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PSICHINĖ JAUNUOLIO SVEIKATA 

• Visos problemos pasireiškia iki 18 metų 

 

• Stresas vaikystėje yra vienas pagrindinių psichologinių 
sutrikimų priežasčių 

 

• Streso šaltiniai: smurtas, šeimos nestabilumas ir skurdas 
paveikia smegenų struktūrą ir funkcijas 

 

• Stresas yra neišvengiamas: visi vaikai ir paaugliai patirs stiprų 
stresą savo gyvenime 



VAIKŲ IR PAAUGLIŲ SAVIŽUDYBĖS 

• JAV atliktas tyrimas parodė, jog  
– 16.5 proc. savo gyvenime bandė nusižudyti arba turėjo savęs-žalojimo epizodą  
– 11.1 proc. studentų patyrė minčių apie savižudybes per paskutines 4 savaites 
– 85 proc. studentų, turinčių vidutinio sunkumo ar sunkią depresiją nebuvo 

suteikiama jokia psichologinė pagalba (Garlow, S. J., et al., 2007) 
 

• Vilniaus universitete 2004 m. atliktas Lietuvos vaikų psichikos sveikatos 
epidemiologinis tyrimas parodė, kad su psichikos sveikata susijusių 
problemų turi 41,7 proc. mokyklinio amžiaus vaikų 

 
• Beveik 40 proc. vienuolikos, trylikos ir penkiolikos metų paauglių galvoja 

apie savižudybę, yra kūrę konkrečius savižudybės planus ar bandė žudytis 
(N.Žemaitienė, 2000).  
 
 
 
 



KAS ĮTAKOJA PSICHOLOGINES PROBLEMAS? 

• Biologiniai ir fiziologiniai procesai, kaip pavyzdžiui, cheminis 
disbalansas kūne. 

 

• Aplinkos veiksniai, kaip didelis stresas, agresija, patyčios. 

 

• Trauma-artimojo mirtis. 

 

 

Mes negalime apsaugoti jauno žmogaus nuo streso ir traumų, 
bet galime padėti sustiprinti atsparumą.  

 



KAS APSAUGO JAUNUOLĮ NUO PSICHOLOGINIŲ 
SUTRIKIMŲ? 



JAUNUOLIO ATSPARUMAS 

• Atsparumas tai efektyvi jauno žmogaus adaptacija nepaisant 
streso ar sunkaus laikotarpio. 

 

• Atsparumas nėra charakterio savybė, tai yra atsakas į stresą.  

 

• Jei jaunuolis buvo atsparus vienoje situacijoje, tai nereiškia, 
kad kitoje situacijoje bus reaguojama taip pat.  

 



JAUNUOLIO ATSPARUMĄ ĮTAKOJA: 

• Individo lygyje- lengvas temperamentas, socialiniai įgūdžiai 
bei kompetencijos. 

 

• Šeimos lygyje- šilti, mylintys ir įsipareigoję tėvai. 

 

• Bendruomenės lygyje- prieinamumas prie rūpestingų 
suaugusiųjų už šeimos ribų. 

 



• Individo lygyje- lengvas temperamentas, socialiniai įgūdžiai 
bei kompetencijos. 

 

• Šeimos lygyje- šilti, mylintys ir įsipareigoję tėvai. 

 

• Bendruomenės lygyje- prieinamumas prie rūpestingų 
suaugusiųjų už šeimos ribų. 

 

JAUNUOLIO ATSPARUMĄ ĮTAKOJA: 



• Kompetencija (Competence): Kai pastebime ką jaunuolis daro gerai 
ir kai už tai jį pagiriame, jaunuolis jaučiasi kompetetingas.   

 

• Pasitikėjimas savimi (Confidence): Jaunuoliui reikia pasitikėjimo, 
kad galėtų mąstyti kūrybiškai, save motyvuoti ir atsigauti po 
traumų.      
 

• Ryšiai (Connection): Ryšys su mokykla, kitais žmonėmis ir 
bendruomene padeda jaunuoliui jaustis saugiam ir pačiam tvarkytis 
su probleminėmis situacijomis. 
 

• Charakteris (Character):  Jaunuolis turi suvokti kas yra gerai, kas yra 
blogai ir kodėl svarbu yra būti sąžiningam.  
 

