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Gyvename skaitmeninių technologijų pasau-
lyje. Todėl vienas iš Lietuvos švietimo sistemos 
tikslų yra padėti asmeniui įsisavinti žinių visuo-
menei būdingą informacinę kultūrą, o taip pat 
ugdyti jo informacinį raštingumą (LR Švietimo 
įstatymo 3 str. 1 d. 1 p.). Skaitmeninės techno-
logijos sukurtos asmens gerovei, tačiau per-
nelyg intensyvus jų naudojimas neretai tampa 
ugdymo procesą stabdančiu veiksniu. Įvairių 
veiksnių nulemta priklausomybė nuo interneto 
tampa kliūtimi asmeniui savarankiškai kurti savo 
gyvenimą ir sveikai gyventi, t. y. neleidžia rea-
lizuoti galutinių švietimo tikslų. Tai, kas atsive-
ria kaip galimybė, netikėtai tampa pragaištimi. 
Todėl ugdymo procese yra svarbus tiek tinkamas 
(proporcingas) skaitmeninių technologijų nau-
dojimas, tiek skaitmeninės higienos mokymas, 
tiek ir savalaikiai mokyklos specialistų prevenci-
niai bei intervenciniai veiksmai, t. y. neigiamos 
skaitmeninės aplinkos poveikio vaikui atpažini-
mas ir jam reikalingos pagalbos suteikimas.

Priklausomybės nuo interneto problema 
savo prigimtimi yra tarpdisciplininio pobūdžio, 
nes į jos sprendimą turi būti įtraukti tie, kurie 
žino, kas yra priklausomybė. Tai psichiatrai, 
narkomanijos gydymo specialistai, klinikiniai 
ir medicinos psichologai. Pastaraisiais metais 
sprendžiant šią problemą dalyvauja mokyto-
jai, psichologai ir socialiniai darbuotojai. Per-
ėjimas nuo normalaus interneto naudojimo 
prie patologinio, priklausomybės išsivystymas 
yra tema, kurią reikia aptarti bendrai, siekiant 
įspėti visuomenę, tėvus ir mokytojus. Pagrin-
dinis uždavinys – sutelkti specialistų dėmesį į 
prevenciją, kad priklausomybė nuo interneto 
neišsivystytų. Pagrindinės prevencinių pro-
gramų kūrėjų idėjos JAV, Vokietijoje ar Rusijoje 
yra susijusios ne tik su kompiuterinio raštin-
gumo formavimu, bet ir su kompiuterine kul-
tūra; alternatyvios veiklos paaugliams teikimu; 
tėvų vaikų dienos režimo kontrolės stiprinimu; 
konsultaciniu darbu su tėvais ir kt.

ĮVADAS

Problemos mastas 

Kas dvejus metus atliekamas europinis tyri-
mas „Europos Sąjungos vaikai internete“ (EU 
Kids Online 2020) rodo, kad per dešimt metų 
gerokai išaugo tiek išmaniuoju telefonu besi-
naudojančių vaikų dalis, tiek jų naudojimosi 
internetu apimtis. 2020 m. dauguma vaikų 19 
Europos šalių nurodė, kad išmaniuoju telefonu 
naudojasi „kasdien“ arba „beveik visą laiką“. 
Be daugelio kitų išvadų, apklausa parodė, kad 
dabar vaikai internete praleidžia nuo maždaug 
dviejų valandų per dieną (Šveicarijoje) iki trijų 
su puse valandos (Norvegijoje). 

Panašūs rodikliai yra ir JAV: kasdien internetu 
naudojasi 92 proc. paauglių, iš kurių „beveik 
nuolat“ prisijungę yra 24 proc. (Lenhart, 2015), 

o 2018 metais „Pew“ tyrimų centras nustatė, 
kad net 45 proc. paauglių yra nuolat prisijungę 
prie socialinių medijų, apie 4 proc paauglių pra-
leidžia daugiau nei 3 valandas internete darbo 
dienomis su mokykla nesusijusiais reikalais 
(Kann ir kt., 2014).  Didėjantis laikas prie ekranų 
didina ir priklausomybės nuo interneto išsivys-
tymo riziką.

Tačiau nors kai kuriose šalyse, palyginti su 
2010 m., laikas, kurį vaikai kasdien praleidžia 
internete, beveik padvigubėjo, daugeliui jų 
tėvai, mokytojai ar draugai dar nedavė jokių 
patarimų dėl saugumo internete. Vis dėlto, kai 
vaikai patiria neigiamų išgyvenimų internete, 
jie dažniausiai kreipiasi į tėvus ar draugus ir tik 
retai apie tai pasakoja mokytojams ar specia-
listams, kurių darbas iš tikrųjų yra jiems padėti 
(EU Kids Online 2020).
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AR VAIKAI JAUČIASI SAUGŪS INTERNETE?

Pirmos COVID-19 pandemijos bangos metu 
ES užsakymu 11 šalių buvo atliktas tyrimas, 
siekiant nustatyti, su kokiomis internetinė-
mis rizikomis susidūrė vaikai per COVID-19 
pavasarį įvykusius lokdaunus, kai mokyma- 
sis persikėlė į nuotolį, taip pat vertintas rizikų 
internete padidėjimas ar sumažėjimas. 

Vienas iš tyrimo klausimų buvo susijęs su 
vaikų saugumo jausmu internete. Tam, 
kad būtų galima įvertinti vaikų saugumo 
jausmą internete jų kasdienio gyvenimo 
kontekste, buvo prašoma vaikų įvertinti, 
kiek yra teisingi teiginiai „Namuose jau-
čiuosi saugus“, „Mokykloje jaučiuosi sau-
gus“ ir „Aš jaučiuosi saugus internete“.

Visose valstybėse nesijaučiančiųjų sau-
giai internete yra daugiau nei namuose, o 
štai kur labiau vaikai jaučiasi nesaugūs –  
mokykloje ar internete, priklauso nuo 
šalies. Kai kuriose šalyse nesijaučiančiųjų 

saugiai internete yra mažiau, nei nesijau-
čiančiųjų saugiai mokyklose (pvz., Austri-
joje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Norvegi-
joje, Portugalijoje ir Ispanijoje). 

Vaikų, kurie nurodė, kad nesijaučia saugūs 
internete, procentinė dalis svyruoja nuo  
3  (Norvegijoje) iki 15 proc. (Šveicarijoje). 
Panašūs rezultatai buvo ir europinio tyrimo 
„EU Kids Online“ (Šmahel ir kt., 2020), 
kuriame nuo 2 iki 16 proc. vaikų nurodė, 
kad niekada nesijaučia saugūs internete.

Iš dalies saugiai internete besijaučiančiųjų 
procentinė dalis svyruoja nuo 14  (Norve-
gijoje) iki 44 proc. (Portugalijoje). Visose 
šalyse padidėjo iš dalies saugiai internete 
besijaučiančių vaikų procentinė dalis. 

Vaikų, kurie nurodė, kad internete jau-
čiasi saugūs, procentinė dalis svyruoja nuo  
49 proc. Portugalijoje iki 80 proc. Norve- 
gijoje.

Lietuvoje dauguma tėvų (92 proc.) teigė, 
jog patarė savo vaikams, kaip saugiai naudotis 
internetu, o 80 proc. domėjosi, ką jų vaikai vei-
kia internete. Tačiau tik pusė tėvų padeda savo 
vaikams, jei jie susiduria su kuo nors internete, 
kas jiems sukelia nerimą. Gali būti, kad tėvai 
nelabai žino, su kuo iš tikrųjų susiduria jų vaikai 
internete,– tokią išvadą daro Lietuvos tyrėjai.  
(EU Kids Online 2020). 

Nors paauglių naudojimasis medijos prie-
monėmis yra normatyvinis informacijos, 
bendravimo, laisvalaikio ir funkcionalumo 
poreikis, tačiau tyrimai rodo, kad labai išaugo 
ir probleminis interneto naudojimas. Laiko-
tarpiu iki COVID-19 pandemijos probleminio 

interneto naudojimo paplitimas vertinamas 
kaip esantis maždaug 6–9,7 proc. (Burkaus-
kas ir kt., 2022). Metaanalizėse, atliktose 
iki COVID-19 pandemijos, apskaičiuota, kad 
interneto žaidimų sutrikimo paplitimas tarp 
paauglių yra 4,6 proc. (Jia Yuin Fam, 2018), 
o priklausomybės nuo interneto – 6,0 proc. 
(Cheng, 2014).

Atsižvelgiant į nerimą keliančius interneto 
naudojimo paplitimo rodiklius visame pasau-
lyje ir vis problemiškesnį žaidimų bei socialinės 
žiniasklaidos naudojimą, tampa aktualus pro-
bleminio interneto naudojimo ir priklausomy-
bės nuo interneto prevencijos pastangų inte-
gravimo į švietimo sistemą poreikis.
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 1. Priklausomybės samprata  
ir formos

Šiuolaikinis žmogus įvairioms jį kamuo-
jančioms problemoms spręsti dažnai pasirenka 
priklausomybę sukeliantį elgesį, kurio spektras 
labai išsiplėtė. Viena iš tokio elgesio formų yra 
„panirimas į internetą“. Šiandien paaugliai yra 
aktyviausi interneto naudotojai, kurie plačiai 
naudojasi šiuolaikinių prietaisų galimybėmis, 
tad nenuostabu, kad tarp vaikų ir jaunimo itin 
daug priklausomybę nuo interneto turinčių 
asmenų.

Priklausomybė – tai toks elgesys, kai asmuo 
siekia pabėgti nuo realybės dirbtinai keisda-
mas savo vidinę psichinę būseną vartodamas 
tam tikras medžiagas arba dėmesį  ilgai fik-
suodamas į tam tikrą veiklą ir siekdamas gauti 
intensyvių emocijų, ypač – malonumą. 

Dėl to egzistuoja ne tik cheminė (rūkymas, 
alkoholizmas, narkomanija, piktnaudžiavimas 
narkotinėmis medžiagomis), bet ir nechemi-
nės – elgesio – priklausomybių (azartiniai loši-
mai, darboholizmas, fanatizmas ir kt.) rūšys.

Interneto atsiradimas paskatino naujas pri-
klausomybės formas: 1) priklausomybę nuo 
kompiuterio; 2) kompulsyvų interneto naudo-
jimą; 3) informacijos perkrovą; 4) seksualinę 
priklausomybę nuo interneto; 5) priklauso-
mybę nuo kibernetinių santykių ir kitas. Tai 
elgesio priklausomybės, nes priklausomybės 
objektu tampa elgesio modelis, o ne psichoak- 
tyvioji medžiaga. 

Taigi priklausomybės nuo interneto feno-
menas apibendrintai reiškia grupę elge-
sio priklausomybių (žaidimų, sekso, meilės, 
bendravimo ir kt.), o internetas yra tik priei-
namiausia ir lengviausia jų įgyvendinimo 
priemonė, bet ne pats priklausomybės objek-
tas. Prieinamumas ir lemia šios priklausomy-
bės paplitimo tarp vaikų ir jaunuolių mastą. 
Galima sakyti, kad atsiradus internetui elgesio 
priklausomybės persikėlė į virtualią erdvę ir 
dėl visuotinės interneto prieigos tapo sunkiai 
kontroliuojamos.

Priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų
Ilgą laiką daugiausiai dėmesio buvo skiriama 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalai ir pri-
klausomybei. 

Priklausomybės nuo psichoaktyvių medžia- 
gų gali pasireikšti kaip psichologinė arba (ir) 
fizinė priklausomybė nuo alkoholio ar kitų 
narkotinių medžiagų vartojimo. Apskritai pik-
tnaudžiavimas priklausomybes sukeliančiomis 
medžiagomis ir priklausomybės pasižymi sun-
kumais norint kontroliuoti vartojimą, kompul-
syviu (įkyriu) įsitraukimu į tų medžiagų varto-
jimą, nepaisant to, kad yra žinomos neigiamos 
to pasekmės. Taip pat atsiranda fiziologinių 
priklausomybės požymių, įskaitant toleranciją 
medžiagai, abstinencijos simptomų atsiradimą 
nutraukus arba sumažinus medžiagos varto-
jimą, siekiant išvengti abstinencijos simptomų 
arba juos sumažinti. 

I. PRIKLAUSOMYBĖ NUO INTERNETO

Priklausomybių nuo psichoaktyvių me- 
džiagų pagrindiniai požymiai:

• Stiprus noras vartoti psichoaktyvias 
medžiagas.

• Nesidomėjimas kitais pomėgiais 
ar interesais, daug laiko skiriama 
medžiagai gauti, vartoti arba atsi-
gauti nuo jos poveikio. Fiziologinės 
abstinencijos būsena (jaučiami abs-
tinencijos simptomai, siekiant ją 
sumažinti, vartojama ta ar panaši 
medžiaga, siekiant išvengti abstinen-
cijos).

• Padidėjusi tolerancija medžiagai, kas  
reiškia, kad organizmas prisitaiko 
prie medžiagos ir norimam povei-
kiui pasiekti reikalingos vis didesnės 
dozės.

• Psichoaktyvios medžiagos vartoja-
mos nepaisant to, kad asmuo žino 
žalingas pasekmes, pvz., sveikatos 
problemos, depresija. 
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Dabartiniai neuropsichologiniai modeliai, aiš-
kinantys priklausomybes, nurodo, kad vartojant 
psichoaktyvias medžiagas vyksta pokyčiai tam 
tikrose smegenų dalyse, ir tai savo ruožtu vei-
kia motyvacinės, emocinės ir kontrolės sistemų 
veikimą. Pasireiškia impulsyvus elgesys, tokia 
emocinė būsena, kuri skatina ieškoti narkotinių 
medžiagų, silpsta kontrolės gebėjimai, siejami 
su priešakinės kaktinės galvos smegenų žievės 
funkcija. 

Elgesio priklausomybės
Priklausomybės gali išsivystyti ne tik nuo 

psichoaktyvių medžiagų, bet ir nuo tam tikro 
elgesio. Tai yra elgesio priklausomybės. Tai gali 
būti, pvz., priklausomybė nuo interneto, soci-
alinių tinklų, kompiuterinių žaidimų, azartinių 
lošimų, sekso, pornografijos ir kt. Tuomet žmo-
gus taip pat turi sunkumų kontroliuodamas 
impulsus ir vengdamas tam tikro savo elgesio. 
Su technologijomis susijusios priklausomybės 
(nuo interneto, pornografijos, socialinių tinklų) 
veda į perteklinį dopamino išsiskyrimą atpildo 
sistemoje. Vykstantys pokyčiai nervų sistemoje 
yra panašūs į priklausomybę nuo psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo.

Galima išskirti tokius žmonėms būdingus 
bruožus, kurie bendrai siejami su priklauso-
mybėmis ir pasireiškia žmonėms įvairių pri-
klausomybių atveju. Tai yra slopinimo disfunk-
cija, impulsyvumas ir polinkis rizikuoti. 
• Slopinimo disfunkcija, arba nepakankama 

elgesio kontrolė. Ji apima pojūčių paiešką, 
rizikų prisiėmimą, suvaržymų neturėjimą, susi-
tarimų nepaisymą, nepakankamą rizikų įverti-
nimą (polinkis susitelkti į atpildą, nepaisant 
net ir bausmių), savireguliacijos sunkumai. 

• Impulsyvumas. Tai yra nepakankamai apgal-
votų ir toje situacijoje pernelyg rizikingų 
veiksmų ėmimasis, polinkis  reaguoti greitai, 
veikti neapgalvotai, nesugebėjimas liautis 
netinkamai elgtis. Nekantrumas, kei reikia 
laukti, siauras dėmesio sutelkimo spektras. 

• Rizikų prisiėmimas. Tai yra žmogui būdin-
gas įsitraukimas į tokį socialiai probleminį 
elgesį, kuris gali suteikti teigiamų pasekmių 
žmogui, bet yra nepriimtinas pagal visuo-
menės normas ir apima galimą pavojaus ar 
žalos sukėlimą. Manoma, kad tai yra dėl trū-
kumų sprendimų priėmimo procese.  

Didėjant informacinių technologijų naudo-
jimui atsiranda ir naujų elgesio priklausomy-
bių rūšių, susijusių su kompiuterio ir interneto 
naudojimu. Vis daugiau plinta ir specialistams 
susirūpinimą kelia priklausomybės nuo inter-
neto, kompiuterinių žaidimų, pornografijos, 
socialinių tinklų naudojimo. Kadangi technolo-
gijas naudoja ir vaikai bei paaugliai, jie taip pat 
neišvengia didelių rizikų patirti neigiamų tech-
nologijų ir interneto naudojimo pasekmių savo 
sveikatai. Problemos gali kilti tiek dėl interneto 
naudojimo trukmės, tiek dėl to, kas veikiama 
internete, pvz,, žiūrima pornografija. 

 2. Priklausomybės nuo  
interneto priežastys

Priklausomybės nuo interneto, kaip ir kitų 
priklausomybių, formavimosi procesas, vaiz-
džiai kalbant, yra paprastas: interneto vartoto-
jas gauna tik teigiamų emocijų, adrenalino, o 
kartu su jomis – galingą malonumo hormono 
„injekciją“  smegenims. Prie laimės pojūčio 
lengva priprasti, taip pat kaip priklausomam 
asmeniui – prie priklausomybės nuo dozės. 
Malonumo hormonas pakeičia visus gyvybiškai 
svarbius žmogaus poreikius. 

Tačiau giluminės priklausomybės nuo inter-
neto priežastys yra kitos. 

Pirmoji grindžiama poreikiu atsikratyti kai 
kurių apribojimų ir veikti be pastangų, todėl 
neatsitiktinai priklausomybę nuo interneto 
turinčio „Aš internete“ pradeda vyrauti prieš jo 
tikrąjį „aš“. 

Antroji priklausomybės nuo interneto prie-
žastis yra nuo interneto priklausomų žmonių 
emocinis paramos poreikis ir interneto kaip 
aplinkos, galinčios suteikti tokią paramą, suvo-
kimas, skirtingai nei realioje socialinėje aplin-
koje, kur tokią paramą gauti daug sunkiau. 
(Voiskounsky, 2004; Dubgorin, 2014; Khusai-
nova et all, 2017).

Taigi iš esmės susiduriame su asmens gebė-
jimu savarankiškai įveikti kasdienybės iššūkius, 
t. y. psichologinio atsparumo klausimu. Gebė-
jimas tvarkytis su kasdienybės stresu yra mini-
mas PSO pateikiamame psichologinės sveika-
tos apibrėžime, o bandymai iš jo „išsivaduoti“, 
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panyrant į kokius nors malonius pojūčius, silp-
nina asmenybę ir kelia pavojų tapti nuo tų 
pojūčių priklausomam. 

Psichikos sveikata – tai psichikos gero- 
vė, kuri leidžia žmonėms susidoroti su 
gyvenimo sunkumais, realizuoti savo 
gebėjimus, gerai mokytis ir dirbti bei 
prisidėti prie bendruomenės gyvenimo. 
Tai neatsiejama sveikatos ir gerovės 
dalis, kuria grindžiami mūsų individu-
alūs ir kolektyviniai gebėjimai priimti 
sprendimus, kurti santykius ir formuoti 
pasaulį, kuriame gyvename. 

https://www.who.int/news-room/ 
fact-sheets/detail/mental-health-
strengthening-our-response

Vaikai ir paaugliai yra labiau nei suaugę 
pažeidžiami technologijų naudojimo, nes jų 
priešakinė kaktinė galvos smegenų žievės sri-
tis, atsakinga už veiksmų kontrolę, dar nėra 
pakankamai išsivysčiusi. Vaikams yra būdinga 
dideli socialiniai lūkesčiai interneto naudoji-
mui, paaugliai yra labiau linkę į rizikingą elgesį, 
ieško naujų patirčių.

Priklausomybė nuo interneto yra labai 
panaši į kitas priklausomybės formas, tačiau 
paaugliai turi didesnę riziką tapti priklausomi 
nuo interneto, ypač socialinų medijų, nes jie 
yra linkę skirti daug dėmesio komunikacinėms 
naujovėms, lengvai keičia tiesioginį bendra-
vimą į virtualų, o tai turi įtakos jų psichinei, fizi-
nei ir socialinei raidai.

Interneto naudojimo spektras – nuo sveiko 
interneto naudojimo iki patologinio elgesio

Internetas šiandien yra neatskiriama žmo-
nių gyvenimo dalis, kuris naudojamas tiek dar-
bui, tiek ugdymo procese, tiek pramogoms. 
Vaikai ir paaugliai taip pat vis daugiau laiko pra-
leidžia prie skaitmeninių technologijų, naudo-
damiesi internetu. Kyla klausimas, kada inter-
neto naudojimas yra sveikas, nedarantis žalos 
vaikui, o kada jis tampa žalingu. Jeigu interne-

tas naudojamas konkrečiu tikslu tinkamą tru-
kmę ir nesukelia diskomforto, yra naudojamas 
daugiau kaip pagalbinis įrankis, o ne tapatumo 
šaltinis, yra aiški takoskyra tarp internetinio ir 
realaus gyvenimo bendravimo, tada tai nekelia 
problemų. Visgi galima sakyti, kad aiškią ribą, 
skiriančią sveiką ir probleminį interneto nau-
dojimą, nėra lengva nubrėžti. Į interneto nau-
dojimą galima žiūrėti kaip į tam tikrą spektrą, 
nuo sveiko link probleminio naudojimo ir net 
priklausomybės nuo interneto ypač tada, kai 
interneto naudojimas tampa besikartojančiu, 
kompulsyviu, nekontroliuojamu. Tad nors skai-
tmeninės technologijos ir jų naudojimas turi 
privalumų, kartu kyla perteklinio jų naudojimo 
rizika, turinti pasekmių. 

 3. Priklausomybės nuo interneto  
samprata

Amerikos psichologų asociacija (APA) pri-
klausomybę nuo interneto apibrėžia kaip elge-
sio modelį, kuriam būdingas besaikis arba 
įkyrus kompiuterio naudojimas, sukeliantis 
įtampą ir žalą. 

Mokslinėje literatūroje analizuojant inter-
neto naudojimo keliamas problemas, nėra 
nusistovėjusios vienos sampratos ir sąvokų var-
tojimo. Probleminis, patologinis interneto nau-
dojimas yra siejamas ir ieškoma jų panašumo į 
obsesinį-kompulsinį sutrikimą, pasižymintį įky-
riomis mintimis ir veiksmais, taip pat jis sieja-
mas su impulsų kontrolės trūkumo sutrikimais, 
dar kiti autoriai daugiau panašumų mato su 
priklausomybių sutrikimais. 

Mokslinius priklausomybės nuo interneto 
tyrinėjimus pradėjo psichologė Kimberly Young 
(1996). Young apibrėžė šią sąvoką, aprašė po- 
žymius ir sukūrė skalę, skirtą šios priklauso-
mybės įvertinimui. Pagal Young priklausomybė 
nuo interneto yra bendras impulsų kontrolės 
sutrikimas, pasižymintis pagrindiniu požymiu – 
sutrikusia kontrole.

Kitaip nei Young, šią problematiką vėliau 
tyrinėję autoriai priklausomybę nuo inter-
neto buvo linkę apibrėžti kaip vieną iš elgesio 
priklausomybės formų. Pagal šią sampratą, 
apskritai, tam tikras elgesys gali sukelti trum-
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palaikio malonumo pojūtį. Ir kai jis ima vesti 
į sumažėjusią to elgesio kontrolę, nepaisant 
neigiamų pasekmių, tas elgesys gali tapti pri-
klausomybe. Interneto naudojimas taip pat yra 
vienas iš tokio galimo elgesio pavyzdžių, kuris 
gali tapti priklausomybe. Elgesio priklausomy-
bių bruožas yra nesugebėjimas atsispirti impul-
sui, potraukiui ar pagunda atlikti veiksmą, kuris 
kenkia asmeniui ar aplinkiniams, joms būdingi 
pasikartojantys elgesio modeliai, kurie sutrikdo 
funkcionavimą kitose srityse. Tuo elgesio pri-
klausomybės yra panašios į medžiagų vartojimo 
sutrikimus. Daugelis žmonių, turinčių elgesio 
priklausomybę, jaučia potraukį prieš  taip elg-
damiesi, kaip ir asmenys, turintys medžiagų 
vartojimo sutrikimų. O elgesys, interneto nau-
dojimas laikinai sumažina nerimą ir sukelia 
teigiamą nuotaikos būseną, panašią į tą, kurią 
sukelia priklausomybę sukeliančių medžiagų 
vartojimas (Grant, 2010). 

Dar kiti autoriai siūlo naudoti tokius termi-
nus kaip „probleminis interneto naudojimas“ 
(Caplan, 2002) ar „patologinis interneto nau-
dojimas“ (Davis, 2001), siekiant apibrėžti per-
teklini ar žalingą interneto naudojimą. Kai kurie 
autoriai šiuos terminus vartoja kaip sinonimus. 

Probleminį interneto naudojimą galima 
apibrėžti kaip tokį interneto naudojimą, kuris 
žmogui sukelia psichologinius, socialinius, aka-
deminius ir (ar) profesinius sunkumus gyve-
nime, toks interneto naudojimas apima kogni-
tyvinius ir elgesio simptomus (Fernandes ir kt., 
2019, Caplan, 2002). 

