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XXI amžiuje žmonija turės atlikti didžiulį darbą – suteikti gyvenimui prasmę ir išmokti humaniškai elgtis 
technokratinėje visuomenėje. Aukštųjų mokyklų studentai mato pasaulį, kuriame vyrauja pokyčiai ir tų 
pokyčių tempas vis didėja. Gyvenimas tokiame pasaulyje kelia globalaus ir lokalaus pobūdžio įtampą. 
Kūno kultūros ir sporto misija universitetuose – padėti humanizuoti akademinio jaunimo gyvenimą kaip 
fizinės ir psichinės darnos visumą. Fiziškai ir psichiškai sveika, savo potencialą maksimaliai realizuojanti 
asmenybė tampa modernios visuomenės idealu. Tai reiškia, kad, norint universitetams adekvačiai reaguoti 
į globalaus pasaulio iššūkius, turi būti numatyta kūno kultūros raidos strategija.

Reikšminiai žodžiai: iššūkiai, studentų kūno kultūra, universitetų sportas, fizinės pratybos, kūno kultūros 
raidos veiksniai, strategija.

Įvadas

XXI amžiaus vienas iš svarbiausių globalaus 
pasaulio iššūkių – suteikti gyvenimui prasmę 
ir išmokti humaniškai elgtis technokratinėje 
visuomenėje.

Aukštųjų mokyklų studentai gyvena pa-
saulyje, kuriame vyksta pokyčiai ir tų pokyčių 
tempas vis greitėja. Akademinė jaunuomenė 
atsiduria prieš globalinį pasaulį, kur įvairios 
kilmės, visuomenės ir kultūros individai privalo 
susitikti, bendrauti ir konkuruoti.

Tai reiškia, jog gyvenimas technokratinėje 
visuomenėje, grindžiamoje rinkos ekonomikos 
dėsniais, kelia globalaus ir lokalaus pobūdžio 
įtampą. Todėl ypač svarbi yra asmens psichinė 
ir fizinė branda (Tamošauskas, 2000).

Kūno kultūros ir sporto misija universitetuo-
se – padėti humanizuoti akademinio jaunimo 
gyvenimą, kaip fizinę, psichinę ir dvasinę darną. 
Universitetų studentams reikia ir reikės padėti 
plėtoti jų mąstymo gabumus, t. y. gebėjimą kū-
rybiškai mąstyti, iškilus sunkumams – priimti 

sprendimus ir išspręsti juos. Tokiai veiklai reikia 
kūnu ir dvasia harmoningo žmogaus.

Fizinis ugdymas, kaip žmogaus prigimtinių 
galių lavinimas, nėra vien savaiminė vertybė, 
jis reikalingas ir žmogaus kūrybai. Fiziškai ir 
psichiškai sveika, savo potencialą maksimaliai 
realizuojanti asmenybė tampa modernios vi-
suomenės idealu.

Susipažinę su kito pasaulio universiteto edu-
kacinėmis programomis, pastebime, kad aka-
deminės programos gali suteikti jaunuomenei 
ne tik humanitarinių ir technologinių mokslo 
žinių, bet ir teikti mokslinę informaciją bei ver-
tinti pokyčių kompetenciją, remiantis „savomis 
žiniomis“ ir „socialinėmis žiniomis“ (Carneiro, 
2004). Tačiau edukacinių struktūrų programų 
internacionalizavimas drauge su didėjančiu stu-
dentų mobilumu sustiprina universitetų konku-
renciją pasaulyje. Visame pasaulyje universitetai 
stengiasi pasiūlyti geriausią įrangą ir parengti, jų 
nuomone, geriausias programas, kad pritrauktų 
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ar išlaikytų talentingiausius jaunuolius. Kas gi 
laikoma „geriausiomis programomis“? O gi tos, 
anot C. L. Galieno, kurių dėmesio centre yra 
mokslas, technologijos ir verslas, ignoruojant 
humanitarinių mokslų programas (kultūros, 
meno, sporto). Tai galime pastebėti pagal įvairių 
šalių universitetų modelius:

• amerikietiška universitetų sistema yra 
ambicinga ir dinamiška. Ši elitinė sistema 
pabrėžia tobulumą moksle ir technologi-
joje ir nelabai paiso humanitarinių moks-
lų. Jie laikomi tikrais verslo centrais.

