
Kaip tėvams su vaikais palankiau išbūti pandemijos laikotarpį  

 

Kokie yra pandemijos padariniai mūsų psichologinei gerovei, ką rodo tyrimai?  

   2020 metų vasarą Vilniaus universiteto (VU) psichotraumatologijos centro psichologų komanda tyrė, kaip 

Covid-19 pademija paveikia žmonių savijautą Lietuvoje ir kaip efektyviai galima būtų jiems padėti. Trumpai 

pristatysiu tyrimo rezultatus. 

  Surinkti duomenys parodė, kad šiek tiek mažiau nei pusė žmonių patyrė ryškius sunkumus kalbant apie jų 

psichologinę gerovę, apie trečdalis žmonių susidūrė su depresijos ir nerimo apraiškomis, ketvirtadalis-  

adaptacijos sunkumų. Tokie yra vasaros duomenys. Nors mūsų šalyje tyrimų, kuriuose būtų vertinamas korona 

viruso pandemijos poveikis, atlikta palyginus nedaug, apie jo neigiamą poveikį žmogaus savijautai galime spręsti 

iš kitų šalių (Italijos, Ispanijos, Kinijos) mokslininkų pateiktų duomenų. Pandemijos poveikis žmogaus 

psichologinei savijautai gana žymus.  

 VU Psichotraumatologijos centro mokslininkų, kurie tyrė 13-18 metų paauglius, tyrimo rezultatai atskleidė, kad 

4 iš 5 paauglių dėl pandemijos susidūrė su mokymosi sunkumais, maždaug 3 iš 4 paauglių įvardino, kad sutriko jų 

laisvalaikio veikla, daugiau nei pusė paauglių teigė, kad dėl pandemijos patyrė santykių su bendraamžiais 

sunkumų, maždaug vienas iš keturių paauglių įvardino susidūrę su  sunkumais dėl santykių šeimoje. Tyrimo metu 

taip pat buvo nustatyta, kad maždaug tik 22% vaikų, paauglių gavo psichologinę pagalbą.  Paaugliai, vaikai 

pandemijos laikotarpiu išgyvena daugiau nerimo, turi mažiau galimybių įveikti stresą jiems įprastais būdais, taip 

pat daug vaikų išgyvena izoliaciją ir vienišumą, o tai siejama su didesne depresijos rizika.  

Akivaizdu, gyvenam tikrai sudėtingu laikotarpiu ir mes visi jutome nerimą ir nežinomybę dėl susidariusios 

situacijos. Daugeliui kilo klausimas, o ką daryti dabar? Kaip suderinti savo darbus nuotoliniu būdu su mažamečių 

vaikų buvimu namuose bei moksleivių nuotoliniu mokymusi? Pavasario situacija parodė, koks sunkus yra 

auklėtojų, mokytojų darbas. Atrodo daug išmokome, tačiau atėjus naujai karantino bangai, o ypač sužinojus, kad 

ir šventes reikės sutikti kitaip negu esame įpratę, daugelį žmonių apėmė nerimas. Kaip išbūti tėvams karantino 

laikotarpiu kartu su mažais vaikais?  

    Apžvelgsiu svarbiausius aspektus: 

1. Svarbiausi dalykai, leidžiantys kiek įmanoma palankiau išbūti pandemijos laikotarpiu tėvams su vaikais.  

2. Kaip suderinti nuotolinį darbą ir vaikų auginimą. Praktiniai patarimai.  

3. Informacinių technologijų nauda ir žala. 

4. Kaip laiką paversti prasmingesniu ir turiningesniu?  

5. Kaip išlikti produktyviam ir kaip išlaikyti sveiką protą?  

Pirmas dalykas, kurį reikėtų paminėti ir galbūt jus nuliūdinti, yra tai,  kad visko suderinti  nepavyks. Ypač bus 

sudėtinga tiems, kurie augina darželinukus, mažesnius vaikus. Tačiau yra dalykų, kuriuos žinant, didelio streso 

galima išvengti. Pirmiausia reikia turėti  kiek įmanoma adekvatesnius lūkesčius.  Šiuo laikotarpiu mums reikėtų 



iš savęs nereikalauti būti tobulu „visų galų meistru“ bei  viską suderinti: nepriekaištingai atlikti savo tiesioginį 

darbą, būti puikia mama, tėčiu,  kulinaru namuose, gaminti sveikus pusryčius, pietus, vakarienę, idealiai 

pasirūpinti namų tvarka. Tai neįmanoma, ypač jeigu auginate vaikus vienas, be partnerio. Neišgyvenkite, taip ir 

turi būti. Susikūrus neadekvačius lūkesčius, norą  viską idealiai suderinti, mes sukeliam sau papildomai streso. Jo 

šiai dienai yra daugiau negu pakankamai ir dėl pandemijos sukeltų padarinių ekonomikai, ir dėl pavojaus 

užsikrėsti arba dėl nerimo, kad susirgs mūsų artimieji. Jeigu mes pasiduodam tokiam stresui ir dar papildomai 

susikuriame įtampą, tokiu atveju  mūsų smegenyse pradeda dominuoti limbinė, apatinė smegenų dalis ir 

užslopinamas racionalus, loginis mąstymas, todėl galim priimti įvairių nelogiškų sprendimų ir tokiu būdu sau 

tiktai pabloginti situaciją.  