 

JAUNUOLIO ATSPARUMĄ FORMUOJA (7 Cs) : 

(Ginsburg, 2013) 

http://www.fosteringresilience.com/pdf/connection.pdf


• Įnašas (Contribution): Jaunuolis, kuris padeda kitiems sulauks 
padėkos, o ne pasmerkimo. Gero darymas yra asocijuojamas 
su  kito žmogaus pagalba nejaučiant gėdos jausmo.  
 

• Susidorojimas su iššūkiais (Coping): Jaunuolis kuris moka 
konstruktyvių problemų sprendimų būdų nemėgins rizikingų  
susidorojimo su stresu metodų sunkiu jam laikotarpiu.  
 

• Kontrolė (Control): Jaunuolis turi suprasti ir išmokti, kad 
pagarba yra užsitarnaujama ir todėl  jaunuolis turi būti 
atsakingas ir priimti išmintingus sprendimus, kad būtų 
jaučiamas kontrolės jausmas.  

 

JAUNUOLIO ATSPARUMĄ FORMUOJA (7 Cs) : 

(Ginsburg, 2013) 



UŽSIENIO ŠALIŲ GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI 



PREVENCIJOS STRATEGIJOS 

• Remiantis užsienio šalių patirtimi psichikos 
sveikatos švietimas mokyklose yra paprastai 
skirstomi į :  

• mokytojų, personalo, specialistų apmokymą 

• švietimo programas  

 
(Eckert Miller Riley-Tillman, ir DuPaul , 2006) 



Specialistų apmokymas 
• Specialistų, dirbančių sveikatos priežiūros srityje apmokymas atpažinti depresijos 

ženklus ir įvertinti savižudybės riziką. 

• Vienas plačiausiai naudojamų instrumentų, matuojant depresijos sunkumą- 
BEKO DEPRESIJOS SKALĖ 

 

 

 

 

 

 

Strategija pasiteisino Vengrijoje, Švedijoje, Japonijoje, Vokietijoje ir 
kitose šalyse 

 

0.  Mane viskas džiugina kaip paprastai 

1.  Aš nesidžiaugiu viskuo taip, kaip 
anksčiau 

2.  Viskas man nebeteikia pasitenkinimo 

3.  Aš esu viskuo nusivylęs, viskas man 
įkyrėjo 

0.  Aš kam nors nusikaltęs 

1.  Aš dažnai jaučiuosi kaltas 

2.  Aš jaučiuosi kaltas beveik visada 

3.  Aš jaučiuosi kaltas nuolatos 



Pritaikymas 

• Bendradarbiavimas tarp psichologų ir pagalbą 
teikiančių specialistų apmokant policijos 
pareigūnus, medikus, visuomenės sveikatos 
specialistus, specialistus, dirbančius mokyklose. 

 

• Bendrų projektų bei programų kūrimas ir 
įgyvendinimas. 

 



• Programos, orientuotos į gyvenimo įgūdžių formavimą 
sumažina depresijos vystymosi tikimybę. 

 

• Kompetencijos mokančios gerinti socialinę paramą, 
emocinę sveikatą (atpažinti savo emocijas, 
konstruktyviai išreikšti savo jausmus), akademinį 
tobulėjimą. 

 

• Gyvenimo įgūdžių programų tikslas yra sumažinti 
stresorius, kurie yra asocijuojami su asmeninėmis 
netektimis, problemų sprendimu, santykiais.  

 

GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS 



GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS 

• JAV Gyvenimo įgūdžių programos pavyzdys: 
• Pasitikėjimo savimi vystymas 

• Emocijų ir streso atpažinimas 

• Komunikacija ir problemų sprendimo gerinimas 

• Negatyvių ir destruktyvių veiksmų, tokių kaip negatyvios mintys 
atpažinimas ir pašalinimas 

• Informacija apie savižudybes 

• Savižudybių intervencijos treniruotės  

• Asmeninių ir bendruomenės tikslų siekimas 

• Panašios programos ir kompetencijų mokymas turėtų būti 
integruojamas mokyklos programoje. 

 

• Įgūdžių mokymas ir formavimas turėtų būti tęstinis ir nuolat 
atnaujintas. 

 

 



GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS 
 

• Tyrimai rodo, kad reikia mažiausiai 9 sesijų, 60-90 
minučių trukmės. 

 

• 8 ir mažiau sesijų yra neefektyvios kompetencijų 
išmokimui ir įsisavinimui.  

 

 



Kaip mums pagerinti psichinę vaiko sveikatą? 

• Atsparumo formavimas - kompetencijų 
ugdymas. 

• Tėvų informuotumas. 

• Specialistams- rizikos veiksnių atpažinimas.  

 