Patologiniu interneto naudojimu laikomas 
tam tikras interneto naudojimo kognityvinis 
ir elgesio modelis, kuris turi neigiamą poveikį 
kasdieniam gyvenimui. Davis (2001), sukū-
ręs kognityvinį-elgesinį patologinio interneto 

naudojimo modelį, išskyrė du tokio interneto 
naudojimo tipus – spefininį ir generalizuotą. 
Specifinis patologinis interneto naudojimas yra 
tuomet, kai žmogus patologiškai naudoja inter-
netą konkrečiu tikslu, pvz., seksui internetu ar 
internetiniams lošimams. Generalizuotas pato-
loginis interneto naudojimas apibūdina ben-
dresnius elgesio būdus, bendrą, daugiadimen-
sinį perteklinį interneto naudojimą. Tai gali būti 
ir laiko leidimas internete be konkretaus tikslo 
arba su pokalbiais internetu, el. pašto tikrinimu –  
apskritai tai pasižymi daugiau socialiniu laiko 
leidimo internete aspektu. Pagal kognityvinį-el-
gesinį modelį patologinis interneto naudojimas 
kyla dėl probleminių mąstymo aspektų, įsitiki-
nimų, kartu su elgesiu, kurie palaiko arba sti-
prina neadaptyvų atsaką. 

Davis atkreipė dėmesį, kad, viena, būtent 
jau esanti psichopatologija ir gyvenimo stresai 
gali būti kaip rizikos veiksniai, lemiantys pato-
loginio interneto naudojimo atsiradimą. Antra, 
neadaptatyvūs mąstymo ypatumai, žalingi įsi-
tikinimai taip pat leidžia atsirasti patologinio 
interneto naudojimo simptomams – ir tai yra įsi-
tikinimai apie save bei įsitikinimai apie pasaulį. 
Įsitikinimai apie save, vedantys į patologinį inter-
neto naudojimą. Pirma, žmogaus polinkis nuolat 
mąstyti apie problemas, susijusias su interneto 
naudojimu, nesugebant atsitraukti ir susitelkti 
į kitus gyvenimo įvykius. Antra, taip pat tai yra 
mintys, susijusios su abejojimu savimi, žemu 
saviveiksmingumu (žemu tikėjimu savo asme-
nine kompetencija, tuo, kad savo pastangomis 
galima pasiekti norimo rezultato), taip pat nei-
giamu savęs vertinimu. Žmonės su žemu savęs 
vertinimu internetu naudojasi dėl to, kad gautų 
labiau teigiamą atsaką iš kitų saugesniu būdu. 
Žalingi įsitikinimai apie pasaulį gali būti, pvz., 

Priklausomybės nuo interneto požymiai (Dr. Kimberly Young, 1997): 

1. nesėkmingi bandymai kontroliuoti elgesį; 
2. draugų ir šeimos ignoravimas;
3. miego nepaisymas, kad galėtų būti prisijungęs prie interneto ar žaidimo; 
4. nebuvimas sąžiningu su kitais, kai jie klausia apie buvimą internete; 
5. kaltės, gėdos, nerimo ar depresijos jausmas dėl elgesio internete;
6. svorio padidėjimas arba sumažėjimas, nugaros, galvos skausmai, riešo kanalo sindromas; 
7. pasitraukimas iš kitos įdomios veiklos realiame gyvenime.
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„niekas manęs nemyli“, „internetas yra vienin-
telė vieta, kur esu gerbiamas“. 

Davis kognityvinė-elgesinė patologinio inter-
neto naudojimo perspektyva pavaizduota 1 pav.

Remiantis Davis kognityvine-elgesine pers-
pektyva, galima geriau suprasti patologinio 
elgesio intensyvumo tąsą, t. y. vienais atvejais 
elgesys gali būti mažiau probleminis ir turėti 
mažesnių pasekmių žmogaus gyvenimui, o 
kitais atvejais būti daugiau probleminis ir turėti 
skaudesnių pasekmių žmogaus kasdieniam 
gyvenimui, kai tai galima laikyti priklausomybe. 
Patologinis interneto naudojimas būtų maž-
daug vidutiniame interneto naudojimo pro-
blemų diapazone, o priklausomybė nuo inter-
neto galėtų būti priskiriama šio kontinumo 
viršutiniam kraštui, kas reiškia, kad tai turi 
rimtų neigiamų pasekmių gyvenime. 

Šiame leidinyje toliau terminus „probleminis“, 
„patologinis interneto naudojimas“ ir „priklau-
somybė nuo interneto“ vartosime sinonimiškai. 

1 pav. Probleminio interneto naudojimo modelis (adaptuota pagal Davis, 2001)

INTERNETO NAUDOJIMO SPEKTRAS

Priklausomybinis elgesysSveikas interneto naudojimas Probleminis interneto naudojimas

Suvokimo klaidos

Specifinis 
patologinis 
interneto 

naudojimas

Socialinė  
izoliacija ir/ar 

socialinio  
palaikymo stoka

Generalizuotas 
patologinis  
interneto  

naudojimas

Elgesiniai 
probleminio 

interneto 
naudojimo 
simptomai

INTERNETAS

Psichopatologija 
(depresija, 

nerimas, kitos 
priklausomybės)

Užuominos iš aplinkos

 4. Priklausomybės nuo interneto  
požymiai ir jų atpažinimas 

Iki šiol į ligų klasifikavimo sistemas yra įtrau-
kas tik kompiuterinių žaidimų sutrikimas. 

JAV naudojamame Diagnostiniame ir sta-
tistiniame psichikos sutrikimų vadove (angl. 
„Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders“ –DSM-5) nuo 2013 m. įtrauktas ir 
internetinių žaidimų sutrikimas, naujoje 2018 m.  
Pasaulio sveikatos organizacijos išleistoje Tarp-
tautinės ligų klasifikacijos versijoje (TLK-11)  
kompiuterinių žaidimų sutrikimas (angl. 
„gaming disorder“) irgi įtrauktas kaip psichikos 
sutrikimas. Jis apibūdinamas kaip nuolatinis ar 
periodinis žaidimas, kuriam, o ne kitiems užsi-
ėmimams teikiama pirmenybė. Jo simptomai 
apima negebėjimą kontroliuoti žaidimo (jo 
dažnumo, intensyvumo, trukmės); pirmenybės 
teikimą žaidimui; žaidimo tęsimą ar eskalaciją, 
nepaisant neigiamų pasekmių.
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Priklausomybės nuo interneto kriterijai:

(a) Simptomų kriterijai:
Turi pasireikšti abu kriterijai:
• susitelkimas į internetą (galvoja apie 

tai, ką veikė internete arba tai, ką 
vėliau jame veiks);

• atsitraukimas, pasireiškiantis disfo-
riška nuotaika, nerimu, irzlumu ir nuo-
boduliu po kelių dienų be interneto 
veiklos.

Turi pasireikšti bent vienas (ar daugiau) iš 
šių kriterijų :
• tolerancija, ryškus interneto naudo-

jimo laiko ilgėjimas, reikalingas pasi-
tenkinimui pasiekti;

• nuolatinis noras ir (arba) nesėkmingi 
bandymai kontroliuoti, sumažinti ar 
nutraukti naudojimąsi internetu;

• nuolatinis besaikis interneto naudo-
jimas, nepaisant to, kad žinoma apie 
nuolatines ar pasikartojančias fizines ar 
psichologines problemas, kurias grei-
čiausiai sukėlė arba paaštrino naudoji-
masis internetu;

• pomėgių, ankstesnių hobių atsisaky-
mas dėl tiesioginės naudojimosi inter-
netu pasekmės, išskyrus interneto nau-
dojimą;

• naudojimasis internetu kaip pabėgimu 
ar prislėgtos nuotaikos (pvz., bejėgiš-
kumo, kaltės, nerimo) palengvinimu.

b) Atmetimo kriterijus:
besaikis interneto naudojimas nepaaiški-
namas psichoziniais sutrikimais ar bipoli-
niu sutrikimu.

c) Kliniškai reikšmingos žalos kriterijus:
funkcionavimo sutrikdymas (sumažėjęs 
socialinis, akademinis veismingumas), įskai-
tant reikšmingų santykių, darbo, mokymosi 
ar karjeros galimybių praradimą.

d) Eigos kriterijus:
priklausomybės nuo interneto požymiai 
pasireiškia ilgiau nei 3 mėnesius, inter-
netu naudojantis bent 6 valandas per 
dieną (ne darbo ar mokymosi tikslais).

Tačiau kiti probleminio, patologinio inter-
neto naudojimo aspektai ar bendrai priklauso-
mybės nuo interneto kol kas nėra klasifikuoja-
mos kaip psichikos sveikatos sutrikimai, todėl 
iki šiol nėra vieningai apibrėžtų šių problemų 
simptomų, požymių, pagal kuriuos būtų galima 
lengvai atpažinti rizikos grupėje esančius vai-
kus ir nukreipti juos pagalbai. Tačiau šiuo metu 
atliekama daugybė mokslinių tyrimų apie sudė-
tingas netinkamo interneto naudojimo pase-
kmes, todėl tiek pedagogams, tiek tėvams yra 
būtinos žinios ir skalės, kurios padėtų atpažinti 
problemas ir vaikams laiku suteikti pagalbą. 

Taip pat probleminį, patologinį interneto 
naudojimą gali padėti atpažinti šie požymiai:

• įkyrios mintys apie internetą;
• sunkumai valdant laiką, praleistą internete;
• negalėjimas liautis naudotis internetu, inter-

nete praleistas laikas yra ilgesnis nei buvo 
norima;  

• manymas, kad internetas yra vienintelis 
„draugas“. Jausmas, kad internetas yra vie-
nintelė vieta, kur gali gerai jaustis, nepaisy-
damas supančio pasaulio; 

• mąstymas apie internetą neprisijungus prie 
jo, kaip praleisti laiką internete, išleidžiama 
daug pinigų interneto veikloms; 

• atsiranda izoliacija nuo draugų, visas laikas 
skiriamas internetiniams draugams; 

• kaltės jausmas dėl naudojimosi internetu; 
• pradedama meluoti draugams apie tai, kiek 

laiko praleidžiama internete, internetu nau-
dojamasi paslapčia;

•  nors ir supranta, kad tai, ką daro, nėra visiš-
kai socialiai priimtina, negali sustoti; 

• depresiškos nuotaikos, dirglumas kartu su 
atsiribojimu, kai yra nustatomi naudojimosi 
internetu apribojimai; 

• pradedama ignoruoti kasdienes pareigas, 
gali atsirasti miego problemų kartu su mie-
guistumu dieną, vengiama eiti į mokyklą, 
socialinė izoliacija, konfliktai šeimoje, didė-
jantis depresiškumas; 

• ypač nerimą turėtų kelti situacijos, kai inter-
netu naudojamasi ir valgio metu, taip pat 
užmirštama higiena;

Vaikams naudojimasis internetu ne moky-
mosi tikslais daugiau nei 20 valandų per savaitę 
jau gali būti laikomas probleminiu.
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 5. Patologinio interneto 
naudojimo ir priklausomybės  
nuo interneto vertinimui  
skirtos skalės

Siekiant įvertinti patologinio interneto 
naudojimo ir priklausomybės nuo interneto 
pasireiškimą, gali pagelbėti nurodytos skalės. 
Jų yra kelios, jos skirtos pildyti pačiam asme-
niui. Viena jų yra K. Young priklausomybės nuo 
interneto skalė, tinkama naudoti paaugliams. 
Skalė sudaryta iš 20 teiginių, ji vertina kompul-
syvaus interneto naudojimo ypatumus ir elgesį, 
kurie apima kompulsyvumą, priklausomybę ir 
atitrūkimą nuo tikrovės. Klausimai liečia ir pro-
blemas, susijusias su asmeninėmis, užimtumo 
ir socialinio funkcionavimo srityse, kylančio-
mis dėl interneto naudojimo. Autorė nurodo, 
kad skalę gali pateikti ir balus skaičiuoti ne tik 
specialistai, tačiau ją interpretuoti turėtų spe-
cialistai, turintys klinikinį išsilavinimą ir patirtį 
(Young, 2017). 

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad priklausomy-
bės nuo interneto diagnostika atliekama remian-

1  C. A. Loskutova (2004) pažymi, kad priklausomybę nuo interneto turintys asmenys, kaip ir kiti asmenys, kurie yra linkę į kitas priklausomybes, papra-
stai laikosi gynybinių poziciją ir slepia nuo aplinkinių, draugų, šeimos narių, kiek laiko praleidžia internete, ką daro ir kokiose svetainėse lankosi. Jie bijo 
pasmerkimo dėl priklausomybės įgyvendinimo ir suvokia, kad jų veiksmai nėra socialiai aprobuoti. Sumažėja arba išnyksta kritinis priklausomų asmenų 
vertinimas dėl jų elgesio. K. Young (2015) pastebėjo, kad pacientai ankstyvuosiuose gydymo etapuose neigia arba stengiasi sumenkinti piktnaudžia-
vimo internetu problemą, negali iki galo įvertinti pasekmių, kurias gali sukelti realiame gyvenime.

tis klausimynais, kurie remiasi tiesioginiais 
klausimais, skirtais šios priklausomybės rūšies 
psichologiniams požymiams nustatyti, tačiau 
praktika rodo, kad paaugliai stengiasi nuo aplin-
kinių nuslėpti buvimo internete faktą, dažnai jie 
nesuvokia, kiek laiko praleidžia internete, todėl 
diagnostikos rezultatai nėra šimtu procentų pati-
kimi. Atsakydami į tiesioginius klausimus žmo-
nės dažnai slepia savo priklausomybes, pateikia 
socialiai pageidautinus atsakymus. Tą iliustruoja 
liūdnai pagarsėjęs klausimynas paaugliams „Ar 
rūkai?“. Ne kartą įrodyta, kad tokios diagnozės 
veiksmingumas yra menkas. 

E. G. Shubnikova ir kt. pastebėjo ir metodo-
loginius priklausomybės nuo interneto įrankių 
trūkumus: viena vertus, juos parengę moks-
lininkai daro išvadą, kad žmonės, turintys pri-
klausomybę nuo interneto, praranda laiko, kurį 
praleidžia virtualioje realybėje, kontrolę, kita 
vertus, kiekviename iš šių klausimynų paprastai 
pabrėžiami klausimai apie tinkle praleidžiamą 
laiką (E.G. Shubnikova, 2017)1. 

Todėl skalėmis nustatytus rezultatus reikia 
vertinti itin atsargiai, kaip tam tikrą tendenciją, 
o ne kaip fiksuotą diagnozę. 
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Eil. 
Nr. Klausimas Niekada Labai 

retai Kartais Dažnai Labai 
dažnai Visada

1.      Kaip dažnai pastebite, kad naršote 
internete ilgiau nei ketinote? 0 1 2 3 4 5

2.      Kaip dažnai atidedate namų 
ruošos darbus, kad galėtumėte 
ilgiau naršyti internete?

0 1 2 3 4 5

3. Kaip dažnai renkatės interneto 
teikiamas pramogas vietoj 
bendravimo su savo partneriu(-e)?

0 1 2 3 4 5

4. Kaip dažnai susipažįstate su 
žmonėmis internetu? 0 1 2 3 4 5

5. Kaip dažnai jūsų aplinkoje esantys 
žmonės skundžiasi, kad per daug 
laiko praleidžiate internete?

0 1 2 3 4 5

6. Kaip dažnai nukenčia jūsų 
pažymiai ar rezultatai mokykloje 
dėl to, kad per daug laiko skiriate 
naršymui internete?

0 1 2 3 4 5

7. Kaip dažnai tikrinate savo 
elektroninio pašto dėžutę prieš 
pradėdami daryti būtinus darbus?

0 1 2 3 4 5

8.      Kaip dažnai nukenčia jūsų 
darbingumas ar produktyvumas 
dėl naršymo internete?

0 1 2 3 4 5

9.      Kaip dažnai puolate gintis 
ar nutylite, kai kas nors jūsų 
paklausia, ką veikiate internete?

0 1 2 3 4 5

10.   Kaip dažnai bėgate nuo minčių 
apie gyvenimiškas problemas 
galvodami apie internetą? 

0 1 2 3 4 5

PRIKLAUSOMYBĖS NUO INTERNETO TESTAS (YOUNG, 1998),  
SKIRTAS PAAUGLIAMS IR SUAUGUSIESIEMS

Instrukcija
Šią anketą sudaro 20 teiginių. Atidžiai 

perskaitykite kiekvieną teiginį ir pasirinkite 
jums labiausiai tinkantį atsakymą skalėje nuo 0 
iki 5 balų. (0, 1, 2, 3, 4 arba 5). Jeigu atrodo, kad 
tinka du variantai, apveskite pasirinkimą, kuris 

geriausiai atspindi jūsų būklę per pastarąjį 
mėnesį. Prieš žymėdami, atidžiai perskaitykite 
teiginį. Teiginiai yra apie situacijas ar veiksmus, 
kai estate neprisijungę prie interneto, nebent 
yra nurodyta kitaip.
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11.   Kaip dažnai pagaunate save 
nekantraujantį, kada vėl 
prisijungsite prie interneto?

0 1 2 3 4 5

12.   Kaip dažnai nerimaujate, kad 
gyvenimas be interneto būtų 
nuobodus, tuščias ir liūdnas?

0 1 2 3 4 5

13.   Kaip dažnai pykstate ar 
susierzinate, jei kas nors trukdo 
jums naršyti internete?

0 1 2 3 4 5

14.   Kaip dažnai neišsimiegate, nes per 
ilgai naršėte internete? 0 1 2 3 4 5

15.   Kaip dažnai prisimenate internetą, 
kai juo nesinaudojate, ar svajojate 
juo naudotis?

0 1 2 3 4 5

16.   Kaip dažnai pagaunate save 
galvojantį „ dar tik keletą minučių“, 
kai naršote internete?

0 1 2 3 4 5

17.   Kaip dažnai stengiatės praleisti 
mažiau laiko internete, bet jums to 
nepavyksta padaryti?

0 1 2 3 4 5

18.   Kaip dažnai stengiatės nuslėpti, 
kiek laiko praleidžiate internete? 0 1 2 3 4 5

19.   Kaip dažnai pasirenkate praleisti 
daugiau laiko internete vietoj to, 
kad pabūtumėte su draugais / 
artimaisiais?

0 1 2 3 4 5

20.   Kaip dažnai jaučiatės prislėgtas ar 
nervingas, kai nenaršote internete, 
o kai prisijungiate, nuotaika iš 
karto pagerėja?

0 1 2 3 4 5

Bendras priklausomybės nuo inter-
neto balas skaičiuojamas sumuojant visų 
20 klausimų atsakymų balus. Kiekvienas 
punktas vertinamas 5 balų skalėje nuo 
0 iki 5. Didžiausias balas yra 100. Kuo 
didesnis balas, tuo didesnė problema. 

Balų skaičiavimas
0–30 balų     – įprastas interneto naudojimo lygis;
31–49 balai  – lengvas priklausomybės nuo  
                          interneto lygis; 
50–79 balai  – vidutinio sunkumo priklausomybė  
                          nuo interneto;
80–100 balų – sunki priklausomybė nuo interneto.
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Eil. Nr. Teiginiai Niekada Retai Kartais Dažnai Visada

1.      Kai nesu mokykloje, daug laiko praleidžiu 
naudodamasis savo skaitmeniniu įrenginiu 1 2 3 4 5

2. Jaučiu poreikį praleisti daugiau laiko 
naudodamasis savo skaitmeniniu įrenginiu 1 2 3 4 5

3. Jaučiuosi nusivylęs, kai negaliu naudotis 
savo įrenginiu 1 2 3 4 5

4.  Meluoju tėvams, kiek laiko praleidžiu 
naudodamasis savo įrenginiu 1 2 3 4 5

5. Įrenginio naudojimas padeda man 
pamiršti savo problemas 1 2 3 4 5

6. Neleidžiu laiko su savo šeimos nariais, nes 
man labiau patinka naudotis savo įrenginiu 1 2 3 4 5

7.      Vis daugiau laiko praleidžiu prie savo 
įrenginio 1 2 3 4 5

8.      Jaučiuosi nusiminęs, kai manęs prašo 
nustoti naudotis įrenginiu 1 2 3 4 5

9.      Mano tėvai bando sustabdyti arba apriboti 
mano naudojimąsi įrenginiu, bet jiems 
nepavyksta

1 2 3 4 5

10.   Aš mažiau miegu, nes naudoju savo 
įrenginį 1 2 3 4 5

11.   Kai neturiu įrenginio, galvoju apie tai, ką 
su juo veikiu (vaizdo žaidimai, socialiniai 
tinklai, žinutės ir pan.)

1 2 3 4 5

12.   Jaučiuosi nusivylęs, kai negaliu naudotis 
savo įrenginiu 1 2 3 4 5

13.   Kyla problemų su tėvais dėl to, kiek laiko 
praleidžiu naudodamasis savo įrenginiu 1 2 3 4 5

14.   Įrenginio naudojimas yra svarbiausias 
dalykas mano gyvenime 1 2 3 4 5

Instrukcija 
Perskaitęs kiekvieną teiginį, pasirinki vieną 

labiausiai tau tinkantį atsakymo variantą ir jį 

apibrauk. Galimi atsakymų variantai yra nuo  
1 iki 5 balų, kur 1reiškia „niekada“, 2 – „retai“, 
3 – „kartais“, 4 – „dažnai“, 5 – „visada“.

PRIKLAUSOMYBĖS NUO SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKALĖ, 
SKIRTA 9–12 METŲ AMŽIAUS VAIKAMS (HAWI, 2019)
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15.   Naudotis įrenginiu yra maloniau nei 
užsiimti kitais dalykais 1 2 3 4 5

16.   Meluoju savo tėvams apie tai, ką veikiu 
naudodamasis savo įrenginiu 1 2 3 4 5

17.   Negaliu valdyti savo naudojimosi įrenginiu 1 2 3 4 5

18.   Praradau susidomėjimą pomėgiais ar kita 
veikla, nes man labiau patinka naudoti 
savo įrenginį

1 2 3 4 5

19.   Kai nustoju naudoti įrenginį, neilgai trukus 
vėl pradedu juo naudotis

1 2 3 4 5

20.   Aš tikrinu savo įrenginį, kai darau namų 
darbus ar kitus svarbius dalykus

1 2 3 4 5

21.   Jaučiuosi nusivylęs, kai manęs prašo 
nustoti naudotis įrenginiu

1 2 3 4 5

22.   Ginčijuosi su tėvais, kai jie prašo 
nebenaudoti įrenginio

1 2 3 4 5

23.   Išleidžiu per daug pinigų savo įrenginio 
reikmėms

1 2 3 4 5

24.   Jei jaučiuosi blogai, naudodamasis 
įrenginiu pasijaučiu geriau

1 2 3 4 5

25.   Aš ir toliau naudoju savo įrenginį, 
nepaisant to, kad mano pažymiai 
mokykloje vis prastėja

1 2 3 4 5

26.   Naudojimasis įrenginiu yra svarbiausias 
dalykas mano gyvenime 

1 2 3 4 5

Didžiausia galima balų suma yra 125; kuo 
didesnis balas, tuo didesnis priklausomybės 
nuo interneto lygis. Ši skalė apima elgesio 
priklausomybių simptomus ir matuoja tokius 
simptomus:

Susirūpinimas – kai toks elgesys tampa 
svarbiausia veikla gyvenime, dominuojančia 
mintyse ir elgesyje (kl. 1, kl. 11).

Nuotaikos pokyčiai – nuotaika ir subjekty-
vūs jausmai keičiasi įsitraukus į veiklą (kl. 5, kl. 
15, kl. 24).

Tolerancija – norint pasiekti ankstesnį 
poveikį, reikia didesnio aktyvumo (kL. 2, kL. 7).

Atsitraukimo problemos – sumažėjęs arba 
nutrauktas įsitraukimas į šią veiklą yra susijęs 
su nemaloniu pojūčiu ir (arba) fiziniu poveikiu 
(kl. 3, kl. 8, kl. 12, kl. 21).

Konfliktai – su veikla susiję padidėję konf-
liktai tarp asmens ir aplinkinių (tarpasmeninis 
konfliktas) arba individo viduje (intrapsichinis 
konfliktas) (kl. 9, kl. 22).

Atkrytis – polinkis pakartotinai grįžti prie 
ankstesnių veiklos modelių (kl. 17, kl. 19).

Problemos – gyvenimiški poreikiai gali tapti 
nekontroliuojami dėl skaitmeninės priklau-
somybės, pavyzdžiui, miegas, nesantaika su 
tėvais, pinigų valdymas ir akademiniai pasieki-
mai (kl. 10, kl. 13, kl. 23, kl. 25).

Apgaulė – melas tėvams (globėjams) apie 
tai, kiek laiko ir ką veikia naudodamasis skai-
tmeniniu įrenginiu (kl. 4, kl. 16).

Atitolimas – tėvai (globėjai) jaučiasi atskirti 
nuo savo vaikų, dėl ko kyla iššūkių šeimos vie-
novei (kl. 6, kl. 18, kl. 20).

Balų skaičiavimas
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1. Prevencijos ir intervencijos  
sąvokos

Prevencijos sąvoka
Preveñcija (lot. praeventio – prieš įvykį) 

išankstinis kelio užkirtimas, užbėgimas už akių 
kokiam nors, paprastai neigiamam, reiškiniui 
ar įvykiui. (Dabartinės lietuvių kalbos žody-
nas, 2000). Pagal neigiamo reiškinio, kuriam 
siekiama užkirsti kelią, pobūdį, išskiriamos 
nusikalstamumo, savižudybių, korupcijos, nar-
komanijos, alkoholizmo, rūkymo, ligų (profilak-
tika), smurto šeimoje, vaikų patyčių mokykloje 
ir kitos prevencijos rūšys. (Visuotinė lietuvių 
enciklopedija).

Prevencija – plati sąvoka, apimanti įvairias 
intervencines priemones, kuriomis siekiama 
asmenų elgesį koreguoti tam, kad tam tikras 
neigiamas reiškinys neatsirastų, o jei atsirado – 

kad jis sumažėtų ar visai išnyktų.Šiuo aspektu 
prevencija žymi tikslą (kam tai daroma), inter-
vencija – būdą (kaip tai daroma).