• europietiškoji universitetų sistema į pir-
mą vietą iškelia mokslus ir technologijas, 
bet humanitariniams mokslams taip pat 
skiria šiek tiek dėmesio.

• sparčiai besivystančių šalių sistema 
(Kinija, Indija ir kitos Azijos, Afrikos 
šalys), kuriose pastaruoju metu stip-
riai plėtojamas verslas, iš tikrųjų teikia 
pirmenybę mokslams, technologijai ir 
verslui. Kadangi jos nesiekia tobulumo 
šioje srityje, į humanitarinius mokslus 
menkai investuoja (Gallien, 2006).

Kūno kultūros ir sporto padėtis
pasaulio universitetuose

Remiantis FISU viceprezidento C. L. Galieno 
nuomone, socialinės ir edukacinės pasaulio uni-
versitetų sistemos ignoruoja fizinio ir sportinio 
ugdymo sritį. Tie universitetai, kurie rūpinasi 
šia sritimi, dažniausiai tenkinasi trumpalaikiais 
poreikiais, jie nesiekia ilgalaikių strateginių tiks-
lų, skiriami ištekliai yra nepakankami. Šiandien 
tik nedaugelyje universitetų fizinio ir sportinio 
ugdymo veiklą galima nagrinėti kaip žinių įgi-
jimą ir jų kūrimą, kai ši veikla organizuojama 
pasirinktų modelių forma ir kai jie integruojami 
į bendrąsias universitetų programas.

Daugumoje universitetų fizinio ugdymo ir 
sportinė veikla laikoma papildoma studijų pro-
gramos dalimi ir iš esmės integruojama į univer-
siteto bendruomenę. Dabartiniame universitete 
fizinė ir sportinė veikla suteikia studentui gali-

mybę atsiskleisti, bendrauti su kitais, palaikyti ar 
gerinti savo fizinę būklę, įgyti naujų žinių, tar-
pusavyje rungtyniauti, organizuoti ar teisėjauti 
sportinėse varžybose ir ugdyti savo asmenybę 
(Bottenburg, 2005).

Taigi į šią veiklą galima žvelgti kaip į indi-
vidualius siekius ir galimybes, gyvenimo stilių, 
laisvalaikio leidimo, fizinės formos palaikymą, 
sveikatingumo gerinimą bei galimybes rung-
tyniauti.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti kūno kultūros 
tendencijas Lietuvos universitetinėse aukštosio-
se mokyklose ir nustatyti veiksnius, lemiančius 
jos raidą.

Tyrimo objektas – studentų kūno kultūra.
Tyrimo metodai – informacinių šaltinių 

analizė.

Padėties Lietuvos aukštosiose
mokyklose analizė

Politiniai veiksniai

Jungtinės Tautos 2003 m. pirmą kartą istorijoje 
paskelbė Tarptautiniais kūno kultūros ir sporto 
metais, ir tai rodo, kad sporto socialinis vaid-
muo pasaulyje vis labiau vertinamas. Valstybinė 
kūno kultūros ir sporto politika – sudaryti 
palankias sąlygas formuotis jaunai asmenybei 
naudojant kūno kultūros ir sporto vertybes, 
kuriomis ji vadovautųsi ir tobulėtų. Tačiau 
praktika rodo ką kita.

