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M O K Y K L O S

B E N D R U O M E N E I

Greitai bus metai, kai pasaulis bando

įveikti COVID-19 infekciją. Per šiuos metus

girdėjome daug prieštaringos

informacijos: yra infekcija ar nėra

infekcijos, suvaldyta infekcija ar

nesuvaldyta infekcija. Taip pat

bauginimų: ką daryti, ko nedaryti.

Pandemija turėjo įtakos tam tikrų

socialinių visuomenės grupių

diskriminacijai. Jeigu per pirmąją

pandemijos bangą daugiau buvo

kalbama apie suvaržymų įtaką psichikos

ligomis sergančių žmonių būklei, dabar

vis dažniau kalbama apie pandemijos

įtaką visos žmonijos populiacijos

psichinei sveikatai. 

Mokyklos bendruomenė yra išskirtinė.

Uždaromi kultūros ir pramogų renginiai,

siekiant vengti didelių žmonių

susibūrimų, tačiau mokyklos, kur vienu

metu susiburia šimtai žmonių, tęsia

darbą. Stabdomas neformalus ugdymas,

tačiau formalusis ugdymas tęsiamas

tradicine forma. Šiuo straipsniu

nevertinsime politinių sprendimų dėl

formalaus ugdymo organizavimo formos,

neanalizuosime medicininių duomenų.

Šiuo straipsniu apžvelgsime galimą

pandemijos poveikį mokyklos

bendruomenės psichikos sveikatai bei

pasidalinsime keletu patarimų kaip

pasirūpinti savo psichikos sveikata

šiame nežinomybės periode.

Vilniaus r. Medininkų šv.
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Baimė lankyti mokyklą. Pradedant lankyti mokyklą ar naujus mokslo metus net ir geriausiais laikais vaikas gali

išgyventi įtampą, jau nekalbant apie pasaulinę pandemiją. Galite padėti vaikui pasijausti ramiau, atvirai

kalbėdami apie tai, kas jį jaudina ir pastebėdami, kad natūralu jausti nerimą.

Nervingumas ar nenoras grįžti į mokyklą. Vaikai gali vengti grįžti į mokyklą po ilgesnės pertraukos. Skirkite

laiko aptarti mokykloje atsiradusius pokyčius, pavyzdžiui, kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekcija. Vaikams taip

pat gali būti sunku fiziškai atsiriboti nuo draugų bei mokytojų – sugalvokite kitokių būdų, kaip užmegzti ir

palaikyti ryšį. Vaikams verta priminti apie teigiamus dalykus, kad grįžę galės susitikti su savo draugais,

mokytojais ir toliau mokytis naujų dalykų.

Higienos priemonių užtikrinimas. Siekiant padėti vaikams priprasti prie naujos tvarkos, galima taikyti

kūrybines priemones, pavyzdžiui dainuoti ar šokti plaunantis rankas. Jeigu vaikas supras dažno rankų plovimo

priežastį, greičiausiai taip elgsis ir ateityje.

Nerimas dėl nežinomybės. Visada vaikus kuo anksčiau informuokite apie besikeičiančias mokyklos lankymo

sąlygas, taip jie galės iš lėto priprasti prie minties mokytis iš namų ar grįžti į mokyklą, ir pats procesas nebekels

tiek daug įtampos. Taip pat reguliariai priminkite, kad mokytis gali bet kur – mokykloje ir namuose – ir kad su

draugais taip pat gali palaikyti ryšį internetu. Vyrsnių klasių mokiniai nerimauja dėl baigimo šventės tradicijų

tęstinumo. Taip pat nerimauja dėl darbo rinkos. 

Lisnealo koledžo Londone direktorius M. Allenas pastebi, kad po pirmosios pandemijos bangos ir universiteto

uždarymo, į studijas dėl psichinės sveikatos ir nerimo problemų dalis studentų negrįžo, o bendras lankomumas

sumažėjo iki mažiau nei 85%. Izoliacija ir mokymasis iš namų ne tik neigiamai veikia egzaminų rezultatus, bet

mokiniai patiria ir didesnį streso lygį atidarius mokyklas, kai yra priversti išeiti iš namų. Izoliacija ypatingai stipriai

veikia specialiųjų poreikių studentų ar mokinių pasiekimus bei psichikos sveikatą. 