Todėl 2017 m. LR švietimo, sporto ir mokslo 
ministerijos parengtos rekomendacijos dėl 
smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 
prevenciją apibrėžia kaip priemones ir būdus, 
kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos 
veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, sti-
printi apsauginius veiksnius. 

Intervencijos sąvoka
Intervencija (lot. interventio – įsikišimas) 

yra tarpdisciplininė sąvoka, Lietuvoje daugiau-
siai vartojama sveikatos apsaugos ir socialinio 
darbo srityse, nusakanti aktyvią atitinkamos 
srities specialistų veiklą (veiksmus, būdus ir 
priemones), kuriais siekiama išsikeltų preven-
cinių tikslų.

Siekiant užtikrinti vaiko gerovę taikoma 

ankstyvoji intervencija – ankstyvas vaiko gero-
vės rizikų identifikavimas ir savalaikės pagalbos 
suteikimas. Šiuo atveju ankstyvosios inter-
vencijos tikslas – suteikti pagalbą anksčiau, 
nei atsiranda problemos. (39) O štai siekiant 
užkirsti kelią priklausomybės nuo psichoakty-
viųjų medžiagų vartojimo atsiradimui yra tai-
koma ankstyvoji intervencija, kuri apibrėžiama 
kaip „psichologinės, socialinės pedagoginės 
pagalbos priemonės, taikomos vaikams po to, 
kai nustatoma, kad jie vartoja psichiką veikian-
čias medžiagas, skirtos skatinti nevartoti šių 
medžiagų.(22) Šioje metodikoje vartojamos abi 
intervencijos sąvokos reikšmės. 

Intervencija švietimo sistemoje
Intervencijos sąvoka į švietimo sistemą 

atėjo iš narkotikų prevencijos srities, 2002 m., 
priėmus Vaikų, vartojančių narkotines, psicho-
tropines, kitas psichiką veikiančias medžia-
gas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašą. 
Jame ankstyvoji intervencija buvo apibrėžta 
kaip metodas, t. y. „Psichologinės, socialinės 
pedagoginės pagalbos priemonės, taikomos 
vaikams po to, kai nustatoma, kad jie vartoja 
psichiką veikiančias medžiagas, skirtos skatinti 
nevartoti šių medžiagų“.

Tačiau kaip funkcionali švietimo sistemos 
sąvoka ji įsitvirtino 2017 m., kai LR Seimas 
nusprendė, kad mokyklos veikla turi apimti ir 
prevencinių programų, skirtų smurto, alkoho-
lio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijai, vykdymą ir tuo tikslu 
priėmė atitinkamus LR švietimo įstatymo 
pakeitimus (19). Šių programų įgyvendinimas 
mokykloje buvo patikėtas Mokyklos vaiko 
gerovės komisijai. Tuo tikslu buvo pakeistas ir 
nauja redakcija išdėstytas Mokyklos vaiko gero-
vės komisijos sudarymo ir jos darbo organiza-
vimo tvarkos aprašas. Jame ir atsirado anksty-

II. NEIGIAMO SKAITMENINĖS APLINKOS 
POVEIKIO VAIKO ASMENYBEI PEDAGOGINĖS 
PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS GALIMYBĖS 
MOKYKLOJE
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vosios intervencijos sąvoka, suformuluota kaip 
Mokyklos gerovės komisijos veiklos principas, 
nusakytas kaip siekis „kuo anksčiau atpažinti 
susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, 
užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuo-
tai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir 
sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams 
(globėjams, rūpintojams) teikimą laiku“. 

Tačiau akademinėje švietimo literatūroje yra 
kiek kitaip. Pvz., specialiojo ugdymo srityje inter-
vencija traktuojama kaip pagrindinė principinė 
veikla, apimanti psichopedagoginių veiksmų 
formas, pasitelkiant medicinos sritį, kurios tiks-
las – įveikti arba palengvinti individo psichinės ir 
(ar) fizinės raidos sutrikimą (sumažinti sutrikimą 
iki minimumo arba visiškai pašalinti sutrikimą ar 
jo pasekmes (17). Visgi LR ŠMS ministro įsakymu 
patvirtintas Specialiosios pedagoginės pagalbos 
asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių 
reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams 
tvarkos aprašas intervencijos kaip specialiojo 
pedagogo veiklos srities ir (ar) pagalbos formos 
neišskiria ir neapibrėžia (37)

Intervencija gali būti suprantama kaip 
mokyklos vadovo, pavaduotojų, moky-
tojų, švietimo pagalbos specialistų ir 
kitų mokyklos darbuotojų (toliau –  
mokyklos darbuotojai) koordinuoti 
veiksmai, nukreipti į priklausomybės 
nuo interneto formavimosi stabdymą, 
taip pat – kaip tam skirta švietimo 
pagalbos priemonių visuma. 

(adaptuota pg. Smurto prevencijos 
įgyvendinimo mokykloje  
rekomendacijos, 2017)

2017 m. LR švietimo, sporto ir mokslo minis-
terijos parengtos rekomendacijos dėl smurto 

2 Pedagoginės intervencijos sąvoką vartojame todėl, kad pedagogikos sąvoka (gr. paidagōgikē < pais, kilm. paidos – vaikas + agōgē – vadovavimas, 
vedimas) pabrėžia aktyvų pedagogo vaidmenį šiame procese.
3 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas „Intervenciją“ apibrėžia tik kaip karinę, politinę ir ekonominę sąvoką ir nusako ją kaip „smurtinį vienos ar kelių 
valstybių įsikišimą į kitos valstybės reikalus, siekiant užgrobti teritoriją, įvesti savo viešpatavimą, įgyti ypatingas privilegijas ir pan.“ (Mokslo ir encik-
lopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2000, p. 215), Visuotinėje lietuvių eciklopedijoje interveñcija (lot. interventio – įsikišimas) laikomas tarptautinės 
teisės pažeidimas, kai viena ar kelios valstybės, panaudodamos ginkluotą jėgą, ekonomines, politines ar kitas priemones, kišasi į kitos valstybės vidaus 
reikalus, kėsinasi į kitos valstybės nepriklausomybę ar suverenitetą.

prevencijos įgyvendinimo mokyklose inter-
venciją linksta apibrėžti kaip pedagoginę vei-
klą (26). Nesvarbu, ar intervenciją suprasime 
kaip veiklą, kaip metodą ar kaip principą, 
prasminis sąvokos suvokimas išlieka tas pats. 
Intervencijos kaip veiklos suprastimi ir yra 
remiamasi šioje metodikoje.

Pedagoginės intervencijos sąvoka
Pedagoginės2 intervencijos sąvoka Lietuvos 

švietimo sistemą reglamentuojančiuose teisės 
aktuose nėra apibrėžta, galimai ir dėl neigiamos 
žodžio „intervencija“ suprasties lietuvių kalboje.3 

Autizmo spektro sutrikimų enciklopedijoje 
sakoma, kad pedagoginės intervencijos tikslas 
yra suteikti mokiniams paramą, reikalingą įgyti 
įgūdžiams, kurių mokoma švietimo sistemoje, ir 
turėtų būti skirtos funkciniams įgūdžiams, akade-
miniams, kognityviniams, elgesio ir socialiniams 
įgūdžiams, kurie turi tiesioginės įtakos vaiko gali-
mybėms įgyti išsilavinimą, formuoti. (2) 

Lietuvos švietimo įstatymas panašiu tikslu 
vartoja neutralesnę švietimo pagalbos sąvoką, ją 
apibrėždamas kaip „mokiniams, jų tėvams (glo-
bėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo 
teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios 
tikslas – didinti švietimo veiksmingumą“. (18)

Taigi tikslo prasme pedagoginės interven-
cijos ir švietimo pagalbos sąvokos sutampa. 
Tačiau šių sąvokų laukai nesutampa savo 
įgyvendinimo būdais (formomis). Skiriasi ir 
suvokimas, kas yra jų adresatas. Pedagoginės 
intervencijos adresatas – mokinys, o švietimo 
pagalbos – visa švietimo bendruomenė, kurią 
sudaro mokiniai, tėvai ir mokytojai.

Pedagoginės intervencijos tipai
Kitų šalių praktikoje (pedagoginė) interven-

cija visų pirma nusako įvairius metodus (vei-
klas) ir jų taikymo kontekstus. JK švietimo sis-
temoje pagrindiniai pedagoginių intervencijų 
tipai švietimo srityje klasifikuojami taip (40):
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Elgesio palaikymo intervencija. Jei vaiko 
elgesys kelia nerimą arba jis turi specialiųjų 
poreikių, kai elgesys įvardijamas kaip pagrin-
dinė sritis, kurioje jam reikia pagalbos, moki-
niai kartu su pedagogais gali imtis elgesio palai-
kymo priemonių.

Bendradarbiavimo intervencija. Grupinės 
intervencijos leidžia mokiniams suprasti naują 
ar esamą dalyko turinį diskutuojant ir dirbant 
grupėse. Taip mokiniai bendradarbiaudami gali 
išklausyti, reaguoti ir apsvarstyti skirtingas ben-
draamžių mintis.

Individuali (akis į akį) intervencija. Paprastai 
individualios intervencinės priemonės skirtos 
mokiniams, kurių pažanga pagrindinėje srityje 
sumažėjo, arba vaikams, turintiems sudėtinges-
nių specialiųjų poreikių, suteikia vaikams gali-
mybę dirbti su mokytoju ar mokytojo padėjėju 
ne klasėje. Šie užsiėmimai suteikia puikią gali-
mybę paspartinti pažangą, tikslingai ir individua-
liai nustatant tikslus. Individualios intervencijos 
dažnai apima du ar tris trumpus užsiėmimus per 
savaitę, kurie paprastai vyksta kas pusmetį.

Intervencija klasėje. Klasėje dažnai taiko-
mos intervencinės priemonės, kuriomis sie-
kiama padėti besimokantiesiems jų klasės 
aplinkoje. Bendradarbiaujant su mokytoju ar 
mokytojo padėjėju, mokiniai pasirenkami dirbti 
su nauja sąvoka ar idėja labiau struktūruotai ir 
palaikant. Klasės intervencijos strategijos daž-
nai sumažina mokinių, kurie nukreipiami toles-
niam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui, 
skaičių.

Socialinė, emocinė ir vaiko gerovės inter-
vencija. Teikiama, kai mokiniai patiria traumą 
ar netektį (dėl to jie gali nenoriai dalyvauti 
mokymosi procese), taip pat, kai mokiniams 
reikia pagalbos psichikos sveikatos ar bendros 
gerovės srityje (socialinės ir emocinės inter-
vencijos suteikia mokiniams saugią erdvę tyri-
nėti savo mintis ir jausmus).

Tarpusavio mokymas. Tarpusavio mokymas 
suteikia galimybę labiau patyrusiam mokiniui 
dirbti su bendraamžiu, kuriam gali kilti sun-
kumų arba kuriam reikia papildomos pagalbos. 
Ši patirtis dažnai naudinga abiem pusėms soci-
aliniu ir asmeniniu požiūriu, o jei ji gerai organi-
zuota, gali turėti ir akivaizdų poveikį pažangai.

Metakognicija (savęs pažinimas) (41) ir 
savireguliacija. Šios intervencinės priemonės 
informuoja mokinius apie tai, kaip mes moko-
mės, ir padeda jiems aiškiau mąstyti apie savo 
mokymąsi. Šiuose užsiėmimuose dažnai dau-
giausia dėmesio skiriama savęs valdymui ir 
vertinimui arba analitiniams įgūdžiams, apžvel-
giamos strategijos, kurias mokiniai gali naudoti 
nustatydami tikslus, stebėdami savo pažangą ir 
apibendrindami mokymąsi. 

Švietimo aplinkoje intervencijos daž-
nai vartojamos apibūdinti tikslingai 
mokymo sesijai, nukrypstančiai nuo 
esamos mokymo praktikos. Interven-
cijos mokyklose gali būti individualios 
arba grupinės. Intervenciją parenka ir 
jos tikslus kruopščiai parengia mokyto-
jas arba mokytojo padėjėjas, remdama-
sis pagrindiniais poreikiais. Intervenci-
jos dažnai naudojamos siekiant padėti 
vaikams, turintiems specialiųjų ugdy-
mosi poreikių.

Daugelis problemų, su kuriomis vaikai 
susiduria mokydamiesi, yra tarpusa-
vyje susijusios. Gali būti, kad vaiko elge-
sys kelia nerimą, o jis atsilieka moksle, 
todėl kiekviena intervencija turi būti 
nukreipta į konkrečius kiekvieno vaiko 
poreikius.

Intervencinės priemonės ugdymo sri-
tyje leidžia mokytojams ir mokytojų 
padėjėjams pašalinti bet kokias vaiko 
pažangos ar pasiekimų spragas. Nusta-
čius poreikį, galima taikyti veiksmin-
gas intervencines priemones, kad būtų 
įveiktos visos vaiko mokymosi kliūtys. 

Kai kurios intervencinės priemonės yra 
tikslinės ir taikomos tam tikroms silpny-
bėms šalinti. Tikėtina, kad šios interven-
cijos bus labiau oficialiai stebimos, kad 
būtų galima stebėti vaiko pažangą, o 
kitos intervencijos yra lankstesnės ir pri-
taikomos atsižvelgiant į besikeičiančius 
mokinio poreikius.
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Prie pedagoginės intervencijos metodų pri-
skiriami ir namų darbai, kurių tikslas yra didinti 
švietimo veiksmingumą.

Ši tipologija akivaizdžiai skiriasi nuo Lietuvos 
švietimo sistemoje esančios švietimo pagalbos 
sąvokos turinio keliais aspektais: klasifikuojama 
atsižvelgiant ir į pagalbos teikimo vietą, ir į 
būdą, ir pagal pagalbą teikiančius asmenis (kuris 
pagal LR Švietimo įstatymą yra siauresnis).

2. Pedagoginės prevencijos  
programos

Akademinėje literatūroje sutinkami požiū-
riai į prevenciją skirstomi pagal dvi apibrėžčių 
sistemas. Caplano (1964) sistemą sudaro: pir-
minė (užkirsti kelią ligos atsiradimui), antrinė 
(sumažinti sergamumą liga) ir tretinė (suma-
žinti nuolatinės sveikatos problemos poveikį) 
prevencijos, pabrėžiant visuomenės sveika-
tos perspektyvą.(1). Gordono (1983) sistemą 
sudaro trys lygmenys: bendroji (skirta plačiam 
gyventojų ratui), atrankinė (skirta subpopulia-
cijoms) ir tikslinė prevencija (orientuota į rizi-
kos arba pažeidžiamus asmenis) (7).

Prevencinės programos, kuriomis siekiama 
spręsti paauglių rizikingo elgesio problemas, 
istoriškai buvo skirtos neturintiems priklauso-
mybės (pirminė prevencija), galimų problemų 
identifikacijai (antrinė prevencija) ir paauglių, 
kurių probleminis elgesys, pavyzdžiui, piktnau-
džiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis ar 
priklausomybės nuo azartinių lošimų, gydymui 
(tretinė prevencija).

Pedagoginės intervencijos programas, skir-
tas spręsti priklausomybės nuo interneto pro-
blemą, galima klasifikuoti pagal tai, ar jomis 
siekiama formuoti asmenų elgesį tam, kad neat-
sirastų priklausomybė nuo interneto (pirminė/
bendroji ar atrankinė prevencija), ar jomis sie-
kiama identifikuoti ir koreguoti asmenų elgesį, 
kad kompulsyvus interneto naudojimas suma-

4  Pvz. Bendroji narkomanijos prevencija (ypač taikoma vaikams ir jaunimui) apima informaciją apie neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
vartojimo žalą ir padarinius, sveikatingumo ugdymą, neigiamų nuostatų dėl šių medžiagų neteisėto vartojimo formavimą ir gyvenimo įgūdžių ugdymą. 
Atrankinė narkomanijos prevencija taikoma asmenims, kurie dar neturi neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo patirties, bet dėl 
neigiamo socialinės aplinkos poveikio gali pradėti jas vartoti, tikslinė – asmenims, kuriems būdinga probleminė elgsena dėl neteisėto narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų vartojimo, bet dar neturintiems priklausomybės požymių, siekiama anksti nustatyti tokius asmenis, motyvuoti juos nevartoti 
šių medžiagų, teikti jiems socialinę ir psichologinę pagalbą.

žėtų ir neatsirastų priklausomybė nuo inter-
neto (antrinė ir tretinė/tikslinė prevencija). 
Dažnai priklausomybės nuo interneto preven-
cijos programa siekiama abiejų tikslų (ir užkirsti 
kelią reiškiniui, ir jį sumažinti).4

Priklausomybės nuo interneto prevencijos 
programos

Priklausomybės nuo interneto prevencija 
į mokyklą dar tik žengia pirmuosius žings-
nius. 2017 m. Švietimo įstatyme nustatant 
pareigą mokykloms vykdyti prevencinę 
veiklą dėmesys buvo sutelktas į smurto ir 
medžiagų priklausomybių prevenciją. Elgesio 
priklausomybių, įskaitant ir priklausomybes 
nuo interneto ar specifines su interneto nau-
dojimu susijusias elgesio priklausomybes – 
lošimų, kompiuterinių žaidimų ar pornografi-
nes priklausomybes – prevencija nei Švietimo 
įstatyme, nei kituose švietimo turinį regla-
mentuojančiuose teisės aktuose (28) nebuvo 
numatyta.

2019 m. Notingemo Trento universiteto 
mokslininkai atliko sisteminę literatūros, skir-
tos priklausomybės nuo interneto prevencijos 
programoms, apžvalgą (14). Šia apžvalga siekta:

• identifikuoti mokyklose vykdomas priklau-
somybės nuo interneto prevencijos pro-
gramas ar protokolus, skirtus paaugliams ir 
taikomus mokyklos kontekste bei ištirti šių 
programų veiksmingumą;

• išryškinti stipriąsias puses, trūkumus ir 
geriausią praktiką, kad, pasinaudojant šių 
tyrimų rekomendacijomis, būtų galima 
parengti naujas iniciatyvas. 

Apžvalga nustatė tokius poreikius, į kuriuos 
reikia atsižvelgti rengiant būsimas priklauso-
mybės nuo interneto prevencijos programas: 
(I) tiksliau apibrėžti klinikinę priklausomybės 
nuo interneto (IP) būklę; 

(i) veiksmingumui vertinti naudoti šiuolai-
kiškesnes psichometriškai patikimas vertinimo 
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priemones (parengtas remiantis naujausiais 
empiriniais pasiekimais); 

(ii) persvarstyti pagrindinį šių prevencinių 
programų rezultatą – laiko naudojimosi inter-
netu mažinimą, nes jis atrodo problemiškas;

(iii) kurti metodologiškai pagrįstas ir įrody-
mais pagrįstas prevencijos programas; 

(iv) sutelkti dėmesį į mokinių įgūdžių 
tobulinimą ir apsauginių bei žalą mažinančių 
veiksnių naudojimą prevencijoje ir 

(v) probleminį interneto naudojimą kaip 
vieną iš rizikingo elgesio formų įtraukti į ben-
dro pobūdžio rizikingo elgesio mažinimo pro-
gramas ir intervencines priemones.

3. Pedagoginės intervencijos  
modeliai, skirti priklausomybės  
nuo interneto prevencijai

Kaip parodė Notingemo Trento universiteto 
apžvalga, priklausomybės nuo interneto pre-
vencijos programos kol kas dar tik žengia pir-
muosius žingsnius į mokyklą, jų metodologija 
šlifuojama, o priemonės testuojamos. Šioje 
metodikoje informaciniais tikslais apžvelgiame 
dvi pilotines priklausomybės nuo interneto 
prevencijos programas, pristatome jų išvadas 
ir panagrinėjame jose siūlomus pedagoginės 
intervencijos modelius. Pirmąja asmens atspa-
rumo formavimo programa, pagrįsta paauglių 
adaptyvių įveikos strategijų ir jų įveikos išteklių 
ugdymu, siekiama pirminės prevencijos tikslų, 
o antrąja, per BASNEF modelio taikymą, sie-
kiama sumažinti priklausomybę nuo interneto, 
t. y. antrinės ir tretinės prevencijos tikslų.

A. Bendro asmens atsparumo formavimas 
kaip priklausomybės nuo interneto  
prevencijos priemonė

Teorinė bazė
E. G. Shubnikova ir kt.(2017) iškėlė klausimą, 

ar pedagoginės prevencijos etape yra prasmė 
rengti atskiras narkotikų vartojimo, nikotino, 
rūkymo mišinių, alkoholio, žaidimų ir interneto 
priklausomybių prevencijos programas, nes 
vienintelis prevencinės pedagoginės veiklos 
tikslas – paauglių ir jaunuolių adaptyvių streso 

įveikos strategijų ir įveikos išteklių, kurie yra 
asmenybės atsparumo pagrindas, formavi-
mas. (11)

Be to, priklausomybės nuo interneto pre-
venciją vykdant kaip atskirą pedagoginės pre-
vencinės veiklos sritį, labai sumažėja jos veiks-
mingumas,  išsiskaido ir specialistų pastangos. 

Todėl jos pasiūlė priklausomybės nuo inter-
neto psichodiagnostiką grįsti paauglių streso 
įveikimo modelių tyrimu ir jų asmeninių ište-
klių išsivystymo lygio analize, o prevencinėje 
pedagoginėje veikloje su paaugliais mokslei-
viais taikyti bendrą asmens atsparumo forma-
vimo programą, pagrįsta paauglių adaptyvių 
įveikos strategijų ir jų įveikos išteklių ugdymu. 
Tai, kad priklausomybės nuo interneto preven-
ciją labiau tikslinga grįsti tam tikrų įgūdžių for-
mavimu, mini ir Notingemo Trento universiteto 
mokslininkų atlikta sisteminė priklausomybės 
nuo interneto prevencijos programų apžvalga.

A. Weinstein (2015) pastebi, kad priklauso-
mybę nuo interneto turintys paaugliai naudoja 
neefektyvias sudėtingų gyvenimo situacijų įvei-
kimo strategijas, jiems dažnai kyla tarpasmeni-
nio bendravimo problemų. Priklausomybę nuo 
interneto galima vertinti kaip pasitraukimo 
(vengimo) strategiją sprendžiant gyvenimo 
problemas ir bėgant nuo savęs. 

Asmeninių išteklių ir adaptyvių elgesio įvei-
kos strategijų reikšmę priklausomybės nuo inter-
neto prevencijai patvirtina psichologų ir nar-
kologų tyrimai. V. A. Loskutova (2004) pažymi, 
kad daugumai pacientų, turinčių priklausomybę 
nuo interneto, būdingas „nesėkmės komplek-
sas“ (žema savivertė, nepasitenkinimas savimi), 
nebrandumas, egocentriškumas, atsakomybės 
stoka, prasti bendravimo įgūdžiai ir saviregulia-
cijos realiame gyvenime stoka.

Streso įveikos modeliai 
Vienas iš streso tyrimų klasikų R. S. Laza-

rus streso įveiką apibūdino kaip procesą, kurio 
metu individas kognityvinėmis ir fizinėmis 
pastangomis siekia suvaldyti jam nepalan-
kią aplinkos įtaką (Lazarus, 1993, 2000, 2006; 
Lazarus and Folkman, 1984). Pagal atliekamas 
funkcijas jis išskyrė du streso įveikos būdus: į 
problemą ir į emocijas orientuotą įveiką. 



2323

Į problemą orientuota streso įveika pasi-
žymi aktyviais individo veiksmais siekiant paša-
linti stresoriaus įtaką. Šiuo atveju iškilusias 
problemas siekiama spręsti keičiant aplinką 
arba save. Į emocijas orientuota streso įveika 
keičia ne objektyvią situaciją, bet jos suvokimą, 
selektyviai atkreipiant dėmesį į tam tikrus fak-
tus, juos tendencingai interpretuojant ir pan. Ši 
įveika mažina stresinės situacijos sukeltą dis-
tresą, palengvina neigiamus emocinius išgyve-
nimus (Lazarus, 2006).

Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad dvi streso 
įveikos strategijos neatspindi visos streso 
įveikos būdų įvairovės. Todėl kartu su į pro-
blemą ir emocijas orientuota strategija kaip 
savarankiška išskiriama vengimo (Parkerand 
Endler, 1992) ir socialinės paramos strategija 
(Amirkhan, 1994). 

Nepaisant daugybės įveikos konceptualiza-
vimo pasiūlymų, nėra sutarimo dėl pagrindi-
nių įveikos kategorijų. Krzysztof Stanisławski 
(2019) pasiūlė įveikos komplekso modelį (angl. 
„Coping Circumplex Model“ – CCM) (12). Jis 
grindžiamas prielaida, kad stresinėse situa-
cijose atsidūrę asmenys susiduria su dviem 
užduotimis: jiems reikia išspręsti problemą ir 
reguliuoti savo emocijas, kurias atspindi dvi 
atitinkamos dimensijos, t. y. problemos įvei-
kimo dimensija ir emocijų įveikimo dimensija. 
Problemos įveikimas ir emocijų įveikimas aiški-
nami kaip bipolinės dimensijos. Svarbu tai, kad 
šios dimensijos apibrėžia erdvę kitoms įveikos 
kategorijoms. Modelyje iš viso yra aštuoni įvei-
kimo stiliai, sudarantys apskritimą: teigiamas 
emocinis įveikimas, efektyvumas, problemos 
sprendimas, susirūpinimas problema, neigia-
mas emocinis įveikimas, bejėgiškumas, proble-
mos vengimas ir hedonistinis atsiribojimas. 