1995 m. priimtas Kūno kultūros ir sporto 
įstatymas, susijęs su besimokančios jaunuo-
menės politiniu požiūriu, atrodė patrauklus, o 
aukštosios mokyklos dėl ekonominių priežasčių 
negalėjo jo įgyvendinti. Taigi buvęs Kūno kul-
tūros ir sporto įstatymas nevykdomas, o naujas 
įstatymas parengtas, bet Seime nepatvirtintas. 
Aukštosios mokyklos (AM) turi gana ribotas ga-
limybes vykdyti valstybės deklaruojamą Kūno 
kultūros ir sporto politiką.

2006 m. balandžio 21–23 d. vykusioje Lietu-
vos jaunimo organizacijų tarybos 18-oje Asam-
blėjoje buvo priimta rezoliucija „Dėl Lietuvos 
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kūno kultūros ir sporto politikos“. Joje akcentuo-
jama, kad, remiantis jaunimo situacijos tyrimais, 
jaunuomenei sportas yra viena iš patraukliausių 
jų saviraiškos ir realizacijos priemonių: daugiau 
kaip 40 % jaunuomenės laisvalaikį leidžia spor-
tuodami. Taip pat pabrėžiama, kad Lietuvoje 
nėra skiriama deramo dėmesio sportui, kaip 
jaunimo užimtumo priemonei. Ketinama gerin-
ti sporto klubų plėtrą, tobulinti su jaunuome-
ne dirbančių specialistų neformalaus ugdymo 
kvalifikaciją.

Į aukštąsias mokyklas įstoja studijuoti daug 
talentingų sportininkų, baigusių sporto mokyk-
las, tačiau rengti juos aukšto lygio tarptautinėms 
varžyboms galimybių nėra. Kūno kultūros ka-
tedros ir sporto centrai, klubai atsižvelgdami 
į esamas sąlygas, turėtų organizuoti daugiau 
sporto ir fizinio aktyvumo renginių, aiškinti fi-
zinio aktyvumo naudą ir kūno kultūros ir sporto 
reikšmę.

Sparčiai besikeičianti gyvenamoji aplin-
ka, mokymosi krūvis, kompiuterizacija didina 
grėsmę studentų sveikatai, kelia kūno kultūrai 
ir sportui naujus iššūkius, didėja neigiamo po-
veikio jaunuomenės mentalitetui pavojus, atsi-
randa nauja, ne visada studijoms, sportavimui 
ir laisvalaikiui tinkama aplinka. Dėl to nemažai 
akademinės jaunuomenės praranda sportavimo 
motyvus.

2006 m. spalio 17 d. VGTU vykusiame uni-
versitetinių aukštųjų mokyklų kūno kultūros ir 
sporto specialistų seminare VGTU rektorius 
prof. R. Ginevičius pabrėžė, kad mokymosi 
krūvis, sparčiai didėjantis gyvenimo tempas 
pareikalaus iš studentų vis daugiau fizinių ir 
dvasinių galių ir gebėjimų. Tačiau valstybė per 
mažai investuoja į būsimojo profesionalo svei-
katą, žinodama, kad ji daugumos jaunuomenės 
yra prasta. Universitetai nėra sukūrę reikalingos 
kūno kultūros, apskritai kultūringo laisvalaikio 
leidimo ir sveiko gyvenimo stiliaus ugdymo in-
frastruktūros. Šios priežastys sudaro prielaidas 
negatyviems studentų įpročiams – alkoholizmui, 
narkomanijai ir pan. plisti.

Deklaruojama mokymo (-si) bei sportavimo 
visą gyvenimą sistemų sanglauda tampa pa-

