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MAŽIAU GALIMYBIŲ ĮVEIKTI STRESĄ JIEMS
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Pandemijos paveiktos mokinių

koronaviruso pandemija

gyvenimo sritys
Nepatiria sunkumų

76% mokinių nerimauja, kad

Patiria sunkumų

neigiamai paveiks jų ateities
galimybes pabaigus mokyklą.

VU Psichotraumatologijos centro tyrimo duomenys

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 4 iţ 5 paauglių dėl pandemijos susidūrė su mokymosi
sunkumais; maƀdaug 3 iţ 4 paauglių įvardijo, kad sutriko jų laisvalaikio veikla; daugiau nei
pusė paauglių teigė dėl pandemijos patiriantys santykių su bendraamƀiais sunkumų, o
maƀdaug 1 iţ 4 paauglių įvardijo dėl pandemijos patiriantys santykių sunkumų ţeimoje.
Tyrimu taip pat nustatyta, kad tik 21,7% sunkumus patyrusių paauglių gavo psichologinę
pagalbą.
Pandemijos situacija didina ir paauglių nerimo lygį. Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių
paauglių nerimauja, kad pandemija gali paveikti jų ţeimos finansinę padėtį ir net 3 iţ 4
paauglių galvoja, kad pandemija gali paveikti jų ateities galimybes.
Tyrimu taip pat buvo nustatyta, kad pandemijos metu reikţmingai iţaugo paauglių,
patiriančių didelių psichosocialinių sunkumų, skaičius. Iki pandemijos ryţkių psichologinių
sunkumų patyrė apytiksliai 1 iţ 7 paauglių, o pandemijos metu – 1 iţ 5 paauglių. Taigi tyrimo
rezultatai atskleidƀia, kad pandemijai neigiamai veikiant svarbias mokinių gyvenimo sritis,
patiriamų psichologinių sunkumų taip pat gali daugėti.
Vienas svarbiausių veiksnių, galinčių padėti įveikti kylančius sunkumus ar uƀkirsti kelią
ilgalaikėms psichologinėms problemoms, yra socialinė parama. Vis dėlto net 19,3% paauglių
nurodė, kad neturi į ką kreiptis pagalbos. Tai didelė dalis paauglių, kurie susidūrę su
sunkumais ar grėsme neturi su kuo apie tai pasikalbėti..
Apibendrinant tyrimo rezultatus, didelė dalis paauglių susiduria su sunkumais COVID-19
pandemijos laikotarpiu. Ankstyvas reagavimas ir pagalbos suteikimas gali padėti uƀkirsti
kelią ilgalaikėms psichikos sveikatos ir adaptacijos problemoms ateityje.
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REKOMEND A CIJOS MOKYKLOMS ,
K A IP P A DĖTI MOKINI A MS COVID - 19 KRIZĖS METU
Mokykloje vaikai ir paaugliai praleidƀia daug laiko – mokosi, kuria santykius,
atranda savo stiprybes ir pomėgius. Mokyklos vaidmuo ypač svarbus
paƀeidƀiamiems,

sunkumų

patiriantiems

vaikams

ir

paaugliams.