Modelis
G. Didžioji dalis priklausomybės nuo inter-

neto prevencijos tyrimų remiasi informaciniu 
požiūriu, kuris siūlo plėsti paauglių žinias šioje 
srityje ir nesiremia moksleivių asmeninių ište-
klių ir atsparumo ugdymu. Todėl Shubnikova 
E. G. ir kt. pasiūlė konceptualų teorinį psicho-
socialinio streso įveikimo strategijos modelį, 
taikomą priklausomybės nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų prevencijai (Konceptualus paauglių 

2 pav. Įveikos komplekso modelis pagal K. Stanisławski (2019)

Problemos sprendimas
P+

Efektyvumas
P+E+

Susirūpinimas problema
P+E-

Negatyvus 
emocinis įveikimas

E-

Bejėgiškumas
P-E-

Pozityvus 
emocinis įveikimas

E+

Hedonistinis atsiribojimas
P-E+

Problemos vengimas
P-

Streso įveika – tai sąmoningu ar nesą-
moningu pasirinkimu pagrįstas prisi-
taikymas prie aplinkos streso, kuris 
pagerina elgesio kontrolę arba suteikia 
psichologinį komfortą. 

Streso įveikos strategijos – tai sąmo-
ningos strategijos, kuriomis siekiama 
sumažinti nemalonias emocijas. Įveikos 
strategijos gali būti kognityvinės arba 
elgesio, individualios arba socialinės.
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psichosocialinių sutrikimų įveikimo psichopro-
filaktikos modelis, Sirota & Yaltonsky, 2001) 
naudoti bet kokio priklausomybę sukeliančio 
paauglių elgesio prevencijai.

Mokslininkės patikrino šio modelio tinka-
mumą priklausomybės nuo interneto preven-
cijai. Tyrimo metu pirmiausia buvo nustatytas 
paauglių priklausomybės nuo interneto psicho-
diagnostikos lygis ir jų įveikos elgesio modelis 
(nustatymo etapas), tada parengta ir įgyven-
dinta priklausomybių prevencijos pedagoginė 
programa, paremta paauglių atsparumo for-
mavimu (formuojamasis etapas), po interven-
cijos vėl atlikta priklausomybės nuo interneto 
psichodiagnostika ir įvertintas paauglių elgesio 
įveikos modelis, atlikta lyginamoji rezultatų 
analizė (kontrolinis etapas).

Paauglių priklausomybės nuo interneto psi-
chodiagnostikos lygiui nustatyti buvo taikyta  K. 
Young “Priklausomybės nuo interneto” skalė, o 
dominuojančioms elgesio įveikos strategijoms 
nustatyti – „Stresinių situacijų įveikimo inven-
torius (CISS)“adaptuotas pagal T. L. Kriukovos 
metodiką (2007).

 Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad pri-
klausomybės nuo interneto diagnozavimo 

metodas neaptinka tų paauglių, kurie jau turi 
adaptacijos sutrikimo simptomų. Juos tyrime 
padėjo identifikuoti mokinių įveikos elgesio 
strategijų tyrimas.

Tyrėjos apibendrina, kad psichosocialinio 
streso įveikos prevencijos modelio išplėtimas 
visų rūšių priklausomybėms (vieningo mode-
lio taikymas) leidžia neišsklaidyti savo pastangų 
dėl tam tikros prevencijos srities (narkomanija, 
alkoholizmas, rūkymas, priklausomybė nuo 
interneto, azartiniai lošimai) ir pasiekti aukštą 
pedagoginės priklausomybių prevencijos veiks-
mingumo laipsnį ugdymo aplinkoje, remiantis 
paauglių atsparumo formavimu (Šubnikova, 
2013)

Taigi mokinių įveikos elgesio strategijų tyri-
mas CISS gali būti sėkminga pirminės prevenci-
jos priemonė, leidžianti identifikuoti paauglius, 
kurie jau turi adaptacijos sutrikimo simptomų, 
ir taikyti jiems asmens atsparumo formavimo 
programą, siekiant užkirsti kelią priklausomy-
bės išsivystymui (įskaitant ir priklausomybę 
nuo interneto).

B. BASNEF modelio taikymas, siekiant  
sumažinti priklausomybę nuo interneto

Teorinė bazė
Mokinių įveikos elgesio strategijų tyrimas 

gali būti sėkminga pirminės prevencijos prie-
monė, leidžianti identifikuoti paauglius, kurie 
jau turi adaptacijos sutrikimo simptomų, ir 
tikslingai taikyti prevencines priemones, skirtas 
formuoti vaikų ir paauglių adaptacinius mecha-
nizmus, o BASNEF modeliu siekiama antrinės 
ir tretinės priklausomybės nuo interneto pre-

Lyginamosios rezultatų charakteristi-
kos parodė, kad pagal testą „Priklau-
somybė nuo interneto“ yra 54 paau-
gliai, kuriems gresia priklausomybė 
nuo interneto. Tačiau tos pačios gru-
pės elgesio įveikimo strategijų analizė 
parodė, kad yra kur kas daugiau paau-
glių, kuriems būdingi pseudoadaptyvūs 
ir dezadaptyvūs įveikos elgesio mode-
liai (96 mokiniai). Tai reiškia, kad klasėje 
yra paauglių, kuriems būdingų priklau-
somybę sukeliančių asmenybės simp-
tomų, tačiau nebuvo galima jų nustatyti 
pagal testą „Priklausomybė nuo inter-
neto“. Akivaizdu, kad arba jiems vystosi 
kitokio pobūdžio priklausomybę suke-
liantis elgesys, arba jie slepia ar kontro-
liuoja savo elgesio virtualioje realybėje 
charakterį.

BASNEF – įsitikinimų, požiūrių, subjek-
tyvių normų ir įgalinančių veiksnių 
akronimas – yra išsamus ir visapusiškas 
modelis, taikomas elgesiui tirti, pokyčio 
planams pasiūlyti ir apibrėžti veiksnius, 
turinčius įtakos asmenų sprendimų pri-
ėmimui. Nuo modelio sukūrimo jis buvo 
sėkmingai ir plačiai pritaikytas prakti-
koje, pradedant nuo gydymo laikymosi 
iki sveikos mitybos įgūdžių formavimo.
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vencijos tikslų, t. y. pakeisti jau susiformavusį 
nepageidaujamą elgesį.

BASNEF yra vienas iš modelių, kuris naudo-
jamas tiriant, nustatant ir formuojant naują 
elgesį visuomenėje. Šį modelį 1988 m. sukūrė 
Johnas Hubly (1988), kurio tikslas buvo tirti 
elgesį ir planuoti pokyčius, taip pat nustatyti 
tuos veiksnius, kurie daro įtaką asmenų spren-
dimų priėmimui (8). Jis pastebėjo, kad, kalbant 
apie visuomenės sveikatinimo programas, grįs-
tas žinių perteikimu, neveikia, nes bendruome-
nės nariai ignoruoja patarimus ir toliau neven-
gia žalingo elgesio, net jei žino, kad jis žalingas. 
Ir tai susiję ne vien su bendruomenės įsitikini-
mais ar nenoru keistis, bet ir su tuo, kad sveika-
tinimo programa pateikia neaktualią informa-
ciją, skatina nerealius pokyčius, adresuota ne į 
tuos žmones ir naudoja netinkamus metodus. 
Elgesio formavimas reikalauja ne tik atsižvelgti 
į elgesio pobūdį, bet ir į jo raiškos kontekstą: ne 
tik į tai, kaip reikia elgtis, bet ir į tai, kas turi kaip 
elgtis ir kada. 

BASNEF modelis, siekdamas koreguoti ati-
tinkamą elgesį, remiasi ne tik žinių perteikimu, 
bet ir dirba su vidinių nuostatų ir numatomos 
elgesio kontrolės formavimu, atsižvelgdamas į 
subjektyvias normas ar įgalinančius faktorius. 
Todėl Gholamian B. ir kt. (2019) nuomone, yra 
tinkama šio modelio konstruktus panaudoti 
kaip tinkamą pagrindą rengiant švietimo inter-
vencijas, darančias įtaką mokinių priklauso-
mybę nuo interneto sukeliančiam elgesiui (5). 

Gholamian  B. ir kt. atliko tyrimą, norėdami 
patikrinti BASNEF modelio veikimą praktikoje, 
siekiant sumažinti perteklinį internto naudo-

jimą tarp paauglių. Atliktas tyrimas atskleidė, 
kad BASNEF ir su juo susiję konstruktai yra tin-
kama sistema ugdymo intervencijoms kurti, 
siekiant sumažinti pernelyg intensyvų mokinių 
naudojimąsi internetu. Taikant šį modelį gali 
būti sukurta kognityvinė ir intelektinė sistema, 
daranti įtaką mokinių naudojimosi internetu 
elgsenai.

Modelis
Vienas iš BASNEF konstruktų – keisti moki-

nių vidines nuostatas į perteklinį naudojimąsi 
internetu. Šiuos konstruktus galima įtvirtinti 
grupinių diskusijų metu, naudojant vaidmenų 
žaidimus ir taikant modeliavimą. Klausimų ir 
atsakymų sesijos leidžia mokiniams išreikšti 
savo idėjas ir įsitikinimus. Šių užsiėmimų metu 
mokiniai gali įsitikinti, kad pernelyg intensyvus 
naudojimasis internetu turi daug fizinių ir psi-
chologinių pasekmių.

Kitas konstruktas yra įgalinantys veiksniai. 
Tinkamų laisvalaikio ir sporto priemonių užti-
krinimas, darbo ir pramogų mokiniams kūri-
mas bei profesinis saugumas gali užkirsti kelią 
jaunimo priklausomybei nuo interneto. Kaip 
parodė Bangladeše atliktas tyrimas  (Islam 
MA, Hossin MZ. 2016)  bendruomenėje pla-
čiai paplitusi priklausomybė nuo interneto yra 
susijusi su dideliu jaunimo nedarbu,  profesinio 
saugumo nebuvimu. 

Elgesio kontrolė yra dar viena iš BASNEF 
konstruktų, kuris gali būti veiksmingas maži-
nant mokinių priklausomybę nuo interneto. 
Kai kurie veiksniai, tokie kaip aktyvesnis ben-
dravimas ir socialinė sąveika, didesnis socialinis 

Šis kvazieksperimentinis tyrimas buvo atliktas su 120 Šahrekordo vidurinės mokyklos moks-
leivių (vakarų Iranas), kurios buvo priklausomos nuo interneto. Dalyvės atsitiktine tvarka 
buvo suskirstytos į dvi grupes: kontrolinę ir intervencinę. Duomenims rinkti prieš interven-
ciją ir po jos buvo naudojamas standartinis Jang priklausomybės nuo interneto ir BASNEF 
tyrėjų sukurtas klausimynas. Edukacinė intervencija motinoms buvo vykdoma vieno užsiė-
mimo metu (kaip svarbiausiai subjektyviai normai), o mokinėms – dviejų užsiėmimų metu. 
Šis metodas buvo pagrįstas BASNEF konstruktu. Po švietimo intervencijos intervencinės gru-
pės žinių, požiūrio, subjektyvių normų, suvokiamos elgesio kontrolės ir įgalinančių veiksnių 
vidurkiai reikšmingai skyrėsi nuo kontrolinės grupės. Intervencinėje grupėje taip pat nustaty-
tas reikšmingas sumažėjimas, kalbant apie naudojimąsi internetu (pagal laiką).
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vertybių pripažinimas ir mokinių savigarba, gali 
sumažinti jų naudojimąsi internetu. Šis sumaži-
nimas gali būti pasiektas kontroliuojant ir pla-
nuojant interneto naudojimą gerai suplanavus 
savaitės tvarkaraštį.

Kitas BASNEF konstruktas yra subjektyvios 
normos. Tokie dalykai kaip socialinė parama ir 
saugumo jausmas šeimoje bei draugų aplinkoje 
gali užkirsti kelią pernelyg intensyviam inter-
neto naudojimui. Europinis tyrimas „EU Kids 
Online“ (Šmahel ir kt., 2020) parodė, kad visgi 
tėvai išlieka svarbiausia subjektyvia norma for-
muojant atitinkamą vaikų elgesį. Namų aplin-
koje vaikas jaučiasi saugiausiai, būtent į tėvus 
ir draugus vaikas dažniausiai kreipiasi susidū-
ręs su neigiama skaitmenine patirtimi (42). 
Tyrimas, atliktas Jordanijoje (Yousef Atoum P, 
Al-Hattab L. (2015), parodė, kad paauglių pri-
klausomybė nuo interneto yra maža. Priežastis 
ta, kad jų motinos kontroliuoja ir priežiūri vaikų 
naudojimosi internetu valandas ir išlaidas.

4. Neigiamo skaitmeninės 
aplinkos poveikio prevencija 
mokykloje

Pagal LR Švietimo įstatymą, valstybinės 
švietimo politikos formavimas yra LR Seimo 
kompetencija, o LR švietimo, sporto ir mokslo 
ministerija, nors ir dalyvauja švietimo politikos 
formavime, labiau yra atsakinga už jos vyk-
dymą ir užtikrinimą.  Kitaip tariant, apsispren-
dimas, ar tokia prevencija mokykloje yra reika-
linga, kokią kryptį ji turėtų įgauti, ar tikslinga 
neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio pre-
venciją išskirti kaip atskirą prevencijos rūšį, ar 
geriau ją įgyvendinti bendros priklausomybių 
prevencijos programos kontekste, yra įstatymo 
leidėjo prerogatyva. 

Tačiau kaip konkrečiai prevencija bus vyk-
doma, t. y. prevencijos formos ir būdai, pri-
klauso nuo LR švietimo, sporto ir mokslo 

BASNEF modelio taikymas priklausomybės  
nuo interneto prevencijai

Vidinės nuostatos: 
moksleivių įsitikinimų  

apie internetą ir jo 
naudojimą formavimas 

Subjektyvios normos: 
rekomendacijos 

moksleiviams svarbiems 
asmenims dėl tinkamo 
interneto naudojimo 

Elgesio intencija: 
tinkamai  

naudojamo  
interneto  

teikiama nauda

Elgesys:  
tinkamas interneto 

naudojimas, 
pasireiškiantis 

trumpesniu interneto 
naudojimo laiku ir 

mažesne žala

Įgalinantys faktoriai:  
reikiamų tinkamo interneto 

naudojimo įgūdžių turėjimas, 
alternatyvios laisvalaikio formos 

Pav. 3. BASNEF modelio taikymas priklausomybės nuo interneto prevencijai  
(adaptuota pagal J. Hubley (1988)
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ministerijos, kurios kompetencijoje yra for-
maliojo švietimo bendrojo ugdymo ir mokymo 
turinio nustatymas. Tuo tikslu ji tvirtina pradi-
nio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų 
aprašus, bendrąsias programas, ugdymo ir 
mokymo planus.

2017 m. LR Seimas nusprendė, kad mokyklos 
veikla turi apimti ir prevencinių programų, 
skirtų smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijai, 
vykdymą ir tuo tikslu priėmė atitinkamus LR 
Švietimo įstatymo pakeitimus (19). 

Remiantis LR Švietimo įstatymu galima 
išskirti tokias prevencijos mokykloje formas:
• bendrąją prevenciją;
• specialiąją prevenciją;
• individualiąją prevenciją.

Bendroji prevencija mokykloje vykdoma 
dviem būdais: 

a) per saugios aplinkos mokykloje kūrimą;
b) per prevencijos programų mokykloje įgy- 

           vendinimą.

Saugios skaitmeninės aplinkos mokykloje 
kūrimas

Pagal LR Švietimo įstatymą, mokykla privalo 
besimokantiems asmenims užtikrinti sveiką, 
saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos 
apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. 
Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūri-
mas pagal įstatymą yra patikėtas Mokyklos 
vaiko gerovės komisijai.  Mokyklos vaiko gero-
vės komisijos sudarymo ir jos darbo organiza-
vimo tvarkos aprašas (32) apibrėžia jos paskirtį: 
„Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi 

Pav. 4. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų priedas

PREVENCINĖ VEIKLA

Saugi aplinka yra palanki mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi. 
Psichologinio mokinių atsparumo galimam neigiamam socialinių rizikų poveikiui stiprinimas. 

Prevencinių programų 
pasirinkimas 
ir diegimas

Naudojimosi skaitmeninėmis 
technologijomis taisyklių (režimo) 

mokykloje įdiegimas

Mokyklos 
veikla ir

valdymas

Socialinių 
ir emocinių 

kompetencijų 
ugdymas

Pozityvaus 
mokyklos 

mikroklimato 
kūrimas

Mokinių 
pozityvių 
vertybių 

formavimas

Tėvų 
įtraukimas/ 
įsitraukimas

SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMO KOMPONENTAI
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aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 
savijautą, brandą, individualias vaiko galimy-
bes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei 
pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias 
funkcijas.“ Tuo tikslu ji:

• reguliariai atlieka mokyklos mokymosi aplin-
kos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės 
narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko 
gerove susijusių aspektų analizę;

• rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato 
kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu;

• koordinuoja prevencijos ir intervencijos 
priemonių įgyvendinimą; 

• teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl sau-
gios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikri-
nimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, 
prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, 
kitų su vaiko gerove susijusių aspektų (32).

Remiantis Smurto prevencijos įgyvendini- 
mo mokyklose rekomendacijomis (26), galima 
išskirti saugios aplinkos mokykloje kūrimo 
komponentus:

• mokykla ir jos valdymas;
• socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas;
• pozityvaus mokyklos mikroklimato formavi-

mas;
• mokinių pozityvių vertybių formavimas (pre-

vencinių programų pasirinkimas ir diegimas);
• tėvų įtraukimas (įsitraukimas).

Švietimo įstatymas konstatuoja, kad spe-
cialieji ugdymosi poreikiai, t. y. pagalbos ir 
paslaugų ugdymo procese reikmė, gali atsirasti 
ir dėl nepalankių aplinkos veiksnių. (Įstatymo 
2 straipsnio 26 p.).  Vienas iš nepalankių aplin-
kos veiksnių yra nesaugi, neigiamą poveikį vaiko 
asmenybei ir fizinei, psichinei bei socialinei rai-
dai daranti skaitmeninė aplinka. Kadangi nepa-
lankių aplinkos veiksnių mažinimas yra viena iš 
Mokyklos vaiko gerovės komisijos funkcijų, taigi 
į jos kompetenciją patenka ir neigiamos skai-
tmeninės aplinkos poveikio vaikui prevencija. 

Prevencinių programų vykdymas
Švietimo įstatymas kaip pagrindinę bendro-

sios prevencijos įgyvendinimo formą numato 
prevencinių programų vykdymą, už kurių 

įgyvendinimą yra atsakinga Mokyklos vaiko 
gerovės komisija.

Švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas 
kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent 
vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir 
emocines kompetencijas ugdančioje preven-
cinėje programoje, apimančioje smurto, 
alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 
gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas 
švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 
rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgy-
vendinimo mokyklose.

Pagal Švietimo įstatymą, prevencinė pro-
grama – planingų ir sistemingų priemonių, 
padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir 
aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos 
veiksnių įtaką, visuma. 

Specialioji prevencija
Švietimo įstatymas kaip atskirą darbo 

barą specifiškai išskiria smurto prevenciją 
mokykloje, nustatydamas apsaugos nuo 
smurto mokykloje priemones. (Įstatymo 2 str. 
251 p., 231 ir 232 str.)

Įgyvendindama LR Seimo valią stiprinti 
smurto prevenciją mokykloje, LR švietimo, 
sporto ir mokslo ministerija parengė rekomen-
dacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo 
mokyklose(26). Kiek vėliau, atsižvelgdama į 
Seimo sprendimą užtikrinti efektyvesnę smurto 
artimoje aplinkoje prevenciją ir įgyvendindama 
jo pasiūlymą (21), parengė ir patvirtino reko-
mendacijas mokykloms dėl smurto artimoje 
aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą 
smurtą artimoje aplinkoje (27).  Rekomendaci-
jose aprašomos smurto (fizinio, psichologinio, 
seksualinio, nepriežiūros) prieš vaiką pasekmės 
vaiko fizinei, psichikos, dvasinei, moralinei ar 
socialinei sveikatai ir raidai, pateikiami smurto 
atpažinimo kriterijai, taip pat nustatomi priva-
lomi mokyklų darbuotojų veiksmai įtarus, kad 
vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje 
bei nustatoma jų seka.

Individualioji prevencija
Švietimo įstatymas nenumato specifinių 

skaitmeninės aplinkos poveikio vaikui pre-
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vencijos priemonių. Tačiau kadangi viena iš 
įstatyme nurodytų smurto rūšių yra patyčios 
kibernetinėje erdvėje5, kurių užkardymo prie-
monė yra pranešimas apie patyčias kiberneti-
nėje erdvėje ar kitą draudžiamą bei ribojamą 
skleisti viešąją informaciją. Ši smurto užkar-
dymo forma aktuali ir kalbant apie apsaugą 
nuo neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio, 
nes jis pasireiškia ir patyčiomis kibernetinėje 
erdvėje, ir draudžiamos ar ribojamos skleisti 
viešosios informacijos prieiga.

5. Neigiamo skaitmeninės  
aplinkos poveikio prevencijos 
įgyvendinimo būdai

Pagal Švietimo įstatymą, Švietimo, sporto ir 
mokslo ministerija yra įgaliota kas dveji metai 
atnaujinti ir iki einamųjų metų kovo 1 dienos 
tvirtinti bendruosius ugdymo planus Juose 
dviem metams į priekį yra numatomi bendrieji 
reikalavimai ugdymo programų įgyvendini-
mui (ugdymo turinio formavimui ir ugdymo 
proceso organizavimui) (28). Be kitų dalykų, 
bendruosiuose ugdymo planuose nurodoma ir 
kaip bus įgyvendinama prevencinė programa, 
ugdanti mokinių socialines ir emocines 
kompetencijas, apimanti smurto, alkoholio, 
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos 
skatinimą (BUP  16.8.4 p.). Pagal LR Švietimo 
įstatymo 43 straipsnio 11 d. švietimo įstaiga 
privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 
nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje pre-
vencinėje programoje. Ši programa gali apimti 
ir neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio 
prevenciją.

Bendrieji ugdymo planai konkrečiai nurodo, 
kad smurto prevencija mokykloje įgyvendi-

5  „Patyčios kibernetinėje erdvėje – patyčios iš kito asmens naudojantis informacinėmis technologijoms ir (ar) informacinės visuomenės informavimo 
priemonėmis, siekiant įbauginti tą asmenį, pakenkti jo reputacijai ar kitokiu būdu jį pažeminti, neatsižvelgiant į tai, ar patyčių informacija siunčiama 
asmeniškai, ar paskleidžiama neapibrėžtam gavėjų skaičiui“ ( LR Švietimo įstatymo 251 straipsnio 2 p.)
6  LR Vyriausybė yra patvirtinusi Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos 
aprašą (22). Nors jo įgyvendinimas turi prevencinį efektą, tai nėra psichotropinių medžiagų prevencijos mokykloje rekomendacijos.
7  LR Švietimo įstatymas „formos“ ir „būdo“ sąvokas vartoja kaip sinonimus. Pvz., LR Švietimo įstatymas, apibrėždamas mokymosi formą, sako, kad tai 
yra švietimo teikėjo siūlomas ir asmens pasirinktas mokymosi organizavimo būdas (2 str. 16 d.) Metodikoje „formos“ ir „būdo“ sąvokos nėra tapatina-
mos. Būdas (ko nors buvimo, reiškimosi, darymo, veikimo rūšis) yra tam tikrą mokymosi formos (daikto pavidalas; daikto, reiškinio, vyksmo sandaros 
organizavimo, reiškimosi būdas) įgyvendinimo variantą nusakanti sąvoka.

nama vadovaujantis specialiomis smurto pre-
vencijos įgyvendinimo mokyklose rekomen-
dacijomis. Panašių rekomendacijų, skirtų kitų 
sričių prevencijai (pvz., alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo), nėra.6

Pagal Bendruosius ugdymo planus, moky-
kla gali pati pasirinkti prevencinės programos 
įgyvendinimo formas ir būdus (BUP 21 p.).7 
Remiantis bendraisiais ugdymo planais, nei-
giamo skaitmeninės aplinkos poveikio preven-
cija mokykloje gali turėti tris formas:

1. Neigiamo skaitmeninės aplinkos povei-
kio prevencijos turinys mokykloje gali būti 
inkorporuotas į konkrečios klasės dalykų 
turinį;

2. Įgyvendinamas per neformaliojo vaikų švie-
timo veiklas;

3. Įgyvendinamas per bendrą prevencijos 
programą.

Nuo 2023–2024 mokslo metų Lietuvos 
mokyklose bus pradedama palaipsniui įgyven-
dinti Gyvenimo įgūdžių bendroji programa (29).  
Šios bendrosios programos tikslas – sudaryti 
galimybę kiekvienam mokiniui nuosekliai ugdy-
tis gyvenimui svarbius įgūdžius, tarp jų ir sociali-
nius, emocinius įgūdžius bei gebėjimus, sveikos 
gyvensenos nuostatas. (GĮP 7 p.)  Įgyvendinant 
Programą ugdomos tam tikros mokinių kompe-
tencijos, tarp jų ir skaitmeninės kompetencijos 
(GĮP 10 ir 18 p.) Atsižvelgiant į tai, kad bet kokio 
neigiamo, asmenį žalojančio elgesio prevenciją 
tikslinga grįsti tam tikrų įgūdžių formavimu (E. 
G. Shubnikova ir kt., 2019) (11),  yra siūlytina 
būtent šia programa įgyvendinti ir priklauso-
mybės nuo interneto prevenciją. Juo labiau kad 
tam yra tinkamas ir šios programos dizainas.

Priklausomybės nuo interneto prevenciją 
galima įgyvendinti ir per neformaliojo vaikų 
švietimo veiklas (30), ją finansuojant iš valsty-
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bės ar savivaldybių biudžetų lėšų.8 Šios veiklos 
įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švie-
timui skirtas valandas, numatytas Bendrųjų 
ugdymų planuose.9 

Jei mokykla apsisprendžia priklausomybės 
nuo interneto prevenciją įgyvendinti bendros 
prevencijos programos rėmuose, tai bendro-
sios ugdymo gairės rekomenduoja šiai pro-
gramai įgyvendinti skirti papildomą ugdymo 
laiką, t. y. panaudoti mokinio ugdymo porei-

8 Pagal Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo 2 p. NVŠ programos gali būti 
finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, jei jos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytą neformaliojo vaikų švietimo 
(toliau – NVŠ) programų paskirtį, <...> ir apraše nustatytus bendruosius Programų kriterijus (3 p.).
9 Pagal 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus, pradinio ugdymo 
programoje neformaliam švietimui skirtos 8 (280 min.) pamokos (2 pamokos per savaitę 1–4 klasėse) (BUP, 75 p.), viduriniojo ugdymo programoje – 
407 pamokos per mokslo metus (259 pamokos 5–8 klasėse, 148 pamokos I–II gimnazijos klasėse) (BUP 109 p.), Vidurinio ugdymo programoje – 210 
valandų per dvejus metus) (BUP, 129 p.).

kiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtas 
pamokas. 

Bendrosios ugdymo gairės numato tokius 
prevencinės programos įgyvendinimo būdus:

A) Skiriant papildomą modulį, pritaikytą kon-
krečios klasės mokiniams;

B)  Skiriant papildomą pamoką;
C) Kitais mokyklos pasirinktais būdais (projek-

tinė veikla).

MOKYKLA PASIRENKA PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO FORMAS IR BŪDUS

Prevencijos turinys gali būti integruojamas 
į Gyvenimo įgūdžių dalyko programos turinį

Skiriamas papildomas  
modulis (pritaikytas konkrečios 

klasės mokiniams)

Panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 
mokymosi pagalbai skirtas pamokas

Įgyvendinama per neformaliojo 
vaikų švietimo veiklas

Skiriama 
papildoma pamoka 

Kitais mokyklos pasirinktais 
būdais (projektinė veikla) 

Per bendrą prevencijos programą

NEIGIAMO SKAITMENINĖS APLINKOS POVEIKIO 
PREVENCIJOS ALGORITMAS



3131

Nesvarbu, koks yra pasirinktas prevencinės 
programos įgyvendinimo būdas, turi būti užti-
krinamas programos nuoseklumo įgyvendi-
nimo principas, siekiant jose numatytų kompe-
tencijų ugdymo.10

Pagal Psichologinės pagalbos teikimo tvar-
kos aprašą (33), už prevencinių priemonių bei 
programų rengimą ir įgyvendinimą mokykloje 
yra atsakingas mokyklos psichologas. (PPTT 
aprašo 11 p. 4 d.).

Bendrosios ugdymo gairės įgalina tam tikrus 
prevencijos programos keliamus uždavinius 
įgyvendinti pasinaudojant Kultūros paso tei-
kiamomis galimybėmis (24), tam panaudojant 
pamokas, skirtas vaikų kultūriniam ugdymui. 
Pagal Bendrojo ugdymo gaires, į Mokyklos 
ugdymo planą, atsižvelgiant į mokyklos kon-
tekstą, įtraukiamos pamokų / dienų skaičius, 
skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, 
kūrybinei veiklai (BUG 16.9. p.). Kultūros paso 
paslaugos (pvz., „Edukacija ir kūrybinės dirb-
tuvės RINGAS – dėklas klasės mokinių telefo-
nams“, „KLIK galia: elgesio internete kultūra“) 
leidžia šią platformą panaudoti skaitmeninės 
higienos (kultūros) ugdymui, tačiau negali 
atstoti nuoseklios prevencijos programos įgy-
vendinimo.

10 Tiek integravimas į GĮP, tiek prevencijos programos įgyvendinimas per neformaliojo švietimo veiklas turi užtikrinti nuoseklumą (pvz., vienas iš NVŠ 
programos kriterijų yra jos nuoseklumas, todėl minimali NVŠ programos trukmė – 48 akademinės valandos).

Neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio 
prevencijos įtraukimas į ugdymo planą

Pagal bendrąsias ugdymo gaires prevencinės 
programos įgyvendinimas (jos formos ir būdai) 
turi atsispindėti mokyklos ugdymo plane.(BUG 
16 p.). Jei rengiant planą yra apsisprendžiama 
prevencinę programą įgyvendinti per neforma-
lųjį švietimą, mokyklos ugdymo plane turi būti 
konkrečiai nurodoma neformaliojo vaikų švie-
timo programa, kuria bus siekiama įgyvendinti 
prevencinės programos tikslus, ir kaip jos įgy-
vendinimas bus organizuojamas. Jei mokykla 
vykdys atskirą prevencinę programą ir tam skirs 
papildomą pamoką ar modulį, plane privalu 
nurodyti, kad tam bus naudojamos pamokos, 
skirtos veiklos mokinio ugdymo poreikiams ir 
mokymosi pagalbai teikti. 

Mokyklos ugdymo planą, kuriame aprašo-
mas mokykloje vykdomų programų per dvejus 
mokslo metus įgyvendinimas, rengia mokyklos 
vadovo įsakymu sudaryta darbo grupė. Grupės 
darbui vadovauja mokyklos vadovas ar jo įga-
liotas asmuo.(BUG, 15 p).

Pagal Bendrąsias ugdymo gaires, Mokyklos 
steigėjas, savininkas ar savininko teisėmis 
veikianti institucija gali pasiūlyti mokyklos 
ugdymo plano aktualius turinio aspektus, struk-

Gyvenimo įgūdžių 
programos 

įgyvendinimas  
(16.1)

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

Prevencinės  
programos 

įgyvendinimas  
(16.8.4)

Neformalaus  
vaikų švietimo 

programos  
(16.5)

MOKYKLA NUMATO NEIGIAMO SKAITMENINĖS APLINKOS 
POVEIKIO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO FORMĄ
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tūrą ir formą, taigi ir atsižvelgiant į mokyklos 
kontekstą pasiūlyti, kaip įgyvendinti prevencinę 
programą. 

Mokykla yra ne tik švietimo įstaiga, bet ir 
bendruomenė, kurios nariai vienijami mokymo 
santykių ir bendrų švietimo tikslų (Įstatymo 2 d. 
13 p.), be to, norint sėkmingai įgyvendinti pre-
vencinę programą, bus reikalingas tėvų ben-
dradarbiavimas, todėl yra rekomenduotina dėl 
programos įgyvendinimo formos ir būdo pasi-
rinkimo konsultuotis su tėvais jau pradiniame 
ugdymo plano rengimo etape. 

Pagal Bendrąsias ugdymo gaires pareng-
tas mokyklos ugdymo planas suderinamas su 
mokyklos taryba ir mokyklos steigėju, savi-
ninku ar savininko teisėmis veikiančia institu-
cija. (BUP 17 p. ) Formaliai žiūrint, mokyklos 
ugdymo plano suderinimas su mokyklos taryba 
reiškia ir suderinimą su tėvais, kurių atstovai 
dalyvauja mokyklos tarybos veikloje. Tačiau, 
siekiant realaus tėvų įsitraukimo, siūlytina 
mokyklos ugdymo planą ir jo turinio aspektus 
apsvarstyti visuotiniame tėvų susirinkime. O 
dar geriau, juos įtraukti jau pradiniame ugdymo 
plano rengimo etape.

11 Gordono prevencinę sistemą sudaro trys lygmenys: bendroji (skirta plačiam gyventojų ratui), atrankinė (skirta subpopuliacijoms) 
ir tikslinė prevencija (orientuota į rizikos arba pažeidžiamus asmenis).

6. Individualios neigiamo 
skaitmeninės aplinkos poveikio 
prevencijos priemonės 
(intervencijos algoritmas)

Daugiapakopiškumo principas
Prevencinę veiklą mokykloje siūlytina orga-

nizuoti vadovaujantis daugiapakopiškumo prin-
cipu. Šis principas taikomas Pozityvaus elgesio 
palaikymo ir intervencijų sistemoje (angl. „Posi-
tive Behavioral Interventions Supports“, toliau –  
PEPIS), skirtoje netinkamam mokinių elgesiui 
valdyti. Tradicinis netinkamo mokinių elgesio 
valdymo būdas yra reaktyvus (įvardijamas pro-
bleminis elgesys, priimamas sprendimas, kaip 
į tai bus reaguojama). PEPIS sistema pasiūlė 
prevenciniu požiūriu ir aktyviais intervenciniais 
veiksmais grįstą sistemą, kurioje vienu metu 
dirbama trijuose – visos klasės (ar mokyklos), 
grupės ir individualiame – lygmenyse.

Struktūriniu požiūriu ji atitinka Gordono pre-
vencinę sistemą11, kiekviename iš šių lygmenų 
siekiant Caplano prevencinėje sistemoje sufor-

Darbo grupė
Tėvai

Mokyklos taryba
Suderina 
projektą

Sudaro ir  
vadovauja

Rengia

Siūlo  
aktualius 
turinio  
aspektus

Tvirtina

Mokyklos vadovas

Steigėjas/
Savininkas

Steigėjas/
Savininkas

Mokyklos vadovas

MOKYKLOS  
UGDYMO  
PLANAS
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DAUGIAPAKOPĖS SISTEMOS STRUKTŪRA

III pakopa (intensyvi): specializuotos indivi-
dualizuotos sistemos labai rizikingo elgesio 
mokiniams

II pakopa (tikslinė): specializuotos grupių 
sistemos rizikingo elgesio mokiniams

I pakopa (universali): visos mokyklos  
ir (arba) klasės sistemos visiems moki-

niams, darbuotojams ir aplinkoms

Pav. 5. Daugiapakopiškumo principas (PEPIS sistema)//Patarimai mokyklų bendruomenėms: 
kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu (NŠA, 2022)

I PAKOPOS (UNIVERSALIOS) TIKSLAS yra 
užkirsti kelią naujų netinkamo elgesio 
atvejų atsiradimui ir sukurti aukštos koky-
bės mokymosi aplinką visiems mokiniams 
ir darbuotojams visose fizinėse aplinkose 
(t. y. klasėje ir už jos ribų). Ji apima visą 
ugdymo įstaigos bendruomenę, t. y. moky-
tojus, darbuotojus, aplinką.
Jei I pakopoje taikytos sistemos ir praktikos 
kai kuriems mokiniams nepadeda pasiekti 
reikiamų rezultatų, toliau su šia mokinių 
grupe bus dirbama pagal II pakopos veiklos 
metodus.

II PAKOPOS (TIKSLINĖS) TIKSLAS – mažinti 
esamų netinkamo elgesio atvejų paplitimą, 
kai mokinių elgesys yra rizikingas ir (ar) kai 
universalioje pakopoje taikomos praktikos 
nepadeda sumažinti netinkamo elgesio 
apraiškų.
II pakopoje (tikslinėje) netinkamo mokinio 
elgesio atveju taikomos ir I pakopos sis-
temos bei praktikos, taip pat įtraukiami ir 
nauji metodai bei intervencijos, pvz., elge-
sio priežasčių (antecedentų) nustatymo ir 
teigiamų paskatinimų taikymo. 

III PAKOPA (INTENSYVI) skirta mokiniams 
(5 proc. visų mokyklos mokinių), kuriems 
reikalinga individuali pagalba ir interven-
cijos netinkamam elgesiui keisti, nes I ir II 
pakopose taikytos intervencijos bei prakti-
kos nedavė teigiamų rezultatų. III pakopoje 
daugiau dėmesio kreipiama į elgesio teo-
riją ir praktikas. Vykdomas mokinio funkci-
nis elgesio vertinimas (toliau – FEV), moki-
nio elgesys stebimas mokymosi aplinkoje, 
renkami duomenys, į kuriuos atsižvelgiama 
rengiant pagalbos mokiniui planą. Svarbu 
pabrėžti, kad priimdami sprendimus dėl 
tolesnės pagalbos mokiniui vadovaujamės 
stebėjimo metu surinktais duomenimis. 
Pagalbos planas orientuojamas į mokinį, 
kreipiamas dėmesys į: a) prevenciją, b) 
mokymą, c) teigiamą paskatinimą, d) atly-
gio už netinkamą elgesį mažinimą ir e) sau-
gumą.

Patarimai mokyklų bendruomenėms: kaip  
įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo  
ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu 
(NŠA, 2022)
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Pav. 6. Saugios aplinkos mokykloje kūrimo komponentai“ elementas//Smurto prevencijos
 įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų (2017) priedas „

Situacijos 
įvertinimas

Veiksmingumo
vertinimas

Prevencijos ir 
intervencijos 

priemonių 
įgyvendinimas

Prevencijos ir 
intervencijos 

priemonių 
numatymas

Bendruomenės 
sąmoningumo 

didinimas

Prevencinių programų 
pasirinkimas ir diegimas

Kitų priemonių, nukreiptų 
į rizikos veiksnių įtakos 
mažinimą ir apsauginių 
veiksnių įtakos didinimą, 
planavimas

muluotų tikslų.12 Taigi prevencijos lygmuo lemia 
siūlomų priemonių (intervencijų) pasiūlą, jų tai-
kymo priežastis, mastą ir intensyvumą.

Kaip teigiama Nacionalinės švietimo agen-
tūros paruoštuose Patarimuose mokyklų ben-
druomenėms: kaip įgyvendinti pozityvaus elge-
sio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės 
lygmeniu (NŠA, 2022), dirbdama pagal dau-
giapakopės sistemos modelį mokyklos ben-
druomenė išmoksta dirbti komandoje, daugiau 
dėmesio skiria ankstyvajai netinkamo elgesio 
identifikacijai, pasireiškus netinkamam elge-
siui taiko naujas darbo praktikas natūraliose 
aplinkose ir įrankius, kurie padeda kuo anks-
čiau pastebėti mokinius, turinčius elgesio pro-
blemų, bei parinkti grupei arba kiekvienam iš 
šių mokinių individualų, jo poreikius atitinkantį 
intervencijų metodą (43).

12  Caplano sistemą sudaro: pirminė (užkirsti kelią ligos atsiradimui), antrinė (sumažinti sergamumą liga) ir tretinė (sumažinti nuolatinės sveikatos prob-
lemos poveikį) prevencija, pabrėžiant visuomenės sveikatos perspektyvą.

Intervencijos algoritmas, skirtas neigiamo 
skaitmeninės aplinkos poveikio individua-
liai prevencijai 

Visgi efektyviai prevencijai bendrųjų pre-
vencijos priemonių (prevencijos programų) ne 
visada užtenka. Bendrosios prevencijos priemo-
nės paprastai yra nukreiptos į visus mokyklos 
mokinius, jos nėra individualizuotos ir nebūti-
nai taiklios. Jomis siekiama bendrų tikslų (pvz., 
mažinti priklausomybės nuo interneto atsira-
dimo riziką ar egzistuojančių problemų mastą), 
o ne siekiama atliepti į dažnai specifinę moki-
nio situaciją. Todėl tiems mokiniams, kuriems 
visai mokyklai taikomos prevencijos priemonės 
yra nepaveikios ir jų nepakanka, remiantis pre-
vencijos daugiapakopiškumo principu, turi būti 
taikomos papildomos prevencijos priemonės 
ar (ir) programos, teikiama švietimo pagalba. 



3535

Prevencija yra nuolatinis, cikliškas (ne baig-
tinis) procesas, apimantis esamų arba potenci-
aliai galimų problemų identifikavimą, tinkamų 
priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, 
poveikio į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų pla-
navimą.(Rekomendacijų 2 p.)

Toks požiūris reikalauja užtikrinti tinkamą 
prevencinių priemonių pasirinkimą ir diegimą 
bei kitų individualių priemonių, nukreiptų į 
rizikos veiksnių įtakos mažinimą ir apsauginių 
veiksnių įtakos didinimą, savalaikį planavimą 
ir veiksmingą taikymą. Todėl yra tikslinga api-
brėžti mokykloje individualiu lygmeniu galimas 
taikyti neigiamo skaitmeninės aplinkos povei-
kio individualios prevencijos priemones (arba 
intervencines priemones), šioje metodikoje 
pateikiamas algoritmo forma. 

Lietuvos švietimo sistemą reglamentuojan-
tys teisės aktai neišskiria specifinės priklau-
somybės nuo interneto prevencijos rūšies, 
nenumato privalomų programų šioje srityje, 
nenustato privalomų mokyklos darbuotojų 
veiksmų ir jų sekos13, leidžia priklausomybės 
nuo interneto prevenciją grįsti subsidiarumo 
principu, kai mokykla laisvai ir savarankiškai 
pasirenka priklausomybės nuo interneto pre-
vencijai taikomas intervencines priemones.

Algoritmu siekiama išvengti požiūrio, o taip 
pat situacijų, kai vienas specialisto veiksmas 
lemia kitą veiksmą (kaip yra, pvz., smurto pre-
vencijos atveju, kai mokyklos darbuotojas, įta-
ręs, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje 
aplinkoje, privalo pranešti mokyklos vadovui, 
o pastarasis – vaiko teisių apsaugos tarnybai ir 
(ar) policijai) (Rekomendacijų 24 p.).

Todėl apibrėžiant intervencijos priemonių 
visetą taikoma spektro sąvoka. Spektro sąvoka 
leidžia mokyklos darbuotojui iš apibrėžtų prie-
monių viseto pačiam ar bendradarbiaujant 
su kitais specialistais pasirinkti konkrečiai 
situacijai taikytiną intervencijos priemonę(es). 
Metodikos autorių nuomone, toks požiūris, 
paremtas pasitikėjimu mokyklos specialistais ir 
jų gera valia, skatina bendradarbiavimą, ugdo 
atsakomybę, įgalina kolegialumą ir suteikia 
lankstumo praktinėje veikloje.

13  Išskyrus su saugumu skaitmeninėje erdvėje susijusią patyčių kibernetinėje erdvėje prevenciją, kurios tikslu Švietimo įstatyme reglamentuotas 
pranešimas apie patyčias kibernetinėje erdvėje bei kitą draudžiamą ar ribojamą skleisti viešąją informaciją. (LR Švietimo įstatymo 23-2 str.).

Metodikos autorių nuomone, geriausia 
priklausomybės nuo interneto individualios 
prevencijos priemonė yra pedagoginis pokal-
bis, ypač toks, kurio metu pasiekiami tam tikri 
susitarimai su mokiniu/šeima. Atskirais atve-
jais, mokyklos specialisto nuomone, gali būti 
tikslinga taikyti psichodiagnostines priemones, 
kurių pobūdis priklauso nuo vaikui reikalingos 
pagalbos masto ir to, koks specialistas jas taiko. 
Pvz., mokytojas gali rekomenduoti mokiniui 
atlikti priklausomybės nuo interneto testą, kla-
sės auklėtojas – įvertinti tėvų auklėjimo stilių, 
o štai atlikti pirminę priklausomybės nuo inter-
neto diagnostiką pagal kompetenciją gali tik 
mokyklos psichologas.

Struktūrinant intervencijos priemones, skir-
tas priklausomybės nuo interneto individualiai 
prevencijai, yra vartojama bendrinė pagalbos 
sąvoka. Ji nėra tapati Lietuvos švietimo siste-
moje taikomai švietimo pagalbos sąvokai (žr. 
toliau).

Priklausomybės nuo interneto atveju 
pagalba mokiniui teikiama atsižvelgiant į vai-
kui reikalingos pagalbos pobūdį (problemos 
mastą). Pagalba mokiniui gali būti teikiama 
individualiai ir (ar) bendradarbiaujant su kitais 
švietimo pagalbos specialistais (koordinuotai), 
mokykloje (pirminė) ar už mokyklos ribų (spe-
cializuota). Pagal reikiamos pagalbos pobūdį 
(problemos mastą) siūlytina išskirti keturis 
mokiniui teikiamos pagalbos lygmenis:

1. Pagalba, kurią teikia mokytojas / klasės 
auklėtojas (I lygmuo).

2. Pagalba, kurią teikia švietimo pagalbos spe-
cialistas (II lygmuo).

3. Pagalba, kurią teikia vaiko gerovės komisija / 
mokyklos vadovybė (III lygmuo).

4. Pagalba, kuri teikiama už mokyklos ribų (IV 
lygmuo).

Specialių intervencijos priemonių taikymo 
ypatumai (švietimo pagalbos teikimo, speci-
aliųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, koordi-
nuoto kompleksinių paslaugų teikimo, vaiko 
minimalios priežiūros priemonės skyrimo) 
detalizuojami kitame metodikos skyriuje.
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Pagalbos teikimo principai:
1.  Lygios galimybės – kiekvienam mokiniui lai-

duojamas pagalbos prieinamumas.
2. Visuotinumas – pagalba teikiama visiems 

mokiniams, kuriems jos reikia.
3. Kompleksiškumas – pagalba mokiniui tei-

kiama pagal poreikį kartu su kitomis švie-
timo pagalbos formomis (informacine, 
psichologine, specialiąja pedagogine ir soci-
aline, sveikatos priežiūros).

4. Veiksmingumas – remiamasi profesionalia 
vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendi-
mais.

5. Individualumas – pagalba teikiama atsižvel-
giant į konkretaus mokinio, šeimos ar kon-
krečias mokyklos problemas.

6. Konfidencialumas – neatskleidžiama kon-
fidenciali informacija be mokinio ar jo tėvų 

(globėjų, rūpintojų) sutikimo tretiesiems 
asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato 
Lietuvos Respublikos įstatymai.

7. Bendradarbavimas – pagalba vaikui tei-
kiama bendradarbiaujant su jo tėvais (glo-
bėjais, rūpintojais), kitais šeimos nariais.

8.  Subsidiarumas – pagalba vaikui teikiama 
arčiausiai vaiko esančio specialisto. Jei sub-
sidiarumo principas nurodo, kad užduo-
tis turi būti įgyvendinta mažiausio vieneto 
(darinio), kuris yra už ją atsakingas, lygme-
niu. Į aukštesnį vienetą (darinį) kreipiamasi 
tik tada, kai mažiausio vieneto (darinio) 
pastangų nepakanka užtikrinti tinkamos 
švietimo pagalbos vaikui teikimo. 

Pagalbos teikimo funkcijos: informacinė, 
diagnostinė, prognozavimo, koordinuojamoji.

MOKYTOJAS
Pagalbos 

kreipimasis į klasės 
vadovą / specialistą

Įrašas dienyne 

Pedagoginis pokalbis

SusitarimaiMokinys Tėvai

Mokytojo pedagoginės intervencijos priemonių spektras:

Drausmės / mokymosi pažeidimo įvardijimas elektroninio dienyno skiltyje Pastabos / pagyrimai.
Pokalbis su vaiku / klase apie interneto naudojimo rizikas, priklausomybės nuo interneto požymius.
Susitarimai su mokiniu / šeima. Naudojimosi skaitmenine aplinka (priemonėmis) klasėje taisyklių 
nu(si)statymas.
Pagalbos kreipimasis į klasės vadovą / specialistą.

Pagalba, kurią teikia mokytojas (I lygmuo)
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Pagalba, kurią teikia klasės vadovas (I lygmuo)

KLASĖS VADOVAS Nukreipimas pagalbai  
pas specialistą

Bendradarbiavimas  
su mokinio tėvais

Individualus  
darbas su vaiku

Įrašas dienyne 

Susitarimai Pedagoginis pokalbis Pokalbis su tėvais

Klasės auklėtojo pedagoginės intervencijos priemonių spektras:

• Drausmės pažeidimų įvardijimas elektroninio dienyno skiltyje Pastabos / pagyrimai ir aptarimas. 
• Individualus darbas su mokiniu. Pastebėjus galimą probleminį vaiko interneto naudojimą, pasi-

kalbėti su vaiku apie interneto naudojimą, siekiant detaliau įvertinti galimas problemas, kitus 
galimus su tuo susijusius vaiko sunkumus, pagalbos poreikius. 

• Bendradarbiavimas su mokinio tėvais. Pokalbis su tėvais, vaiko interneto naudojimo problemų 
aptarimas, pagalbos poreikių ir galimybių aptarimas.

• Susitarimai su mokiniu / šeima. Naudojimosi skaitmenine aplinka (priemonėmis) mokykloje ir 
namuose režimo nu(si)statymas, naudojimosi skaitmenine aplinka (priemonėmis) režimo laiky-
mosi aptarimas.

• Nukreipimas pagalbai pas specialistą.

Patarimai klasės auklėtojui
Vedant pedagoginį pokalbį su vaiku, būtina:
• Aptarti rizikas internete;
• Informuoti, nuo kokio amžiaus jis gali 

naudotis socialiniais tinklais ;
• Paaiškinti skaitmeninių technilogijų nau-

dojimo laiko režimo nustatymo būtinybę ir 
naudą.