grindiniu atsinaujinančiu šalių švietimo ir kūno 
kultūros bei sporto modeliu, tačiau šis modelis 
dar neturi deramos reikšmės mūsų visuomenės 
ir individo gyvenimui. Šiandien mes matome, 
kad nė viena Lietuvos aukštoji universitetinė 
mokykla beveik neįgyvendina Kūno kultūros 
ir sporto įstatymo 21 straipsnio normos dėl 
trijų privalomų kūno kultūros pratybų per 
savaitę. Kasmet mažinamos privalomų pra-
tybų apimtys ir studentams skiriama 2 val. per 
savaitę arba pereinama prie laisvai pasirenkamų 
formų. Apie tai byloja aukštųjų mokyklų kūno 
kultūros ir sporto padalinių vadovų anksčiau 
minėtame seminare pateikta medžiaga. VU, 
didžiausioje aukštojoje mokykloje, kurioje mo-
kosi per 22 tūkst. studentų, iki 2005 m. dar buvo 
taikomos privalomos 2 val. per savaitę fizinės 
pratybos pirmo kurso studentams. Dabar visiš-
kai atsisakyta privalomų pratybų ir pereita prie 
laisvai pasirenkamųjų, kurias, suprantama, pasi-
renka turintys kūno kultūrai motyvų studentai, 
o tokių, žinoma, yra mažai. Todėl VU iš karto 
besidominčių kūno kultūra pirmo kurso stu-
dentų sumažėjo daugiau negu dviem trečdaliais. 
Kiek geresnė padėtis yra KTU, kurioje pirmame 
kurse privalomoms pratyboms skiriama 4 val. 
per savaitę, o aukštesniuose kursuose laisvai 
pasirenkamas „sveikos gyvensenos“ modulis, 
kuris tarp studentų nėra populiarus. VPU taip 
pat pereita prie pirmo kurso studentams pri-
valomoms pratyboms skirtų dviejų savaitinių 
valandų. Papildomai pirmo–ketvirto kurso 
studentams leidžiama pasirinkti mokytojo 
profesinio rengimo kūno kultūros krypties mo-
dulius. VGTU dėl sporto salės renovacijos nuo 
šių mokslo metų pirmo kurso studentams vietoj 
keturių savaitinių valandų skiriamos taip pat dvi 
valandos. Kitos aukštosios mokyklos, kaip antai 
VDU ir LVA, jau anksčiau pradėjo organizuoti 
studentų fizinį ugdymą laisvai pasirenkamomis 
formomis. Tačiau, kaip rodo praktika, studentų 
susidomėjimas jomis nėra didelis ir ieškoma 
galimybių grįžti prie privalomųjų pratybų. Pa-
naši padėtis yra ir kitose aukštosiose mokyklose. 
Manome, jog pereiti nuo privalomų fizinių pra-
tybų prie laisvai pasirenkamųjų yra per anksti 
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dėl keleto priežasčių: 1) dauguma moksleivių 
pradeda studijuoti būdami silpnos sveikatos; 
2) jie neturi fizinio aktyvumo ir sveiko gyve-
nimo būdo motyvų; 3) aukštosios mokyklos 
nėra pasirengusios organizuoti studentų fizinį 
ugdymą laisvai pasirenkamomis formomis, ne-
sukurta tokio ugdymo infrastruktūra.

Kuo ilgiau bus delsiama rengti Kūno kul-
tūros ir sporto įstatymo pataisas ir naujus 
poįstatyminius aktus, juos patvirtinti Seime ir 
praktiškai įgyvendinti, tuo didės formaliosios 
kūno kultūros atotrūkis nuo aukštųjų mokyklų 
formalių studijų kaitos, sumažės studentų fizinis 
aktyvumas ir silpnės jų sveikata.

Lietuvoje kol kas nėra politinės valios Kūno 
kultūros ir Sporto įstatymo normoms realiai 
įgyvendinti, sudaryti palankias sąlygas studen-
tams sportuoti. Aukštosios mokyklos vienos tai 
padaryti yra nepajėgios.

Ekonominiai veiksniai

ES struktūriniai fondai ir programos, UNESGO 
bei kitos JT specializuotos agentūros skatina 
kūno kultūros ir sporto raidą per tarptauti-
nes ir nacionalines programas kaip priemonę 
švietimui, sveikatai ir kultūrai plėtoti pagal jų 
poreikius. Pripažįstama kūno kultūros ir sporto 
reikšmė ekonominei ir socialinei šalies plėtrai. 
Rengiant projektus ES struktūriniams fondams 
universitetų lygiu, daugėja galimybių sparčiau 
plėtoti sporto bazes, jas rekonstruoti ir renovuo-
ti, įsigyti geresnį sporto inventorių, apsirūpinti 
pratybų įranga.