Taip pat svarbu nelyginti savęs su kitais. Sunku patikėti žmonėmis, kurie teigia, kad sėkmingai viską 

suderino, įgyvendino naujus projektus augindami mažus vaikus pandemijos metu. Greičiausiai kažkas nukentėjo 

ir labiausiai tikėtina, kad sutriko vaikų emocinė gerovė. Nors tai turėtų būti didžiausia vertybė. Ne tik Lietuvoje, 

bet ir visame pasaulyje šiuo metu žmonės išgyvena amplitudę jausmų, kuriuos mes dažnai vadiname neigiamais. 

Tai yra baimė, liūdesys, nusivylimas, bejėgystė, pyktis, nerimas. Galbūt ir gedulas.  Net jeigu nepraradom artimų 

žmonių pandemijos metu – netektį mes galim išgyventi dėl to, kad turim daug ko atsisakyti. Tačiau netinkamų 

jausmų nėra, visi mums duoti jausmai yra reikalingi  ir visus mes turim išgyventi, nereikia jų bijoti ar stengtis 

nuslopinti. Turim išmokti priimti juos, susigyventi su jais. Svarbiausia-pripažinti tuos jausmus, nesistengti jų 

nuslopinti, išstumti, nuneigti. Kitu atveju mes tik dar labiau apsisunkinsime sau gyvenimą, gali apimti jausmas, 

kad visko per daug, nesusitvarkau. Leiskime sau jausti ką jaučiam, įvardinti kad ir neigiamus jausmus: aš tikrai 

šiuo metu nerimauju, man tikrai šiuo metu yra sunku, aš patiriu daug streso ir pan. Įvardinti sau ir padėti 

įsivardinti savo vaikam: matau, kad tau tikrai pikta, matau, kad tau neramu.... Pažymėtina tai, kad, kai mes 

įvardiname tuos jausmus, jie iš karto netenka galios, kai mes pripažįstam juos, jie tikrai nuslopsta ir tada 

atsiranda erdvės, vietos kitokiems jausmams, kitokiems sprendimams. Reikėtų pagalvoti, o ką aš galiu su 

tokiais jausmais padaryti? Kodėl aš taip jaučiuosi ir gal aš galiu kažkaip savo būseną pakeisti – saviįtaigos galia iš 

tiesų yra didžiulė. Vaikai, ypač maži,  vienokio ar kitokio  savo elgesio priežasties tikrai nepagrįs jausmais, jų 

nekontroliavimu.  Vaikų jausmai dažniausiai atsispindės jų elgesyje, pasikeitęs elgesys greičiauiai bylos apie 

vaiką apėmusį neigiamą jausmą: nerimą, nesaugumą, dėmesio trūkumą ar kitą. Daugiau pykčio priepuolių, 

daugiau protestavimo, regresavimo (sumažėjusio vaiko elgesio) ir tą tikėtina, mes pamatysim ne tik savo mažų 

vaikų poelgiuose, bet ir paauglių elgsenoje. Galiausiai mes patys, suaugę, kartais elgiamės labai įdomiai, paveikti 

jausmų, kartais net negalime logiškai paaiškinti savo poelgių, nežinome, kas su mumis vyksta. Todėl labai svarbu 

šioje vietoje būti empatiškiems, net ir susidūrus su vaiko netinkamu elgesiu. Suprantama, netinkamą elgesį mes 

turim stabdyti, nubrėžti ribas, bet lygiai taip pat labai svarbu suprasti, kas  slypi po tuo netinkamu elgesiu. Galbūt  

tai problemos  su kuriom  mažametis ar paauglys nesusitvarko, galbūt tai jausmai, kurie jam per sunkūs, kurių 

nemoka parodyti kitaip. Svarbu žinoti taisyklę, kad vaiko netinkamas elgesys visada yra pagalbos šauksmas. 

Susidūrę su netinkamu vaiko elgesiu privalome susimąstyti, kas neįprasto, netinkamo vyksta su juo ir kaip aš 

galėčiau  atpažinti jo jausmus ir patenkinti jo poreikius.  



Kitas dalykas, kurį būtina žinoti tėvams, tai kiek įmanoma savo nerimo neperduoti, neparodyti vaikams. 

Šioje vietoje svarbu išbūti, išlaikyti pusiausvyrą, kad mes galėtume būti ta atsvara savo vaikams ir toks, tarsi 

konteineris, kuris galėtų priimti  vaiko jausmus ir padėti jam su jais išbūti ir  normalizuoti situaciją. Gali nutikti ir 

taip, kad mums pirmiausia reikės pasirūpinti savimi, savo emocine būkle, ir tik tuomet galėsime padėti vaikui.  