Karantino paskelbimas neigiamai veikia ir mokyklos personalą. Mokytojai turi taikyti naujas mokymo strategijas,

greitai išmokti naujų įgūdžių, taikyti kitokias dėmesio mokiniams paskirstymo strategijas. Mokytojai jaučia įtampą

dėl įpareigojimo stebėti vaikų sveikatos būklę, prisidėti prie infekcijos atsekamumo ir stebėjimo. Didelė dalis

mokyklų pasitvirtinę reagavimo į teigiamo COVID-19 nustatymo atvejį mokyklos bendruomenės ribose tvarką. Tai

turi įtakos padidintam mokytojų streso lygiui, įpareigojant efektyviai ir teisingai sureaguoti ir imtis atitinkamų

veiksmų. Mokyklų ar kitų ugdymo įstaigų administracijos specialistai vis dažniau sulaukia prašymų iš visos

bendruomenės neuždaryti mokyklų ir veiklą organizuoti tradiciniu būdu. 

Tėvai, rūpindamiesi šeimos pajamomis, nežino kaip padėti vaikams prisitaikyti prie naujų mokymosi sąlygų.

Mokytojai, pastebi mažesnį vaikų aktyvumą mokymo procese bei jaučia nerimą dėl mokinių dėmesio išlaikymo.

Vaikai patiria didelį stresą bandydami prisitaikyti prie naujų veiklos organizavimo formų, dėl interneto ryšio

trikdžių, dėl neišugdyto gebėjimo savarankiškai mokytis bei socialinių kontaktų sumažėjimo.

Koronaviruso pandemija sukėlė didelių iššūkių kasdieniame gyvenime, o vaikai labai jaučia šiuos pokyčius. Kai

paaugliai liūdnomis akimis prašo priimti atgal į mokyklą, tai jau daug reiškia. Tačiau, nors grįžimas į mokyklą

daugeliui mokinių bus ne tik laukiamas, bet ir jaudinantis, kiti jaus nerimą ir baimę. Pasidalinsime keletu

patarimų, kurie padės vaikams identifikuoti ir tvarkytis su sudėtingomis emocijomis, su kuriomis jie gali susidurti

grįždami į mokyklą ar mokydamiesi iš namų.
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Saugus elgesys internete. Organizuojant nuotolinį mokymą, svarbu vaikams reguliariai priminti dėl saugaus

elgesio internete, kylančių grėsmių interaktyvioje erdvėje. Ugdykite kritinį mąstymą internete pasiekiamai

informacijai. Stebėti vaiko praleidžiamą laiką prie kompiuterio mokymosi tikslais bei žaidžiant kompiuterinius

žaidimus ar žiūrint filmus. Galite paskatinti vaikus padėti tiems, kam pagalbos šiuo metu labiau reikia. Tai puiku

priemonė motyvacijos skatinimui. Galite paskatinti naudoti aktyvumą skatinančias internetines priemones, kurios

juos sužadina ir išjudina, pavyzdžiui, mankštos įrašai. 

Spaudimas dėl mokymosi rezultatų. Vaikams mokantis iš namų, tėvams tampa labai įdomu stebėti patį

mokymosi procesą, jie suinteresuoti ir turi galimybę aktyviau į jį įsitraukti. Tačiau perdėtas domėjimasis mokymosi

procesu ar rezultatais, vaiką gali demotyvuoti. Dalyvaujant mokymosi procese reikia išlikti ramiems ir iniciatyviems

pokalbiuose su vaikais – aptarkite priemones, kurios netrikdytų vaiko mokymosi proceso. Stebėkite vaiko emocijas,

ir palaikykite kai jam sekasi gerai, ar patiria nesėkmę. 

Emocijų raiška. Vaikai dažnai elgesio modelius kopijuoja iš savo tėvų, todėl svarbu, kad suaugusieji gerai

kontroliuotų savo emocijas ir pasirinktų tinkamas emocijų raiškos priemones. Skatindami vaikus išreikšti savo

jausmus, galite paskatinti įsitraukti į kūrybines veiklas, tokias kaip žaidimai ar piešimas, kurie padeda išreikšti

neigiamus jausmus. Tai padeda ramiai įvardinti sudėtingas emocijas ir jas aptarti, nuraminti.