Vis didėja sportininkų rengimo kaina. 
Didelio meistriškumo studentų sportininkų 
rengimo ir dalyvavimo varžybose sėkmę la-
biausiai nulems tai, kada ir kokios investicijos 
bus skirtos šiems tikslams aukštojoje mokykloje 
įgyvendinti, kaip jos bus panaudotos materiali-
nei, techninei bazei ir kokybiškesniam sportinio 
rengimo moksliniam-metodiniam aprūpinimui 
užtikrinti.

Patvirtinus ilgalaikę valstybės sporto strategi-
ją, biudžetinis sporto finansavimas turėtų pasiek-

ti ir universitetus. Tai leistų sportininkus rengti 
kryptingiau ir nuosekliau, neprarasti įstojusių į 
aukštąsias mokyklos sportininkų.

Intensyvios studijos didins rekreacinio kūno 
kultūros ir sporto priemonių naudojimo laisva-
laikiu poreikį. Aukštosios mokyklos turės gerin-
ti teikiamų rekreacinės kūno kultūros ir sporto 
priemonių įvairovę ir kokybę.

Dabartinė ekonominė aukštųjų mokyklų 
padėtis negali užtikrinti studentams optimalaus 
kūno kultūros ir sporto sistemos plėtotės finansa-
vimo, dėl to beveik neįmanoma įgyvendinti rei-
kiamo lygio kūno kultūros ir sporto programų. 
Išanalizavus aukštųjų mokyklų padalinių vadovų 
atsakymus apie sporto bazes, daugumos iš jų – 
VGTU, LŽUŪ, VU, KU – būklė yra kritiška. Šių 
aukštųjų mokyklų sporto salės neremontuotos 
15–20 metų. Sparčiai daugėjant studentų, salės 
plotai nedidėja. Pvz., VGTU vienam studentui 
tenka 0,1 m2; VU – 0,14 m2, KTU – 0,18 m2. Da-
bar VGTU salė yra avarinės būklės, ir studentai 
neteko galimybių ir ja naudotis (Tamošauskas 
ir kt., 2004). Taigi daugumos aukštųjų mokyklų 
sporto būklė ir apimtis neatitinka studentų po-
reikių ir šiuolaikinių reikalavimų.

Kūno kultūros dėstytojų mokslinė, pedagogi-
nė kvalifikacija nėra aukšta. Tik trečdalis iš jų turi 
mokslinius laipsnius ir vardus. Jauni specialistai į 
aukštąsias mokyklas dėl mažų atlyginimų dirbti 
neina. Aukštųjų mokyklų dėstytojams neorgani-
zuojami kvalifikacijos kursai.

Vakarų šalių universitetai mūsų šalies sporti-
ninkams siūlo geresnes sąlygas studijuoti, spor-
tuoti, juos materialiai aprūpinti, todėl talentingi 
sportininkai išvyksta studijuoti į užsienio šalių 
sporto klubus.

Socialiniai veiksniai

Socialiai aktyvus studentas dažniausiai ne tik 
gerai mokosi, bet visada randa progą sportuoti, 
skirti laiko saviraiškai meninėje veikloje, lais-
valaikį praleisti prasmingai. VGTU, turėdamas 
vienas iš prasčiausių sąlygų sportuoti, vis dėlto 
pagal galimybes įgyvendina sporto bazės reno-
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vacijos programą – pradedami projektavimo 
darbai, nuomojamos patalpos kūno kultūros 
pratyboms, sporto treniruotėms, daugiau spor-
tinių renginių vyksta lauke.