Kaip galime padėti sau? Susikoncentruokime į tai, kas priklauso nuo mūsų. Kuo mažiau mąstykime apie tai, 

ko negalime įtakoti.  Juk  kilusi pandemija  iš dalies nuo mūsų nepriklauso, ko gero niekas tiksliai negali pasakyti, 

nei kada visa tai baigsis, nei kaip valstybė su tuo susitvarkys, kaip tai paveiks ekonomiką ir visus kitus dalykus... 

Šito mes negalime sukontroliuoti, suvaldyti. Tačiau nuo Jūsų priklauso tai, kaip Jūsų šeima elgsis šioje situacijoje, 

kaip Ji jausis pandemijos metu. Mes galim kontroliuoti savo šeimų emocinę būseną. Jeigu mes susitelkiam į tai, 

kas priklauso nuo mūsų, į kontroliuojamą sritį, tai ta sritis tarsi išauga, padidėja ir  tai gali mums padėti 

nusiraminti.  

Noriu priminti, kad  visose sunkiose situacijose galime pasinaudoti nuotoline psichologine pagalba, Tėvų 

linija, Jaunimo linija. Jose konsultuoja profesionalūs psichologai įvairiais vaikų auginimo klausimais, bet galima 

paskambinti ir pasitarti netgi tada, kai apima sunkūs jausmai ir nežinote, ką su jais daryti. Jaunimo linija yra 

jaunimui skirta emocinė parama, tačiau čia ir brandūs žmonės gali pasiskambinti ir gauti palaikymą, esant 

sudėtingoms situacijoms. Sidabrinė linija skirta vyresnio amžiaus žmonėms, čia gali paskambinti  vieniši seneliai 

arba su  sunkumais susiduriantys vyresnio amžiaus žmonės ir bent jau su kažkuo pasikalbėti apie tai, kaip jaučiasi. 

Mano siūlymas būtų - nelikti vieniems, jeigu yra per sunku, jeigu jaučiate, kad nesusitvarkot, ir tą patį patarti 

savo artimiems ar pažįstamiems žmonėms, jeigu jaučiate, kad kažkas iš  jų pasijuto blogai.  

Kaip  suderinti savo darbus ir suderinti juos su šeimos narių įsipareigojimais, planais ir reikalais, kaip 

paskirstyti dėmesį? Pirmas dalykas, kuris padėtų, tai partnerio įtraukimas. Tikrai svarbu dalintis atsakomybe su 

partneriu, o jeigu vaikus augina  viena mama ar tėvas– tai gerokai kebliau, tuos lūkesčius gali tekti dar labiau 

susimažinti. Bet jeigu turime partnerį, su kuriuo galime dalintis atsakomybe, tai tuomet abiem partneriams 

dirbant nuotoliniu būdu labai svarbu yra susidaryti dienotvarkę ir pasiskirstyti darbais. Tai reikštų, kad galbūt 

vienas iš partnerių turi keltis anksčiau ryte ir pasidaryti svarbiausius darbus, kol vaikai dar miega, o galbūt kitas 

iš partnerių gali skirti daugiau laiko vakare arba per pusę dalintis dienos darbus. Svarbu aptarti, kuriam iš 

partnerių ir koks yra svarbiausias metas skubiems darbams atlikti, ir perspėti tuomet kitą partnerį, kad jam 

dirbant būtent tuo metu reikia tylos, ramybės, kad niekas netrukdytų. Tuo metu reikia pasirūpinti, kad ir vaikai 

nesiaustų, nedūktų, ir kad kiek įmanoma būtų ramiau. Labai svarbu apie tai kalbėti ir dalintis. Planavimas šioje 

vietoje pagal kitų šeimos narių poreikius yra labai svarbus. Dienotvarkę reikia susidaryti ne tik tėvams, bet ir 

vaikams padėti ją susidaryti. Kartu su vaiku reikia susėsti, suplanuoti, susidėlioti jo dienotvarkę. Į tą dienotvarkę 

svarbu yra įtraukti tai, kada vaikai keliasi, kada yra užduočių atlikimo metas, taip pat reikia įtraukti pramogų 

laiką, malonų laiką su šeima ar net laiką vienumoje, būtina skirti laiko, leidžiamo gryname ore, fiziniam 

aktyvumui. Noriu pabrėžti, kad tokio laiko reikia ne tik vaikams,  bet ir mums patiems, visiems žmonėms. 

 Kodėl dienotvarkė yra tokia svarbi ir kodėl jinai yra ypatingai svarbi mūsų vaikams? Nes griežta dienotvarkė 

ir nuoseklumas padeda išlaikyti ramybę ir emocinį stabilumą. Dar svarbu suplanuoti laiką gyvam bendravimui 



arba nuotoliniu būdu, su artimaisiais, su draugais, su kitais mums svarbiais žmonėmis. Tam galime netgi savo 

laimės hormonus suaktyvinti ir tokiu būdu padidinti tiek savo emocinę gerovę, tiek savo savo artimųjų. 