Vedant pedagoginį pokalbį su vaiko tėvais, 
būtina pasikalbėti:
• Apie saugumo internete priemones ir jų 

įdiegimo būdus;
• Apie amžių, nuo kurio vaikas/paauglys gali 

naudotis socialiniais tinklais;
• Apie skaitmeninių technologijų naudojimo 

taisyklių namuose nustatymo ir jų laikymosi 
būtinybę ir naudą.
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Skaitmeninių technologijų naudojimo laikas
Tyrimai rodo, jog 6–10 metų vaikai, kurie 

prie ekranų pramogoms buvo daugiau nei 1 
val. per dieną, rodo mažesnį norą mokytis, 
o vaikai, kurie prie ekranų praleidžia 2 val. ir 
daugiau per dieną, turi mažesnius mokymosi 
pasiekimus. O štai paaugliai (11–14 metų) rodo 
mažesnį norą mokytis, jei prie ekranų pramogų 
tikslais praleidžia 2 val. ir daugiau per dieną, o 
mažesnius mokymosi pasiekimus – jeigu prie 
ekranų praleidžia 3 val. ir daugiau per dieną. 
Taigi, pradinių klasių mokiniai neturėtų prie 
skaitmeninių technologijų pramogos tikslu 
praleisti ilgiau kaip dvi valandas, o paaugliai – 
daugiau kaip tris valandas.

Taisyklės ir jų laikymosi svarba
Tyrimai rodo, jog mažiausią norą mokytis ir 

mokymosi rezultatus rodo vaikai, kurių namuose 
nėra nustatyta taisyklių, o daugiausiai – tie 

vaikai, kurių namuose yra nustatytos taisyklės 
ir jų nuosekliai laikomasi (Jusienė, 2022). 
Pastebėta, jog skaitmeninės technilogijos 
pasižymi įtraukumu, jas naudojant dažnai 
prarandama laiko nuovoka. Internetas yra 
linkęs “vogti” laiką bazinių poreikių tenkinimo, 
bendravimo ir socialinių veiklų sąskaita. Taigi, 
taisyklių nustatymas ir jų laikymasis yra būtinas 
siekiant užtikrinti bazinius vaiko poreikius 
(pakankamai išsimiegoti, pavalgyti ir pajudėti, 
pabūti lauke), kad nenuskurstų jo bendravimas 
šeimoje ir su draugais, kad neatrofuotųsi kiti jo 
pomėgiai.

Naudingų patarimų pedagoginiam pokalbiui 
su vaikais ir tėvais galima rasti Skaitmeninės 
etikos centro ekspertų ir Paramos vaikams 
centro psichologų sudarytomis „Išmaniųjų 
įrenginių ir interneto naudojimo gairėmis 
ugdymo įstaigoms“ (https://heyzine.com/flip-
book/ecc990ca02.html#page/1
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Pagalba, kurią teikia švietimo pagalbos specialistas (mokyklos psichologas) (II lygmuo)

ŠVIETIMO PAGALBOS 
SPECIALISTAS

Bendradarbiavimas su  
mokytoju/klasės vadovu

Psichologinis  
įvertinimas

Psichologinis konsultavimas Šeimos konsultavimas

Psichoedukacija

Švietimo pagalbos specialisto (psichologo) pedagoginės intervencijos priemonių spektras pagal 
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos apraše (33) reglamentuotas mokykloje dirbančio psicho-
logo veiklos sritis (PPTTA 11 p.):

• Pirminis priklausomybės simptomų nuo interneto įvertinimas14.
• Psichologinis konsultavimas, individualus darbas su mokiniu15. 
• Bendradarbiavimas su mokinio tėvais, šeimos konsultavimas.
• Bendradarbiavimas su mokytojais / klasės vadovu (nepažeidžiant konfidencialumo).
• Psichoedukacija / rekomendacijų teikimas16

14 Įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį 
specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą
15 Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų 
numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos 
darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.
16  Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
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ŠVIETIMO PAGALBOS 
SPECIALISTAS 

(SOCIALINIS PEDAGOGAS)

Bendradarbiavimas su 
mokytoju/klasės vadovu

Tėvai

Susitarimai

Konsultavimas Pedagoginis pokalbis

Mokinys

TarpininkavimasTiriamoji  
veikla

Pagalba, kurią teikia švietimo pagalbos specialistas (socialinis pedagogas) (II lygmuo)

Socialinio pedagogo teikiamos švietimo 
pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, 
rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir 
mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą 
mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl 
kurių vaikas ar mokinys negali lankyti mokyklos 
ar vengia tai daryti (34).

Vienas iš socialinio pedagogo pagalbos tei-
kimo uždavinių yra ugdyti vaikų ir mokinių gyve-
nimo įgūdžius, bendradarbiaujant su vaiko ir 
mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), taip pat 
su kitais pedagoginiais darbuotojais. Priklauso-
mybės nuo interneto prevencijos kontekste tai 
apima intervencines priemones, stiprinančias 
bendrą asmens atsparumą, taip pat tinkamo nau-
dojimosi skaitmenine aplinka įgūdžių ugdymą.

Socialinis pedagogas siekia tarpininkauti 
ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai 
ir mokiniai negali dalyvauti privalomame 
švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai 
daryti. Mokyklos nelankymo ar vengimo tai 
daryti priežastis gali būti nesaugumas skai-
tmeninėje aplinkoje (internetinės patyčios, 
sekstingas), priklausomybė nuo interneto 
gali lemti pamokų praleidinėjimą ar vėlavimą 
į pamokas.

Socialinis pedagogas pagal kompetenciją 
gali vykdyti prevencinę veiklą, taikyti pedagogi-
nės intervencijos priemones (pvz., konsultuoti 
vaiką), ir tam jam nereikalingas atskiras tėvų 
sutikimas, kaip kad kalbant apie psichologinį 
konsultavimą.
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Švietimo pagalbos specialisto (socialinio 
pedagogo) pedagoginės intervencijos prie-
monių spektras pagal Socialinės pedagoginės 
pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos 
apraše (34) reglamentuotus socialinio peda-
gogo teikamos pagalbos uždavinius ir būdus 
(SPPTA 7 p.):

• Mokinio ir jo šeimos konsultavimas, kuriuo 
siekiama padėti spręsti mokiniams kylančias 
problemas dėl naudojimosi internetu.

• Bendradarbiavimas su mokinio tėvais. 
Pokalbis su tėvais, vaiko problemų dėl nau-
dojimosi internetu aptarimas, pagalbos 
poreikių ir galimybių aptarimas.

• Susitarimai su mokiniu / šeima. Naudoji-

mosi skaitmenine aplinka (priemonėmis) 
mokykloje ir namuose režimo nu(si)sta-
tymas, naudojimosi skaitmenine aplinka 
(priemonėmis) režimo laikymosi aptarimas.

• Tiriamoji veikla. Skaitmeninių technolo-
gijų naudojimo namuose ir mokykloje įver-
tinimas, siekiant išsiaiškinti skaitmeninių 
technologijų naudojimo poveikį mokiniui, 
nustatyti perteklinio interneto naudojimo 
sukeltus ugdymosi ir mokymosi sunkumus.

• Tarpininkavimas. Pagalba pedagogams ir 
kitiems švietimo pagalbos specialistams, 
siekiant padėti rasti tinkamiausius priklau-
somybės nuo interneto problemos spren-
dimo būdus.
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Pagalba, kurią teikia Mokyklos vaiko gerovės komisija (III lygmuo)

MVGK Bendradarbiavimas su  
mokytoju/klasės auklėtoju

Bendradarbiavimas 
 su tėvais

Nukreipimas 
antrinės švietimo 

pagalbos

Nukreipimas 
psichikos sveikatos 

pagalbos

Kreipimasis 
koordinuotos 

pagalbos

Vaiko minimalios 
priemonės 
inicijavimas

Atvejo analizė

Švietimo 
pagalbos 
tarnyba

Psichikos 
sveikatos 
centras

TBK Savivaldybės 
administracijos 

direkrorus

Mokyklos vaiko gerovės komisijos pedago-
ginės intervencijos priemonių spektras pagal 
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo 
ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą (32):

• Bendradarbiavimas su mokytoju / klasės 
auklėtoju:  tariasi su mokytojais dėl moky-
mo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagal-
bos vaikui turinio, teikimo formos ir būdų.

• Bendradarbiavimas su vaiku / šeima: tariasi 
su tėvais (globėjais, rūpintojais), dėl moky-
mo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagal-
bos vaikui turinio, teikimo formos ir būdų.

• Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / 
ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vai-
kui teikimą.

• Atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi 
poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įver-
tinimą.

• Kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švie-
timo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų 
ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo 
ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems sky-
rimo. 

• Inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės 
priežiūros priemonės skyrimą, vaiko mini-
malios priežiūros priemonės pakeitimą, pra-
tęsimą ar panaikinimą .

• Kreipiasi koordinuotai teikiamos pagalbos 
teikimo į savivaldybės tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo koordinatorių.
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7. Švietimo pagalbos teikimas

Švietimo pagalbos apibrėžtis
Lietuvos švietimo sistema apima ne tik for-

malųjį ir neformalųjį švietimą bei savišvietą, 
bet ir švietimo pagalbą (22). Pagal LR Švietimo 
įstatymą, švietimo pagalba – tai mokiniams, 
jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokyto-
jams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama 
pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiks-
mingumą. Sistemiškai vertinant įstatymą, švie-
timo pagalbos teikimo tikslas apima ir švietimo 
prieinamumo užtikrinimą.

 Kai kuriais atvejais konkrečios švietimo pa- 
galbos rūšies, įtvirtintos įstatyme, detalizavi-
mas ministro įsakymuose (33-36) rodo siekį 
švietimo pagalbos apimtį suprasti plačiau.17 
Plačiau suprasti švietimo pagalbos tikslą yra 
linkę ir mokyklų vidaus dokumentai.18Ne vie-
nos mokyklos švietimo pagalbos mokiniui tei-
kimo tvarkos apraše rasime švietimo pagalbą 
apibrėžtą kaip mokinių socialinių, pedagoginių, 
psichologinių poreikių tenkinimą, leidžiantį 
didinti vaiko ugdymo(si) kokybę, padidinti 
ugdymo(-si) veiksmingumą. 19 

Tačiau Švietimo įstatymas iš esmės kalba 
apie pedagoginių (ugdymosi, pažinimo ir savi-
raiškos) poreikių užtikrinimą, o apie kitų porei-
kių tenkinimą kalbama koordinuotai teikia-
mos pagalbos kontekste, t. y. tuos atvejus, kai 
pagalba nebėra mokyklos kaip institucijos kom-
petencija (23).  Taigi švietimo pagalbos apimtį 
dera suprasti švietimo tikslų šviesoje. 

Todėl tikslinga išskirti  pagalbą bendrąja 
prasme, kaip visus mokyklos darbuotojų 
(pagalbos mokiniui specialistų, sveikatos prie-
žiūros specialisto, klasės auklėtojų, mokytojų, 
mokytojo padėjėjų ir progimnazijos vadovų) 
veiksmus, kuriais siekiama padėti mokiniui, 
ir švietimo pagalbą, kuria siekiama švietimo 

17 Pvz., Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (9 p.) psichologinės pagalbos paskirtį apibrėžia taip: pagalbos paskirtis – prevencinėmis 
priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, 
padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 
bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
18  Pvz., „Švietimo pagalbos tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi progimnazijoje, sudaryti prie-
laidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei mokinių saugumui progimnazijoje.“
19  Pvz. „Pagalba švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose suprantama kaip specialistų, mokyklos darbuotojų vykdoma veikla, susijusi su mokinių 
socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę, padidinanti švietimo veiksmingumą.“ 

įstatyme numatytų tikslų, t. y. švietimo pagalbą 
plačiąja ir švietimo pagalbą siaurąja (formaliąja, 
įstatyme numatyta) prasme. Pagalba bendrąja 
prasme suprantama kaip mokyklos darbuotojų 
vykdoma veikla, susijusi su mokinių socialinių, 
pedagoginių, psichologinių poreikių mokykloje 
tenkinimu. Metodikoje jai įvardyti kaip 
sinonimas yra vartojama pedagoginės inter-
vencijos sąvoka. 

LR švietimo įstatyme nustatyta švie-
timo pagalbos apibrėžtis išskiria keturis 
švietimo pagalbos adresatus: 
• mokiniai;
• mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);
• mokytojai;
• švietimo teikėjai. 
Jiems teikiama švietimo pagalba pri-
klauso nuo reikalingos pagalbos pobū-
džio ir švietimo pagalbos rūšies. 

LR Švietimo įstatymas nurodo tokias 
švietimo pagalbos rūšis:
• profesinį orientavimą ir švietimo 

informacinę pagalbą (18 str.).
• psichologinę, socialinę pedagoginę, 

specialiąją pedagoginę ir specialiąją 
pagalbą (19–21 str.).

• sveikatos priežiūrą mokykloje (22 str.).
• pagalbą mokyklai ir mokytojui (23 str.). 
• kitą pagalbą (231–232 str.).

Kokia apimtimi ir kiek bus dirbama su moki-
nių socialinių, pedagoginių, psichologinių 
poreikių tenkinimu, siekiant užtikrinti švietimo 
prieinamumą, švietimo veiksmingumą ir vaiko 
ugdymosi kokybę, yra mokyklos bendruome-
nės apsisprendimas arba mokyklos vidaus 
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politikos reikalas. Pvz. Mokyklos bendruo-
menės sutarimu pradinėje mokykloje nenau-
doti mobiliųjų telefonų gali būti siekiama ne 
tik užtikrinti švietimo veiksmingumą, bet ir 
platesnių – socialinių tikslų.  Mokyklos švie-
timo pagalbos aprašas gali numatyti socialinę 
pagalbą. Tokios švietimo pagalbos formos nėra 
švietimo įstatyme.20

Švietimo pagalbos teikimas 
priklausomybės nuo interneto atveju

Priklausomybės nuo interneto atveju yra 
aktualiausias psichologinės pagalbos teikimas. 
Psichologinės pagalbos paskirtis – prevenci-
nėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) 
psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 
skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplin-
kos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vai-
kams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos 
darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą 
gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant 
su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) (LR Švietimo 
įstatymo 19 str. 1 d.).

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 
aprašas išskiria tokius psichologinės pagalbos 
uždavinius:

1. nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, 
asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti 
jas spręsti;

2. stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos 
darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebė-
jimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turin-
čiais psichologinių problemų;

3. padėti laiduoti palankias psichologines sąly-
gas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

Kitos švietimo pagalbos rūšys papildo pro-
blemų su skaitmeninių technologijų naudojimu 
turinčiam ar nuo žalingo jų poveikio kenčian-
čiam vaikui teikiamą psichologinę pagalbą. Pvz., 
socialinė pedagoginė pagalba, kurios vienas iš 
tikslų yra užtikrinti vaiko saugumą mokykloje, 
gali būti reikalinga siekiant užkirsti kelią patyčių 
internete atveju ar gali padėti sužinoti ir šalinti 
priežastis, dėl kurių vaikas nelanko mokyklos ar 

20 Socialinė pagalba – tai siekimas padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse 
įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

vengia tai daryti (pvz., vaikas praleidžia pamo-
kas ar vėluoja dėl priklausomybės nuo kompiu-
terinių žaidimų (nesugeba laiku atsikelti). 

Priklausomybės nuo interneto atveju 
pagrindinis švietimo pagalbos adresa-
tas yra mokinys ir jo tėvai. Tam tikrais 
atvejais, sprendžiant mokykloje išky-
lančius atvejus, susijusius su prik-lauso-
mybe nuo interneto, mokyklos specia-
listams gali būti reikalinga informacinė, 
ekspertinė ar konsultacinė pagalba, 
kurią teikia kompetencijų tobulinimo, 
psichologinės, specialiosios pedagogi-
nės, specialiosios socialinės pedagogi-
nės pagalbos teikėjai, visuomenės svei-
katos priežiūros specialistai, profesinės 
asociacijos ir kiti teikėjai. 

Sudedamoji pagalbos mokyklai ir moky-
tojui dalis yra pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimas. Pagal Švie-
timo įstatymą ne rečiau kaip kartą per 
trejus metus pedagoginiai darbuoto-
jai, atsižvelgdami į savo pedagoginės 
veiklos specifiką, privalo tobulinti savo 
kvalifikaciją socialinių ir emocinių kom-
petencijų ugdymo ir kitose srityse. Taigi 
galimas ir švietimo pagalbos specialis-
tams rekomenduotinas kompetencijų 
tobulinimas atpažįstant neigiamą skai-
tmeninės aplinkos poveikį vaiko asme-
nybei ir teikiant jam būtiną pagalbą.

ŠVIETIMO PAGALBA  
SPECIALISTUI

Kompleksinis švietimo pagalbos  
organizavimas ir teikimas

Pagal Lietuvos švietimo sistemą reglamen-
tuojančiuose teisės aktuose įtvirtintą mecha-
nizmą, švietimo pagalbos teikimas vyksta per 
Mokyklos vaiko gerovės komisiją, kuri yra atsa-
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kinga už švietimo pagalbos organizavimą ir 
koordinavimą mokykloje. Pagal Švietimo įsta-
tymą ji atlieka šias funkcijas:

a) organizuoja ir koordinuoja švietimo pro-
gramų pritaikymą mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių; 

b) organizuoja ir koordinuoja švietimo pagal-
bos teikimą; 

c) atsižvelgdama į švietimo įstaigos poreikius, 
teikia švietimo įstaigos vadovui siūlymus dėl 
švietimo ir mokslo ministro patvirtintų reko-
mendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendi-
nimo mokyklose;

d) atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funk-
cijas.

Neigiamo skaitmeninių technologijų povei-
kio vaikui atveju naudoti formalią švietimo 
pagalbos teikimo struktūrą, vadovaujantis sub-
sidiarumo principu, reikėtų tik tais atvejais, kai:

• mokytojui / klasės auklėtojui, taikant savo 
arsenale turimas pedagoginės intervencijos 
priemones, nepavyksta pasiekti rezultato 
(pvz., vaikas nesilaiko susitarimų dėl skai-
tmeninių technologijų naudojimo režimo, 
skaitmenines technologijas naudoja netin-
kamai ir pan.);

• švietimo pagalbos specialistas (psicholo-
gas) atlikęs pirminį priklausomybės nuo 
interneto atvejį, identifikuoja, kad vaikui 
reikalinga kompleksiškai teikiama švietimo 
pagalba, apimanti tiek socialinę, tiek psicho-
loginę pagalbą; 

• kai situacija reikalauja kompleksinio peda-
goginio ir psichologinio tyrimo ir vertinimo.

Identifikavus švietimo pagalbos poreikį ir 
esant tokiam atvejui, yra kreipiamasi į Komisiją, 
kuri įvertina švietimo pagalbos poreikį ir skiria 
reikiamą švietimo pagalbą. 

Pagalba, kurią teikia Vaiko gerovės komisija
Mokyklos Vaiko gerovės komisija yra kole-

gialus organas. Jos darbo forma – posėdžiai.
Todėl sprendžiant įvairias su ugdymo procese 
iškylančias problemas, įskaitant ir mokymosi 
pasiekimų suprastėjimą dėl kompulsyvaus 
interneto naudojimo ar priklausomybės nuo 
interneto, priežasčių ir sprendimų ieškojimas 
vyksta kolektyviai ir koordinuotai, atvejo vady-

bos principu. Komisija atlieka atvejo analizę ir 
priimamas vienas iš šių sprendimų:

• teikti mokiniui mokymo(si) / ugdymo(si), 
švietimo ar kitą pagalbą;

• atlikti pirminį vaiko specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimą;

• kreiptis į psichologinę-pedagoginę tarnybą 
dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įverti-
nimo ir specialaus ugdymo ir (ar) švietimo 
pagalbos teikimo;

• kreiptis į švietimo pagalbos tarnybą dėl 
švietimo pagalbos;

• inicijuoti vaiko minimalios priežiūros prie-
monės nustatymą;

• kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbia-
vimo koordinatorių dėl koordinuotai teikia-
mos pagalbos.

Komisijai priėmus sprendimą dėl moky-
mo(si) / ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos 
teikimo konkrečiam vaikui, sudaromas pagal-
bos vaikui planas, paskiriamas pagalbos plano 
įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris 
kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 
numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgy-
vendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiš-
kus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams 
aptarti. Mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo 
pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus Komi-
sijoje įvertinamas teikiamos pagalbos veiks-
mingumas, aptariami jos vykdymo rezultatai 
su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 
pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojančiu 
asmeniu.

8. Specialių intervencijos 
priemonių taikymo ypatumai

A. Antrinė švietimo pagalba
Priklausomybės nuo interneto psichodia-

gnostika pasaulyje žengia dar tik pirmuosius 
žingsnius. Jos įvertinimas reikalauja specialių 
žinių. Todėl tais atvejais, kai mokyklos Vaiko 
gerovės komisijos specialistams nepakanka 
kompetencijos įvertinti galimos priklausomy-
bės nuo interneto atvejį ir suteikti reikiamą 
pagalbą, galima kreiptis į Švietimo pagalbos 
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tarnybą, kad priklausomybės nuo interneto 
psichodiagnostiką atliktų joje dirbantis psicho-
logas. Pagal Psichologinės pagalbos teikimo 
tvarkos aprašą, Tarnyboje dirbantis specialistas 
pagal kompetenciją privalo teikti antrinę švie-
timo pagalbą, šiuo atveju apimančią psicho-
loginį mokinio (vaiko), turinčio bendravimo, 
elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, moky-
mosi problemų, priklausomybių, įvertinimą ir 
konsultavimą. Švietimo pagalbos tarnyba taip 
pat įgaliota pateikti rekomendacijas mokyklos 
Vaiko gerovės komisijai dėl tokios pagalbos 
vaikui organizavimo mokykloje (PPTA 12p.)

B. Psichikos sveikatos pagalba
  Nors nuosaikus edukacinis ekranų laikas 

šiek tiek prisideda prie pasiekimų ir pastangų 
mokykloje (Saunders & Vallance, 2017), tačiau 
dėl besaikio interneto naudojimo gali pablogėti 
vaikų fizinė ir psichinė sveikata, akademiniai 
rezultatai bei socialiniai santykiai. Vilniaus uni-
versiteto mokslininkų atliktas mokslinis tyrimas 
apie ilgalaikį ekranų poveikį vaikų fizinei ir psi-
chikos sveikatai, kuriame buvo apklausti su vai-
kais dirbantys sveikatos priežiūros specialistai, 
parodė, jog perteklinis interneto naudojimas 
daro ypač neigiamą įtaką vaikų emocinei savi-
jautai ir bendravimo įgūdžiams, neigiama įtaka 
pasireiškia ir elgesio reguliacijai (R. Jusienė ir 
kt., 2022). Vaikai, turintys emocijų ir elgesio 
sutrikimų riziką, kur kas labiau yra linkę įnikti į 
ekranus. Žymiai daugiau tokių vaikų praleidžia 
ilgiau negu 3 val. pramogaudami prie ekranų, 
nei tie vaikai, kurie šios rizikos neturi (Jusienė 
ir kt, 2022)

Probleminis interneto naudojimas ar pri-
klausomybė nuo interneto gali indikuoti apie 
gilesnes psichologines ir elgesines mokinio 
problemas.21 Tyrimais nustatyta, kad priklau-
somybei nuo interneto būdingas itin didelis 
komorbidiškumas22, t. y. ją dažnai lydi kiti psi-
chikos sutrikimai, pavyzdžiui, asmenybės sutri-
kimas ir intelekto negalia.Young K (2017) (16), 

21  Priklausomybė nuo interneto yra viena iš elgesio priklausomybės formų. Elgesio priklausomybių bruožas yra nesugebėjimas atsispirti impulsui, 
potraukiui ar pagundai atlikti veiksmą, kuris kenkia asmeniui ar aplinkiniams, joms būdingi pasikartojantys elgesio modeliai, kurie sutrikdo funkciona-
vimą kitose srityse.  Taigi, priklausomybė nuo interneto yra veiksnys, mažinantis švietimo veiksmingumą.
22  Komorbidiškumas – tai terminas, kuris reiškia, kad dvi būklės, šiuo atveju priklausomybė ir psichikos sutrikimas, gali egzistuoti vienu metu. 

Ko CH ir kt (2008) (9). JAV nustatyta, kad pri-
klausomybę nuo interneto 86 proc. atvejų lydi 
kita psichiatrinė (DSM-IV) diagnozė (Block J J, 
2008) (4). Vieno Pietų Korėjoje atlikto tyrimo 
duomenimis, 30 proc. priklausomų nuo inter-
neto asmenų turi lydinčiųjų simptomų, tokių 
kaip nerimas ar depresija, o dar 30 proc. turi 
antrą sutrikimą, pavyzdžiui, dėmesio deficito 
ir hiperaktyvumo sutrikimą (ADHD) (Stone R 
(2009) (13). Kitame Korėjoje atliktame tyrime 
vidutiniškai pacientui buvo nustatyta 1,5 kitos 
diagnozės (Ahn DH, 2007) (3). 

Abi šios būklės pablogina viena kitos eigą 
ir žmogaus savijautą. Iš esamos literatū- 
ros apskritai lieka neaišku, ar kiti psichikos 
sutrikimai yra priklausomybės nuo interneto 
priežastis ar apraiška. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pastebėta, kad daugelis pacientų 
kreipiasi medicininės pagalbos ne priklau-
somybės nuo interneto atveju, o tik tada, kai 
patiria sunkumų, kuriuos priskiria kitiems sutri-
kimams. Jungtinėse Amerikos Valstijose paci-
entai paprastai kreipiasi tik dėl gretutinės (-ių) 
ligos(-ų). Taigi, jei terapeutas specialiai neieško 
priklausomybės nuo interneto, mažai tikėtina, 
kad ji bus aptikta (3). O štai Azijoje terapeutai 
jau mokomi ją tikrinti.(4).