Stigmatizavimas ar patyčios. Pasitaiko atvejų, kad grįžus į mokyklą, vaikai, kurie prasirgo COVID-19 patiria patyčias.

Paaiškinkite vaikams, kad užsikrėtimo rizikos nelemia nei odos spalva, nei gyvenimo sąlygos ar kiti stereotipiniu

mąstymu paremti veiksniai. Bendraukite su savo vaiku leiskite jam pasakoti ir nemalonius nutikusius dalykus

nesumenkinkite jo jausmų. 

Mokiniai, turintys psichikos sutrikimų. Uždarius mokyklas, šie vaikai praranda pusiausvyrą, jų simptomai gali

suintensyvėti.

COVID-19 epidemiologija vietos lygiu: gali skirtis šalies ar regiono lygmeniu;

Infekcijos perdavimo intensyvumas: nėra fiksuotų atvejų, nenustatytos kilmės užsikrėtimas, užsikrėtimas mažoje

grupėje, užsikrėtimas bendruomenėje;

Mokyklos uždarymo poveikis švietimui, bendrai sveikatai ir gerovei, sunkumus patiriantiems bendruomenės

nariams;·

Nuotolinio mokymosi strategijų efektyvumas;

Gebėjimas efektyviai diagnozuoti infekciją ir suteikti reikiamą pagalbą bendruomenės nariams;

Mokyklos gebėjimas užtikrinti saugią aplinką;

Kitos visuomenės sveikatos užtikrinimo priemonės įgyvendinamos ne mokykloje. 

Dažnai diskutuojama dėl mokymo formų pasirinkimo ir mokymų proceso organizavimo tvarkos. Manipuliuojama

faktais, skaičiais, kažkieno nuomonėmis. Pasaulio sveikatos organizacija atlikti tyrimai rodo, kad 8,5% visų praneštų

susirgimų atvejų sudaro vaikai iki 18 metų, palyginti su kitomis amžiaus grupėmis. Nors nemaža dalis vaikų serga

besimptome arba lengva forma, tačiau buvo pranešta ir apie kritinius ligos atvejus, kurie pasibaigė mirtimi. Šiuo metu

vis dar vykdomi nuoseklūs tyrimai, siekiant įvertinti vaikų infekcijos riziką. Kol kas fiksuotas, vaikų užsikrėtusių

mokyklose, susirgimų skaičius yra sąlyginai mažas.  Tačiau įvertinus ankstyvuosius duomenis ir pastebėjus tendenciją,

kad paauglių infekcijos lygis, palyginus su jaunesnio amžiaus vaikais, yra didesnis, rekomenduojama nuodugniai

apsvarstyti mokymo proceso organizavimo formas, atsižvelgiant ir į kitų mokyklos bendruomenės narių užsikrėtimo

rizikos suvaldymą.  Pasikeitę kasdieniai įpročiai, dėl prasidėjusios pandemijos, kelia įtampą ir neleidžia atsipalaiduoti.

Toliau aptarsime lengvai supranmtamas Pasaulio sveikatos organizacijos teikiamas rekomendacijas.

Sprendžiant dėl mokyklos uždarymo ar veiklos tęstinumo, turėtų būti vertinami tokie rizikos veiksniai:·      
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Galimybė mokiniams baigti pradėtą klasę ar mokyklą ir pereiti į sekantį mokymosi lygmenį;

Bazinių pagalbos mokiniui priemonių užtikrinimas: galimybė gauti maitinimą, vaiko gerovės užtikrinimas,

įtraukiant ir smurto prieš vaikus prevenciją;

Socialinė ir psichologinė vaikų gerovė;

Patikimo informacijos teikimas – kaip apsaugoti save ir kitus nuo užsikrėtimo;

Neigiamų psichologinių pasekmių rizikos mažinimas grįžtant į mokyklą;

Nauda visuomenei, įtraukiant ir naudą tėvams, sudarant galimybę dirbti. 