Pagrindinis hormonas, atsakingas už mūsų būseną ir laimės jausmą yra dopaminas, kuris kelia norą ko nors siekti, 

motyvaciją veikti. Taip pat oksitocinas, kuris yra susijęs su artumo malonumu, tai vadinamas meilės, artumo 

hormonas. Serotoninas, kuris reguliuoja mūsų nuotaiką, miegą, virškinimą ir endorfinas, kuris yra skausmo 

slopintojas. Kada išsiskiria šie hormonai? Pavyzdžiui, dopaminas išsiskiria patiriant apdovanojimą, sėkmingai 

užbaigus užduotį, kai klausomės mėgstamos muzikos, kai sportuojame, atliekame mankštą, užsiimame kūrybine 

veikla, rūpinamės savimi,  kai išgyvename dėkingumą. Oksitocinas išsiskiria nuo prisilietimų, nuo apsikabinimų, 

nuo fizinio kontakto, nuo artumo su kitais žmonėmis, ypatingai su mums artimais žmonėmis. Net šuns ar katės 

glostymas padeda išsiskirti oksitocinui.  

Kalbant apie buvimą gamtoje, svarbu, kad mes būtumėme dienos šviesoje kiek įmanoma daugiau, sportuoti, 

išeiti pasivaikščioti, kol šviesu.  

Endorfinas išsiskiria, kai mes valgom juodą, kartųjį šokoladą su kuo mažiau cukraus, kai juokiamės, čia taip 

pat svarbu leisti laiką su artimaisiais, su šeima, su vaikais. Tai yra visiškai paprasti dalykai, paprasti būdai, kaip 

mes galime pasirūpinti savo emocine būsena ir ją sustiprinti.  

Taigi labai svarbu susiplanuoti savo dienotvarkėje laiką darbui ir malonioms veikloms, buvimui su 

žmonėmis, laikui gamtoje, aktyviai fizinei veiklai.  

Kartais galima pasitelkti darbinę aprangą kaip ženklą - aš dabar dirbu ir manęs trukdyti nevalia.Taip pat 

galima panaudoti garsui nepralaidžias ausines kaip galimybę atsitraukti nuo chaoso, atsikvėpti, pabūti vienumoje 

kelias minutes. Tai yra labai svarbu, galvojant apie savo emocinę gerovę ir būklę, ir tikrai svarbu rasti tam bent 

keletą minučių per dieną. Tačiau, kad ir kaip mes stengtumėmės nusistatyti ribas, ne visada pavyks išvengti 

trukdžių. Nors iš kitos pusės, jau daugelis žmonių yra pripratę, prisitaikę ir labai tolerantiškai į tai žiūri. Galbūt ne 

vienam iš mūsų teko patirti: kai dirbi nuotoliniu būdu su įjungta kamera ir mikrofonu, įsiveržia į kambarį mažasis 

pilietis, arba girdim, kaip už durų vaikas rėkia. Visi su tuo anksčiau ar vėliau susidursime ir čia tobulybės 

nepasieksime. 

Dar vienas būdas dirbti produktyviau, tai darbas pagal savo biologinį ritmą. Visus lydi įsitikinimas, kad 

geriausiai atsikelti anksti ryte, kokią 5 val. ryto, kai dar visa šeima miega ir pasidaryti kiek įmanoma daugiau 

darbų. Bet ne visiems tai veikia vienodai efektingai. Mes visi esam skirtingi ir turim savo chronologinį tipą. 

Pavyzdžiui, vyturiai (jų yra apie 14 procentų) produktyviausi anksti ryte, didesnė dalis žmonių yra pelėdos. Jie 

produktyvesni vakare. O dauguma visgi yra vidudienio paukščiai, darbingiausi vidudienio metu. Labai svarbu 

įsivertinti ir atsižvelgti į savo biologinį ritmą, žinoti, kada aš esu produktyviausias ir  savo skubiausius ar didžiausio 

įsitraukimo reikalaujančius darbus planuotis būtent tuo metu. Suprantma, kad ne visi  turi  galimybę suderinti 

savo darbus su biologiniu ritmu, dauguma aktyviai dirba nuo 8 ryto iki 17 val., bet, atsiradus galimybei, reikėtų 

atsižvelgti į aptartus tipus. 

Taip pat reikėtų vengti kelių darbų atlikimo  vienu metu. Bandymas vienu metu atlikti kelis darbus tik 

padidina stresą, organizmas reaguoja, išskiria daugiau kortizolio, streso hormono, todėl svarbu darbus planuotis 



ir koncentruotis į vieno darbo atlikimą vienu metu. Čia gali padėti darbų sąrašas. Reikėtų pasiskirstyti užduotis 

ir darbus pagal jų svarbą, skubumą, galbūt yra tokių darbų, kuriuos galima atidėti vėlesniam laikui. Palnuodami 

veiklą atsižvelkite ir į tai, kad didžiausio susikaupimo reikalaujančias ir svarbias užduotis turėtumėte atlikti  tada, 

kai  žinote, kad mažiausia tikimybė, kad kažkas sutrukdys, ar tuo metu, kai vaikai yra partnerio priežiūroje, užimti.  