Krizės

laikotarpiu mokykla ir jos specialistai vaikams ir paaugliams gali būti
reikţmingas stabilumo, socialinių kontaktų bei pagalbos ţaltinis.
1. Informuokite apie pokyčius. Pokyčiai - ypač, kai jie yra netikėti - mokiniams gali kelti
didelį stresą ir nerimą. Todėl svarbu informuoti mokinius apie visus vykstančius ar
laukiančius pasikeitimus ir tai padaryti kiek įmanoma anksčiau. Kuo mokymosi procesas
stabilesnis, tuo mokiniams lengviau susikaupti mokytis.
2. Tiems patiems dalykams – daugiau laiko. Ţiuo metu mokiniams gali reikėti daugiau laiko
ir pagalbos atlikti uƀduotis bei įsisavinti mokymosi turinį. Tai gali kelti įtampą tiek patiems
mokiniams, tiek mokytojams; todėl ţiuo metu itin svarbus tampa palaikymas ir įvardinimas,
kad tai yra normalu.
3. Aptarkite COVID-19 situaciją. COVID-19 situacija nuolat keičiasi, apie ją pateikiama
daugybė informacijos. Vaikams ir paaugliams svarbu situaciją aptarti su patikimais
suaugusiais ƀmonėmis. Informuokite mokinius apie realią pandemijos situaciją, aptarkite
mokiniams kylančius klausimus, pasikalbėkite, kaip jie jaučiasi ir kas juos neramina. Toks
pokalbis kurs pasitikėjimą, teiks nusiraminimo ir padės geriau atlikti mokymosi uƀduotis.
4. Informuokite mokinius, kur kreiptis pagalbos. Psichologo, socialinio pedagogo ir
specialiojo pedagogo pagalbos poreikis ţiuo metu gali būti iţaugęs. Svarbu, kad specialistų
pagalba mokykloje būtų prieinama tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. Įsitikinkite, kad mokiniai
ƀino, kaip ir į ką kreiptis pagalbos, padrąsinkite juos.
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5. Stebėkite mokinių savijautą. Ţiuo metu svarbu stebėti mokinių savijautą. Jei matote
liūdną, uƀsisklendusį mokinį, girdite uƀuominą apie saviƀudybę, pastebite suprastėjusius
mokymosi rezultatus, matote pamokas praleidƀiantį mokinį ar kitą neraminantį elgesį,
atkreipkite į tai dėmesį, pasikalbėkite su mokiniu asmeniţkai ir nukreipkite reikalingos
pagalbos.
6. Sunkiausia – jau turėjusiems sunkumų mokiniams. Jau anksčiau emocinių ir socialinių
sunkumų turėję vaikai ir paaugliai ţiuo metu gali patirti didesnę riziką kitiems sunkumams.
Atkreipkite dėmesį, kad ţiuo laikotarpiu ţiems vaikams ir jų ţeimoms gali reikėti daugiau
pagalbos.
7. Palaikykite optimizmą ir draugi ką bendravimą. Ţiuo metu atsparumo mokiniams gali
suteikti pozityvus bendravimas ir su svarbiais suaugusiaisiais, ir su bendraamƀiais. Net jei
ţiuo metu sunku, pabandykite palaikyti ir skatinti draugiţką bendravimą bei rūpinimąsi vieni
kitais.
8. Padėkite mokiniams padėti sau. Suteikite informacijos ir aptarkite su mokiniais, kaip ţiuo
sudėtingu laikotarpiu galima sau padėti – kaip įveikti stresą ir atsipalaiduoti, kaip susiplanuoti
savo dienotvarkę, kaip rasti mėgstamos veiklos ir palaikyti tarpusavio santykius su svarbiais
ƀmonėmis.
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1. Rūpinkis savimi. Sudėtingoje situacijoje pusiausvyrą ir energiją padeda iţlaikyti keli
paprasti ir labai svarbūs dalykai – pakankamai iţsimiegoti, pavalgyti ir judėti. Poilsio
pertraukėlės turėtų būti neatsiejama Tavo dienotvarkės dalis.
2. Laikykis dienotvarkės. Dienos planas, kuriame numatytas ne tik mokymosi, bet ir poilsio
laikas, suteiks aiţkumo ir padės iţlaikyti motyvaciją. Dienotvarkėje taip pat paƀymėk laiką, kai
naudosiesi kompiuteriu, telefonu ar narţysi internete. Taip bus lengviau susikaupti ir pasiekti
savo tikslų.
3. Atrask bendravimo galimybių. Ţiuo metu stiprybės gali suteikti bendravimas su Tau
svarbiais ƀmonėmis – ţeimos nariais, bendraklasiais, draugais bei kitais Tau patinkančiais
ƀmonėmis. Jei norisi pasikalbėti, skambink ar raţyk ƀinutę nelaukdama (-s), kol kiti paraţys
Tau. Kai nėra kitų variantų, bendravimas ir nuotoliniu būdu gali suteikti smagių akimirkų.
4. Užsiimk mėgstama veikla. Skirk laiko savo mėgstamai veiklai, kuriai netrukdo karantino
apribojimai. Veikla, kuri Tau sekasi ar yra maloni, padės atsipalaiduoti ir iţlaikyti viltį ţiuo
laikotarpiu. Jei neturi mėgstamos veiklos ar ţiuo metu neturi galimybių ja mėgautis, gal verta
iţbandyti ką nors naujo?
5. Pasidžiauk mažais pasiekimais. Kai daug neaiţkumo ir sudėtinga planuoti ateitį, svarbu
susikoncentruoti į kasdienes veiklas. Verta pasidƀiaugti, jei pavyko atlikti darbą, kurį
suplanavai, radai laiko atsipalaidavimo pratimui, iţbandei naują veiklą ar pasikalbėjai su
draugu.
6. Kreipkis pagalbos. Jei iţgyveni sunkių jausmų ar susidūrei su pavojumi, svarbu pasikalbėti
su patikimu suaugusiuoju, specialistu mokykloje ar paskambinti į „Vaikų liniją“ (116111) /
„Jaunimo liniją“ (8 800 28888).
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