Bendruomenės lygmuo: pajutus galimus infekcijos simptomus, atlikti tyrimą; sužinojus, kad užsikrėtėte COVID-19

kuo anksčiau informuoti žmones, kurie su jumis turėjo artimą kontaktą (ilgiau nei 15 min); stengtis išlaikyti bent 1

metro atstumus tarp žmonių; vadovautis rankų higienos bei kaukių dėvėjimo rekomendacijų; apsaugoti

pažeidžiamas visuomenės grupes. Siekiant išlaikyti atmosferą gerinančią  psichinę sveikatą, prisidėti prie

klaidinančių gandų suvaldymo;

Darbo aplinkos organizavimo lygmuo: būtinų infekcijos plitimo rizikos suvaldymo priemonių užtikrinimas, siekiant

apsaugoti mokyklos personalą, ypatingą dėmesį atkreipiant į padidintos rizikos asmenis. Šių priemonių

užtikrinimas turi tiesioginę reikšmę infekcijos plitimo suvaldymui, bei psichinei bendruomenės sveikatai.

Elgesio aspektai: apsvarstyti mokinių gebėjimą suprasti ir praktiškai taikyti įdiegtas priemones, atsižvelgiant į

mokinių amžių. Didesnį dėmesį vertėtų skirti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams.

Apsaugos priemonių naudojimas: mokyklos uždarymo ir veiklos atnaujinimo metu gali reikėti daugiau dėmesio

skirti vaikams, iš pažeidžiamų visuomenės grupių, siekiant užtikrinti jų saugumą.

Higiena klasės ir mokyklos lygmeniu: užtikrinti fizinį bent 1 metro atstumą tarp asmenų pamokų metu, šiam

tikslui pasiekti galima pakeisti stalų išdėstymą klasėje; ribojant klasių ir atskirų amžiaus grupių maišymąsi

pertraukų metu, ugdymo procesą organizuoti mažesnėms klasėms ar kaitaliojant mokyklos lankymo grafikus;

dažną rankų higieną; pakankamą vėdinimą pertraukų metu atveriant pilnai langus; amžiui tinkamos kaukės

dėvėjimą. Mokyti mokyklos bendruomenę, tiek personalą, tiek mokinius, apie COVID-19 prevencines priemones.

Mokykloje turėtų būti parengiamas aplinkos patalpų ir daiktų, kurie dažnai liečia paviršių, valymo ir dezinfekavimo

tvarkaraštis. Mokyklos bendruomenę aprūpinti rankų higienos priemonėmis bei teikti rekomendacijas dėl kaukių

naudojimo.

Sergančių mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų patikra ir priežiūra: mokyklos turėtų vykdyti „likimo

namuose, jei nesveika“ politiką, atsisakyti reikalavimo turėti gydytojo pažymą. Mokyklos bendruomenei sukurti

kontrolinį sąrašą pasitikrinimui ar eiti į mokyklą. Užtikrinti, kad mokyklos bendruomenės nariai, turėję kontaktą su

sergančiu asmeniu, liktų namuose bent 10 dienų ir sutarti dėl grįžimo į mokyklą tik tuo atveju, jeigu nejaučiami

jokie sveikatos sutrikimai.

Pasaulio sveikatos organizacija pažymi, kad mokyklų uždarymas turi akivaizdų poveikį vaikų sveikatai, švietimui ir

vystymuisi, šeimos pajamoms ir visai ekonomikai. Aptariant mokyklos atidarymą organizuojant ugdymo procesą

tradiciniu būdu, turėtų būti aptariamos tokios naudos:

Nėra vienareikšmiško atsakymo dėl mokymo organizavimo formos pasirinkimo. Siekiant rasti optimalų variantą tarp

grėsmės suvaldymo ir galimos žalos prevencijos, reikia įvertinti tiek teikiamas mokyklos lankymo naudas, tiek rizikas

susijusias su mokyklos bendruomenės saugumu. 

Siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui mokyklos bendruomenėje bei užtikrinti vaikų ir mokyklos darbuotojų

saugumą mokykloje, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja:
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Didelės rizikos asmenų apsauga: mokykloms rekomenduojama identifikuoti asmenis, esančius didesnėje rizikoje

užsikrėsti COVI-19, dėl esamos sveikatos būklės, siekiant parengti efektyvesnės apsaugos strategijas. Taip pat skirti

daugiau dėmesio tinkamam higienos priemonių naudojimui.