Pagalvokite, galbūt dalį darbų galite atlikti prižiūrėdami vaikus.  

 Tikriausiai visiems žinoma tiesa, kad labai svarbu darbus užbaigti laiku. Reikėtų turėti ritualą arba ženklą, 

kuris reikštų, kad Jūsų darbo diena baigta. Dirbant iš namų lengva prarasti ribas,  darbo laiko nuovoką. Tuomet 

atsiranda pervargimo jausmas, patiriama daugiau streso.  Jeigu neapribosime darbo laiko, vaikams pritrūks 

dėmesio, jiems nebus aišku, kada mama/tėtis dirba, kada gali būti su jais, kada ilsisi. Vaikas gali pradėti trukdyti 

bet kada, kadangi tėvai nuolat dirba. Tokiu atveju šeimoje gali atsirasti emocinė įtampa. Darbo pabaigą galėtų 

reikšti rūbų pasikeitimas, kita patalpa ar tam tikra valanda. Svarbu atskirti, kur ir kada yra darbas, o kada-vaikai, 

šeima, namai. 

Tėvams svarbu pripažinti, kad vaikui suteikta meilė ir dėmesys, saugumo jausmas yra esminiai  poreikiai, 

tiesiog gyvybiškai svarbūs.  Tai nėra užgaida arba tiesiog tai, ką smagu turėti. Tai yra tai,  ką būtina turėti, gauti 

iš tėvų. Suprantama, kad nuolat patenkinti vaikų poreikius tiesiog neįmanoma, dėl to svarbu susiplanuoti, kada 

yra mano laikas su vaikais ir kada aš skirsiu laiką jiems, o kada yra darbo laikas arba laikas sau. Tokiu atveju lygiai 

taip pat svarbu ne tik planuoti savo laiką, bet ir  mokyti vaikus žaisti vieniems, pasiūlyti veiklas pagal jų amžių 

ir jų raidos etapą. Šiuolaikiniams vaikams žaisti patiems iš tiesų yra dažna problema. Didžioji dalis  vaikų nuo 

mažens  yra įpratę  (deja, mes patys pasidarėme sau šitą situaciją, nėra ko kaltinti vaikų) būti užimti suaugusiųjų. 

Darželyje jie nuolat būna užimti įvairiomis veiklomis, jiems skiriamas nuolatinis auklėtojų dėmesys. To dažnai 

pasigenda namuose, kai tėvai turi dirbti. Nuobodulį mažina pasinerdami į informacines technologijas. Jeigu tėvai 

sugebėtų teisingai riboti laiką, leidžiamą prie jų, augtų vaikų kūrybingumas, lavėtų vaizduotė, gerėtų tarpusavio 

santykiai. Karantinas  yra būtent tas metas, kai  vaikai  gali mokytis savarankiškumo. 

 Nuo ko pradėti? Žinoma, iš karto nebus taip, kad pasakysite vaikams žaisti patiems ir jie žais.  Mažamečio 

vaiko nepalikite vieno kambaryje. Pirmiausia, skirkite nedalomo dėmesio jam pagal galimybes. 10-15 minučių 

pažaiskite  su vaiku, skirkite  savo visą dėmesį vaikui. Tuo metu  užpildysime vaiko emocinį rezervuarą, tokią 

talpyklą, saugyklą ir vaikas pasijus matomas, užsipildys tie jo emociniai poreikiai būti mylimu, matomu, 

pripažintu ir tada jis daug lengviau atsiskirs nuo Jūsų. Vėliau, priklausomai nuo vaiko amžiaus, tas laikas gali vis 

ilgėti, tapti jau ir pusvalandžiu, gal vėliau ir valanda, vaikas tikrai galės užsiimti ir pažaisti pats. Svarbu pastebėti, 

pasidžiaugti, kaip jis pats pažaidžia.  

Ypač aktuali tema-informacinės technologijos. Kaip rasti viduriuką ir santarvę, kaip brėžti ribas, kad jos būtų 

naudojamps adekvačiai? Iš vienos pusės, svarbu nusiraminti tėvams ir suprasti, kad televizorių, kompiuterių 

ekranų visai neišvengsim, ypač dabar, kai dirbame, mokomės, bendraujame ir bendradarbiaujame nuotoliniu 

būdu. Akivaizdu, kad valandų, praleistų prie išmaniųjų technologijų, yra per daug. Ypač vaikams, paaugliams. Iš 

kitos pusės, kalbant apie bręstančius vaikus, tai tapo tarsi būtinybė, nes jiems šiuo metu yra labai svarbu 

bendrauti,  svarbu neatitrūkti nuo savo bendraamžių, nuo savo draugų, tai yra toks jų raidos etapas, kai jie turi 



kažkam priklausyti. Dėl to derėtų susitarti dėl adekvačių ribų, suteikti erdvę ir galimybes bendrauti. Tačiau tai 

nereiškia, kad kompiuteriai, telefonai  turi būti naudojami neribotai. Apie besaikio išmaniųjų technologijų 

naudojimo žalą yra parašytas  ne vienas mokslinis darbas. Kokia ta žala, ką rodo mokslinių tyrimų duomenys?  