Švietimo pagalbos specialistas,  siekdamas 
užtikrinti švietimo veiksmingumą ir padėti vai-
kui, atsižvelgdamas į tai, jog kai kuriais atvejais 
priklausomybė nuo interneto yra susijusi su 
gretutiniais emociniais sutrikimais, ir maty-
damas, jog mokiniui yra būdingas problemi-
nis interneto naudojimas, ir jis turi įtaką ne 
tik mokymosi rodikliams, bet ir vaiko psichi-
nei sveikatai, turėtų nukreipti vaiką psichikos 
sveikatos pagalbos. 

Pirminės ambulatorinės psichikos sveika-
tos priežiūros paslaugas Lietuvoje teikia Psi-
chikos sveikatos centrai, kurie vykdo psichikos 
sutrikimų prevenciją ir dalyvauja įgyvendinant 
vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo 
bei priežiūros priemones (39). Jų teikiamų 
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paslaugų spektras apima tiek psichodiagnos-
tiką, tiek  pirminio lygio psichologinę-psicho-
terapinę intervenciją23, tiek asmens ir šeimos 
kosnultavimą24, kurį teikia gydytojas vaikų ir 
paauglių psichiatras ar medicinos psichologas. 

Priklausomybės nuo interneto atveju emo-
cinę paramą ir (ar) psichologinę pagalbą teikia ir 
nevyriausybinės organizacijos. Pvz. dėl priklau-
somybės nuo interneto vaikai gali pasikonsul-
tuoti Vaikų linijoje (https://www.vaikulinija.lt/
ieskantiems-pagalbos/tevams/naudinga-infor-
macija/priklausomyb-nuo-interneto/). Nemo-
kamą psichologo konsultaciją galima gauti arti-
miausiame visuomenės sveikatos biure.  

Pirminę informaciją apie pagalbą sau ir 
pagalbą artimąjam priklausomybės nuo inter-
neto atveju galima rasti nacionalinėje psichikos 
sveikatos svetainėje https://pagalbasau.lt/prik- 
lausomybes/priklausomybe-nuo-interneto/. 
Ten pat pateikiama informacija apie Psicholo-
ginės pagalbos ir psichikos sveikatos paslaugų 
galimybes pagal psichologinės pagalbos poreikį 
ir psichikos sveikatos sunkumo lygį (https://pa- 
galbasau.lt/gaukpagalba/). 

C. Koordinuotas kompleksinių paslaugų  
teikimas

Tais atvejais, kai vien tik mokykloje teikiama 
paviene švietimo pagalba negalima išspręsti 
vaiko priklausomybės nuo interneto problemos 
ir kyla kompleksinės pagalbos vaikui ir jo šei-
mai poreikis, švietimo pagalbos specialistai gali 
kreiptis koordinuotai teikiamos švietimo pagal-
bos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų 
į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbia-
vimo koordinatorių (LR Švietimo įstatymo 23 
straipsnio 3 dalis). 

Koordinuotai teikiamos paslaugos – tai 
kompleksinės pagalbos teikimas vaikui ir vaiko 
atstovams pagal įstatymą, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas vaiko ir šeimos gerovei (20).

23  Pirminio lygio psichologinė-psichoterapinė intervencija – gydytojo psichiatro, gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar medicinos psichologo asme-
niui, grupei ar šeimai teikiamos paslaugos, kurių metu, taikant psichoterapinę techniką, keičiamas asmens probleminio elgesio modelis ir (ar) asmens 
požiūris, didinama asmens emocinė branda bei gerinama psichikos sveikata. 
24  Šeimos konsultavimas – tai gydytojo psichiatro ir (ar) gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, ir (ar) medicinos  psichologo, ir (ar) socialinio darbuotojo, 
ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojo darbas su paciento šeimos nariais, informavimas apie paciento sveikatą, ligos ypatumus, gydymo taktiką, palaiko-
mojo-priešrecidyvinio gydymo būtinumą, bendravimo su ligoniu ypatumus.

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vai-
kui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) porei-
kis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar 
teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar svei-
katos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, 
neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės (23). 
Priklausomybės nuo interneto atveju taip gali 
atitikti tuomet, kai vaikui išsivysto, pvz., lošimų 
sutrikimas ir jam reikia suteikti kvalifikuotą 
sveikatos priežiūros specialistų pagalbą.

Savivaldybėje koordinuotai teikiamų švie-
timo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros 
paslaugų vaikams ir jų atstovams pagal įsta-
tymą savivaldybėje koordinuoja, šios pagalbos 
ir paslaugų poreikį nustato tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatorius (TBK), kuris 
kartu yra ir Savivaldybės vaiko gerovės komisi-
jos pirmininkas.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo 
ir teikimo klausimas svarstomas, kai į TBK su 
prašymu kreipiasi tėvai  ar institucija, kuri vai-
kui teikė ar teikia pavienes švietimo pagalbos, 
socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas. 
Gautas prašymas dėl koordinuotai teikiamų 
paslaugų skyrimo apsvarstomas Savivaldybės 
vaiko gerovės komisijoje, kuri įvertina koordi-
nuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams 
(globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, jam 
esant, pasiūlo konkrečią švietimo pagalbos ar 
socialines paslaugas teikiančią instituciją šių 
paslaugų teikimo koordinavimui, ir instituci-
jas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje 
teiks šias paslaugas, bei nustato šių paslaugų 
teikimo trukmę. Sprendimą dėl koordinuotai 
teikiamų paslaugų teikimo ir jų trukmės, pas-
laugų teikimą koordinuojančios institucijos ir 
jų teikėjų, priima Savivaldybės administracijos 
direktorius. Koordinuotai teikiamos paslaugos 
teikiamos atvejo vadybos principu, koordinuo-
jančiai įstaigai paskiriant koordinuotai teikiamų 
paslaugų teikimo atvejo vadybininką.

https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/tevams/naudinga-informacija/priklausomyb-nuo-interneto/
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/tevams/naudinga-informacija/priklausomyb-nuo-interneto/
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/tevams/naudinga-informacija/priklausomyb-nuo-interneto/
https://pagalbasau.lt/priklausomybes/priklausomybe-nuo-interneto/
https://pagalbasau.lt/priklausomybes/priklausomybe-nuo-interneto/
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D. Vaiko minimalios priežiūros priemonės 
nustatymas

Koordinuotai teikiamos paslaugos dažnai 
suvokiamos kaip paslaugos, kurios teikiamos, 
kai vaikas turi elgesio problemų. 25 Toks juvena-
line justicija grįstas požiūris tik susiaurina koor-
dinuotai teikiamų paslaugų galimybių spektrą. 
Darbui su delikventiniu vaiko elgesiu yra skirta 
kita priemonė – Vaiko minimalios ir vidutinės 
priežiūros nustatymas.

Pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios 
ir vidutinės priežiūros įstatymą (20), koordi-
nuotai teikiamos paslaugos – tai kompleksi-
nės pagalbos teikimas vaikui ir vaiko atstovams 
pagal įstatymą, siekiant sudaryti palankias sąly-
gas vaiko ir šeimos gerovei, o Vaiko minimali 
ir vidutinė priežiūra – vaikui teikiama švietimo 
pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos 
paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elge-
sio pokyčių.

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis 
atsiranda, kai pagalbos vaikui klausimo neįma-
noma išspręsti vienos institucijos lygmeniu ir 
reikalingas tarpdisciplininis požiūris bei kom-
pleksinė pagalba.  O štai vaiko minimali ir vidu-
tinė priežiūra  apima tas situacijas, kai vaikas 
turi elgesio problemų ir jam būdingas delin-
kventinis elgesys. Tokiu atveju koordinuotai 
teikiama pagalba yra vaiko vidutinę priežiūrą 
papildanti priemonė, teikiama tėvams.

Vienas iš vaiko minimalios ir vidutinės prie-
žiūros uždavinių yra padėti vaikui pasiekti tei-
giamų elgesio pokyčių, ugdyti (ugdytis) atspa-
rumą neigiamai socialinei aplinkai, taip pat 
padėti pasiruošti savarankiškam gyvenimui, 
teikiant jam kvalifikuotą švietimo pagalbą, 
socialines, sveikatos priežiūros ir kitas paslau-
gas. Todėl tam tikrais labai retais atvejais, kai 
susiduriame su specifiniu priklausomybės nuo 
interneto atveju (pvz., priklausomybę nuo 
lošimų internete turintis vaikas vagiliauja) kaip 
galimas sprendinys svarstytinas ir tikslinės 

25 Pvz. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų bei Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko gerovės 
komisijų tvarkos apraše nurodoma, kad jis „nustato pasikeitimo informacija tarp Elektrėnų savivaldybės Mokyklų ir Elektrėnų savivaldybės adminis-
tracijos vaiko gerovės komisijų apie vaikus, turinčius elgesio problemų, išskyrus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, pagalbos ir prevenci-
jos priemonių organizavimo bei teikimo pagrindinius principus, stebėsenos tvarką Elektrėnų savivaldybėje.“

priemonės – vaiko minimalios priežiūros 
kaip būdo spręsti elgesines vaiko problemas, 
nustatymas.

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros įstatymas išskiria dvi vaiko 
priežiūros formas: minimalią ir vidutinę. Tarp 
minimalios priežiūros priemonių, kurias galima 
skirti vaikui, yra ir įpareigojimas lankytis pas 
specialistą (pvz., psichologą) ar gydytis psichi-
kos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azar-
tiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių 
sutrikimus (Įstatymo  6 straipsnio 1 d.5 p.).

Vaiko minimalios priežiūros priemonės 
gali būti skiriamos vaikui, kuris:

• padarė nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių arba adminis-
tracinio nusižengimo požymių turin-
čią veiką, tačiau dėl savo amžiaus 
negali būti traukiamas atsakomybėn;

• padarė administracinį nusižengimą, 
tačiau jam nebuvo paskirta adminis-
tracinė nuobauda ir administracinio 
poveikio priemonė; 

• nelankė mokyklos ir per mėnesį be 
pateisinamos priežasties praleido 
daugiau kaip pusę pamokų ar ugdy-
mui skirtų valandų.

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros įstatymo 10 str. 1 d.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonę, vadovaudamasis įstatyme nustatyta 
tvarka, skiria vaiko nuolatinės gyvenamosios 
vietos savivaldybės administracijos direktorius, 
gavęs prašymą iš atitinkamų institucijų, pvz., 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinato-
riaus ar mokyklos. 
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III. SPECIFINĖS SU PERTEKLINIU INTERNETO 
NAUDOJIMU SUSIJUSIOS PROBLEMOS

1. Pornografijos naudojimas

Problemos pobūdis
Brandus lytiškumas arba psichoseksualinė 

branda pasiekiama lytinę aistrą sujungiant 
su meile kitam asmeniui. Pornografijos nau-
dojimas neskatina šios integracijos bendrai, 
o intencionalus lytinės aistros stimuliavimas 
vaikystėje gali sukelti psichoseksualinės rai-
dos fiksaciją infantiliškoje jos stadijoje (Freud, 
2007). Kadangi daugeliu atvejų pornografinius 
vaizdus vaikai pamato internete, pornografijos 
žalos asmens brandai atskleidimas yra viena iš 
neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio vaiko 
asmenybei prevencijos dalių. 

Vaikus pornografijos vaizdai gali šokiruoti 
dėl dažnai juose rodomo smurto bei bet kokio 
santūrumo nepaisymo (Manning, 2006), kita 
vertus, skatinti nuolat ją žiūrėti dėl dar nesu-
siformavusios prefrontalinės žievės, įgalinan-
čios impulsų kontrolę. Dėl šios smegenų dalies 
nevisiško susiformavimo kontrolės praradimas 
gresia ir paaugliams (Arain et al., 2013). Tokiu 
atveju jaunas asmuo nebegali kontroliuoti noro 
žiūrėti pornografiją, taip pat tampa depresiškas 
dėl neuromediatoriaus dopamino, lemiančio 
normotimiją, stygiaus organizme. 

Tyrimai rodo, kad pornografijos naudojimas 
taip pat susijęs su prefrontalinės žievės invo-
liucija ir sumažėjusiu dorsalinio dryžuotojo 
kūno – vidurinių smegenų dalies – tūriu (Kuhn, 
S., Gallinat, J., 2014). Dėl pirmojo faktoriaus 
mažėja asmens gebėjimas kontroliuoti savo 
emocijas, o antrasis neigiamai veikia galimybę 
atlikti adekvačius sprendimus, vertinant kon-
krečią situaciją. 

Pornografiją žiūrintys vaikinai pasižymi 
cinišku požiūriu į moterį, savo santykiuose su 
merginomis linksta mėgdžioti smurtinės por-
nografijos veiksmus, lengviau pateisina neiš-
tikimybę ir seksualinę prievartą.  Pornografiją 
žiūrinčios merginos yra linkusios jaudintis dėl 
„tobulų“ matmenų neatitinkančio savo kūno, 

save nuvertina ir dėl to anksti pradeda seksua-
linius santykius, nes nori nuslopinti nerimą dėl 
įsivaizduojamo netobulumo (Kleponis, 2019)

Pornografijos samprata
Pornografijos sąvokos etimologinės šaknys 

yra graikiški žodžiai „pornae“ (prostitutė) ir 
„graphos“ (aprašyti), o pirmą kartą ji buvo 
pavartota XIX amžiuje. Kendrick teigimu, šis 
žodis pirmiausia buvo pavartotas aprašant 
sekso paslaugų teikėjus ir sekso paslaugas 
visuomenės sveikatos apsaugos tikslais. Maž-
daug tuo pačiu metu terminas „pornografija“ 
buvo vartojamas ir kalbant apie seksualinius 
artefaktus, kurie buvo randami naujai atkas-
tose Pompėjos liekanose (Kendrick, 1987). 
Galbūt būtent dėl šių artefaktų terminas „por-
nografija“ iš esmės tapo sąvoka, žyminčia sek-
sualinio turinio medžiagą, nors būtent dėl to, 
kokios seksualinės turinio medžiagos rūšys lai-
komos pornografinėmis, o kokios – ne, vis dar 
kyla nesutarimų. 

Akademiniuose sluoksniuose egzistuoja du 
bendri požiūriai į pornografijos apibrėžimą: 
vienas jų pabrėžia pornografijos „struktūrą“, 
o kitas – pornografijos „funkciją“. Struktūri-
niuose pornografijos apibrėžimuose daugiau-
siai dėmesio skiriama pornografinės medžiagos 
pobūdžiui ir turiniui apibūdinti (pvz., portreti-
nės pusiau nuogų ar nuogų moterų nuotrau-
kos), o funkciniuose apibrėžimuose daugiausiai 
dėmesio skiriama pornografinės medžiagos 
numatytai ar faktinei funkcijai (pvz., lytinės ais-
tros sužadinimui). 

Daugumą akademinių pornografijos api-
brėžimų sudaro vienas (pvz., „komunikacinė 
medžiaga, pateikiama siekiant seksualiai 
sujaudinti ar patenkinti vartotoją“ (Kuhn, 
Voges, Pope, Bloxsome, 2007, p. 168) ar dau-
giau (pvz., „tiesiogiai ar netiesiogiai erotinių 
veiksmų vaizdavimas su įkyriu ryškumu, kuris 
be estetinio pagrindimo įžeidžia padorumą“; 
(Elliot, 1970, p. 74–75) iš šių struktūrinių ir 
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funkcinių elementų. Tačiau vieno pornografijos 
apibrėžimo nėra. 

Pornografijos apibrėžties struktūrinius ele-
mentus siekta išsiaiškinti apklausų metu. Paaiš-
kėjo, kad dauguma žmonių sutaria dėl pagrin-
dinių šio konstrukto sudedamųjų dalių. Atlikus 
bakalauro studijas baigusių vyrų ir moterų 
pateiktų pornografijos apibrėžimų turinio ana-
lizę nustatyta, kad dažniausiai minimas seksu-
alinio turinio vaizdavimas (84 proc.), o ypač – 
seksualinio elgesio vaizdavimas (Kohut, 2014).

Rezultatai parodė, kad labai stipriai pri-
tariama, jog pornografija yra tai, kas skatina 
seksualinį susijaudinimą ir pasitenkinimą, taip 
pat seksualinio elgesio vaizdavimas, o nuo-
gumo vaizdavimas arba įsitikinimo, kad por-
nografija reikalauja daugiau nei tik nuogumo 

26  Mèdija (lot. medium – vidurys, viešumas, bendrumas), komunikacijos priemonė arba kanalas; informacijos siuntėjo ir gavėjo tarpininkas, turintis 
savo informacijos kodavimo ir sklaidos sistemą. (VLE)

vaizdavimo, pritarimo rodikliai buvo retesni, 
bet vis tiek dideli. Žmonės mano, kad porno-
grafija – tai medžiaga, kurioje vaizduojamas 
seksualinis elgesys ir, kiek mažiau, nuogumas, 
galintis sukelti seksualinį atsaką. Taigi porno-
grafine medžiaga gali būti laikomas seksuali-
nių elementų turintis atvaizdas, skleidžiamas 
medijų26. Tam, kad koks nors atvaizdas būtų 
laikomas pornografiniu, paprastai pakanka, 
kad jame būtų vaizduojamas bent jau nuogu-
mas, galintis sukelti seksualinį atsaką. (T. Kohut, 
2019).

Pornografinių vaizdų žiūrėjimo dažnis
Realistiškai vertinant situaciją galima 

manyti, kad mūsų dienomis pornografinius 
vaizdus išmaniajame telefone jau bus mate ir 

Europinės apklausos EU KIDS ONLINE 2020 
duomenimims (XX), 9–16 amžiaus vaikų, 
bent kartą mačiusių seksualinio turinio 
vaizdus per pastaruosius metus procentas 
svyruoja nuo 21  (Prancūzija) ir 50 proc. 
(Serbija). Kroatijoje, Čekijoje, Ispanijoje ir 
Maltoje bent kartą per pastaruosius metus 
seksualinio turinio vaizdus matė 40 proc. ir 
daugiau vaikų, o štai Estijoje, Prancūzijoje 
ir Lietuvoje mažiau nei kas ketvirtas vaikas 
nurodė, kad per pastaruosius metus turėjo 
tokią patirtį.

Seksualinių vaizdų žiūrėjimas priklauso 
nuo amžiaus ir lyties. Visose šalyse dau-
giau berniukų nei mergaičių nurodė juos 
matę. Skirtumas tarp lyčių svyravo nuo 2  
(Maltoje ir Lietuvoje) iki 14 proc. (Portugali-
joje) procentinių punktų. Septyniose šalyse 
(Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, 
Portugalijoje, Rumunijoje ir Serbijoje) lyčių 
skirtumas buvo nuo 10 iki 14 procentinių 
punktų. 

Kuo vyresni vaikai, tuo didesnė tikimybė, 
kad jie dažniau susiduria su seksualiniais 

vaizdais. Tarp Europos šalių šioje srityje yra 
nemažai skirtumų. Skirtumas tarp jauniau-
sių ir vyriausių amžiaus kategorijų vaikų, 
susiduriančių su seksualiniais vaizdais, svy-
ruoja nuo 21 iki 70 procentinių punktų. Kai 
kuriose šalyse (Lenkijoje, Kroatijoje, Esti-
joje, Portugalijoje, Norvegijoje ir Serbijoje) 
15–16 metų amžiaus vaikai daugiau kaip 
penkis kartus daugiau susiduria su porno-
grafiniais vaizdais nei 9–11 metų amžiaus 
vaikai. O štai Lietuvoje ir Prancūzijoje šis 
skirtumas yra gerokai mažesnis – nuo 25 ir 
21 procentinių punktų. Lietuvoje pornogra-
finius vaizdus per pastaruosius metus matė 
12 proc. 9–11 metų amžiaus vaikų, 27 proc. 
12–14 metų amžiaus vaikų ir 38 proc. 1 –16 
amžiaus vaikų.

Dauguma vaikų pornografinius vaizdus tei-
gia matę per įrenginį, turintį prieigą prie 
interneto, šiek tiek mažiau – per TV ar kine, 
ir tik maža dalis nurodė juos matę knygoje 
ar žurnale. Lietuvoje bent kartą per mėnesį 
tokius vaizdus internete stebėjo 8 proc., TV 
ar kine – 9, o knygoje ar žurnale – tik 3 proc. 
9–16 amžiaus vaikų.
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kai kurie pradinių klasių moksleiviai, o artėdami 
prie paauglystės ir paauglystėje su pornografija 
yra susidūrę daugelis moksleivių. Pavyzdžiui, 
Albertos universiteto Kanadoje tyrimo duome-
nimis, 90 proc. 13–14 metų amžiaus berniukų 
ir 70 proc. to paties amžiaus mergaičių por-
nografinius vaizdus žiūrėjo bent vieną kartą, 
o trečdalis šių berniukų ir 8 proc. mergaičių 
juos žiūrėjo „per daug kartų, kad būtų galima 
suskaičiuoti“. (14)

Dėl nesusiformavusių emocinius impulsus 
reguliuojančių smegenų struktūrų porno-
grafiniai vaizdai gali paskatinti ne tik epizodišką, 
bet ir reguliarų masturbacijos lydimą porno-
grafijos žiūrėjimą, tad nuvesti ir į priklauso-
mybę nuo pornografijos – kompulsyvaus sek-
sualinio elgesio sutrikimą. Lietuvoje atliktas 
suaugusių žmonių (18–78 m., vidutinis amžius 
34 m.) tarptautinis tyrimas parodė, kad pirmą 
kartą pornografiją žiūrėjo vidutiniškai 15 m. 
amžiaus ir dabar pornografiją žiūri vidutiniškai 
kartą per mėnesį (15). Iš minėtoje apklausoje 
dalyvavusių asmenų per pastaruosius metus 
pornografijos nenaudojo tik 15 proc. Per pas-
taruosius 12 mėnesių beveik kas penktas (19,3 
proc.) masturbavosi 2–3 kartus per mėnesį ir 
atitinkamai 19 proc. – 2–3 kartus per savaitę. 
(16)

Prevencijos gairės
Žymių sociologijos ir psichologijos autori-

tetų požiūriu, gyvename vartotojiško seksua-
lumo suvokimo epochoje. Pasak Eriko Erik-
sono, nemažai įtakos tokiam šios gyvenimo 
srities nuskurdinimui turėjo supaprastinta 
ir vulgarizuota svarbios XX a. psichologijos 
krypties – psichoanalizės – interpretacija  
(E. Erikson, 1963). Štai visuomenėje yra paplitusi 
nuomonė, kad susivaldymas yra žalingas kūno 
sveikatai, o patenkinti gimtinę (lytinę) aistrą yra 
viena svarbiausių žmogaus „pareigų“. Tačiau 
tiek psichoanalizės kūrėjas S. Freudas (2), 
tiek dabartiniai šios mokslo srities autoritetai 
teigia, kad nuo meilės atsietas seksualinės 
aistros patenkinimas infantilizuoja ir trikdo 
asmens psichikos sveikatą ir, atvirkščiai –  
sveikas ir laimę teikiantis seksualumas yra mei-
lės kitam asmeniui dalis.

Pasigirsta vis daugiau balsų, kad suvulgarin-
tas seksualumo supratimas, pagal kurį aistros 
patenkinimas gali būti atsietas nuo meilės, yra 
seksizmo atmaina, t. y. mėginimas tam tikrą 
vyrų seksualinį nujautrėjimą (atbukimą) pri-
mesti moterims. 2022 m. publikuotoje knygoje 
britų feministė Louise Perry rašo, kad dėl gilių 
psichikos savybių gimtinių (lytinių) santykių 
atskyrimas nuo emocinio ryšio moterims yra 
mažai priimtinas (6).

Mūsų laikmečiui būdingas vulgarus sek-
sualumo suvokimas jaunam žmogui yra ypač 
paveikus dėl nevisiškai susiformavusio gebė-
jimo valdyti emocijas kaip asmenybei. Vienas iš 
svarbiausių asmens brandos ženklų yra gebėji-
mas valdyti savo emocinius impulsus. Ši savybė 
labai svarbi priklausomybės nuo pornografijos 
prevencijai. Impulsų suvaldymas yra svarbus ir 
ugdant pagarbų požiūrį į merginas, ir mokantis 
įveikti kiekvieno žmogaus kasdienybėje pasitai-
kančias stresines situacijas. Nors savitvardos 
meno kiekvienam žmogui tenka mokytis visą 
gyvenimą, jauname amžiuje padėti šio įgūdžio 
pagrindai laiduoja kūrybišką asmens galių reali-
zavimą ir sėkmę siekiant prasmingų tikslų.   

Pornografijos naudojimo atpažinimo  
ženklai

Pornografijos naudojimas yra vienas iš 
elgesio būdų, galinčio vesti į kompulsyvaus 
seksualinio elgesio sutrikimą. Slydimas priklau-
somybės nuo pornografijos link gali pasireikšti 
tiek bendrais priklausomybės nuo interneto 
požymiais, tiek speficiniais šią problemą atspin-
dinčiais ženklais. Juos galima skirstyti į somati-
nius, psichologinius ir elgesio simptomus. 

Somatiniai arba kūniškai pasireiškiantys 
simptomai yra nuovargio ženklai paauglio 
veide ir laikysenoje, galimas svorio padidėji-
mas arba, atvirkščiai, sulysimas, suglebimas, 
nervingi nuolatiniai rankų ar kojų judesiai ir 
pan. Neretai pastebimas nesirūpinimas savo 
išvaizda – nešvara ir netvarkingi rūbai. 

Šie neverbaliniai ženklai rodo psichologinės 
žmogaus būklės prastėjimą: prislėgtumą, sutri-
kimą, nerimą. Galimas ir gebėjimo susikaupti 
sumažėjimas, pasireiškiantis menkesniu gebė-
jimu atlikti užduotis per pamokas ir namuose. 
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Elgesio lygyje pornografijos naudojimas gali 
reikštis nepagarbaus ir ciniško požiūrio į mergi-
nas demonstravimu, rodomu verbaliai ar atitin-
kamais veiksmais. 