Pastebėta, kad Lietuvos švietimo sistemoje 
kūno kultūra ir sportas, nepaisant savo vertybi-
nio turinio ir integracinio vaidmens, vis dėlto 
neturi daug reikšmės. Aukštųjų mokyklų ad-
ministracija neadekvačiai vertina kūno kultūros 
ir sporto vaidmenį, stinga konkrečios paramos, 
paskatinimo ir pan.

Menkos aukštųjų mokyklų ekonominės ga-
limybės kliudo realiai tenkinti studentų fizinio 
ugdymo ir sporto poreikius. Studentai turi mažai 
galimybių po paskaitų patekti į savo aukštosios 
mokyklos sporto bazes. Pagal studentų apklausas 
tik kas trečias iš jų turi galimybę kasdien spor-
tuoti savo sporto bazėje, o 48,4 % – epizodiškai 
(Poteliūnienė ir kt., 2003).

Nesukurta talentingo jaunimo sportinio 
rengimo tęstinumo programa. Sportininkai, 
baigę bendrojo lavinimo mokyklas ir įstoję į 
aukštąją mokyklą, neretai pasitraukia iš sporto 
dėl didelio mokymosi krūvio ir dėl finansinių iš-
teklių stokos. Kooperuotos lėšos leistų sudaryti 
tinkamas sąlygas sportinei karjerai tęsti.

Mažas aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo 
užmokestis kelia šių specialistų senėjimo, o atei-
tyje – ir trūkumo grėsmę.

Technologiniai veiksniai

Tobulėjančios informacinės technologijos su-
kuria galimybę geriau informuoti akademinę vi-
suomenę apie kūno kultūros ir sporto naudą.

Atsirandančios naujos technologijos leis 
teikti kokybiškesnes kūno kultūros ir sporto 
paslaugas studentams. Konkuruojančios me-
dicininio aptarnavimo įstaigos leis užtikrinti 
studentų medicininės kontrolės kokybę.

Informacinės technologijos, skatindamos 
jaunuolio smalsumą, savarankiškumą, žinių 
troškimą dažnai propaguoja visuomenei nepri-
imtinas socialines, etines ir teisines normas bei 
gyvensenos reiškinius.

Dėl riboto akademinio jaunimo aprūpinimo 
šiuolaikine nauja įranga ir prastos sporto bazės 
sunku į mokymo procesą diegti naujas techno-
logijas. Tai mažina studentų fizinio aktyvumo 
poreikio tenkinimo galimybes ir didina sveika-
tos rizikos veiksnių grėsmę.

Pakankamai daug kūno kultūros ir sporto 
specialistų nesinaudoja šiuolaikinėmis infor-
macinėmis technologijomis ir dėl to jiems iškyla 
grėsmė tapti atskirtiems nuo naujausių sporto 
mokslo žinių.

Žmonių ištekliai

Aukštųjų mokyklų kūno kultūros katedrose, 
sporto centruose, sporto klubuose daugiausia 
dirba etatiniai sporto specialistai, turintys spe-
cialų aukštąjį išsilavinimą ir trečdalis iš jų turi 
mokslinius vardus ir laipsnius. Kūno kultūros 
katedrose dirba nemažai pensinio amžiaus 
žmonių, dėl to per lėtai įdiegiamos naujovės, 
susijusios su demokratiniu akademinio jaunimo 
ugdymu, kūno kultūros pratybų humanizavimu, 
modernizavimu, rekreacinės kūno kultūros 
organizavimu. Jaunų kūno kultūros specialistų 
dirbti į aukštąsias mokyklas ateina nedaug. 
Aukštųjų mokyklų sporto specialistai rengti di-
delio meistriškumo studentų sportininkų neturi 
galimybių. Skatinimo sistemos stoka neigiamai 
veikia trenerių pedagogų motyvus rengti didelio 
meistriškumo sportininkus.