Vilniaus universiteto mokslininkų atliktas mažamečių vaikų tyrimas nustatė, kad ilgesnis vaikų buvimas 

prie ekranų yra susijęs su įvairiomis fizinės ir psichikos sveikatos problemomis, trumpesne miego trukme, 

dažnesniais somatiniais skundais, nesveiko maisto vartojimu, didesnėmis elgesio ir emocijų problemomis. 

Šiame tyrime dalyvavo vaikai iki 5 metų, suprantama, kad žala daroma ir vyresniems vaikams. Atkreipkime 

dėmesį, kad ekranų naudojimas nepakeičia natūralių vaiko raidos poreikių, tai yra gyvai bendrauti, draugauti, 

žaisti, judėti lauke, kūrybinės veiklos. Kadangi dažnai naudojant išmaniąsias technologijas išsiskiria laimės 

hormonai, vaikai tarsi apgaunami. Tačiau net pačios moderniausios technologijos niekada nepakeis gyvo 

bendravimo, buvimo gamtoje, sporto užsiėmimų, kūrybinės veiklos. Atitrūkstama nuo realybės, išsivysto 

priklausomybė.  

Gebėjimo, kompetencijos poreikis - niekur nėra taip lengva pamatyti savo galias ir savo galimybes kaip 

ekranuose, paspaudi vieną mygtuką ir staiga magija įvyksta, namas pasistatė arba nugalėjai monstrą ir pan. 

Pamatai kokių gebėjimų aš čia turiu su elektroniniais prietaisais, kurių neturiu realiam gyvenime.  

Galiausiai ir autonomijos poreikis, nes vaikams ir mums patiems, socialinės medijos ir ekranai padaro taip, 

kad atrodo, kad mes viską kontroliuojam, bet jeigu pasigilintume, tai labai stipriai kontroliuoja jie mus, meta 

netgi reklamas pagal tai, kaip mes gyvenam ir kuo gyvenam.  

Pavojai yra dėl to tokie dideli, kad galima įnikti ir tarsi jaustis laimingesniu, o tikrieji pavojai išlieka.  Ribos 

turi būti brėžiamos ir ne tik dėl laiko, bet ir dėl vietos. Išmaniosios technologijos negali būti naudojamos 

miegamajame. Dėl vaiko saugumo. Nes naktį, ypatingai prieš miegą, naudojantis socialinėmis  medijomis yra 

labai lengva įkliūti į  patyčių ir išnaudojimo situacijas. Tuo metu aktyvuojasi mūsų limbinė sistema, yra 

perstimuliuota mūsų priekinė smegenų žievė, kuri yra atsakinga už savikontrolę. Sumažėja hormono melanino 

gamyba ir mažiau tenka aktyvaus miego, mes blogiau pailsim, o tai kenkia vaikų pažintiniams gebėjimams.  Gerai, 

jei  vaikas naudojasi ekranu tėvams matant,  tėvai gali kontroliuoti, ką jis žiūri, kur jis naršo ir gali apsaugoti vaiką 

nuo netinkamo,  pavojingo ir jo raidai kiek sudėtingo turinio. Kalbant apie vietą, svarbu susitarti, kad 

nenaudojam technologijų prie pietų, vakarienės stalo, tai tas laikas kai visa šeima gali pabendrauti gyvai, 

pabūti kartu ir labai svarbu nuo pat pradžių formuoti tokį įprotį ir  patiems tėvams jo  laikytis.  

Kalbant apie turinį,  žalingesnė yra socialinė medija negu patys ekranai, dėl to svarbu socialiniais tinklais leisti 

vaikams naudotis tik tada, kai jie jau yra pakankamai brandūs, tarkim, kokių 12 metų. Būdami tokio amžiaus, jie 

jau galėtų geriau suprasti, kas vyksta  virtualioje erdvėje.  

Kalbant apie vaikų amžių, čia taip pat svarbios ribos. Vaikams iki 2 metų  nerekomenduotina  leisti naudotis 

informacinėmis technologijomis. Kalbant apie 3-5 metų vaikus, saugus naudojimosi laikas būtų –apie valandą 

per dieną. 

