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Koronaviruso plitimas, j! lydintis karantinas,
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PAAUGLIAI PANDEMIJOS LAIKOTARPIU
IŠGYVENA DAUGIAU NERIMO IR TURI
MAŽIAU GALIMYBI! "VEIKTI STRES# JIEMS
"PRASTAIS B$DAIS. TAIP PAT DAUG VAIK!
IŠGYVENA IZOLIACIJ# IR VIENIŠUM#, O TAI
SIEJAMA SU DIDESNE DEPRESIJOS RIZIKA.
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Pandemijos paveiktos mokini"

koronaviruso pandemija

gyvenimo sritys
Nepatiria sunkum!

76' mokini" nerimauja, kad
neigiamai paveiks j" ateities

Patiria sunkum!

galimybes pabaigus mokykl¹.

VU Psichotraumatologijos centro tyrimo duomenys

Tyrimo rezultatai atskleid#, kad 4 iš 5 paaugli" d#l pandemijos susid%r# su mokymosi
sunkumais; maždaug 3 iš 4 paaugli" !vardijo, kad sutriko j" laisvalaikio veikla; daugiau nei
pus# paaugli" teig# d#l pandemijos patiriantys santyki" su bendraamžiais sunkum", o
maždaug 1 iš 4 paaugli" !vardijo d#l pandemijos patiriantys santyki" sunkum" šeimoje.
Tyrimu taip pat nustatyta, kad tik 21,7' sunkumus patyrusi" paaugli" gavo psichologinê
pagalb¹.
Pandemijos situacija didina ir paaugli" nerimo lyg!. Daugiau nei pus# tyrime dalyvavusi"
paaugli" nerimauja, kad pandemija gali paveikti j" šeimos finansinê pad#t! ir net 3 iš 4
paaugli" galvoja, kad pandemija gali paveikti j" ateities galimybes.
Tyrimu taip pat buvo nustatyta, kad pandemijos metu reikšmingai išaugo paaugli",
patirianèi" dideli" psichosocialini" sunkum", skaièius. Iki pandemijos ryški" psichologini"
sunkum" patyr# apytiksliai 1 iš 7 paaugli", o pandemijos metu – 1 iš 5 paaugli". Taigi tyrimo
rezultatai atskleidžia, kad pandemijai neigiamai veikiant svarbias mokini" gyvenimo sritis,
patiriam" psichologini" sunkum" taip pat gali daug#ti.
Vienas svarbiausi" veiksni", galinèi" pad#ti !veikti kylanèius sunkumus ar užkirsti keli¹
ilgalaik#ms psichologin#ms problemoms, yra socialin# parama. Vis d#lto net 19,3' paaugli"
nurod#, kad neturi ! k¹ kreiptis pagalbos. Tai didel# dalis paaugli", kurie susid%rê su
sunkumais ar gr#sme neturi su kuo apie tai pasikalb#ti..
Apibendrinant tyrimo rezultatus, didel# dalis paaugli" susiduria su sunkumais COVID-19
pandemijos laikotarpiu. Ankstyvas reagavimas ir pagalbos suteikimas gali pad#ti užkirsti
keli¹ ilgalaik#ms psichikos sveikatos ir adaptacijos problemoms ateityje.

© Psichotraumatologijos centras

3 puslapis

Lapkritis 2020

Mokykloje vaikai ir paaugliai praleidžia daug laiko – mokosi, kuria santykius,
atranda savo stiprybes ir pom#gius. Mokyklos vaidmuo ypaè svarbus
pažeidžiamiems,

sunkum"

patiriantiems

vaikams

ir

paaugliams.