XXI a. iššūkiai

XXI a. žmonija turės įvykdyti didžią misi-
ją – suteikti gyvenimui prasmę ir technokra-
tinėje visuomenėje išmokti elgtis humaniškai. 
Humanizmas, anot C. L. Galieno, galįs atlikti 
šią misiją tik tada, kai ugdymas (edukacija) 
taps pagrindine politikos visose srityse dalimi. 
„Elitiniai“ universitetai visame pasaulyje rengia 
savo edukacinius projektus, kurių dėmesio cen-
tre yra mokslas, verslas ir technologijos. Šiuose 
projektuose iš esmės ignoruojami humanita-
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riniai dalykai (kultūra, menas ir sportas), nes 
manoma, kad jie neužpildo globalinės rinkos 
poreikių. C. L. Galieno nuomone, tai – klaidin-
ga. Universitetai, kurie suderins mokslą, verslą, 
technologijas, humanitarinius dalykus, greičiau 
aplenks kitus (Gallien, 2006). Siūloma univer-
sitetams, numatant ateities poreikius, nagrinėti 
savo programose dvasingumo, kūrybingumo ir 
novatoriškumo klausimus. Inovacijos – tai hu-
manitarinių dalykų ir mokslo sintezė, o sportas 
yra humanitarinių dalykų dalis.

Atrodo, kad būsimuose edukaciniuose 
Vakarų šalių „elitinių“ universitetų projektuo-
se sportas bus integruotas į programas. Tai 
priemonė, kuri maksimaliai didina studentų 
potencialą našumo, kūrybiškumo ir inovacijų 
prasme. Studentų sportas – tai sudedamoji pa-
grindinių elitinių universitetų siekiamų tikslų 
dalis. Universitetinio sporto funkcijos gana 
išsamios. Tai mokykla:

• žinioms įgyti;
• mokslinei informacijai gauti. Sportas 

suteikia žinių apie darbo našumo geri-
nimą, ekonominio patencialo didinimą, 
ekonomikos plėtrą ir pan. Jis gali būti 
tikslas ir priemonė medicinos, mokslo ar 
pedagoginiams tyrimams atlikti;

• tobulumui pasiekti. Sportu galima gerinti 
universiteto prestižą. Į universitetinį 
sportą galime žiūrėti kaip į būdą padaryti 
universitetinį gyvenimą patrauklesnį;

• socialiniam išprusimui įgyti. Sportas ska-
tina integraciją ir dialogą, buria žmones, 
moko pagarbos partneriams ir priešinin-
kams, taisyklėms ir teisėjams;

• ugdyti gyvenimo įgūdžius. Sportas moko 
savikontrolės, savigarbos, padorumo, in-
dividualaus atsakingumo, socializacijos. 
Sportas taip pat naudingas sveikatai, kai 
pasiekiama gera fizinė ir psichinė būsena; 
emocinė kultūra ir darna padeda išvengti 
ligų;

• tiems, kurie daro sprendimus. Sportas 
plėtoja gebėjimą kūrybiškai mąstyti, 
spręsti problemas, susitaikyti su pra-
laimėjimu;

Universitetinis sportas privalo būti solida-
rumo, pagarbos, tolerancijos, integracijos plė-
tojimo mokykla. Šiuo požiūriu privalome siekti, 
kad tokie prasti dalykai kaip arogantiškumas, 
prievarta, apgaulė, dopingas, egoizmas neterštų 
akademinio sporto.

Vienas iš svarbiausių darbų universitete šian-
dieną – išmokyti jaunuomenę kurti savo pačių 
amžių, o ne atspindėti dabartinę erą. Universite-
to sportas gali būti efektyvi priemonė, suteikianti 
šiam darbui išsamumo ir konkretumo.

Išvados

Kūno kultūra aukštosiose mokyklose dar nėra 
prioritetinė sveikatos stiprinimo priemonė bei 
universitetų strateginių planų dalis, nors stu-
dentų sveikata kasmet prastėja.