Kadangi maži vaikai dar neturi savireguliacijos, nes jų priekinė smegenų žievė, kuri atsakinga už savikontrolę 

yra tik pradėjusi vystytis ir pilnai nefunkcionuoja, ribas turi nubrėžti suaugę. O kaip brėžti ribas vaikams, kalbant 



apie ekranus?   Jeigu vaikai be ribų, ilgai būna prie ekranų, tai tikrai labai greit yra perstimuliuojama jų nervinė 

sistema.  Kas vyksta su vaiko organizmu, kai jis kažką daro susitelkęs į ekrano turinį? Technologijos sukelia 

dopamino antplūdį, sukelia didelį malonumą, tuo metu blokuojasi  priekinė smegenų žievė, loginis mąstymas, 

savikontrolė. Jeigu mes iš vaiko staiga atimam galimybę mėgautis tuo malonumu, tikėtina, kad mes sulauksim 

pykčio protrūkio, isterijos, ar stipraus nusivylimo, frustracijos. Kas gi padėtų šioje vietoje? Pirmiausia, padėtų 

labai aiškus laiko nusistatymas. Šioje situacijoje gali  padėti laikmatis, žadintuvas. Svarbu,  iš anksto susitarti dėl 

skirto laiko ir iš anksto įspėti, kada jis baigsis. Tokiu būdu vaikui suteikiama galimybė  be streso  užbaigti šitą 

malonią veiklą ir ramiau pereiti prie kitos veiklos. Taip pat svarbu duoti vaikams pasirinkti vieną iš kažkokių 

kitų malonių veiklų, pavyzdžiui, filmuko žiūrėjimą keisti piešimu, knygų skaitymu ar konstravimu, tai sumažins 

vaiko nusivylimą.  

Dar vienas patarimas, kas galėtų padėti tą dopamino antplūdį pakeisti oksitocinu, kitu laimės hormonu. 

Oksitociną mūsų organizme padeda gaminti fiziniai kontaktai, apsikabinimai, prisiglaudimai. Net kai mes paimam 

iš vaiko tą elektroninį prietaisą ir pamatom, kad jis nusivylė, tai tikrai visada svarbu reaguoti šiltai ir apkabinti 

vaiką, priglausti, kažką pasakyti švelnaus, raminančio, nes tokiu būdu jo organizme gaminsis oksitocinas, ir tai 

padės greičiau stabilizuoti jo būklę ir nusiraminti, net jei ir labai stipriai nusivylė.  

Kalbant apie vyresnius vaikus, vienintelis būdas yra komunikacija, tarimasis. Tikrai yra svarbu kalbėtis su 

vaiku ir kalbėti ne tada, kai mes turim atimti iš jo kompiuterį ar telefoną ir apriboti jų naudojimą, bet kalbėtis 

tada, kai mes esame ramiai nusiteikę. Net galima susiplanuoti veiklą, pavyzdžiui, išeiti visiems pasivaikščioti, ar 

namuose susėsti bendrai prie stalo ir aptarti šitą temą. Mums labai svarbu suprasti, kokius poreikius vaikas 

patenkina naudodamasis technologijomis. Vaikas paaiškins. Jums svarbu išklausyti, neprieštarauti, pritarti, 

pripažinti, kad tai tikrai yra labai smagu. Vaiką reikia suprasti, parodyti, kad jo nuomonė, poreikiai yra svarbūs. 

Tėvai gali net užsirašyti vaiko mintis.  Tada, kai mes išgirstam vaiką ir pripažįstam jo poreikį, svarbu paaiškinti 

vaikui, kodėl mes norim tas ribas užbrėžti, tai yra ne todėl, kad taip sako mokslas, ar, kad aš taip sugalvojau, bet 

todėl, kad man svarbu yra tavo gerovė ir tavo laimė, aš esu tavo mama, arba aš esu tavo tėtis ir man yra svarbu 

pasirūpinti tavimi, pirmiausia tavo saugumu, tavo sveikata. Argumentus galima pasiruošti iš anksto: ką sako 

mokslas ir faktai, net 6 metų vaikui jau svarbu tuos faktus pateikti ir paaiškinti jam suprantama kalba. Akcentuoti, 

kad tokie sprendimai priimami dėl jo gerovės.  

Kitas dalykas, yra svarbu vaiką įgalinti, atiduoti jam tiek atsakomybės, kiek jis tuo metu gali prisiimti, ir duoti 

vaikui rinktis iš to, ką jisai gali pasirinkti. Taip pat svarbu vaiką išklausyti, pasakyti, kad tikrai būtų smagu neriboti 

ekranų, būtų tiesiog puiku ir labai gera, bet pamąstykim kartu: kas tada būtų, jei tu naudotumeisi ekranu 5 

valandas, visą vakarą. Vaikas pats pradėtų mąstyt ir gal pripažintų, kad   pervargs, bus piktas, bus sunku 

susivaldyti. Svarbu išeitį, susitarimą rasti kartu, diskutuoti ir kai vaikas vis Jūsų prašo išplėsti tas ribas (nu, gal dar 

valandą, dar...), kvieskite vaiką pagalvoti, išsakyti savo nuomonę, ar čia bus  jam naudingiau?  Klauskite, ar vaikas 

paaugs tuo metu, ar kažko išmoks naudingo, ar tiesiog leis laiką? Svarbu atsižvelgti, dėl ko vaikas nori pratęsti 

laiką, ar tai bus pasyvus žiūrėjimas, ar naudinga veikla?  Jeigu mes pripažįstam vaiko jausmus, poreikius, vaikai 



tikrai yra mažiau besipriešinantys, jie labiau priima mūsų įtaką ir labiau bendradarbiauja. Sutikite, kad visą 

laiką žaisti yra labai malonu, tačiau pabrėžkite, kad yra taisyklės, kurių mes sutarėme laikytis.  

 Remiantis I. Šuipės seminaro medžiaga, aptariau keletą dalykų, kurie galbūt padės dirbant iš namų ir 

auginant vaikus. Grįžtant prie to, ką minėjau, akcentuoju, kad labai svarbu pasirūpinti emocine sveikata, 

pripažinti vaikų ir savo jausmus, leisti sau pykti ir liūdėti, kad šventės buvo neįprastos, kitokios. Galbūt kažką 

praradom, bet daug ką tikrai atradom... Tuomet, kai tuos jausmus paleisime, atsiras vietos ir kitiems jausmams. 

Vilčiai, kad ir tokios  šventės gali būti smagios,  gal net todėl, kad jos kitokios.  

Labai svarbu pagalvoti, ir ką mums pavyko atrasti karantino metu, tikrai atradom ir daug prasmingų dalykų. 

Galimybę pabūti daugiau kartu bei skirti daugiau laiko šeimai. Juk mažiausi vaikai ir kūdikiai karantino metu 

turėjo tėvus šalia, kartu. Taigi, svarbu atsižvelgti ir į šio karantino pliusus, jų tikrai rasim gerai paieškoję. Ir ką gi 

daryti, kad tas laikas būtų kiek įmanoma prasmingesnis – tai pirmiausia padėtų ir šeimos susitarimai – kartu 

visiems su šeima susėdus pagalvoti, ką mes galim smagaus nuveikti ir kai mes planuojamės veiklas, žaidimus ar 

išėjimus - svarbu nesusiplanuoti per daug tų veiklų, nes jei jų bus per daug – tai tada bus jausmas, kad yra per 

daug chaoso ir tada įeisim į tą patį stresą, tarsi visko yra per daug. Galim pagalvoti, kaip vaikam padėti bendrauti 

su artimaisiais, su seneliais, kaip ryšį palaikyti ar kitais svarbiais žmonėmis. Galbūt galim susitarti, kad seneliai 

paskaitytų, kad ir nuotoliniu būdu, vaikams pasaką prieš miegą, galbūt galim vaikams pasiūlyti parašyti seneliams 

ar kitiems artimiems žmonėms laišką, nupiešti piešinį ir tokiu būdu savo ilgesį išreikšti. Dėl veiklų, ką galima būtų 

nuveikti, pasidalinsiu su jumis nuorodomis, yra tikrai puikių puslapių, kur siūloma ir 50 ir 200 idėjų, ką veikti su 

vaikais visai šeimai arba vaikams pasiūlyti, ką jie galėtų veikti. Galima įtraukti vaikus į ruošimąsi šventėms, į namų 

tvarkymą, į sausainių kepimą, nors nereikia tikėtis kažkokio ypatingo rezultato, svarbu mėgautis pačiu procesu, 

galime pamokyti vaikus kažką kurti, gaminti, ar susirasti visas Lego kaladėles, kiek turite namuose ir pasiūlyti 

vaikams pastatyti didžiausią namą, kokį tiktai gali, pasiūlyti dėlioti dėliones iš daug detalių. Vėlgi vaikai bus 

užsiėmę produktyvia veikla, o mes turėsim laiko kitiems darbams atlikti. Taigi, labai svarbu šioje vietoje skatinti 

vaikus pastebėti, kad net ir karantino laikotarpiu pasaulis nesustojo, kad daug galimybių yra šį sudėtingą 

laikotarpį išgyventi prasmingai ir net linksmai.   

NUORODOS  

KĄ VEIKTI SU VAIKAIS KARANTINO METU: 

https://www.seimosgidas.lt/50-ideju-ka-veikti-su-vaikais-per-karantina/ 

200 IDĖJŲ, KĄ VEIKTI SU VAIKAIS NAMUOSE: 

https://uzduociudezute.lt-ideju-ka-su-vaikais-veikti-namuose 

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/565-karantino-laikas-prasmingai-ir-net-linksmai 

https://bmshkola.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wYDNuEscXZM 

https://www.seimosgidas.lt/50-ideju-ka-veikti-su-vaikais-per-karantina/
https://uzduociudezute.lt-ideju-ka-su-vaikais-veikti-namuose/
http://www.pvc.lt/lt/naujienos/565-karantino-laikas-prasmingai-ir-net-linksmai
https://bmshkola.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wYDNuEscXZM
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