Alytaus rajono mergaitės negu 

berniukai, ir statistiškai reikšmingai labiausiai jauniausių (4 klasių moksleiviai). 

10. Grasinančių skambučių arba SMS žinučių nuolatos sulaukia 3,7 proc. rajono vaikų, kartais – 

13,0 proc.   

11. Du trečdaliai (62,2 proc.) rajono moksleivių nurodė, kad neteikia ypatingos reikšmės telefono 

modeliui ir rezultatai rodo, kad didžioji dauguma (apie 90 proc. Alytaus rajono) moksleivių 

niekada neteko patirti patyčių dėl telefono modelio. Nuolatos patyčias dėl mobiliojo telefono patytė 

apie 2 proc. Alytaus rajono moksleivių, kartais - 11,1 proc. Alytaus r. moksleivių. Alytaus rajono 

mergaitės statistiškai reikšmingai rečiau patyrė patyčias dėl mobiliojo telefono modelio negu 

berniukai. 

12. Apie pusė Alytaus rajono moksleivių žino saugaus naudojimo mobiliaisiais  telefonais 

rekomendacijas ir jomis naudojasi, t.y. dvigubai daugiau rajono vaikų negu Lietuvos vidurkis. 

Daugiausiai Alytaus rajono 8,11 klasių moksleivių naudojasi šiomis rekomendacijomis: skambina 

tik esant būtinybei, vietoj skambinimo funkcijos naudojasi trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo 

funkcija bei miegodami nelaiko telefono prie pagalvės, šalia lovos. Nei vienas Alytaus rajono 

moksleivis nesinaudoja rekomendacija telefoną išjungti, kai jis nereikalingas. 

13. Alytaus rajono mokyklų vadovai, mokytojai bei klasės auklėtojai saugaus naudojimosi 

mobiliaisiais telefonais rekomendacijas labiau žino ir jomis naudojasi negu moksleiviai. Rajono 

mokytojai ir vadovai labiausiai naudojasi rekomendacija kalbėti kuo trumpiau. Pusė vadovų ir 

mokytojų skambina tik esant būtinybei bei laukdami sujungimo su pageidaujamu abonentu, 

mobiliojo telefono nelaiko prie ausies. Mažiausiai vadovų ir mokytojų naudojasi rekomendacija 

telefoną išjungti, kai jis nereikalingas.  

14. Moksleiviai savo mobilųjį telefoną dažniausiai laiko drabužių kišenėje. Miego metu apie pusė 

moksleivių nurodė telefoną dažniausiai laikantys šalia lovos.  

15. Pamokų metu apie pusė moksleivių telefonais naudojasi tik kartais arba visai nesinaudoja. 

Apie 81 proc. rajono pedagogų nurodė, kad pamokų metu neskatina moksleivių naudotis 

mobiliaisiais telefonais užduotims atlikti. Daugiau negu pusė mokytojų ir vadovų mano, kad 

moksleiviams mobilusis telefonas mokykloje nereikalingas. 

16.   Apie 70 proc. rajono ir Lietuvos mokytojų bei vadovų nurodė, kad jų mokykloje yra 

patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, reglamentuojančios mobiliųjų telefonų naudojimą, remiantis 
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Sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO organizacijos rekomendacijomis Visi apklausti Alytaus 

rajono mokytojai ir vadovai nurodė, kad mokykloje draudžiama naudotis telefonu pamokų metu. 

17. Alytaus rajono mokytojai lyginant su LR vidurkiu, turėjo mažiau konfliktų su moksleiviais dėl 

mobiliųjų telefonų naudojimo pamokų metu: atitinkamai 31,3 proc. rajono ir 63,3 proc. LR 

mokytojų ir vadovų.  

18. Vertinant mobiliojo telefono poveikį moksleivių sveikatai: ramiam miegui, išsimiegojimui 

susikaupimui, statistiškai reikšmingų ryšių nenustatyta.  

