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Gerb. Mokytojai, 

Pirmiausia mokyklos VGK, o taip pat ir visų sunkiai pandemiją išgyvenančių mokyklos 

bendruomenės narių vardu, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į dabartinės mokinių savijautos ryšį su jų 

akademiniais pasiekimais. Šio pranešimo tikslas yra padidinti sąmoningumą ir atjautą tiek mokinių, 

tiek savo atžvilgiu.  

Remiantis R. Jusienės ir kolegų tyrimu (2020 m.) daugiau nei trečdalio vaikų emocinė būsena ar 

elgesys karantino metu pavasarį pablogėjo. Vaikai, kurių emocinė būsena ar elgesys pablogėjo, 

daugiau laiko leido prie ekranų, buvo mažiau fiziškai aktyvūs, mažiau laiko leido lauke, jų miego 

režimas buvo nenuoseklus, o jų tėvai jautė didesnę įtampą. Emocinė būsena ar elgesys labiau 

pablogėjo vaikams, kurie iki karantino turėjo emocinių ar elgesio problemų. Pablogėjus emocinei 

būsenai sunkiau palaikyti mokymosi motyvaciją, įsiminti naują informaciją.  

Nuotolinis kontaktas su mokytojais vaikams yra tarytum iliuzinis: sunku atsirinkti, kas svarbu, kas 

ne. Sunku nepaskęsti informacijos platybėse, kai priedo reikia išmokti ir savo dienotvarkę 

susidėlioti. Tad neretai pastebima, kad nors ir kartojamos aiškios instrukcijos, vaikai lieka 

pasimetę, neatsiunčia darbų ir pan. Kartais galima pamanyti, kad vaikai naudojasi esama padėtimi, 

aptingsta. Bet neretai po tuo, kas matoma, kaip „tingėjimas“ slypi vengimas, kuomet vaikas 

nebežino kaip susidoroti su susikaupusiais sunkumais, jaučia didelę bejėgystę ir pasirenka 

vengiančią sprendimo strategiją: neatsiunčia darbų, nesirodo ir pan. Svarbu nekaltinant vien savęs 

aiškintis, kaip ateita iki tokios bejėgystės ir stengtis išeiti iš šios nemalonios būsenos mažais 

žingsneliais (galbūt skaidant mokiniui pateiktą užduotį ar mažinant jos mastą).  

Vaikams, o ypač paaugliams svarbus supratimas ir jų jausmų normalizavimas. Žinoma, jausmus 

pirmiausia reikia pastebėti, o per ekranus paaugliai dažnai atrodo apatiški, bejausmiai. Dažnai 

apskritai nematome vaikų. Tačiau nederėtų pasiduoti iliuzijai, kad jie nieko nejaučia: po tuo gali 

slypėti nerimas ar net depresyvumas. Net ir džiūgavimas kurį vaikai neretai demonstravo atėjus 

pirmajai karantino bangai yra viena šoko reakcijų, nebūtinai tai tik džiaugsmas, kad nereikės į 

mokyklą. Vengimas įsijungti kamerą paaugliams gali būti būdas išvengti nemalonaus dėmesio ir 

viešumo, kai visų akys nukrypsta ne tik į tave, bet ir į tavo aplinką. Na, o susirašinėjimas su draugais 

per pamokas – būdas pabėgti nuo to nemalonaus dėmesio sukelto jausmo.  

Suprantama, kad atsirandant akademinėms spragoms norisi pagelbėti mokiniui jas ištaisyti, bet 

pirmiausia derėtų atsižvelgti į bendrą ir individualią mokinio situaciją ir padėti jam išeiti iš užburto 

bejėgystės – vengimo rato. Supratingumas ir išsikalbėjimas – veiksmingi, nors ir paprasti įrankiai. 

Tikiuosi, kad stengdamiesi padėti mokiniams nestokosite supratingumo ir savo atžvilgiu, 

neužsikrausite per didelės naštos ant savo pečių, ieškosite pagalbos. 

Mokyklos psichologė A.Antanaitytė 
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