Nors aprašytus priklausomybės nuo porno-
grafijos ženklus reikia žinoti, kur kas geriau yra 
pamatyti pirmąsias pornografijos naudojimo 
apraiškas ir pasistengti užkirsti kelią tokiam 
elgesiui.

Pornografijos naudojimo prevencija
Dėl nesusiformavusių emocinius impulsus 

reguliuojančių smegenų struktūrų porno-
grafiniai vaizdai gali paskatinti ne tik 
epizodišką, bet ir reguliarų masturbacijos 
lydimą pornografijos žiūrėjimą, tad nuvesti ir į 
priklausomybę nuo pornografijos – kompulsy-
vaus seksualinio elgesio sutrikimą. Tačiau tiek 
pedagogai, tiek tėvai gali užkirsti kelią šios pro-
blemos vystymuisi, laiku imdamiesi prevenci-
jos veiksmų. 

Turinio filtravimo priemonės
Visų pirma reikalingos turinio filtravimo 

priemonės (interneto filtrai), blokuojančios 
pornografinę informaciją vaiko kompiuteryje 
ar išmaniajame telefone. Tokie filtrai apriboja 
prieigą prie vaizdinės ir garsinės medžiagos, 
paveikslėlių ir nuotraukų, bendravimo pro-
gramų, nepageidaujamo turinio interneto pus-
lapių. Mokamų programų pasirinkimas yra gana 
didelis, tačiau yra ir nemokamų programų.

Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų 
(interneto) paslaugas teikiantys asmenys pri-
valo užtikrinti Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 
aprobuotų žalingo interneto turinio, darančio 
neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo 
priemonių įdiegimą ir veikimą. RRT aprobuo-
tos filtravimo priemones galima rasti https://
www.rrt.lt/saugesnis-internetas/turinio-filtra-
vimo-priemones/

Kaip išsirinkti tinkamą turinio filtravimo 
priemonę, kaip ją įsidiegti, galima rasti tinkla-
lapyje https://www.esaugumas.lt/lt/turinio-fil-
travimo-programos/316

Pedagoginiai pokalbiai
Pornografijos naudojimo prevencija  
vaikams

Net ir turint namuose turinio filtravimo prie-
mones, vaikai vis tiek gali susidurti su porno-
grafiniais vaizdais– pavyzdžiui, juos gali paro-
dyti draugas, kurio įrenginyje tokie puslapiai 
nėra užblokuoti. Todėl su vaikais reikia kalbėti 
apie pornografijos žalą.

Visų pirma – tai tėvų atsakomybė. Jau ikimo-
kyklinio amžiaus vaikai turėtų žinoti, kad juos 
nuogus gali matyti tik jų tėveliai arba medikai. 
Taip vaikams ugdomas suvokimas, kad nuogo 
kūno atskleidimas yra intymus, saugumo rei-
kalaujantis dalykas. Toks suvokimas apsaugos 
juos nuo galimų tvirkinimo veiksmų. Taip pat 
rekomenduojama paaiškinti, kad jų gimtinių 
kūno dalių niekas negali liesti, kad, pavyzdžiui, 
vaikų žaidimai „daktarais“, kai jie savo gimti-
nius organus rodo vieni kitiems, kartais bai-
giasi vienas kito pažeidimu. Suaugusių žmonių 
gyvenime nuogumas yra stiprius išgyvenimus 
gimdanti meilės dalis. Jeigu nuogą moterį ar 
vyrą mato ne jo mylimas sutuoktinis, žmogus 
gali tapti išnaudojimo auka, kai jis yra verčia-
mas savo nuogą kūną rodyti tam, kad kažkas 
iš tokių vaizdų pelnytųsi pinigus. Taip pat prie 
nuogo kūno arba meilės santykių vaizdų galima 
priprasti ir negalėti nuo jų atsitraukti. 

Dėl šių dviejų priežasčių – viena jų, kad žiū-
rėdami į apsinuoginusius žmones mes priside-
dame prie jų išnaudojimo, o kita – kad toks žiū-
rėjimas gali vesti prie pripratimo ir negalėjimo 
gyventi nežiūrint tokių vaizdų – reikia juos 
pamačius nežiūrėti, taip pat pasakyti tėčiui ar 
mamai, kad tokie vaizdai buvo rodomi. Tokį 
patarimą duoda amerikiečių tėvų grupė vaikų 
pornografijos prevencijai skirtoje knygutėje: 
Nusisuk, eik pas tėvelius, pasakyk. (3)

Esant progai ir ypač pastebėjus, kad por-
nografijos vaizdus žiūri pradinukai, apie šiuos 
principus gali su jais pasikalbėti ir pradinių kla-
sių mokytojas, pirmiausia apie tai informavęs 
ir suderinęs su jų tėvais. Su berniukais ir mer-

https://www.rrt.lt/saugesnis-internetas/turinio-filtravimo-priemones/
https://www.rrt.lt/saugesnis-internetas/turinio-filtravimo-priemones/
https://www.rrt.lt/saugesnis-internetas/turinio-filtravimo-priemones/
https://www.esaugumas.lt/lt/turinio-filtravimo-programos/316
https://www.esaugumas.lt/lt/turinio-filtravimo-programos/316
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gaitėmis reikėtų kalbėti atskirai. Pokalbio nuo-
taika turėtų būti draugiška ir skatinanti savitar-
pio supratimą: baudžianti ir griežta intonacija 
gali tik sukelti didesnį susidomėjimą tokiais 
vaizdais. Paprastai vaikai jaučia, kad porno-
grafija nėra geras dalykas, ir, kaip jau minėta, 
kartais būna ir šokiruoti, ir jaučiasi traukiami 
tuos vaizdus vėl pamatyti. Draugiškas pokalbio 
tonas gali padėti vaikams nepasijusti blogais ir 
neslėpti savo tolesnių veiksmų. 

Pornografijos naudojimo prevencija  
paaugliams

Pastebėjus pornografijos naudojimą, verta 
pasikalbėti su paaugliais: brandžios asmenybės 
ugdymas kviečia skirti pastovų dėmesį seksu-
alumo sujungimo su meile ir santuoka temai. 
Kalbėtis su kurios nors klasės vaikinais šia tema 
yra daug, jei ne išskirtinai, lengviau pedagogui, 
kaip ir kalbėti su merginomis – pedagogei.

A. Pokalbiai su vaikinais
Tokio pokalbio pradžia ir eiga priklauso nuo 

vaikinų grupės nusiteikimo. Gali pasitaikyti, 
kad neformalus grupės lyderis drąsiai kalbės 
apie pornografijos ir masturbacijos teikiamą 
„naudą“. Gana paplitę tokie šios „naudos“ 
argumentai: vyro sveikatai yra būtina „išsi-
krauti“; „išsikrovimas“ sumažina stresą; toks 
elgesys mažina neplanuotų nėštumų skaičių; 
pornografija didina lytinį pajėgumą ir pan. 
Atsakymas į šiuos teiginius yra reikalingas ir 
dėl to, kad jaunuolis, perskaitęs internete apie 
tokią pornografijos „naudą“, gali ja tikrai tikėti, 
kita vertus, gali būti, kad ši diskusija ves į gilesnį 
pokalbį apie vyro ir moters santykius, meilę bei 
būdus ją patirti laimingoje santuokoje. 

Kaip jau minėta, vyro brandą parodo jo galia 
valdyti emocinius impulsus. Nors kartais kai 
kurie medika tvirtina, kad vyro sveikatai reika-
lingos reguliarios „iškrovos“ (tad ir masturba-
cija), mokslo duomenų, teigiančių, kad susival-
dymas yra žalingas vyro sveikatai, nėra. Nors kai 
kurie tyrimai kalba apie intensyvaus seksualinio 
aktyvumo naudą sveikatai, tačiau juos atsveria 
kiti, parodantys jo žalą, arba pateikiantys duo-
menų, kad būtent save suvaldantys vyrai pasi-
žymi gera sveikata (Dimitropoulou ir kt., 2009). 

Nuo Senovės Graikijos laikų sportininkams 
prieš atsakingus startus yra patariama susival-
dyti, siekiant išsaugoti jėgas; taip yra patariama 
Rytų kovų menuose, žymusis pasaulio bokso 
čempionas Muhamedas Ali prieš kovas su 
žmona intymių santykių neturėdavo 6 savaites. 

Dar svarbiau nei fizinė yra psichologinė 
vyro galia suvaldyti tiek gimtinę aistrą, tiek 
kitas stiprias emocijas. Praeityje įvairių tautų 
praktikuoti įvedimo į vyrus ritualai reikalau-
davo iš jaunuolio parodyti, kad jis gali suval-
dyti skausmą, baimę ir kitus stiprius patyrimus. 
Toks gebėjimas suvaldyti „gamtą“ savyje buvo 
siejamas su galia valdyti gamtą aplinkoje, nuo 
ko priklausė žmogaus, jo šeimos ir palikuonių 
išgyvenimas bei jo sėkmė. Ir mūsų laikais savo 
emocijų suvaldymas padeda vyrui suvaldyti 
gyvenimo situaciją; tiek darbe, tiek asmeni-
niuose santykiuose su draugais ir santuokoje 
bei šeimoje susivaldymo gebėjimas yra esminė 
sėkmės šiose svarbiose gyvenimo srityje laidas.

Be abejonės, nėra reikalo vaikinams išvar-
dyti visus neigiamus pornografijos naudojimo 
padarinius jų asmenybei. Neretai pornografiją 
pasižiūrintys jaunuoliai supranta tokio polin-
kio prastumą ir gali ne tik ginti pornografijos 
„vertę“, bet ir nerimauti bei laikyti save nevisa-
verčiais. Pasitaiko vaikinų, kurie mano, kad dėl 
masturbacijos įpročio jie gali tapti impotentais 
arba seksualiai iškrypusiais. Todėl, kalbant su 
paauglių berniukų grupe, reikalingas tam tikras 
atsargumas, stengiantis nesukelti per didelio 
gėdos dėl tokio įpročio jausmo. Reikia pasakyti, 
kad gimties galios suvaldymas visais laikais 
jauniems vyrams nebuvo lengva užduotis, tad 
nieko baisaus, jei kartais jiems tai nepavyksta.

Kaip vaikinams suvaldyti seksualinę  
energiją?

Pirma, tai pagarba merginoms ir moterims – 
taip pat ir toms, kurios yra vaizduojamos rekla-
moje, filmuose ir kitais informaciniais kana-
lais. Siekiant suvaldyti savo galias, patariama į 
apsinuoginusią moterį stengtis nežiūrėti. Mūsų 
dienomis, kai tokie vaizdai yra labai paplitę, 
tai nėra lengva, tačiau galima. Kiekviena mer-
gina yra Asmuo didžiąja raide; kaip ir kiekvie-
nas žmogus, ji ilgisi ne būti panaudojama (kad 
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ir vaizduotėje), bet būti mylima. Padėti aiškiau 
suvokti šią tiesą vaikinams galima paprašant 
juos pamąstyti, kaip jie norėtų, kad kiti vyrai 
žiūrėtų į jų seserį ar motiną. Taip aiškėja pagar-
bos kitai gimčiai prasmė.

Antra, gebėjimo susitvarkyti su kasdieny-
bės stresu auginimas. Brandi asmenybė santy-
kiuose su aplinkiniais yra pozityvi ir tvirta. Mar-
tinas Seligmanas nustatė, jog laimingi žmonės 
pasižymi į klasikines dorybes panašiomis asme-

Jis yra nemoralus
Pornografines scenas vaizduojantys akto-
riai dažnai yra pornoverslo savininkų sek-
sualiai ir ekonomiškai išnaudojami žmonės 
(34). Pornografija yra susijusi su prekyba 
žmonėmis (35), tad žiūrint tokius vaizdus 
netiesiogiai prisidedama prie sksualinėje 
vergovėje vargstančiųjų išnaudojimo. Net 
jei tokiame „versle“ pasitaikytų aktorių, 
kurie yra patenkinti tokiu savo amatu, ar 
būtų galima įsivaizduoti tokį žmogų, ver-
tėtų paklausti, ar žmogus sutiktų, kad 
taip pinigus uždirbtų jo sesuo ar mama? 
Moterys, vaizduojamos pornografinuose 
vaizduose, yra kažkieno seserys, dukros ar 
(ir) motinos. Akivaizdu, kad tai yra žiaurus 
žmogaus pažeminimas.

Skatina smurtą prieš moteris
Daugelis pornografijos formų yra susiju-
sios su žiaurumu: moterys tuose vaizduose 
yra mušamos, smaugiamos ir kitaip žemi-
namos (36). Tokia „produkcija“ radikaliai 
žemina moterį. Kita vertus, šių vaizdų pri-
sižiūrėję jaunuoliai mėgina savo „patirtį“ 
imituoti gyvenime, ima palankiau vertinti 
prievartavimą (Flood, 2009) bei pradeda 
mažiau vertinti šeimą, santuoką ir santuo-
kinę ištikimybę. (Zillmann, 1988)

Kelia pavojų tarpasmeniams  
santykiams ir didina skyrybų riziką
Pornografijos vartojimas susijęs su nege-
bėjimu valdyti seksualinių impulsų ir kelia 
pavojų prarasti gebėjimą būti ištikimam 
mylimam žmogui. Tyrimai rodo, kad toks 
vyro elgesys žymiai padidina skyrybų riziką 
(Perry, 2016).  Be to, merginos papras-

tai negerbia vyrų, kurie siekia malonumo 
iškreiptais pornografinėje medžiagoje vaiz-
duojamais būdais ir laiko jį silpnu žmogumi. 

Gali sukelti priklausomybę
Dėl neuromediatoriaus dopamino koncentra-
cijos piko smegenyse pornografijos žiūrėjimo 
ir masturbacijos metu, smegenys praranda 
potencialą palaikyti normalų dopamino lygį. 
Ši medžiaga yra reikalinga gerai nuotaikai ir 
energijos lygiui palaikyti, ir jos išsekimas ska-
tina žmogų kartoti su pornografija susijusius 
veiksmus. Taip gali vystytis priklausomybė 
nuo pornografijos arba kompulsyvaus seksu-
alinio elgesio sutrikimas, dėl kurio juo sergan-
tis jaunuolis pornografijos žiūrėjimo nebegali 
sukontroliuoti, tampa depresiškas ir irzlus, 
nukenčia jo santykiai su aplinkiniais bei gebė-
jimas mokytis. Pornografijos poveikis sme-
genims yra panašus į priklausomybės nuo 
alkoholio, metamfamino ir kokaino. (Kuhn, 
S., Gallinat, J., 2014)

Kenkia žmogaus intelektui
Pornografijos vartojimas gali sukelti už 
sprendimus ir suvokimą atsakingų sme-
genų galių smegenų dalių (corpus striatum  
bei prefrontalinės žievės) atrofiją – kitaip 
sakant, gali žlugdyti žmogaus intelektinius 
gebėjimus. (Kuhn, S., Gallinat, J., 2014)
Silpnina žmogaus psichologinį atsparumą
Pornografijos vartojimas dažnai yra susijęs 
su negebėjimu konstruktyviai spręsti sudė-
tingesnes gyvenimo situacijas bei suvaldyti 
stresą (McWilliams N., 2020.) Ir atvirkščiai: 
tokio elgesio išvengiantis žmogus augina 
gebėjimą įveikti kasdienybės iššūkius bei 
tampa brandžia asmenybe. 

KUO ŽALINGAS PORNOGRAFIJOS NAUDOJIMAS?
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nybės savybėmis: teisingumu, drąsa, susival-
dymu, išmintimi; jie yra geranoriškai nusiteikę 
kitų žmonių atžvilgiu ir dalyvauja bendruome-
nės gyvenime (21).

Pokalbyje su vaikinų grupe mokytojas gali 
tik pabrėžti tokio gebėjimo svarbą žmogaus 
brandumui bei gyvenimo sėkmei ir nurodyti 
bendrus principus. Konkretus darbas su kasdie-
nybės stresu yra galimas su psichologu, tačiau 
mokytojas gali nurodyti tokio augimo kryptį.

Psichologiškai stiprus žmogus yra drau-
giškas, tačiau tvirtas: kitiems jis linki gero ir 
padeda, tačiau pasipriešina tiek savęs, tiek 
kito skriaudimui; konfliktus jis sprendžia kons-
truktyviai, ieškodamas gerų išeičių visoms jų 
pusėms pagal „win-win“ modelį. Taigi šias savy-

bes turintis ar jas išsiugdyti siekiantis asmuo 
bus linkęs nenaudoti kito asmens kaip priemo-
nės savo tikslams pasiekti, vadinasi, mažiau lin-
kęs į pornografijos naudojimą.

Jei ir pats apie šiuos dalykus kalbantis peda-
gogas tokias savybes išreikš savo santykyje su 
moksleiviais, gali būti, kad nė vienas jų, susi-
dūręs su sunkiau išsprendžiama tarpasmeninių 
santykių situacija, kreipsis į mokytoją patarimo. 
Sudėtingesniais atvejais – matant, kad vaiki-
nas yra prislėgtas ir neturi bendravimo įgūdžių 
pagrindų, bus reikalinga psichologo pagalba. 

B. Pokalbiai su merginomis
Statistinai duomenys kalba, kad JAV ir įvai-

riose Vakarų Europose šalyse pornografiją 

Priklausomybės nesiekiantis pornografijos 
naudojimas turi neigiamų padarinių mergi-
nos asmenybei ir gyvenimui:

1. Ji gali susidaryti įspūdį, kad, jei nori būti 
mylima, turi tapti seksualiai prieinama. 
Kadangi moters susižavėjime vyru visada 
svarbus teigiamas jo asmenybės vertini-
mas ir meilės ilgesys, mergina nesupranta, 
kad vaikinas gali trokšti tik patenkinti savo 
giminį geismą, visiškai ar mažai vertinda-
mas ją kaip žmogų. Iš dalies dėl šio fakto 
seksualiniais santykiais paženklinta paau-
glių draugystė yra labai trumpa: apie 60 
proc. jų pasibaigia išsiskyrimu po 3 mėne-
sių, o po pusės metų būna iširusios net 80 
proc. tokių draugysčių (38). Kad toks san-
tykių žlugimas yra skausmingas, kalba ir 
statistika, pagal kurią gimtinius santykius 
pradėjusios paauglės apie tris kartus daž-
niau patiria depresiją lyginant su skaisčio-
mis merginomis.(Johnson K, 2003) 

2. Pamačiusios smurtinės pornografijos vaiz-
dus, merginos gali galvoti, kad ir jos turi 
sutikti su tokiu vyro elgesiu seksualinių 
santykių metu. Taip jos ne tik dar labiau 
praranda pagarbą jo akyse, tačiau ir gali 
būti fiziškai traumuojamos.

3. Žiūrėdamos į hipertrofuotus „por-
nožvaigždių“ kūnus, merginų sąmonėje 
gali dar labiau stiprėti pergyvenimas dėl 
jų kūno formų neatitikimo moters grožio 
stereotipams, kurie ir taip jau yra stiprūs 
dėl moters pavertimo seksualinio pasi-
tenkinimo objektu. Todėl pornografijos 
žiūrėjimas yra siejamas su valgymo sutri-
kimais. (Kleponis,  2019)

4. Panašiai kaip ir vyras, žiūrintis pornogra-
fiją, susilpnina savo gebėjimą būti išti-
kimu mylimam asmeniui, taip ir vartojanti 
pornografiją moteris tampa pažeidžiama 
seksualiniam išnaudojimui. Tokia mergina 
praranda laisvę blaiviai vertinti ir pasi-
rinkti tą vyrą, su kuriuo norėtų kurti rim-
tus santykius.

5. Kaip ir vyrai, taip ir moterys gali pakliūti į 
nerimo seksualizavimo spąstus, kada neiš-
spręstos tarpusavio santykių problemos 
„užmirštamos“ pasineriant į pornografiją. 
Taip nevystomas psichinei sveikatai būti-
nas gebėjimas tvarkytis su kasdienybės 
stresu bei stiprėja psichologinę negalią 
kelianti iliuzija, kad visos gyvenimo pro-
blemos „išsispręs“, kada mergina patirs 
kažkieno pasiaukojančią meilę. 

PORNOGRAFIJOS NAUDOJIMO PADARINIAI MERGINAI
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žiūri apie 50 proc. paauglių merginų (Jochen P,  
2016). Į moteris ir merginas nusitaikiusi por-
nografija yra kiek kitokia, nei skirta vyrams, 
kadangi tapdama seksualiai prieinama mergina 
tikisi, kad bus mylima. Tad joms skirtoje porno-
grafijoje dažniau vaizduojamos meilės istorijos; 
kartu ir smurtu pažymėti seksualiniai santykiai, 
dar labiau iškreipiantys kelio į meilę supratimą. 
17 proc. nuo pornografijos priklausomų žmo-
nių yra moterys, tad ir merginoms gali tapti 
sunku suvaldyti pornografijos naudojimą ir taip 
patirti neigiamą poveikį savo asmenybei. 

Pornografijos naudojimo prevencija iš dalies 
panaši į jau aprašytą prevencijos taktiką vaiki-
nams. Merginoms yra lengviau nebūti užval-
dytoms vyriško kūno keliamu įspūdžiu, kaip tai 
yra vyrams moterų atžvilgiu, tačiau joms reikia 
išmokti spręsti kasdienybėje kylančius iššū-
kius, neįsitraukiant į iliuzinės meilės paieškas. 
Kaip jau minėta, ne vien grožis lemia merginos 
sėkmę santykiuose su kita gimtimi, o juo labiau 
laimę santuokoje. Draugiškumo, tvirtumo, įsi-
traukimo į bendruomenės gyvenimą įgūdžiai 
daro ją laisva asmenybe, kuri geba pasirinkti, į 
kokio vyro dėmesį atsakyti, o ne būti priklau-
soma nuo bet kokios jo iniciatyvos. Į pornogra-
fijos naudojimą linkusią merginą reikia paska-
tinti žiūrėti į ateitį, siekti savo gyvenimo tikslų ir 
auginti save kaip asmenybę, nešvaistant laiko ir 
energijos skausmingai pasibaigiančioms trum-
palaikėms meilės istorijoms. 

Patarimai mokyklos psichologui
Moksleiviai į mokyklos psichologą gali kreip-

tis arba patys, arba būti nukreipti pedagogų. 
Kalbant apie pornografijos naudojimą ar netgi 
slydimą į priklausomybę nuo jos, vargu ar tikė-
tina, kad vaikinas ieškos pagalbos. To galima 
tikėtis tik tuomet, jei tokie veiksmai yra nesu-
derinami su jo pasaulėžiūra, taip pat, jei psi-
chologas yra vyriškos gimties. Greičiausiai ir 
merginoms galioja tokie pat dėsniai. Pateik-
sime bendrus konsultavimo principus tiems 
atvejams, jei vaikinas ar mergina nori pagalbos 
atsisakant naudoti pornografiją. 

Vaikino susivaldymui svarbi pagarba mote-

riai ir gebėjimo įveikti kasdienybės iššūkius 
ugdymas – kitaip kalbant, sugebėjimas išvengti 
seksualinių ir neseksualinių pornografijos nau-
dojimo trigerių. Kadangi kasdienybės keliamas 
stresas dažniausiai yra susijęs su tarpasmeni-
niais santykiais, vaikinui reikia padėti išsiugdyti 
draugišką, tačiau ir laisvą bei drąsų požiūrį į 
savo bendraklasius. Verta patarti vesti dieno-
raštį, kuriame būtų aprašomi per dieną patirti 
bendravimo su draugais ir kitais žmonėmis 
epizodai, juos vertinant per šių dviejų bazinių 
asmenybės įgūdžių prizmę: draugiškumą ir 
savigarbą. Į masturbaciją nuo kasdienybės iššū-
kių besitraukiantis vaikinas gali jaustis prislėg-
tas dėl savo netobulumo; čia reikalingas palai-
kymas ir nuraminimas, kad jauni vyrai tokius 
sunkumus patiria dažnai, ir tai, kad jis nori savo 
impulsams nepasiduoti, yra jo vertingumo 
ženklas. Savaime suprantama, kad ir pade-
dant išmokti susitvarkyti su kasdienybės stresu 
taip pat bus reikalinga atjauta, supratimas ir 
palaikymas. Kasdienybės santykių mokykloje, 
su draugais ar ir namuose prislėgtam jaunuo-
liui psichologas gali tapti atrama, jo emocinės 
būklės stabilizavimo šaltiniu ir konstruktyvaus 
bendravimo gidu. 

Merginos naudoja pornografiją ne tiek ieš-
kodamos „seksualinės iškrovos“, kas būdinga 
vaikinams, bet siekdamos iliuziškai patenkinti 
meilės ilgesį. Neretai tokia mergina mano 
nesanti pakankamai graži ir galinti patraukti 
vaikinų dėmesį, galimas ir polinkis į nerimą bei 
depresiją. Šių kentėjimų priežastys gali glūdėti 
merginos šeimoje, turėjusios įtakos tokiais 
sunkumais paženklintai jos asmenybės raidai, 
taip pat, suprantama, santykiuose su jos ben-
draamžėmis. Ir vėl jai reikia suteikti palaikymą, 
supratimą, taip pat padėti suprasti, ką ji pati gali 
padaryti, ugdydama draugiškus, kito asmens ir 
savęs pačios pagarba paženklintus santykius su 
aplinkiniais. Gali būti, kad konsultavimo metu 
bus reikalinga ir tam tikra „psichoedukacija“, 
padedanti suvokti, kokios asmenybės savybės 
ir kokie veiksmai leis merginai santykiuose su 
kitos gimties asmenimis patirti laimę, o ne 
nusivylimus. 
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