Kriz#s

laikotarpiu mokykla ir jos specialistai vaikams ir paaugliams gali b%ti
reikšmingas stabilumo, socialini" kontakt" bei pagalbos šaltinis.
1. Informuokite apie pokyèius. Pokyèiai - ypaè, kai jie yra netik#ti - mokiniams gali kelti
didel! stres¹ ir nerim¹. Tod#l svarbu informuoti mokinius apie visus vykstanèius ar
laukianèius pasikeitimus ir tai padaryti kiek !manoma anksèiau. Kuo mokymosi procesas
stabilesnis, tuo mokiniams lengviau susikaupti mokytis.
2. Tiems patiems dalykams – daugiau laiko. Šiuo metu mokiniams gali reik#ti daugiau laiko
ir pagalbos atlikti užduotis bei !sisavinti mokymosi turin!. Tai gali kelti !tamp¹ tiek patiems
mokiniams, tiek mokytojams; tod#l šiuo metu itin svarbus tampa palaikymas ir !vardinimas,
kad tai yra normalu.
3. Aptarkite COVID-19 situacij¹. COVID-19 situacija nuolat keièiasi, apie j¹ pateikiama
daugyb# informacijos. Vaikams ir paaugliams svarbu situacij¹ aptarti su patikimais
suaugusiais žmon#mis. Informuokite mokinius apie reali¹ pandemijos situacij¹, aptarkite
mokiniams kylanèius klausimus, pasikalb#kite, kaip jie jauèiasi ir kas juos neramina. Toks
pokalbis kurs pasitik#jim¹, teiks nusiraminimo ir pad#s geriau atlikti mokymosi užduotis.
4. Informuokite mokinius, kur kreiptis pagalbos. Psichologo, socialinio pedagogo ir
specialiojo pedagogo pagalbos poreikis šiuo metu gali b%ti išaugês. Svarbu, kad specialist"
pagalba mokykloje b%t" prieinama tiesiogiai arba nuotoliniu b%du. $sitikinkite, kad mokiniai
žino, kaip ir ! k¹ kreiptis pagalbos, padr¹sinkite juos.
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5. Steb!kite mokini" savijaut¹. Šiuo metu svarbu steb#ti mokini" savijaut¹. Jei matote
li%dn¹, užsisklendus! mokin!, girdite užuomin¹ apie savižudybê, pastebite suprast#jusius
mokymosi rezultatus, matote pamokas praleidžiant! mokin! ar kit¹ neraminant! elges!,
atkreipkite ! tai d#mes!, pasikalb#kite su mokiniu asmeniškai ir nukreipkite reikalingos
pagalbos.
6. Sunkiausia – jau tur!jusiems sunkum" mokiniams. Jau anksèiau emocini" ir socialini"
sunkum" tur#jê vaikai ir paaugliai šiuo metu gali patirti didesnê rizik¹ kitiems sunkumams.
Atkreipkite d#mes!, kad šiuo laikotarpiu šiems vaikams ir j" šeimoms gali reik#ti daugiau
pagalbos.
7. Palaikykite optimizm¹ ir draugišk¹ bendravim¹. Šiuo metu atsparumo mokiniams gali
suteikti pozityvus bendravimas ir su svarbiais suaugusiaisiais, ir su bendraamžiais. Net jei
šiuo metu sunku, pabandykite palaikyti ir skatinti draugišk¹ bendravim¹ bei r%pinim¹si vieni
kitais.
8. Pad!kite mokiniams pad!ti sau. Suteikite informacijos ir aptarkite su mokiniais, kaip šiuo
sud#tingu laikotarpiu galima sau pad#ti – kaip !veikti stres¹ ir atsipalaiduoti, kaip susiplanuoti
savo dienotvarkê, kaip rasti m#gstamos veiklos ir palaikyti tarpusavio santykius su svarbiais
žmon#mis.
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1. R#pinkis savimi. Sud#tingoje situacijoje pusiausvyr¹ ir energij¹ padeda išlaikyti keli
paprasti ir labai svarb%s dalykai – pakankamai išsimiegoti, pavalgyti ir jud#ti. Poilsio
pertrauk#l#s tur#t" b%ti neatsiejama Tavo dienotvark#s dalis.
2. Laikykis dienotvark!s. Dienos planas, kuriame numatytas ne tik mokymosi, bet ir poilsio
laikas, suteiks aiškumo ir pad#s išlaikyti motyvacij¹. Dienotvark#je taip pat pažym#k laik¹, kai
naudosiesi kompiuteriu, telefonu ar naršysi internete. Taip bus lengviau susikaupti ir pasiekti
savo tiksl".
3. Atrask bendravimo galimybi". Šiuo metu stipryb#s gali suteikti bendravimas su Tau
svarbiais žmon#mis – šeimos nariais, bendraklasiais, draugais bei kitais Tau patinkanèiais
žmon#mis. Jei norisi pasikalb#ti, skambink ar rašyk žinutê nelaukdama (-s), kol kiti parašys
Tau. Kai n#ra kit" variant", bendravimas ir nuotoliniu b%du gali suteikti smagi" akimirk".
4. Užsiimk m!gstama veikla. Skirk laiko savo m#gstamai veiklai, kuriai netrukdo karantino
apribojimai. Veikla, kuri Tau sekasi ar yra maloni, pad#s atsipalaiduoti ir išlaikyti vilt! šiuo
laikotarpiu. Jei neturi m#gstamos veiklos ar šiuo metu neturi galimybi" ja m#gautis, gal verta
išbandyti k¹ nors naujo?
5. Pasidžiauk mažais pasiekimais. Kai daug neaiškumo ir sud#tinga planuoti ateit!, svarbu
susikoncentruoti ! kasdienes veiklas. Verta pasidžiaugti, jei pavyko atlikti darb¹, kur!
suplanavai, radai laiko atsipalaidavimo pratimui, išbandei nauj¹ veikl¹ ar pasikalb#jai su
draugu.
6. Kreipkis pagalbos. Jei išgyveni sunki" jausm" ar susid%rei su pavojumi, svarbu pasikalb#ti
su patikimu suaugusiuoju, specialistu mokykloje ar paskambinti ! „Vaik" linij¹“ (116111) /
„Jaunimo linij¹“ (8 800 28888).
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