Aukštosios mokyklos nevykdo LR kūno 
kultūros ir sporto įstatymo reikalavimų. Kūno 
kultūra daugelyje aukštųjų mokyklų išbraukia-
ma iš privalomų disciplinų sąrašo.

Nėra kūno kultūros dėstytojų kvalifikacijos 
tobulinimo programos.

Dėl investicijų stokos nesutvarkyta daugelis 
aukštųjų mokyklų sporto bazių, jos nepatrauk-
lios akademiniam jaunimui ir neaprūpintos 
šiuolaikinėmis sporto reikmenimis bei įranga. 
Privačių ir kitų sporto bazių didelės sporto 
paslaugų kainos didžiumai studentų neprie-
inamos.

Aukštosiose mokyklose nesukūrus akty-
vių laisvalaikio formų infrastruktūros, esant 
menkam akademinės jaunuomenės fiziniam 
aktyvumui, neugdomi sveikos ir kokybiškos 
gyvensenos motyvai, blogėja studentų sveikata, 
vis sunkiau įveikti studijų krūvius.

Perspektyviems sporto mokyklų auklėti-
niams nesuderinus aukštųjų mokyklų sąlygų 
tobulinti sportinį meistriškumą, valstybė praras 
talentingus sportininkus.



86 Povilas Tamošauskas  Kūno kultūros raidos tendencijos Lietuvos universitetinėse...  80–87

Studentų kūno kultūros ir sporto
strategija

1. Parengti ir įgyvendinti mokymo (-si) ir 
sportavimo visą gyvenimą sanglaudos 
modelį. Įtvirtinti studentų sąmonėje 
kūno kultūrą kaip vertybę.

2. Kooperuotomis ES struktūrinių fondų, 
vyriausybės, privataus kapitalo lėšomis 
renovuoti ir modernizuoti esamas aukš-
tųjų mokyklų sporto bazes.

3. Sukurti formaliojo ir neformaliojo fizinio 
ugdymo programas, leidžiančias stiprinti 
studentų fizinę ir psichinę sveikatą bei 
darbingumą.

4. Sukurti talentingų sportininkų išsaugoji-
mo aukštosiose mokyklose programą.

5. Parengti kūno kultūros dėstytojų kva-
lifikacijos tobulinimo programą ir ją 
įgyvendinti.

6. Universitetų edukaciniuose projektuose 
kūno kultūra ir sportas turi būti inte-
gruoti į studijų programas kaip profesio-
nalumo didinimo priemonė.
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FACTORS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL 
EDUCATION IN THE HIGHER UNIVERSITY SCHOOLS

OF LITHUANIA IN THE CONTEXT OF THE
CHALLENGES OF THE 21st CENTURY

Povilas Tamošauskas

In the 19 th century the humankind will have to carry out a great job - to give sense to life and learn to 
behave humanely in a technocratic society.

Students of higher schools live in the world where changes dominate and the tempo of the changes increases. 
Our life in such a world gives rise to stresses of global and local character. The mission of physical education 
and sport at Universities is to help to humanize the life of the academic youth in the context of physical 
and psychical harmony. A personality becomes the ideal of modern society only when he or she realizes 
the potential at a maximum and is physically and psychologically sound. It means that our universities 
should foresee the strategy of the development of physical education if they want to respond adequately to 
the challenges of the global world.

Research aim is to analyze trends of physical education in the Lithuanian university higher schools and 
state the factors determining its development.

Research object is physical education of students. The article presents university systems of American, 
European as well as of Asian and African countries. Not enough care or attention is given to the physical 
education and sport training of students in all educational systems.

The Lithuanian higher schools decrease obligatory hours for physical education leaving two hours per week. 
Sometimes this subject becomes an optional one, completely ignoring the law of physical education and 
sport. Economic, social, technological and humane factors in the context of physical education are being 
discussed as well. The strategy of students’ physical education and sport is presented.

Keywords: challenges, physical education of students, university sport, classes of physical training, factors 
of the development of physical training, strategy.
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