19. Nei vienas rajono moksleivis nuolat nejautė nerimo ar susierzinimo, kai su savimi neturėjo 

mobiliojo telefono. Kai mobiliojo telefono neturi su savimi kartais susierzinimą jaučia 45,9 proc. 

rajono moksleiviai.  

20. 69,1 proc. rajono moksleivių ir 75,0 proc. rajono mokytojų ir vadovų mano, kad mobilusis 

telefonas kenkia sveikatai.  

21. Analizuojant moksleivių švietimą apie galimą neigiamą telefonų poveikį sveikatai, paaiškėjo, 

kad tik 35,1 proc. Alytaus r. moksleivių mokykloje gauna žinių apie neigiamą mobiliųjų telefonų 

poveikį sveikatai. 48,5 proc. Alytaus rajono moksleivių nurodė, kad apie mobiliųjų telefonų 

poveikį su jais namuose kalbasi tėvai.  

 

REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI 

 

1. Tyrimo metu nustatyta, kad šiuolaikiniai vaikai ypatingai anksti pradeda naudotis mobiliuoju 

telefonu. Didžioji dalis mokinių mobilųjį telefoną gavo pradinėse klasėse ir pagrindinis naudojimo 

tikslas yra būti lengvai pasiekiamiems tėvams. Tad daugiau dėmesio mobiliųjų telefonų naudojimui 

turėtų skirti ir patys tėvai. Lietuvoje nėra nustatyta, nuo kada vaikui galima naudotis mobiliuoju 

telefonu, todėl tai sprendžia tėvai.  

2. Remdamiesi atlikto tyrimo rezultatais, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 

specialistai rekomenduoja tėvams:  

• Mobiliuosius telefonus vaikams pirkti kuo vėliau. 

• Kontroliuoti vaikų naudojimosi mobiliuoju telefonu trukmę. Atkreipti dėmesį į vaikų 

naudojimosi mobiliuoju telefonu ypatumus.  

• Skatinti ir sudaryti vaikams sąlygas lankyti įvairius būrelius, sportuoti bei bendrauti su 

bendraamžiais.  

• Skirti daugiau laiko bendravimui su vaikais, kartu užsiimti jų mėgstama veikla.  
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3. Mokytojams ir švietimo įstaigų vadovams Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 

specialistai rekomenduoja:  

• Pamokų metu taikyti komandinio darbo užduotis, skatinančias mokinių tarpusavio 

bendravimą.  

• Organizuoti mokykloje popamokinę veiklą: įvairius būrelius, konkursus, renginius.  

• Kadangi tik maža dalis moksleivių nurodė, jog mokykloje yra šviečiami apie galimą 

mobiliųjų telefonų neigiamą poveikį sveikatai, mokyklose daugiau dėmesio skirti 

moksleivių švietimui apie mobiliuosius telefonus, jų galimą neigiamą poveikį sveikatai, 

labiau akcentuoti saugaus naudojimosi mobiliaisiais telefonais rekomendacijas.  

 

4. Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, siekiant sumažinti 

galimą mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai, siūlytina laikytis bei rekomenduoti vaikams 

laikytis tam tikrų paprastų mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklių:  

• Skambinti tik esant būtinybei, kalbėti mobiliuoju telefonu kuo trumpiau.  

• Jei yra laidinis telefonas, naudotis juo.  

• Naudoti laisvų rankų įrangą, ausines.  

• Laukiant sujungimo su pageidaujamu abonentu, nelaikyti mobiliojo telefono prie pat ausies.  

• Vietoj skambinimo funkcijos naudoti trumpųjų žinučių siuntimo funkciją.  

• Nenaudoti mobiliojo telefono dažnai žaidimams žaisti.  

• Mobilųjį telefoną laikyti toliau nuo savęs, laikyti jį įdėkle.  

• Naktį nelaikyti įjungto mobiliojo telefono greta lovos.  

• Kai mobilusis telefonas nereikalingas, išjungti jį (pvz., pamokų metu, naktį).  

 