Bendravimas su mokinių tėvais: mokinius bei mokinių tėvus ar kitus teisėtus globėjus informuoti apie mokykloje

įgyvendinamas prevencines priemones, užtikrinti bendradarbiavimą  su tėvais bei jų palaikymą.

Fizinio atstumo išlaikymas už mokyklos ribų: skatinti mokyklos bendruomenę ir būnant už mokyklos ribų laikyti

higienos reikalavimų ir išlaikyti bent 1 metro atstumą bendraujant ne su šeimos nariais.  

Stebėti vaiko sveikatą ir neleisti į mokyklą, jeigu vaikas serga.

Ugdykite geros higienos praktiką šeimoje: dažnai plauti rankas su muilu ir švariu vandeniu. Jeigu muilo ir švaraus

muilo nėra – naudokite dezinfekavimo priemonę alkoholio pagrindu su ne mažiau nei 60%alkoholio.

Užtikrinti, kad namuose visuomet būtų prieinamas švarus geriamasis vanduo, o vonios ir tualeto patalpos

reguliariai valomos.

Užtikrinti, kad atliekos būtų saugiai renkamos, saugomos ir šalinamos.

Skatinti kosėti ar čiaudėti į audinį ar sulenktą alkūnę.

Vengti rankomis liesti veidą, akis, burną ar nosį.

Skatinkite vaikus domėtis ir užduoti klausimus, išlaikyti ryšį su jumis bei mokytojais. Atminkite, kad jūsų vaikai gali

skirtingai reaguoti į stresą – būkite kantrūs ir supratingi.

Skatinkite domėjimąsi faktais, mažinkite mitų įtaką savo vaiko mąstymui.

Bendradarbiaukite su mokykla ir paremkite mokykloje taikomas saugos priemones. 

Normalu jausti liūdesį, nerimą, pasimetimą, baimę ar piktumą.·

Atsiminkite, kad nesate vieniši ir kalbėkite su žmogumi, kuriuo pasitikite.

Klauskite, ieškokite patikimos informacijos.

Dažnai plaukite rankas su muilu ir švariu vandeniu ne mažiau nei 20 sekundžių.

Nepamirkite – negalima liesti veido, nosies, burnos bei akių.

Nesidalinkite puodeliais, kitomis valgymo priemonėmis, maistu ar gėrimais su kitais.

Jauskitės lyderiais siekdami išlaikyti savo, savo artimųjų ir mokyklos bendruomenės sveikatą.

Dalinkitės naujausia informacija su šeima, draugais, ypač mažesniais vaikais.·

Taikykite gerąją praktiką: čiaudėkite ar kosėkite į sulenktą alkūnę ir skatinkite aplinkinius sekti jūsų pavyzdžiu.

Saugokite save ir kitus: užsikrėtus – izoliuokitės, nesusitikite su tais, kurie serga.

Jeigu jaučiatės blogai, pasakykite apie tai tėvams ir paprašykite likti namuose.

Kaip ir minėta anksčiau, Pasaulio sveikatos organizacija, neteikia apibendrintų rekomendacijų, kurių turėtų laikyti visi,

neatsižvelgiant į esamą situaciją. Prieš įvedant griežtesnes priemones ar ribojimus, kiekviena šalis vertina sergamumo

statistiką bei potencialią riziką sparčiam infekcijos plitimui. Įvertinus sergamumo rodiklį ir nustačius, kad vietovėse,

kuriose pasitaiko tik pavieniai susirgimo atvejai ar nėra nustatyta COVID-19 atvejų, iš jaunesnių nei 12 metų vaikai

neturėtų būti reikalaujama visuomet laikytis fizinio atstumo. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad uždarius mokyklą ar

mokymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu, turėtų būti teikiama parama bei pagalba, kad mokiniai nuolatos

galėtų naudotis mokomąja medžiaga ir technologijomis (tame tarpe ir interneto ryšys). Atkreipiamas dėmesys, kad

mokyklų uždarymas turtų būti pasirenkamas tik kaip kraštutinė priemonė, kai nebėra kitų alternatyvų. 

Rekomendacijos tėvams/globėjams dėl COVID-19 užsikrėtimo prevencijos:

Rekomendacijos mokiniams dėl COVID-19 užsikrėtimo prevencijos:


