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Apie šią metodinę medžiagą  

 

Ši metodinė medžiaga apie PIN ir elgesio priklausomybių problematiką skirta asmens sveikatos priežiūros 

specialistams, gydytojams, slaugytojams, medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams, visuomenės 

sveikatos specialistams ir švietimo specialistams, kurie savo kasdieniame darbe susiduria su interneto 

naudotojais, galimai turinčiais PIN simptomų ar jų išsivystymo rizikų. 

Pagrindinis šios metodinės medžiagos tikslas – padėti susipažinti su dabartiniu PIN apibrėžimu, geriau 

suprasti problemos atpažinimo, įvertinimo ir galimos pagalbos būdus.  

PIN susijęs su kiekvieno mūsų pagrindinių PIN požymių žinojimu, savo elgesio stereotipų, kurie 

priskiriami PIN išsivystymo rizikoms, atpažinimu, savo asmenybinių savybių, apsunkinančių šios 

problemos sprendimą, supratimu. Medžiagoje esanti informacija prisidės prie siekio mums patiems 

išvengti PIN išsivystymo, padės suprasti galimos pagalbos būdus bei paskatins nukreipti asmenis, 

patiriančius PIN, tikslinėms specialistų konsultacijoms, siekiant gauti realią pagalbą.  

Bendrojoje dalyje pristatomas PIN apibrėžimas ir skirstymas į potipius, įvardijamos PIN kategorijos, 

sąsajos su COVID-19 pandemija. Toliau supažindinama su PIN paplitimu, rizikos veiksniais ir  galimais 

patogeneziniais išsivystymo mechanizmais, sąsajomis su somatiniais sutrikimais ir specifiškumu 

vaikystėje bei paauglystėje.  

Pristatomi pagrindiniai PIN vertinimui skirti instrumentai suaugusiems,  vaikams ir paaugliams bei 

Lietuvoje adaptuoti klausimynai, kurie gali būti naudojami atliekant PIN diferencinę diagnostiką.  

Specialioji dalis skirta specialistams, dirbantiems ir su vaikais, paaugliais, ir suaugusiais asmenimis 

sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigose. Pristatomi pagalbos algoritmai pagal asmens sveikatos, 

priežiūros,  visuomenės sveikatos specialistų ir švietimo darbuotojų kompetencijas ir pagrindinės 

rekomenduojamos PIN valdymo intervencijos. 

Metodinės medžiagos autoriai yra tarpdisciplininė komanda: skirtingų sričių ekspertai, dirbantys 

probleminio elgesio lauke, tarp kurių yra ir klinicistų, ir mokslininkų, turinčių ilgametę patirtį dirbant 

medžiagų priklausomybės srityje ir pabrėžiančių, kad  darbas su elgesio priklausomybėmis vis dar išlieka 

iššūkiu su nemažai nežinomųjų. 

Jei, ruošiant šią medžiagą, nepavyko išvengti kokių nors netikslumų, autoriai bus dėkingi už pastabas ir 

pasiūlymus (el. paštas: info@e-etika.lt).  
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1. Elgesio priklausomybės  

Kalbėdami apie probleminį interneto naudojimą (PIN), gana dažnai vartojame terminą „interneto 

priklausomybės“. Tradiciškai terminas „priklausomybė“ vartojamas sąsajoje su psichoaktyviomis medžiagomis 

(alkoholis, narkotinės ar kt.).  

Žodis priklausomybė – „addict“ priskiriamas graikų kalbai. Jis kildinamas iš „diké“ – teisė, teisingumas, o žodis 

„adiktoi“ reiškia „neturintis teisių“ arba „vergas“. Taigi priklausomas asmuo – negalintis valdyti / sustabdyti 

vartojimo arba negalintis valdyti / sustabdyti savo elgesio, ypač turinčio asmeniui žalingą poveikį. Tai asmuo, 

vergaujantis savo elgesiui. 

Visgi naudodami terminą priklausomybė, turime žinoti jo esmę, t. y. pagrindinius priklausomybės diagnostinius 

kriterijus:  

1) troškimas vartoti ir vartojimo kontrolės praradimas (suvartojimo kiekių / apimčių didėjimas, nesėkmingi 

bandymai sumažinti ar nutraukti),  

2) interesų, veiklos pokyčiai, kuriuos sąlygojo vartojimas,  

3) rizikingas vartojimas, nepaisant psichologinių, socialinių ar fizinių pasekmių, 

4) išsivysčiusi tolerancija – kai reikia vis didesnio vartojimo, kad gautume tą patį rezultatą; abstinencijos 

būsena nutraukus vartojimą – su fiziniais ir psichologiniais nutraukimo simptomais. 

Elgesio priklausomybės samprata jau dešimtmečius yra diskusijų tema daugiausia dėl to, kad iš pirmo žvilgsnio 

kai kuris elgesys atrodo turintis mažai ką bendra su priklausomybėmis, pavyzdžiui, seksualinė veikla, 

apsipirkinėjimas, valgymas ir t. t. Visgi klinikinė patirtis rodo, kad kraštutinumus siekiantis ir pasikartojantis 

elgesys gali sukelti didelių problemų nepaisant veiklos pobūdžio. Toks pasikartojantis ir probleminis dalyvavimas 

veiklose gali būti panašus į medžiagų vartojimo sutrikimus.  

Elgesio priklausomybių istorijoje žinomi lošimų ir sekso priklausomybių pavyzdžiai. Senovės Graikijoje, kur 

organizuotas lošimas buvo neatskiriama kasdienio gyvenimo dalis, imperatoriaus Komodas turėjo neatsakingo 

lošimo įpročius, kurie galėjo prisidėti prie Romos imperijos nuosmūkio (Hekster, 2002).  

Dar 1812 m. Amerikos psichiatrų asociacijos (APA) įkūrėjas Benjamin Rush atkreipė dėmesį į galimą patologinį 

pernelyg didelio lytinio potraukio sutrikimą ir jo sukeliamas problemas (Rush, 1812).  

Supratimas, kad elgesys, siekiantis kraštutinumus, gali sukelti didelių problemų, dokumentavo naują 

priklausomybių supratimo erą. Todėl 2013 m., įvedant naująją psichikos sutrikimų klasifikaciją DSM-5 (angl. The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) darbo grupės ekspertų buvo sukurtas terminas 

ir atsirado nauja psichikos sutrikimų diagnostinė kategorija – elgesio priklausomybės (angl. Behavioral addictions).   

Visgi neurobiologiniai elgesio priklausomybių modeliai sulaukia nemažai kritikos ir skepticizmo. Oponentų 

nuomone – valios jėga ir kalėjimo grėsmė gali netgi užkirsti kelią bet kokiam priklausomybę sukeliančiam elgesiui. 

Šiandien aktyviai kintančiame pasaulyje internetas tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Turime išmokti 

racionaliai naudotis tuo, ką turime ir išlaikyti saiko jausmą, tad visi malonūs dalykai tarnaus mums, o ne mes 

tapsime jų vergais.  
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1.1. Kada perteklinis elgesys laikomas priklausomybe?  

Dauguma priklausomo elgesio pacientų teigia, kad jie yra tiesiog sveiki entuziastai ir yra aplinkinių neteisingai 

vertinami. Elgesio priklausomybės iš tiesų apima normalius troškimus – seksualinius, maisto, meilės, pinigų, kurie 

laikomi priklausomybėmis tik tada, kai pasiekia perteklinį ir savidestrukcinį lygmenį.  

Vartojantys alkoholį bei narkotikus asmenys taip pat gali būti vertinami kaip piktnaudžiaujantys ar priklausomi 

net ir nesant tolerancijos ar nutraukimo simptomų, bet stebint akivaizdžius asmenybės ar elgesio destrukcijos 

požymius. Galima apibendrinti, kad „sveikas entuziazmas papildo žmogaus gyvenimą, tuo tarpu priklausomybė 

jį tiesiog sunaikina“ (Griffiths, 2005).  

Elgesio priklausomybės tarsi ir padeda patirti malonumą, suteikia galimybę pabėgti nuo emocinio ar fizinio 

diskomforto, bet joms būdingas bejėgiškumas (negebėjimas kontroliuoti savo elgesio) ir nevaldomumas 

(reikšmingos neigiamos pasekmės, atsirandančios dėl elgesio) (Goodman, 1990).  

Dirbant su elgesio priklausomybėmis 12-os žingsnių savipagalbos grupėse, pabrėžiamas elgesio kontrolės 

praradimas ir nevaldomumas. „Tai supaprastina aiškų problemos įvardijimą: tai medžiagos arba bet kokio elgesio 

naudojimas, siekiant sumažinti skausmą ar papildyti malonumą; jis atliekamas asmens, kuris praradęs vartojimo 

dažnio, trukmės ir tempo kontrolę ir kurio gyvenimas palaipsniui tapo nebevaldomas“ (Denizet-Lewis, 2009).  

Amerikos psichiatrų asociacijos (APA), Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Amerikos priklausomybės 

medicinos draugijos bendru sutarimu apibrėžti 6 pagrindiniai elgesio priklausomybių klinikiniai diagnostiniai 

kriterijai:  

1. Dominavimas – tai tampa svarbiausia veikla žmogaus gyvenime ir paprastai dominuoja mąstyme, 

jausmuose ir elgesyje,  

2. Nuotaikos modifikavimas – suteikiantis pakilumo jausmą ar nusiraminimą (angl. Tranquilizing 

„escape“), 

3. Tolerancija – reikia daugiau elgesio, kad būtų pasiekti nuotaikos modifikavimo poveikiai (ilgesnis 

laikas praleidžiamas elgsenoje ir / ar didėja elgesio intensyvumas, neapgalvotumas, 

destruktyvumas), 

4. Nutraukimo simptomai – yra nemalonūs jausmai ir / ar fiziniai pojūčiai (pvz., nerimas, drebulys, 

pažeminta nuotaika, dirglumas), kurie išryškėja nesant galimybės elgesio tęsti ,  

5. Konfliktai – nesutarimai tarp asmens ir aplinkinių (tarpasmeniniai konfliktai), veikloje (socialiame 

gyvenime, darbe, pomėgiuose ir interesuose) ar paties individo (vidiniai psichiniai konfliktai ir / ar 

subjektyvus kontrolės praradimo jausmas), susiję su pernelyg ilgu įsitraukimu į priklausomą elgesį,  

6. Atkryčiai – rodo polinkį priklausomą elgesį kartoti net ir po buvusių geros elgesio kontrolės 

laikotarpių. 

1.2. Elgesio priklausomybių kategorijos 

Grįžtant prie pokyčių psichikos ir elgesio sutrikimų klasifikacijoje, būtina atkreipti dėmesį į priklausomybių 

sampratos pokyčius, apimančius elgesio priklausomybių kategorijas. Ankstesnėje DSM-IV klasifikacijoje buvęs 

skyrius „Medžiagų vartojimo sukelti sutrikimai“ (angl. Substance-related disorders) naujoje DSM-5 klasifikacijoje 
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išplėstas, greta medžiagų vartojimo apimant naujas diagnostines elgesio priklausomybių kategorijas ir 

pavadintas „Medžiagų vartojimo ir priklausomybių sutrikimai (ang. Substance-related and Addictive disorders).  

Svarbu pažymėti, kad DSM-IV klasifikacijoje Impulsų kontrolės sutrikimų (angl. Impulse control disorders) skyriuje 

buvęs Patologinis lošimas (angl. Pathological gambling) naujoje DSM-5 klasifikacijoje įvardintas kaip Lošimo 

sutrikimas (angl. Gambling Disorder) ir perkeltas į skyrių „Medžiagų vartojimo ir priklausomybių sutrikimai (ang. 

Substance-Related and Addictive Disorders).  

Visgi, sutrikimai, susiję su PIN, kol kas nepatenka į psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostikos kategorijas 

ir DSM-5 klasifikacijoje Internetinių žaidimų sutrikimas (angl. Internet Gaming Disorder) yra paliktas tik 

priede – kaip ateities tyrimų reikalaujanti sritis (angl. Condition for Further Study). 

Klasifikacijos atnaujinimo darbo grupių nariai ir mokslinė bendruomenė svarstė visas žinomas elgesio 

priklausomybių išraiškas: interneto priklausomybę, sekso priklausomybę, pirkimų priklausomybę, valgymo 

priklausomybę, vertindami kiekvienos kategorijos diagnostinius požymius, atliktus mokslinius tyrimus bei 

duomenų patikimumą, kas leistų priimti sprendimą – ar duomenys yra pakankami, kad kiekviena iš kategorijų 

būtų įtraukta į DSM-5 sutrikimų klasifikaciją. Kodėl lošimų sutrikimas buvo įtrauktas į DSM-5 priklausomybių 

sutrikimų diagnostinę kategoriją, o kitos Elgesio priklausomybių kategorijos – ne? 

 

Lošimų sutrikimo panašumas į medžiagų vartojimo priklausomybes yra tiek fenomenologinis, tiek biologinis: 

sutrikimo metu vyrauja noras / troškimas lošti (kaip ir vartoti medžiagą – esant priklausomybei). Lošimas mažina 

nerimą, pagerina nuotaiką, asmuo net jaučiasi pakylėtas (kaip alkoholio intoksikacijos metu), o emociniai asmens 

sutrikimai sukelia troškimą lošti (kaip ir troškimą išgerti alkoholio). Taip pat stebimas komorbidiškumas tarp 

lošimų sutrikimo ir medžiagų vartojimo sutikimo, siekiantis virš 50 proc. ir net 63 proc., besikreipiančių pagalbos 

esant lošimų sutrikimui, yra turėję diagnozuotą bent vieną medžiagų vartojimo sutrikimą.  

 

Abu sutrikimai pasižymi bendrais neurobiologiniais išsivystymo mechanizmais, kurių metu nustatytas sutrikęs 

funkcionavimas ventralinėje vidurinėje prefrontalinėje žievėje bei sumažėjusi dryžuotojo kūno ventralinės dalies 

aktyvacija (nustatyta asmenims tiek lošimo troškimo metu, tiek esant medžiagų priklausomybėms).  

 

Reikia pripažinti, kad lošimų sutrikimo mokslinių tyrimų pažangai didelę įtaką turėjo susitarimas, kad 1 proc. 

lošimų industrijos pelno yra skiriama šios srities mokslinių tyrimų finansavimui. 

 

Kitų PIN sričių įtraukimui į klasifikaciją reikalingas ekspertų susitarimas dėl akivaizdžių sutrikimo simptomų ir 

aiškaus neurobiologinio pagrindo. Visgi, PSO akcentuoja ir kitų interneto priklausomybių problematiką. Tuo tikslu 

2018 m. buvo sudarytos 4 ekspertų darbo grupės 4-5 metų laikotarpiui moksliniams tyrimams atlikti ir išvadoms 

pateikti. Svarbi ekspertų diskusija Elgesio priklausomybių tema vyko 2018 m. Europos 

neuropsichofarmakologijos koledžo (ECNP) kongrese Barselonoje. 

 

✓ Jeilio universiteto (JAV) psichiatrijos ir neuromokslų profesorius Marc N. Potenza konstatavo, kad tokios 

elgesio priklausomybių formos kaip internetinių žaidimų sutrikimas ir kompulsyvus seksualinis elgesys 

stipriai veikia žmonių gyvenimus ir yra būtina diagnostinė kategorija psichikos ir elgesio sutrikimų 

klasifikacijoje.  
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✓ Ariel Universiteto (Izraelis) mokslininkas Aviv Weinstein patvirtino, kad abi šios būsenos atitinka 

priklausomybės kriterijus ir turi būti aiškiai klasifikuojamos ir gydomas, atskirai nuo kitų komorbidinių 

būsenų.  

 

✓ Paryžiaus Dekarto universiteto (Prancūzija) psichiatrijos profesorė Florence Thibaut išsakė nuomonę, kad 

abi būsenos dar nėra pakankamai žinomos ir ištirtos, ypač sekso priklausomybė, o mokslinius tyrimus 

atlikti sunku dėl  nepakankamo šios specifinės srities finansavimo.  

 

Visgi sudarant 11-ąją Tarptautinę ligų klasifikaciją (ICD-11, angl. International Classification of Diseases 11th 

Revision) dirbusi PSO obsesinių-kompulsinių ir susijusių sutrikimų darbo grupė išplėtė Impulsų kontrolės sutrikimų 

kategoriją ir įtraukė Internetinių lošimų sutrikimą (6C50.0), Internetinių žaidimų sutrikimą (6C51.0) ir 

Kompulsyvaus seksualinio elgesio sutrikimą ( 6C72.) Ekspertams nepakako duomenų įtraukti PIN ir Kompulsinį 

pirkimą. 

Išlieka neatsakytų klausimų: kuo elgesio priklausomybė skiriasi nuo impulsų kontrolės sutrikimo ir kokie 

yra kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kad tam tikras elgesys visgi yra priklausomybė, o ne impulsų 

kontrolės sutrikimas. Tai labai svarbu veiksmingo gydymo paskyrimui.  

1.3. Elgesio priklausomybių modeliai  

Šiandien elgesio priklausomybių teorijos remiasi keliais skirtingais išsivystymo modeliais:   

1) Biopsichosocialiniu modeliu, kuriame akcentuojama veiksnių sąveika, apimanti biologinius (genetinius 

polinkius), psichologinius (emocinius, elgesio ir pažinimo) ir sociokultūrinius (šeimos, draugų ir platesnės kultūros 

įtakos) veiksnius. Šis modelis plačiai pripažintas tiek medžiagų priklausomybės, tiek elgesio priklausomybių 

srityse (Donovan & Marlatt, 2005; Griffiths, 2005),  

2) Neuromokslų požiūriu išskiriamais trimis neurobiologiniais modeliais:  

- Smegenų apdovanojimo sistemos / vykdomųjų funkcijų modelis (mezolimbinės sistemos 

dopaminerginių neuronų, accumbens branduolio ir glutamato sistemos aktyvacija kaktinėje 

žievėje),  

- Neuropsichologinis modelis (priklausomybė atsiranda dėl asmens pažeidžiamumo ir išsivysčiusių 

sutrikimų sprendimų priėmimo procese),  

- Ląstelių atminties išnykimo teorija (siejama su Protein-kinazė M zeta ląstelių aktyvumo 

pokyčiais). 

3) Genetiniais priklausomybių modeliais (chromosomų ryšių tyrimuose rasta įrodymų, kad mažesnis 

mezolimbinių struktūrų aktyvavimas tarp patologinių internetinių žaidėjų (atlyginimo trūkumo modelis) susijęs su 

dopamino D2 receptoriaus geno D2A1 alelio pokyčiais).   

1.4. Literatūros šaltiniai (skyrius Elgesio priklausomybės)  

1. Carlson, E. T. (1981). The history of multiple personality in the United States: I. The beginnings. The American 
Journal of Psychiatry, 138(5), 666–668. https://doi.org/10.1176/ajp.138.5.666. 
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2. Goodman, A. (2005). Addiction: definition and implications. Br J Addict. 1990 Nov;85(11):1403-8. 
doi: 10.1111/j.1360-0443.1990.tb01620.x. PMID: 2285834. 

3. Griffiths, M. Online therapy for addictive behaviors. Cyberpsychol Behav. 2005 Dec; 8(6):555-61. doi: 
10.1089/cpb.2005.8.555. PMID: 16332166. 

4. Hekster, O. Commodus: an Emperor at the Crossroads (Dutch Monographs on Ancient History and 
Archaeology 23). Amsterdam: Gieben, 2002. Pp. vi + 250, 19 pls. ISBN 90-5063-238-6. 

5. Denizet-Lewis, B. (2009). America Anonymous: Eight Addicts in Search of a Life.   

2. Probleminis interneto naudojimas (PIN)  

2.1. Kas yra PIN? 

Probleminis interneto naudojimas yra gana platus terminas, apimantis įvairias interneto naudojimo formas, 

tokias kaip besaikis žaidimas, pornografijos žiūrėjimas, pirkimas internetu, video turinio žiūrėjimas, socialinių 

tinklų naudojimas ir t. t.  

Susirūpinimas PIN įtaka visuomenės sveikatai ir poveikiu visuomenei visose amžiaus grupėse, įskaitant labiausiai 

pažeidžiamas – vaikų ir jaunimo grupes – auga. Internetas ir skaitmenizacija iš esmės pakeitė žmonių bendravimą 

su pasauliu. Daugeliui žmonių naudojimasis internetu tapo svarbia ir neatsiejama gyvenimo dalimi, tačiau tam 

tikrai nedidelei daliai žmonių jis gali būti pavojingas dėl priklausomybės rizikos.  

Pirmieji tyrimai, pabrėžiantys priklausomybę sukeliantį interneto potencialą, buvo atlikti praėjusio amžiaus 

dešimtojo dešimtmečio viduryje (Griffiths, 1995). Tęsiami išsamūs moksliniai PIN tyrimai visuomenei suteikė 

daugiau žinių apie galimą neigiamą interneto naudojimo poveikį įvairių asmenų psichikos sveikatai (Brand, 2022). 

Viso pasaulio psichikos sveikatos ir socialinės sistemos patiria didėjančią naštą dėl PIN (PSO, 2015). Tokios 

interneto savybės kaip lengva prieiga, anonimiškumas, patogumas prisideda prie problemos masto augimo. 

Didžioji dauguma mokslininkų ir psichikos sveikatos specialistų šiuo metu PIN priskiria elgesio priklausomybių 

grupei (Griffiths, 1995; Spada, 2014). Taip yra todėl, kad perteklinis interneto naudojimas gali būti susijęs su 

panašių į priklausomybės simptomų atsiradimu (pvz., kontrolės nebuvimu ilgą laiką praleidžiant internete; 

pomėgių ar interesų praradimu, prioritetą teikiant veiklai internete; interneto naudojimu nepaisant akivaizdžiai 

žalingų padarinių, tokių kaip suprastėję mokymosi rezultatai, prarasti ar pablogėję santykiai su draugais ar šeima).  

PIN terminas apibūdina įvairius netinkamus įpročius internete, keliančius reikšmingą distresą ar funkcionavimo 

sunkumus. Tai gali būti ir per dideli kiekiai laiko, praleidžiamo naršant socialiniuose tinkluose, žaidžiant, žiūrint 

srautinį interneto turinį ar pornografiją. Kitas PIN variantas – lošimai ar pirkimas internete, kai pats asmuo to 

kontroliuoti nebegali ir neretai tam išleidžia pernelyg daug pinigų (Fineberg et al., 2018).  

Palyginti neseniai atsiradusios naujos PIN sritys – internetinis kaupimas (kai asmuo sistemingai siunčia įvairų 

skaitmeninį turinį į savo kompiuterį ar mobilųjį telefoną, kaupia medžiagą išorinėse laikmenose, bijodamas 

praleisti naudingą informaciją, kurios gali bet kada prireikti), kiberchondrija (ligų simptomų paiešką internete ir 
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savidiagnozė, neretai prisidedanti prie augančio nerimo dėl sveikatos) (Vismara, Caricasole, Varinelli, & Fineberg, 

2022).  

PIN sritys labai skirtingos, dėl to terminas „priklausomybė nuo interneto“ buvo kritikuojamas, o kai kurie ekspertai 

teigia, kad jį reikėtų vadinti „priklausomybe nuo konkrečios su internetu susijusios veiklos“ (Starcevic & 

Aboujaoude, 2017). Šioje metodinėje medžiagoje naudojamas terminas „priklausomybė nuo interneto” apima ir 

PIN. Žinoma, reikia atsižvelgti į tai, kad dažnai, planuojant intervencijas ar atliekant psichoedukaciją, svarbu 

tiksliai atpažinti, kokia konkrečiai veikla internete kelia daugiausia problemų. 

Išskiriami du pagrindiniai PIN potipiai:  

1. PIN, susijęs su impulsyviu elgesiu (pvz., žaidimais, lošimu, apsipirkimu internetu, pornografijos žiūrėjimu, 

įsitraukimu į socialinę žiniasklaidą), 

2. PIN, susijęs su kompulsyviu elgesiu (pvz., kiberchondrija, kibernetinis kaupimas).  

Abu šie potipiai nurodo pagrindinį elgesio mechanizmą (t. y. ar žmogus veikla užsiima siekdamas patenkinti 

kylantį impulsą [impulsyvumas], ar interneto naudojimas daugiau susijęs su nenugalimu potraukiu įsitraukti į 

internetinį turinį [kompulsyvumas]).  

Kitaip tariant, impulsyvumu grįstas elgesys yra daugiausiai susijęs su veiksmais be papildomo apgalvojimo, kai 

įsitraukiama į žaidimus, lošimą, apsipirkimą internetu, pornografijos žiūrėjimą, socialinę žiniasklaidą. 

Kompulsyvus elgesys yra iš anksto apgalvotas ir daugiau būdingas, pvz., kiberchondrijai ir kibernetiniam kaupimui. 

Kita vertus, labai griežto atskyrimo daryti negalime, nes tiek impulsyvumas, tiek kompulsyvumas kartu, kaip 

bruožai, būdingi daugeliui veiklų internete. Atkreiptinas dėmesys, kad Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 11-

asis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (TLK-11)[1] leidimas dabar pripažįsta tris 

dažniausiai su interneto naudojimu susijusius sutrikimus: žaidimų sutrikimą, lošimo sutrikimą ir kompulsinį 

seksualinio elgesio sutrikimą (WHO, 2019/2021).  

Šių diagnozių atsiradimas ir naudojimas gali būti laikomas dideliu žingsniu į priekį, nes mokslininkai  gali tiksliau 

apibrėžti, išmatuoti ir tirti šiuos sutrikimus visame pasaulyje (Billieux, Stein, Castro‐Calvo, Higushi, & King, 2021). 

Tai padarius, bus galima tiksliau ir efektyviau parinkti gydymą žmogui, patiriančiam atitinkamus sutrikimus.  

Diagnozė (iš esmės apimanti sutrikimui būdingų simptomų visumą) taip pat gali prisidėti prie efektyvesnių 

prevencinių priemonių, padedančių užkirsti kelią sutrikimo vystymuisi, kūrimo, nes specialistai gali nukreipti 

pagalbos strategijas į esminius konkrečiai diagnozei būdingus simptomus, o ne į bendruosius PIN bruožus. 

PIN sritis neabejotinai reikalauja išsamių tyrimų visame pasaulyje, tačiau jau turimos mokslinės žinios leidžia kurti 

ir pritaikyti pirmąsias prevencines bei gydymo strategijas. 

2.2. PIN ir COVID-19 pandemija 
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Panašu, kad dėl priemonių, kurių buvo imtasi siekiant sustabdyti koronavirusinės ligos (COVID-19) plitimą 2019 

m., visame pasaulyje ir Lietuvoje žmonės daugiau ir ilgiau naudojosi internetu (Burkauskas, Fineberg, et al., 

2022). Taip nutiko todėl, kad teko dirbti ar mokytis iš namų dėl taikytų karantino ar fizinės izoliacijos apribojimų.  

Pandemijai paskatinus žmones dažniau naudotis internetu, ekspertai nerimavo dėl galimų PIN rizikų, iš kurių 

viena – išaugęs probleminio žaidimų, azartinių lošimų ir pornografijos naudojimo mastas (Gjoneska et al., 2022; 

King, Delfabbro, Billieux, & Potenza, 2020; Király et al., 2020; Mestre-Bach, Blycker, & Potenza, 2020).  Buvo 

susirūpinta, kad problemiškai internetą naudojančių žmonių skaičius pandemijos metu gali labai išaugti, kaip ir 

žmonių, turinčių priklausomybę nuo narkotikų ar elgesio priklausomybių (Dores et al., 2021; Masaeli & Farhadi, 

2021). Pirminiai tyrimai šį susirūpinimą patvirtina (Burkauskas, Gecaite-Stonciene, Demetrovics, Griffiths, & 

Király, 2022). 

Pandemijos metu internetas suteikė daug įvairių galimybių, be kurių gyvenimas tuo metu būtų buvęs žymiai 

labiau apribotas, tačiau augantys PIN mastai galėjo reikšmingai prisidėti prie psichinės sveikatos pablogėjimo 

(Gecaite-Stonciene et al., 2021; Li et al., 2021). Be to, daugiau laiko leisti internete galėjo paskatinti ir su pinigų 

trūkumu (Nicola et al., 2020) bei vienatvės jausmu (Mucci, Mucci, & Diolaiuti, 2020) susijusios problemos, 

internetas tada galėjo būti naudojamas siekiant kovoti su neigiamais psichologiniais ir socialiniais pandemijos 

padariniais. Tiriant asmenis, kurie patiria PIN, ar dirbant su jais, būtina atsižvelgti į šiuos kontekstinius veiksnius. 

2.3. PIN paplitimas 

Probleminį interneto naudojimą nagrinėjančių tyrimų duomenys apie jo paplitimą skiriasi. 2021 m. buvo paskelbti 

keli tyrimai, kurių duomenys buvo surinkti 2019 m., dar prieš pandemiją. Tyrimuose vertinami PIN paplitimo 

rodikliai visame pasaulyje ir jie reikšmingai skiriasi (stebimas didelis paplitimo reikšmių neatitikimas). Čia 

kalbama apie pavienius atskirose šalyse atliktų tyrimų duomenis. Sisteminių meta-analizių rezultatai rodo tas 

pačias problemas, t. y. PIN paplitimo skirtumus tarp šalių, tačiau pateikiama informacija leidžia spręsti, kad net 

šešerių metų laikotarpiu PIN paplitimas išliko maždaug vienodas.    

Pavyzdžiui, 2020 m. atlikta metaanalizė, nagrinėjusi duomenis, apimančius 700 000 asmenų iš 113 

epidemiologinių tyrimų 31 šalyje, nustatė 7 proc. PIN paplitimą iki pandemijos (Pan, Chiu, & Lin, 2020). Analizė, 

atlikta 2014 m. (Cheng & Li, 2014), taip pat apimanti 31-os šalies duomenis (89 281 dalyvių), nustatė 6 proc. PIN 

paplitimą. Be to, kita 2020 m. atlikta metaanalizė, kurioje analizuoti 1818 sveikatos priežiūros specialistų duomenys 

iki pandemijos, nurodo didesnį PIN paplitimą – 10 proc., o tai reiškia, kad tam tikros profesijos gali turėti didesnį 

pažeidžiamumą dėl PIN (Buneviciene & Bunevicius, 2020). 

Panašiai kaip ir iki COVID-19 pandemijos atliktų tyrimų, 2021 m. paskelbti PIN paplitimo įverčiai pandemijos metu 

labai skiriasi – svyruoja nuo 4 proc. iki 44 proc. (vertinant atskirų šalių duomenis) (Klavina et al.; Mohler-Kuo, 

Dzemaili, Foster, Werlen, & Walitza, 2021; Nakayama, Matsuzaki, Mihara, Kitayuguchi, & Higuchi, 2021; Oka et 

al., 2021; Romero-Rodríguez, Marín-Marín, Hinojo-Lucena, & Gómez-García, 2021; Sayeed et al., 2021; Toth et 

al., 2021; Tóth et al., 2021; Xia, Fan, Liu, & Ma, 2021; Zhao et al., 2021).  
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Pandemijos metu stebimas didesnis PIN paplitimas Azijos ir Afrikos žemynų šalyse palyginus su Europa 

(Burkauskas, Gecaite-Stonciene, Demetrovics, Griffiths, & Király, 2022). Deja, išsamios meta-analizės apie PIN 

paplitimą COVID-19 pandemijos metu kol kas nėra, todėl sunku pateikti vienareikšmišką atsakymą apie PIN 

masto augimą dėl pandemijos. 

Tačiau pandemija lėmė akivaizdžiai ilgesnį žmonių laiką internete per pastaruosius dvejus metus ir ji taip pat 

minima kaip pagrindinis veiksnys, prisidedantis prie daugelio psichikos sveikatos problemų (pvz., depresijos, 

nerimo, streso ir kt.) (Hampshire et al., 2021; Zhou, Liu, Xue, Yang, & Tang, 2020). Vaikams, paaugliams ir 

suaugusiems internetu teko naudotis intensyviau nei bet kada anksčiau. Tačiau didėjantis interneto naudojimas 

nebūtinai sukels problemų psichikos sveikatai ar reikšmingai didins PIN riziką. 

Yra įrodymų, kad ne faktinis laikas, praleistas internete, o interneto naudojimo tikslas ir motyvacija yra svarbesni 

nustatant PIN poveikį psichologinei gerovei ir psichikos sutrikimų sunkumui (Coyne, Rogers, Zurcher, Stockdale, 

& Booth, 2020). Todėl PIN paplitimas gali būti tiesiogiai nesusijęs su laiku, praleistu internete, bet gali būti 

siejamas su PIN veiklos kontekstu, o tai ypač pasakytina apie žaidimų sutrikimus (Király, Tóth, Urbán, 

Demetrovics, & Maraz, 2017).  

Tačiau PIN gali būti susijęs su asmens siekiu išvengti akistatos su realiais pandemijos sukeltais iššūkiais (Mota et 

al., 2021). Tokiu atveju, psichikos sveikatos problemos (pvz., depresija, nerimas) gali turėti įtakos ryšiui tarp laiko, 

praleisto internete, ir PIN sunkumo.  

Be to, jei nerimo ar depresijos simptomai padidėja dėl pandemijos, jai pasibaigus, PIN paplitimo įverčiai gali vėl 

sumažėti. Tai ypač pasakytina apie paauglius, kurie yra pažeidžiama grupė vertinant PIN riziką, tačiau jie taip pat 

gali būti tie, kurie greičiausiai iš kitų amžiaus grupių adaptuosis prie pasikeitusios situacijos (Masten & Motti-

Stefanidi, 2020). 

2.4. PIN rizikos veiksniai   
Dar 1998 m. psichologijos profesorė Kimberly Young išskyrė pagrindinius požymius, nusakančius PIN: 

 Patiriama euforija arba gerovės jausmas naudojantis internetu, 

 Negalėjimas nustoti naudotis internetu, 

 Vis ilgėjantis laikas prie kompiuterio, 

 Draugų ir šeimos neigimas, 

 Patiriami tuštumos, depresiškumo jausmai bei irzlumas, kai nesinaudojama internetu;  

 Melavimas draugams ir šeimai apie veiklas internete,  

 Sunkumai darbe ar mokykloje. 

 

Šie požymiai atskleidžia, kaip elgesys internete gali kelti problemų, apibūdina probleminį elgesį internete, kuris 
gali pasireikšti įvairiomis formomis, tokiomis kaip žaidimas, lošimas, pirkimas, pornografijos ar kitų vaizdo įrašų 
žiūrėjimas, socialinių tinklų naudojimas ir pan. (Young, 1998; Wu et al., 2015; Fineberg et al., 2018). 
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2.4.1. Individualūs veiksniai 
 

Žmogaus veikla internete labai priklauso nuo jo asmeninių savybių. Dauguma žmonių, savo dienas leidžiančių 
internete, neturi jokių PIN požymių. Skirtingos asmenybės gali tapti priklausomos nuo skirtingos veiklos. 
Asmenys, kurie yra drovūs, vieniši, depresiški, intravertiški, neurotiški, savimi nepasitikintys ir turi bendravimo 
sunkumų, turi didesnę PIN riziką, nes naudojimasis internetu ir socialiniais tinklais leidžia bendrauti išvengiant 
tiesioginio kontakto ir bendravimo akis į akį (Davis, Flett and Besser, 2002;  Janiūnienė, 2007; Chakraborty, 2015; 
Niemz, Griffiths, Banyard; 2005; Kim, Davis; 2009). 
 

Anot mokslininkų Kim, LaRose ir Peng (2009), vieniši ir prislėgti asmenys pirmenybę teikia bendravimui internete 

dėl didesnės anonimiškumo galimybės ar mažės rizikos: bendraudami internete jie jaučiasi patogiau, laisviau, 

jausmus ir mintis išreikšti jiems lengviau nei realiame pasaulyje. Jie daugiau laiko ir dėmesio skiria internetinėms 

socialinėms sąveikoms, kai kuriems iš jų tampa labai sunku kontroliuoti jų interneto naudojimą, kuris tampa 

„kompulsyviu interneto naudojimu“ (Caplan, 2005). Savo ruožtu, kompulsyvus naudojimas turi neigiamą poveikį 

gyvenime – pablogėja akademiniai pasiekimai, prarandamos studijos ar darbas, apleidžiami socialiniai 

įsipareigojimai (Kim, LaRose, ir Peng 2009).  

 

Daugelis autorių patvirtino savikontrolės trūkumo įtaką PIN. Asmenys, turintys impulsų kontrolės sutrikimų ir 

priklausomybės problemų, turi didesnę riziką tapti probleminiais interneto naudotojais (Bandura, 1991; Davis, 

2001; Caplan, 2010; Gámez-Guadix, Villa-George ir Calvete 2012 Beard & Wolf, 2001; Davis, Flett & Besser, 2002; 

Yellowlees ir Marks, 2007).  

 

Pastebėta, kad didžiausią reikšmę atsirasti PIN turi jaunas amžius ir vyriška lytis (Bickham, 2021; Fam, 2018). 

Moksliniai tyrimai rodo, kad vis daugiau ir vis jaunesnių vaikų naudojasi išmaniaisiais įrenginiais, suteikiančiais 

interneto prieigą, todėl sparčiai ilgėja ir laikas, kurį vaikai praleidžia virtualiame pasaulyje (Tran and Ciccarelli, 

2012; Subrahmanyam et al., 2000; Hakala et al., 2006; Witt et al., 2011).  

Vaikai, turintys daug žinių ir įgūdžių, kaip naudotis internetu bei gerai susipažinę su interneto atveriamomis 

galimybėmis – dar labiau pažeidžiami (Livingstone and Helsper, 2010; Lissak, 2018; Fischer-Grote et al., 2019). 

Pastebėta, kad intensyviausiai įsitraukiantys ir išmaniausi jauno amžiaus interneto naudotojai turi daugiau elgesio 

problemų, o jų kompulsyvumo įverčiai – irgi didžiausi (Pakalniškienė et al., 2020).  

 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad rizika susidurti su PIN yra 2–5 kartus didesnė vyrams nei moterims (Esen and 

Siyez, 2011; Dufour et al., 2016; Tomaszek, 2019). Manoma, kad tai nulemia asmenybės bruožų skirtumai 

(mažesnė savikontrolė, didesnis impulsyvumas ir aštrių pojūčių siekimas) (Fam, 2018; Paulus et al., 2018).  

Neurotizmas, emocinis nepastovumas ir polinkis nerimauti, įvardijami kaip pagrindiniai bruožai, būdingi 

asmenims, patiriantiems PIN simptomus (Bickham, 2021). Yra duomenų apie galimą ryšį tarp impulsyvumo, 

agresijos, priešiškumo ir PIN (Bickham, 2021; Gervasi et al., 2017). Nustatyta, kad socialiai neaktyvūs arba 

nepatenkinti savo „gyvu“ bendravimu asmenys, linkę dažniau ir ilgiau naudotis internetu. Neseniai atlikti tyrimai 

atskleidė, kad bet kokia turima negalia taip pat gali padidinti PIN riziką (Sharma et al., 2020). 
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2.4.2. Aplinkos veiksniai 

Šeimos vaidmuo turi svarbią reikšmę PIN atsiradimui. Tyrimai rodo, kad žema savivertė ir paramos trūkumas 

šeimoje siejasi su PIN (Cheng, 2018; Chi, 2020). Pastebėta, kad tėvų dėmesys ir kontrolė veikia kaip prevencinė 

PIN priemonė (Bickham, 2021; Chandrima et al., 2020; Schneider et al., 2017). Tėvų kontrolė siekiant užkirsti kelią 

PIN, yra svarbi visose šalyse, nepriklausomai nuo kultūrinio konteksto.   

 

Pastebėta, kad Lietuvoje taisyklės dėl naudojimosi internetu dažniausiai pradedamos taikyti tik tada, kai tėvai 

susirūpina dėl neigiamo interneto poveikio (Pakalniškienė et al., 2020). Tačiau tiesioginė jau įsitraukusių vaikų 

griežta kontrolė ir nuobaudų taikymas riziką, kad vaikai dar labiau įsitrauks į interneto veiklas, ne mažina, o didina. 

Tai pastebima ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl svarbiau yra kurti gerą santykį su vaiku ir jį įtraukti į kitokią, ne 

virtualią veiklą, ypač į fiziškai aktyvias veiklas. Yra žinoma, kad tėvų dalyvavimas ir priežiūra naudojantis internetu 

(užsiimant įvairiomis veiklomis internete) turi teigiamos įtakos siekiant užkirsti kelią PIN. Paauglių imtyje atliktas 

tyrimas parodė, kad PIN buvo susijęs su mažesniu tėvų dėmesiu ir dalyvavimu bei prastesniais tarpusavio 

santykiais (Bleakley et al., 2016). 

Didelę reikšmę PIN turi šilti emociniai ryšiai su tėvais. Prasti tėvų ir vaikų santykiai, pvz., prievarta prieš vaikus ar 

jų nepriežiūra, taip pat nepilna šeima didina PIN riziką (Petruzelka et al., 2020). Nustatytas ryšys tarp gerų, 

emociškai šiltų santykių ir mažesnio kompulsyvaus naudojimosi internetu. Pastebėta, kad jeigu vaikas šeimoje 

jaučiasi priimtas, su juo bendraujama, tėvai geba jį išklausyti, PIN rizika mažėja (Pakalniškienė et al., 2020). 

 

Svarbų vaidmenį atlieka ir finansinė šeimos situacija – kuo ji sunkesnė, tuo PIN rizika didesnė (Blachnio et al., 

2019). PIN yra labiau paplitęs kaimo vietovėse ir tarp žemo socialinio ir ekonominio statuso asmenų. Mažas 

pajamas gaunantys (ir žemesnio išsilavinimo) tėvai, gyvenantys mažesniuose miesteliuose ar kaimo vietovėse 

paprastai turi mažiau laiko prižiūrėti savo vaikus, daugiau laiko praleidžia darbe (arba ieškant darbo), dėl ko kyla 

daugiau konfliktų šeimoje (Lee and McKenzie, 2015; Petruzelka et al., 2020). 

Vaikus ir paauglius leisti laiką internete iš dalies skatina ir galimybė pabėgti nuo sunkaus gyvenimo šeimoje, 

virtualių draugysčių / bendravimo trauka arba laisvalaikio problemos – neturėjimas, ką veikti (Žibėnienė ir 

Brasienė, 2013; Bickham, 2021).  

2.4.3. Interneto veiksniai 

PIN atsiradimui svarbią reikšmę turi naudojimosi internetu paros laiko intervalas, naudojimosi tikslas ir trukmė 

(Toth et al., 2021; Cheng, 2018; Petruzelka, 2020). Egzistuoja stiprus ryšys tarp naudojimosi internetu 

ankstyvame amžiuje, paros laiko intervalo ir PIN rizikos (Nakayam et al., 2020).  

Pastebėta, kad asmenys, praleidžiantys daugiau laiko internete nakties metu, turi didesnę PIN riziką (Kuss et al., 

2014; Bickham, 2021). Tuo tarpu leidžiantys laiką internete tarp 12-15 val. ir 21-24 val., turi mažesnę riziką patirti 

PIN simptomus (Tenzin et al., 2019). Labai svarbus ne tik interneto naudojimo kontekstas (kada, kaip, kokiu tikslu 

ar aplinkybėmis), bet ir turinys (kokia veikla užsiimama internete).  
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Interneto naudojimas mokymosi tikslais ar informacijos paieška siekiant gauti žinių – vienintelės veiklos, kurios 

visiškai nesusijusios su kompulsyviu interneto naudojimu ir emocinėmis bei elgesio problemomis (Johnson et al., 

2007). 

 

Interneto teikiamas atlygio jausmas, kuris yra tiesioginis ir nenuspėjamas, leidžia lengviau tapti priklausomam 

nuo šios veiklos nei nuo kitų, galinčių kitokį, labiau nuspėjamą ir ilgalaikį atlygį. Pavyzdžiui, prisijungimas prie 

socialinių tinklų paskyros suteikia nenuspėjamos ir potencialiai teigiamos informacijos, dėl kurios žmogus 

nekantrauja sugrįžti vėl.  

2.4.4. PIN neurobiologiniai mechanizmai 

 

Manoma, kad viena iš PIN priežasčių yra ta, kad struktūriniai prefrontalinio smegenų regiono pokyčiai sutrikdo 

gebėjimą teikti prioritetą kasdienėms (būtinoms išgyventi) veikloms, todėl gali tapti sunku nustatyti net ir 

nedidelius kasdienius tikslus, t. y. veikla internete tampa svarbesnė už kasdienes įprastas veiklas.  

 

PIN, be kitų priklausomybės sutrikimų, veikia smegenų malonumo centrą. Priklausomybę sukeliantis elgesys 

skatina dopamino išsiskyrimą, kuris sukelia malonumo potyrį. Dopaminas yra neuromediatorius, reaguojantis į 

motyvaciją, malonumą ir nuotaiką. Laikui bėgant, norint sukelti tą patį malonų atsaką, užsiimti atitinkama veikla 

reikia daugiau, o tai yra vienas iš priklausomybės formavimosi veiksnių. Yra žinoma, kad PIN yra susijęs su tam 

tikrų veiksnių deriniu. Ankstesnių tyrimų duomenimis, asmenų, susiduriančių su PIN, smegenyse yra randama 

pakitimų, panašių į tuos, kurie yra būdingi asmenims, priklausomiems nuo narkotikų ir turintiems kompulsyvaus 

lošimo įprotį. Pastebėta pakitimų prefrontalinėje smegenų srityje dėl pilkosios medžiagos tankio sumažėjimo, 

susijusioje su dėmesio kontrole, planavimu ir prioritetų nustatymu (K. Rorer, 2002). Šie pokyčiai paaiškina, kodėl 

asmenys, turintys priklausomybių, naudojasi internetu arba vartoja narkotikus vietoje kasdienių veiklų, tokių kaip 

valgymas arba miegas. 

Asmenims, turintiems priklausomybės problemų, organizme sutrinka cheminių medžiagų (neurotransmiterių) 

pusiausvyra. Nustatyta, kad priklausomybę turinčių asmenų organizme dopamino ir serotonino kiekis yra 

mažesnis negu bendroje populiacijoje. Šis trūkumas gali paaiškinti, kodėl asmenys, turintys priklausomybės 

problemų, vartoja narkotines medžiagas, kurios galimai didina dopamino ir serotonino kiekį smegenyse (Beard, 

2005; Tereshchenko, 2019). Pastebėta, kad asmenų, patiriančių PIN, smegenų struktūra yra panaši į tų, kurie 

kenčia nuo cheminės priklausomybės, pvz., narkotikų arba alkoholio. 

 

Įdomu tai, kad kai kurie tyrimai sieja PIN su fiziniu smegenų struktūros pasikeitimu, ypač veikiančiu pilkosios ir 

baltosios medžiagos kiekį priekinėje smegenų skiltyje, kaip minėta, susijusioje su dėmesiu, planavimu ir prioritetų 

nustatymu.  

2.5. PIN ir gretutiniai sutrikimai  
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PIN yra siejamas su padidinta gretutinių psichikos ligų rizika ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus žmonėms.  Dėmesio 

trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas (toliau – DTHS), depresija, agresyvus elgesys, socialinis nerimas, autizmo 

spektro sutrikimai ir mintys apie savižudybę siejami tiek su PIN rizika, tiek su PIN pasekmėmis (pvz., žmogus, 

turintis psichikos sveikatos problemų, turi didesnę riziką patirti labiau išreikštą PIN, o patiriantys PIN – didesnę 

riziką psichikos sveikatos problemoms (Chun et al., 2020; Jeong et al., 2021; Murray et al., 2021; Richard, Fletcher, 

Boutin, Derevensky, & Temcheff, 2020; Teng, Pontes, Nie, Griffiths, & Guo, 2021). 

Remiantis skerspjūvio tyrimais yra žinoma, kad PIN dažnai pasireiškia kartu su nerimu, depresija, DTHS, autizmu, 

taip pat piktnaudžiavimu psichotropinėmis medžiagomis, pvz., alkoholiu arba narkotikais (Cheng et al, 2018; 

Ozcan, Buzlu, 2005; Öztürk et al., 2007; Baroni, 2019; Kapus et al., 2021; Hinojo-Lucen et al., 2019; Ioannidis et 

al., 2019; Marchant et al., 2017). PIN yra susijęs su nuotaikos ir nerimo sutrikimais, neigiamai veikiančiais asmens 

funkcionavimo galimybes ir gyvenimo kokybę (Kapus et al., 2021).  

PIN gali prisidėti prie vadinamųjų su internalizavimu susijusių sutrikimų, tokių kaip nerimas ar depresija. Asmenys, 

patiriantys neigiamas emocijas, gali ieškoti pramoginės veiklos internete siekdami sumažinti stresą arba pabėgti 

nuo kankinančių išgyvenimų. Tuo pačiu metu socialinių tinklų turinys gali stiprinti įsitikinimus apie nesėkmes 

(internete žmonės pagražinti, viešina daugiausia pozityvų asmeninį turinį), dėl ko galiausiai atsiranda depresijos 

simptomų (El Asam, Samara, & Terry, 2019).  

Išimtinai nuotraukomis grįstos socialinės medijos naudojimas yra susijęs su negatyviais išvaizdos palyginimais. 

Vienas klasikinių pavyzdžių gali būti, kai motyvacija sportui didinama pasitelkiant iš pirmo žvilgsnio „nekaltą“ 

nuotraukomis grįstą socialinių medijų turinį, kur šalia tokių žinučių kaip „nėra skausmo, nėra rezultato“, matomi 

ištobulinti ir išpuoselėti kūnai (neretai naudojant įvairius filtrus ar skaitmeninį retušavimą). Visa tai gali kurti 

iškreiptą supratimą apie sportą (pvz., kad „tobulą kūno išvaizdą galima pasiekti tik per kančią“, o tuomet jau nieko 

tokio iškentėti badaujant ar perteklinai sportuojant), kas vėliau gali prisidėti prie valgymo sutrikimų ir susijusios 

psichopatologijos (Ioannidis & Chamberlain, 2021). 

Tačiau PIN taip pat būdingas ir su impulsyvumu susijusioms būklėms, tokioms kaip DTHS ir kiti elgesio sutrikimai, 

tokiais atvejais impulsyvumas gali būti svarbiausias PIN formavimosi veiksnys (Chun et al., 2020; El Asam et al., 

2019; Kim et al., 2021). Tai reiškia, kad ir gydant asmenį, vienas iš pirmųjų psichoterapinių taikinių mažinant PIN 

gali būti mokymas atsispirti impulsui (plačiau – skyriuje PREVENCIJA).  

Kita vertus, į kitus veiksnius, pavyzdžiui, teigiamą motyvaciją (kai veikla internete naudojama kaip pastiprinimas 

ar pabėgimas nuo sunkumų) taip pat reikia atsižvelgti ją apribojant ir ieškant kitų pastiprinimo šaltinių, pvz.: tėvų 

leidimas naudotis internetu už gerai atliktą darbą ar jau suaugusio asmens „blogų“ emocijų įveika „pabėgant“ į 

skaitmeninį turinį. Tokiu atveju, tėvai gali kartu su vaiku atrasti, kas be interneto jam teikia džiaugsmą ir 

apdovanoja už gerai atliktą darbą. Suaugęs asmuo gali pats apsispręsti, ar ieškoti alternatyvų su psichikos 

sveikatos specialistu apie tai, kas padeda sumažinti kilusias „blogas“ emocijas.   

Žinoma, visa tai verta tikslinti ir aiškintis tik tada, jei PIN kelia rimtų problemų mokymosi, socialinėje ar 

asmeninėje veikloje arba – rūpinamasi PIN prevencija. Tokiu atveju, motyvacijos faktoriaus aiškinimasis gali 

mailto:info@e-etika.lt


- 19   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

padėti rasti paprastas elgesio strategijas (pvz., nustatomas tikslus laikas, kada naudojamasi internetu, vietoje to, 

kad internetu būtų apdovanojama už tinkamą elgesį; su suaugusiu asmeniu galima aptarti kitas alternatyvas, 

tokias kaip sportas, pasivaikščiojimas ar pan., kas gali padėti sumažinti patiriamas neigiamas emocijas), mažinant 

probleminę veiklą. Plačiau gydymo ir prevencijos temos aptariamos skyriuose PREVENCIJA ir INTERVENCIJA.  

PIN rizika gali atsirasti dėl jau egzistuojančių psichikos sveikatos problemų ar piktnaudžiavimo narkotinėmis 

medžiagomis, tuo pačiu, besaikis interneto naudojimas gali sukelti psichikos sveikatos problemų (Bickham, 

2021). PIN gali sukelti valgymo sutrikimus tiek dėl antsvorio (sėdimas gyvenimo būdas, greito maisto vartojimas, 

šviežio maisto ruošimo vengimas), tiek dėl netinkamos mitybos (klaidingas kūno įvaizdžio suvokimas dėl 

nuomonės formuotojų ar kitų žinomų žmonių įtakos) (Hinojo-Lucena et al., 2019).  

 

Be to, galimas ryšys tarp PIN ir padidėjusio simpatinio hiperaktyvumo, kuris gali būti hipertenzijos ir širdies ir 

kraujagyslių ligų pirmtakas. Neseniai atlikto tyrimo duomenimis, atskleistos PIN sąsajos su diabetu, raumenų ir 

kaulų skausmais dėl sėdimo gyvenimo būdo, laikysenos įpročių ir greito maisto vartojimo (Toth et al., 2021; 

Poskotinova et al., 2021). 
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3. PIN vaikystėje ir paauglystėje  
Dabartiniai vaikai ir paaugliai daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, nuo mažens auga apsupti skaitmeninių 

technologijų. Lietuva pasižymi ir itin prieinamu bei sparčiu internetu, lengvu jo pasiekiamumu namų ūkiuose bei 

viešose vietose (We are Social, 2018, 2019; World Economic Forum, 2019).  

Nėra nė kalbos apie tai, kad įmanoma visiškai išvengti skaitmeninių technologijų ar jų teikiamõs itin patraukliõs 

galimybės pasinerti į virtualų pasaulį. Tačiau būtina rūpintis, kad vaikų galėjimas naudotis internetu netaptų 

perteklinis ar probleminis. Neretai klausiama – kada jau laikas susirūpinti ir kokie prevencijos būdai tinkami, 

veiksmingi? Būdus aptarsime kitame skyriuje, o šiame – daugiau dėmesio ekranų laikui bei PIN rizikoms pagal 

vaikų amžių.  

3.1. Kūdikystė ir ikimokyklinis amžius 

Kuo ilgiau prie ekranų – tuo didesnė PIN tikimybė 

Kūdikių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų naudojimasis internetu faktiškai beveik netyrinėjamas, nors 2017-2018 m. 

atliktų tyrimų duomenimis, internetu naudojosi 45 proc. pusantrų-penkerių metų amžiaus Lietuvos vaikų (Jusienė 

et al., 2018). Tikėtina, jog šiuo metu, ypač po pandemijos nulemtos visuotinės būtinybės daugybę veiklų pakeisti 

virtualiomis, minėtas procentas būtų dar didesnis. Populiariausia tokio amžiaus vaikų veikla internete yra filmukų 

žiūrėjimas, ją vejasi internetiniai žaidimai ir edukacinio pobūdžio programėlės.  

Apie PIN ankstyvoje vaikystėje dar nė nekalbama – gal be reikalo? Tiriant pradinio mokyklinio amžiaus vaikų ir 

paauglių PIN nuolat randama, kad vaikų PIN siejasi su bendru ekranų laiku, t. y.  naudojimosi trukme įvairiais 

ekranus turinčiais išmaniaisiais prietaisais (Jusienė et al., 2021; Jusienė, Laurinaitytė, Pakalniškienė, 2020). Taigi, 

kuo ilgiau vaikai nuo mažens būna prie ekranų, tuo didesnė tikimybė, jog jų naudojimasis internetu irgi taps 

probleminis.  

 Tėvų vaidmuo ir jų naudojimosi ekranais įpročiai – kritiškai svarbūs 

Ir labai mažų, ir vyresnių vaikų buvimo prie ekranų laiko tyrimai nuolat atskleidžia, kad laikas labiausiai siejasi su 

tuo, kiek tėvai žiūri TV ar tiesiog jį laiko įjungtą kaip foną namuose bei kiek tėvai naudojasi išmaniaisiais įrenginiais 
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laisvalaikio tikslais vaikui būnant šalia (Jusienė et al., 2017). Taigi, bendrai ankstyvame amžiuje labai svarbus yra 

ir bendras vaikų naudojimosi ekranais laikas, ir jų tėvų naudojimosi ekranais įpročiai.  

Neabejotina ir tai, kad vengiant PIN (tai yra, ribojant laiką ir ypač – parenkant tinkamas veiklas) pagrindinis 

vaidmuo tokiame amžiuje tenka būtent tėvams, globėjams ar kitiems artimiausiems vaiko ugdytojams. Todėl čia, 

kaip rodo dauguma tyrimų, svarbia tampa dar viena aplinkybė – tėvų išsilavinimas. Pastebima, kad aukštesnį 

išsilavinimą turintys tėvai ne tik labiau riboja vaikų naudojimąsi ekranais ar atidžiau parenka turinį, veiklas 

prisijungus, bet ir dažniau suteikia vaikams galimybių aktyviam užimtumui, įvairioms veikloms be ekranų.  

Iki 2 metų amžiaus vaikams apskritai nerekomenduojama žiūrėti TV ar naudotis įvairiais IT prietaisais. Vienintelė 

vaikams iki dvejų metų amžiaus leidžiama veikla yra bendravimas internete vaizdo pagalba su artimaisiais, jeigu 

jie yra išvykę ar dėl kitų rimtų priežasčių negali bendrauti su mažyliu gyvai. Dvejų-penkerių metų amžiaus vaikai 

neturėtų būti prie ekranų daugiau kaip vieną valandą (AAP Council on Communications and Media, 2016; APA 

Recommendations, 2020; Stracker et al., 2018; Twenge & Campbell, 2018).  

Lietuvoje atlikto didelės apimties ikimokyklinio amžiaus vaikų tyrimo duomenimis (Jusienė et al., 2019), tokio 

amžiaus vaikų buvimas prie ekranų iki pusvalandžio per dieną nesusijęs su psichikos ar fizinės sveikatos 

problemomis. Maži vaikai, prie ekranų nebūnantys visiškai ir būnantys iki pusvalandžio, nesiskiria emocine 

sveikata ar elgesiu (Jusienė et al., 2019; Przbylski & Weinstein, 2017; Twenge & Campbell, 2018).  

Jau ikimokykliniame amžiuje problemų dažniau kyla tada, kai vaikai naudojasi išmaniaisiais įrenginiais 

neatsiklausę tėvų, paslapčiomis. Be to, riziką didina ir patys tėvai, kai naudoja prietaisus vaikui nuraminti ar užimti 

tuo metu, kai patys bendrauja arba atlieka namų ruošos darbus (užuot bendravę su vaiku ar jį į namų ruošą 

įtraukę).  

Tėvų nuostatos ar požiūris į skaitmeninių technologijų poveikį vaikų raidai bei sveikatai irgi yra svarbus vaikų laiko 

prie ekranų trukmės veiksnys (Kabali et al., 2015; Radesky, Schumacher, Zuckerman, 2015). Tėvų buvimas prie 

ekranų taip pat gana vienareikšmiai siejamas su vaikų buvimo prie ekranų trukme (Paudel et al., 2017). Dar 

svarbiau, jog būtent tėvų elgesys ir nuostatos gali būti veiksmingai keičiami, tokiu būdu mažinant vaikų 

naudojimosi IT prietaisais trukmę.  

Labai svarbios yra ir nuoseklios taisyklės, struktūruojančios ar ribojančios vaikų buvimą prie ekranų (Praninskienė 

et al., 2019). Bendrai aiški, nuosekli, struktūruota aplinka teikia vaikams saugumo ir stabilumo, o tai yra labai 

svarbu jų raidai ir gebėjimui reguliuotis (savikontrolei). Tačiau kaip tik elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų 

tėvams sunkiau sekasi nuosekliai laikytis taisyklių. Be to, jau turinčius elgesio ar emocijų reguliacijos sunkumų 

vaikus tėvai dažniau „užima“ ar ramina pasitelkdami IT prietaisus, taigi tokie vaikai prie ekranų būna ilgiau, o tai, 

savo ruožtu, didina elgesio sutrikimų riziką (Jusienė et al., 2019). 

Taigi, jau ankstyvame amžiuje mažylių pernelyg ilgas ir dažnas naudojimasis ekranus turinčiais IT  

prietaisais, tėvų elgesys ir nuostatos bei vaiko savireguliacijos sunkumai (emocingumas, impulsyvumas) 

tampa svarbiais rizikos veiksniais, jog ir vėliau vaiko naudojimasis internetu bus perteklinis, kels problemų. 

Be to, buvimas prie ekranų nesprendžia jau esamų elgesio ar emocijų problemų, o tik ilgainiui jas didina.  
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3.2. Pradinis mokyklinis amžius 

Pradiniame mokykliniame amžiuje itin išauga savarankiškas vaikų naudojimasis internetu tuo metu, kai tėvai jų 

neprižiūri. Be to, žymiai padidėja ir skaičius vaikų, turinčių asmeninius išmaniuosius įrenginius su galimybe 

naudotis internetu. Taigi, šio amžiaus vaikams didėja ir PIN rizika.  

2018 m. atlikto tyrimo duomenimis, pradinio mokyklinio amžiaus vaikai naudodamiesi internetu vidutiniškai leido 

daugiau nei valandą per dieną (individuali trukmė varijavo nuo keliolikos minučių iki septynių valandų): pačių vaikų 

teigimu – 70,3 min., jų tėvų teigimu – 78,5 min. (Jusienė, Laurinaitytė, Pakalniškienė, 2020). Po vienerių metų tų 

pačių vaikų naudojimosi internetu trukmė, pačių vaikų teigimu, padidėjo vidutiniškai iki 76,4 min. ir 88,4 min. – jų 

tėvų teigimu. Toks internete leidžiamo laiko didėjimas yra įprastai stebimas ir kituose tyrimuose: jis pasiekia 

„piką“ ir stabilizuojasi paauglystėje.  

Jau pradiniame mokykliniame amžiuje, remiantis įvairių tyrimų rezultatais, galima pastebėti svarbiausius tris 

„banginius“, ant kurių laikosi PIN:  

1. Individualios vaiko savybės (mažesnė savireguliacija, impulsyvumas), taip pat buvimas berniuku 

(Bergman, Hutner, 2011; Jusienė et al., 2020; Pakalniškienė et al., 2021). 

2. Vaiko artimiausia aplinka, ypač nepalankūs arba nenuoseklūs (chaotiški, konfliktiški, besikeičiantys) 

santykiai (ar bendrai jų trūkumas) su tėvais, taisyklių nebuvimas (Jusienė et al., 2020), be to, patiriamos 

įtampos, nesėkmės mokykloje ar netinkamas (prastas, neatitinkantis vaiko amžiaus) ugdymas (Bergman, 

Hutner, 2011). 

3. Interneto pasiekiamumas, ypač galimybė jungtis, kada tik nori, asmeninio įrenginio turėjimas (Dhir et al., 

2016; McDool et al., 2020; Wu et al., 2020).  

Kuo daugiau laiko ir galimybių vaikui internete, tuo – vienareikšmiai – didesnė PIN rizika. Tiesa, naudojimosi 

internetu trukmė savaime nėra PIN kriterijus, tačiau naudojimosi intensyvumas bei dažnumas visuomet siejamas 

su priklausomybės rizika (Kalmus et al., 2014). Dar svarbiau, ypač kai kurių tyrėjų nuomone, yra veiklos internete 

(Blinka et al., 2015; Ciarrochi et al., 2016; Faltýnková et al., 2020; Gamito et al., 2016; Männikkö et al., 2017).  

Jau pradiniame mokykliniame amžiuje akivaizdu, kad ne mokymosi, o laisvalaikio ir pramogų veiklos didina PIN 

(Jusienė et al., 2021). Žaidimai internete, naršymas ieškant informacijos apie daiktus ar prekes, neretai ir kitos 

įtraukios veiklos, kelia didžiausią riziką, jog mokyklinio amžiaus vaikai internetu naudosis pernelyg ilgai, 

nepaliaujamai (Blinka et al., 2014; Gamito et al., 2016; Jusienė et al., 2021).  Dažniausiai būtent berniukams PIN 

rizika didesnė (nors yra tam prieštaraujančių tyrimų, pvz., Vink et al., 2015), be to, jie daugiau žaidžia vaizdo 

žaidimus, tačiau mergaitės dažniau laiką leidžia naršydamos socialiniuose tinkluose ar žiūrėdamos serialus ir 

būtent joms šios veiklos yra įtraukesnės. Šie duomenys skatina atkreipti daugiau dėmesio į skirtingas PIN rizikas 

mergaitėms ir berniukams, vėliau – merginoms ir vaikinams.  

Tėvai jaunesniame mokykliniame amžiuje vis dar atlieka labai svarbų vaidmenį, tai patvirtina ir tyrimų rezultatai: 

mažesniu PIN pasižymi vaikai, kurių tėvai emociškai šiltesni, palaikantys ir nuoseklesni santykiuose su vaikais 

(Jusienė et al., 2020; Miltuze et al., 2021). Minėti tyrimai rodo ir tai, kad šio amžiaus vaikams  vis dar reikšmingas 
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ir tėvų elgesys bei išsilavinimas: pačių tėvų leidžiamas laikas internete, namuose taikomos taisyklės dėl išmaniųjų 

įrenginių naudojimo bei tėvų išsilavinimo lygis prognozuoja pradinio mokyklinio amžiaus vaikų interneto 

naudojimo trukmę (Jusienė, 2021).  

Taigi tėvų švietimas yra svarbus pradinio mokyklinio amžiaus vaikų PIN prevencijai, o į vaiko-tėvų santykius 

nukreiptos intervencijos gali būti itin veiksmingos. Labai svarbu pasirūpinti ir tinkama vaiko aplinka – sudarančia 

galimybes išbandyti savo gebėjimus, patirti nuotykius ir atradimų džiaugsmą, patirti pamatuotus iššūkius ir gauti 

teigiamus vertinimus realioje, o ne (tik) virtualioje aplinkoje (Bergman, Hunter, 2011).  

3.3. Paauglystė 

Paauglystė pasižymi didžiuliais psichosocialinės ir fiziologinės raidos iššūkiais, kurie kelia daug įtampos, 

nežinomybės, nepasitenkinimo ne tik patiems paaugliams, bet neretai ir aplinkiniams. Todėl itin „patogu“ slėptis 

ar nusiraminimo ieškoti virtualioje erdvėje, be to, kuriant ir (ar) kitiems atskleidžiant tik virtualųjį „aš“. Jau iš 

ankstesnės patirties atsineštas nepalankių aplinkybių bei individualių savybių bagažas tik dar labiau komplikuoja 

situaciją.  

Per pastaruosius porą dešimtmečių atlikta gausybė mokslinių tyrimų, kuriuose dalyvauja paaugliai (11-18 metų), 

atskleidžiančių vienareikšmes PIN sąsajas su maža savigarba, polinkiu save nuvertinti, nuotaikos ir nerimo 

sutrikimais ar bendru nerimastingumu, depresiškumu (Babic et al., 2017; Ciarrochi et al., 2016; Kuss et al., 2014; 

Männikkö et al., 2017). Vaikystėje ir paauglystėje stebimi ryšiai yra abipusiai: emocijų ar elgesio problemos didina 

PIN, o PIN ar pernelyg stiprus įsitraukimas ilgainiui lemia dar didesnius sunkumus, ypač prastesnę emocijų 

reguliaciją (Donald et al., 2020).  

Įsitraukimas į veiklas internete vaikystėje ir ypač paauglystėje itin sumažina kitas svarbias raidai ir sveikatai 

veiklas: fizinį aktyvumą, saviraišką per kūrybą, įsitraukimą į neformaliojo ugdymo veiklas. Ypač neigiamą poveikį 

šiuo požiūriu turi socialinės medijos (McDool, 2020).  Verta atkreipti dėmesį, jog jau ankstyvoje vaikystėje 

bendras ekranų laikas, o vėliau naudojimasis internetu siejamas ne tik su psichikos sveikata (tiksliau – jos 

problemomis), bet ir su fizine sveikata. Būtent perteklinis ekranų laikas siejamas su vaikų viršsvoriu, diabeto, 

širdies ir kraujagyslių ligomis, virškinamojo trakto sutrikimais, galvos skausmais bei daugybe kitų somatinių 

simptomų ar negalavimų (Jusienė ir kt., 2019).  

PIN taip pat siejamas su sveikatos problemomis ir įvairiais valgymo sutrikimais. Tiesioginis ryšys su svoriu 

randamas nebūtinai, nes paaugliams PIN sietinas ir su nervine anoreksija ar bulimija, kas „veda“ link liesumo, ir su 

persivalgymu bei sėslumu, kas „veda“ link nutukimo. Neabejotinas ryšys randamas su nesveika mityba 

(vadinamojo šlamštinio, t. y. menkaverčio ir kaloringo maisto, vartojimu) bei nepakankamu fiziniu aktyvumu, per 

maža buvimo gryname ore trukme.  

Neneigiama, kad internetas teikia ir naudos, pvz., naudodamiesi juo, turime galimybę mokytis ir 

bendrauti nuotoliu, ieškoti informacijos, žaidžiant tam tikrus žaidimus – ugdytis gebėjimus ir pan. 

Būtinybė pereiti prie nuotolinio ugdymo COVID-19 pandemijos metu parodė, kad žalingos vaikų 
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emocinei sveikatai buvo tik tam tikros laisvalaikio leidimo veiklos internete (pertekliniai vaizdo žaidimai, 

pasyvi vaizdo medžiagos peržiūra socialiniuose tinkluose, ir pan.), bet ne mokymuisi skirtos veiklos.  

Tačiau būtina pažymėti, kad naudojimosi IT prietaisais nauda akivaizdi tik nuo tam tikro amžiaus: dalies tyrimų 

duomenimis, nuo 3-5 metų, kai kurių tyrimų duomenimis – tik nuo 5 metų ir tik tada, kai neviršijama 1 val. per 

dieną trukmė ikimokykliniame amžiuje ir 2 val. trukmė mokykliniame amžiuje (Hurwitz, Schmidt, 2020; Jusienė 

et al., 2019). Taigi principas „kuo daugiau, tuo geriau“ ir „kuo anksčiau, tuo geriau“ šiuo atveju neveikia. Nors kai 

kurie tyrėjai pastaruoju metu randa, jog saikingai (ne daugiau 2 val.) žaidžiantys vaikai ir paaugliai pasižymi 

geresniais pažintiniais gebėjimais, tačiau šis efektas išnyksta, jeigu atsižvelgiama į tėvų išsilavinimą (Sauce et al., 

2022). Kitaip tariant, būtent aukštesnis tėvų išsilavinimas lemia, kad saikingai žaidžiantys ar kitaip internetu 

besinaudojantys mokyklinio amžiaus vaikai turi ir geresnius gebėjimus. Atvirkščiai, jeigu įsitraukimas į internetą 

pernelyg didelis, ilgainiui tai sutrikdo paauglių miegą, emocijų reguliaciją, sukelia problemų mokykloje ir lemia 

prastesnius akademinius pasiekimus (Ramirez et al., 2021; Salmela-Aro et al., 2017).  

Taigi, net jeigu leistume vaikams neribotai naudotis internetu, ar visi vaikai taptų priklausomi? Ne. Kodėl? Kai jų 

reali aplinka juos tenkina, atliepia esminius poreikius (saugumo, emocinių ryšių, saviraiškos) ir sudaro galimybes 

vaikams augti ir ugdytis, nėra reikalo ieškoti „pakaitalų“ internete.  

Apibendrinant, vaikų ir paauglių (panašiai kaip ir suaugusiųjų) atveju PIN riziką didinantys veiksniai sudaro šias tris 

grupes (Anderson, Steen, Stavropoulos, 2016): 

1. Individualūs veiksniai: tam tikras vaiko būdas, pvz., impulsyvumas. 

2. Aplinkos veiksniai: santykiai su tėvais, tėvų ir mokyklos taisyklės ir pan. 

3. Interneto veiksniai: interneto pasiekiamumas ir įtraukumas, veiklų internete pobūdis ir pan. 

Atitinkamai, prevencija ir intervencija irgi turi apimti arba būti nukreiptos į šias tris sritis (Lee, Chung, 2020; iš The 

Oxford Handbook of Digital Technologies and Mental Health, eds. Potenza, Faust, Faust): 

1. Asmenį (pvz., savireguliacijos, emocinių ir socialinių įgūdžių didinimas), 

2. Socialinę aplinką (pvz., santykiai, ugdytojų elgesys, normos, bendruomeniniai ištekliai), 

3. Internetą arba skaitmeninę aplinką (pvz., nacionalinis turinio ir pasiekiamumo reguliavimas, teisinis 

reglamentavimas).  
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 4. PIN vertinimo instrumentai suaugusiems 
4.1. PIN vertinimo klausimynai ir metodikos  
 

PIN vertinimui plačiausiai taikomas Priklausomybės nuo interneto testas (IAT, angl. Internet Addiction Test) 

(Young, 1998), Priklausomybės nuo interneto skalė (CIAS, angl. Chen Internet Addiction Scale) (Chen et al., 2003) 

ir Kompulsyvaus interneto naudojimo skalė (CIUS, Compulsive Internet Use Scale) (Meerkerk et al., 2003). Nors 

IAT buvo vienas iš pirmųjų šiai problemai vertinti sukurtų instrumentų ir dėl to yra sulaukęs didelio palaikymo 

bendroje populiacijoje jo tikslumas yra mažesnis, palyginti su CIUS (Chen and Nath, 2016; Yong et al., 2017).  

Devynių teiginių PIN klausimynas (angl. Nine-Item Problematic Internet Use Questionnaire, PIUQ-9) 
PIUQ-9 yra trumpa devynių klausimų metodika sudaryta naudojant pirminį, ilgesnį 18 klausimų Probleminio 

interneto naudojimo klausimyno metodikos variantą, kuris Lietuvoje nėra adaptuotas (Demetrovics, Szeredi, & 

Rózsa, 2008).  

Iš pradžių buvo nuspręsta, kad abu klausimynai (tiek ilgesnis, tiek trumpesnis) turės tris sub-skales: „obsesijų“, 

„aplaidumo“ ir „kontrolės sutrikimo“. Remiantis ankstesnio tyrimo, nagrinėjančio psichometrines PIUQ-9 

savybes, duomenimis, trumpojoje skalėje buvo išskirti trys faktoriai, kurie apėmė vieną „bendrosios problemos“ 

veiksnį (visi klausimai) ir du specifinius „obsesijos“ (3,6,9 klausimai)  ir „aplaidumo + „kontrolės sutrikimo“ (1, 2, 4, 

5, 7, 8 klausimai) veiksnius (Laconi et al., 2019).  

Klausimyno skaidymas į atskirus faktorius gali būti naudingas keliais aspektais. Jei norime identifikuoti problemos 

mastą, šiuo atveju PIN lygį, reikia analizuoti „bendrosios problemos“ veiksnį, t. y. atsakymus į visus klausimus. Jei 

norime nustatyti terapinį PIN mažinimo tikslą, gali būti naudinga išskirti suminius dviejų atskirų faktorių balus.  

Taip sužinosime, kurioje srityje „obsesijų“ ar  „aplaidumo + kontrolės sutrikimo“ asmuo patiria daugiau sunkumų. 

Atitinkamai, terapines intervencijas galima planuoti atsižvelgiant į daugiausia problemų keliančią sritį ir jas taikyti 

pirmiausia.  

Moksliniuose tyrimuose taip pat gali būti naudinga naudoti faktorių modelį, kuris gali padėti išsamiau nagrinėti 

veiksnius, susijusius su PIN. Pavyzdžiui, adaptuojant klausimyną Lietuvoje (Burkauskas, Király, Demetrovics, 

Podlipskyte, & Steibliene, 2020) buvo nustatyta, kad respondentų, jaunų suaugusiųjų, amžius yra daugiau susijęs 

su „bendrosios problemos“ ir „aplaidumo + kontrolės sutrikimo“ faktoriais, bet ne su „obsesijomis“. Tokie radiniai 

gali reikšmingai prisidėti prie geresnio teorinio PIN mechanizmo supratimo.  Naudojant PIUQ-9, PIN sunkumas 
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vertinamas pagal penkių balų Likerto skalę, kurios reikšmės yra nuo „niekada“ iki „visada / beveik visada“. Suminis 

anketos balas svyruoja nuo 9 iki 45 balų. Didesnis balas rodo didesnę PIN riziką.  

Lietuviškoje skalės adaptacijoje (Burkauskas et al., 2020) buvo stebimas aukštas PIUQ-9 metodikos vidinis 

suderinamumas (Cronbach alpha 0,89), atspindintis vidinį klausimų homogeniškumą klausimyne. Lietuviškos 

versijos paruošimo standartai atitiko metodikos pritaikymui atitinkamoje imtyje keliamus reikalavimus. Visi 

apklausos klausimai buvo verčiami iš anglų į lietuvių kalbą naudojant dvigubo atgalinio vertimo procedūrą. 

Vertimą atliko patyręs psichiatras, o atgalinį vertimą atliko klinikinis psichologas. Galutinis susitarimas buvo 

pasiektas aptarus reikšmingus atgalinio vertimo skirtumus, lyginant juos su originalia versija anglų kalba. 

Taigi, PIUQ-9 yra trumpas interneto naudojimo klausimynas galintis padėti įvertinti, ar interneto naudojimo 

įpročiai yra sveiki, ar visgi jau keliantys susirūpinimą. 

KLAUSIMYNAS. Devynių teiginių probleminio interneto naudojimo klausimynas (angl. Nine-

Item Problematic Internet Use Questionnaire, PIUQ-9) 
 

Jūs perskaitysite teiginius apie naudojimąsi internetu. Nurodykite, kiek kiekvienas teiginys Jums tinka:   

1 = niekada, 2 = retai, 3 = kartais, 4 = dažnai, 5 = visada/beveik visada.  
1. Ar Jūs jaučiatės, kad turėtumėte sumažinti leidžiamo laiko internete kiekį? 
2. Ar Jūs apleidžiate namų ruošos darbus, kad galėtumėte praleisti daugiau laiko internete? 
3. Ar Jūs jaučiatės įsitempusi(-ęs), susierzinusi(-ęs) ar patiriate stresą jei negalite naudotis internetu tiek, 

kiek Jūs norite? 
4. Būna taip, kad Jūs norėtumėte sumažinti leidžiamo laiko internete kiekį, tačiau Jums nepavyksta? 
5. Ar Jūs leidžiate laiką internete vietoj to, kad miegotumėte? 
6. Ar Jūs jaučiatės įsitempusi(-ęs), susierzinusi(-ęs) ar patiriate stresą jei negalite naudotis internetu keletą 

dienų? 
7. Ar Jūs bandote nuslėpti, kiek laiko praleidžiate internete? 
8. Žmonės Jūsų gyvenime skundžiasi, kad Jūs per daug laiko praleidžiate internete?  
9. Ar būna taip, kad Jūs jaučiate depresiją, būnate blogos nuotaikos ar būnate nervinga(-as) kai nesate 

internete, o šie jausmai dingsta tuomet, kai Jūs vėl grįžtate prie interneto? 

Šaltiniai:  

- Burkauskas, J., Király, O., Demetrovics, Z., Podlipskyte, A., & Steibliene, V. (2020). Psychometric Properties of the 

Nine-Item Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ-9) in a Lithuanian Sample of Students. Front 

Psychiatry, 11, 1279. 

- Demetrovics, Z., Szeredi, B., & Rózsa, S. (2008). The three-factor model of Internet addiction: The development 

of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40(2), 563-574.  

- Laconi, S., Urbán, R., Kaliszewska-Czeremska, K., Kuss, D. J., Gnisci, A., Sergi, I., ... & Király, O. (2019). 

Psychometric evaluation of the nine-item Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ-9) in nine European 

samples of internet users. Frontiers in psychiatry, 136. 

Kompulsyvaus naudojimosi internetu  skalė (angl. Compulsive Internet Use Scale, CIUS)  
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Ši skalė taip pat gali būti naudojama vertinti probleminį elgesį internete, ji padeda identifikuoti pagrindinius PIN 

simptomus, tokius kaip kontrolės praradimas ir nuotaikų kaita. Aukštesni balai rodo didesnį PIN simptomų 

sunkumo laipsnį. Ši skalė buvo pasiūlyta kaip priemonė įvertinti priklausomybės nuo interneto ir kompulsinio, 

patologinio ar probleminio elgesio internete sunkumą (G. Meerkerk, Laluan, & van den Eijnden, 2003). 2014 m. 

atliktoje apžvalgoje (Laconi, Rodgers, & Chabrol, 2014)  buvo analizuojamos daugiau nei 40 skalių, vertinančių 

PIN. Pagrindinėse apžvalgos išvadose teigiama, kad CIUS yra vienas trumpiausių klausimynų, palyginti su kitomis 

PIN sunkumą matuojančiomis skalėmis, tuo pačiu pasižymintis geromis psichometrinėmis savybėmis. Taigi, ši 

skalė gali būti ypač naudinga specialistams, norintiems greitai įvertinti PIN sunkumą, nes klausimyną užpildyti 

užtrunka nuo 3 iki 5 min. 

CIUS buvo sukurtas remiantis ketvirtąja Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovo versija (DSM-IV), 

kurioje pateikiami priklausomybės ir patologinio lošimo kriterijai, atsispindintys ir CIUS klausimų struktūroje.  

CIUS taip pat apima bendruosius elgesio priklausomybės požymius, kurie buvo įtraukti remiantis kitų autorių, 

tyrinėjančių priklausomybės formavimąsi, moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis (Griffiths, 1999).  

Šis klausimynas apima tipiškus kompulsyvaus interneto naudojimo simptomus, tokius kaip sunkumas kontroliuoti 

interneto naudojimo laiką, emociniai sunkumai, susiję su veikla internete arba su negalėjimu prisijungti prie 

interneto, nuotaikų kaita ir konfliktai su reikšmingais žmonėmis dėl interneto naudojimo  (G.-J. Meerkerk, Van 

Den Eijnden, Vermulst, & Garretsen, 2009). Vis dar diskutuojama dėl CIUS faktorių struktūros, kai kuriuose 

tyrimuose CIUS siūloma vertinti kaip vieno faktoriaus instrumentą (Guertler et al., 2014; Khazaal et al., 2012; 

Lopez-Fernandez et al., 2019). Kiti autoriai išskiria trijų faktorių CIUS klausimyno modelį, kurį sudaro 

„įsitraukimas“( klausimai 1,2,3, 8, 9) „prioritetai“ (klausimai 4,6,7,10,11,14) ir „nuotaikos reguliavimas“ (klausimai 

12 ir 13) (Alavi, Jannatifard, Eslami, & Rezapour, 2011; Yong, Inoue, & Kawakami, 2017).  

Visgi, remiantis lietuviškos klausimyno adaptacijos moksliniu tyrimu ir kitų autorių duomenimis (Jusienė, 

Laurinaitytė, & Pakalniškienė, 2020; Lopez-Fernandez et al., 2019; Milasauskiene et al., 2021) tiek klinikiniame, 

tiek moksliniame darbuose siūloma naudoti trumpąsias penkių, septynių ar devynių klausimų CIUS versijas, 

sudarytas iš vieno faktoriaus.  Šios versijos pasižymėjo geresnėmis psichometrinėmis savybėmis nei originali 14 

klausimų CIUS metodika.  

KLAUSIMYNAS. Keturiolikos klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė (angl. Compulsive 

Internet Use Scale-14, CIUS-14) 

Prašome Jūsų atsakyti žemiau pateiktus klausimus apie Jūsų interneto naudojimo įpročius asmeninėms reikmėms. 

Atsakymai pateikiami skalėje, kur: (0) Niekada, (1) Retai, (2) Kartais, (3) Dažnai, (4) Labai dažnai. 

1. Kaip dažnai jums sunku sustoti naudotis internetu, kai esate prisijungę?      
2. Kaip dažnai ir toliau tęsiate naudojimąsi internetu, nepaisant ketinimo sustoti? 
3. Kaip dažnai kiti (pvz., partneris, vaikai, tėvai, draugai) sako, kad turėtumėte mažiau naudotis internetu?      
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4. Kaip dažnai teikiate pirmenybę interneto naudojimui, užuot leidę laiką su kitais (pvz., partneriu, vaikais, 
tėvais, draugais)?      

5. Kaip dažnai sutrumpėja Jūsų miego trukmė dėl to, kad naudojatės internetu?       
6. Kaip dažnai galvojate apie interneto naudojimą, net kai nesate prisijungę?       
7. Kaip dažnai su nekantrumu laukiate kito prisijungimo prie interneto?       
8. Kaip dažnai pagalvojate, kad turėtumėte rečiau naudotis internetu?       
9. Kaip dažnai nesėkmingai bandote praleisti mažiau laiko internete? 
10. Kaip dažnai paskubomis atliekate savo kasdienius darbus namie, kad galėtumėte greičiau naudotis 

internetu?      
11. Kaip dažnai nepaisote savo kasdienių įsipareigojimų (darbo, mokyklos ar šeimos gyvenimo), nes norite 

naudotis internetu? 
12. Kaip dažnai naudojatės internetu, kai jaučiatės prislėgtas?              
13. Kaip dažnai naudojatės internetu, kad pabėgti nuo nuoskaudų ar atsipalaiduoti nuo neigiamų jausmų?      
14. Kaip dažnai jaučiatės neramus, nusivylęs ar susierzinęs, kai negalite naudotis internetu?   

 

Šaltiniai: 

- Jusienė, R., Laurinaitytė, I., & Pakalniškienė, V. (2020). The psychosocial factors of elementary school-aged 

children’s compulsive internet use as reported by children and parents. Psichologija, 61, 51-67. 

- Meerkerk, G., Laluan, A., & van den Eijnden, R. (2003). Internetverslaving: hoax of serieuze bedreiging voorde 

geestelijke volksgezondheid? [Internet addiction: hoax or a serious threath to mental health]. Rotterdam: 

Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen &Verslaving (IVO). 

- Meerkerk, G.-J., Van Den Eijnden, R. J., Vermulst, A. A., & Garretsen, H. F. (2009). The compulsive internet use 

scale (CIUS): some psychometric properties. Cyberpsychology & behavior, 12(1), 1-6. 

- Milasauskiene, E., Burkauskas, J., Podlipskyte, A., Király, O., Demetrovics, Z., Ambrasas, L., & Steibliene, V. 

(2021). Compulsive internet use scale: psychometric properties and associations with sleeping patterns, mental 

health, and well-being in Lithuanian medical students during the coronavirus disease 2019 pandemic. Front 

Psychol, 12. 

PASTABA: Norint skalę naudoti komerciniais tikslais, būtina gauti autoriaus Meerkerk, G. sutikimą. 

4.2. Diferencinės diagnostikos klausimynai  
Devynių klausimų paciento sveikatos klausimynas-9  (angl. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) yra 

skirtas depresijos simptomų sunkumo įvertinimui (Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001).  
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Dėl nedidelio diagnostinio jautrumo PHQ-9 rekomenduojame naudoti kaip atrankos, bet ne kaip diagnostinį 

instrumentą. Bendro suminio balo ribos svyruoja nuo 0 iki 27. Aukštesni balai rodo ryškesnius depresiškumo ir 

bendro psichologinio distreso simptomus.  
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Ribinė reikšmė reikšmingiems simptomams nustatyti – 10 balų. Aukštesnius balus surinkusiems asmenims gali 

būti rekomenduojama gydytojo psichiatro konsultacija, siekiant nustatyti klinikinį depresijos simptomų 

išreikštumą. 

 

Septynių klausimų generalizuoto nerimo sutrikimo klausimynas-7  

Šis klausimynas (angl. Generalized Anxiety Disorder Questionnaire, GAD-7)  yra skirtas įvertinti nerimo simptomų 

sunkumą  (Spitzer, Kroenke, Williams, & Lowe, 2006).  

 

Dėl nedidelio diagnostinio jautrumo GAD-7 rekomenduojama naudoti kaip atrankos, bet ne kaip diagnostinį 

instrumentą. Bendro suminio balo ribos svyruoja nuo 0 iki 21. Aukštesni balai rodo labiau išreikštus nerimo 

simptomus. Ribinė reikšmė reikšmingiems simptomams nustatyti – 9 balai. Aukštesnius balus surinkusiems 
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asmenims gali būti rekomenduojama gydytojo psichiatro konsultacija, siekiant objektyviau nustatyti patiriamų 

nerimo simptomų išreikštumą.  

 

Lietuviškos klausimynų adaptacijos tyrimo rezultatai (Pranckeviciene et al., 2022) atskleidė, PHQ-9 ir GAD-7 

pasižymi tinkamomis formaliosiomis psichometrinėmis charakteristikomis, vidiniu suderinamumu ir 

konstrukciniu validumu. Tačiau jų diagnostinis jautrumas nėra labai didelis, abu klausimynai tyrime dalyvavusių 

studentų populiacijoje pasižymėjo tendencija pervertinti simptomų išreikštumą, todėl rekomenduotini tik kaip 

žvalgybiniai, bet ne kaip diagnostiniai instrumentai. Aukštesnius balus surinkę asmenys  turėtų būti papildomai 

vertinami kitais metodais, siekiant objektyviau nustatyti patiriamų psichologinių sunkumų lygį. 

 

AUDIT, sutrikimų, atsiradusių dėl alkoholio vartojimo, nustatymo testas 
Neretai PIN pasireiškia kartu su kitais psichikos ir elgesio sutrikimais (žr. skyrių PIN ir gretutiniai sutrikimai), 

todėl specialistams būtina įvertinti ir kitas galimas rizikas, tokias kaip žalingas alkoholio naudojimas. 

AUDIT – sutrikimų, atsiradusių dėl alkoholio vartojimo, nustatymo testas (angl. Alcohol Use Disorders Identification 

Test). Šis testas dažniausiai naudojamas ankstyvajai alkoholio vartojimo rizikai atpažinti. Klausimyną 1995 m. 

išleido ir sukūrė Pasaulios sveikatos organizacijos (PSO) tyrėjų grupė (Bohn, Babor,  & Kranzler, 1995). Lietuvoje 

šis klausimynas adaptuotas asmenų, patiriančių nerimo ir afektinius sutrikimus, imtyje (Gecaite-Stonciene et al, 

2021).   

Dešimties klausimų AUDIT testas tinka įvairaus amžiaus ir išsilavinimo asmenims. AUDIT klausimyną galima 

pildyti asmens interviu metu arba asmuo gali pildyti savarankiškai. Kiekvienas klausimas turi kelis atsakymus, 

kurie vertinami nuo 0 iki 4 balų. Visų klausimų vertės sumuojamos ir apskaičiuojamas bendras balas. Slenkstinis 

8 ir daugiau balų suminis rodiklis laikomas teigiamu testo rezultatu (testo jautrumas siekia 92 proc., specifiškumas 

– 94 proc.)  

Taupant laiką, galima naudoti klausimyno trumpąją versiją AUDIT-C, kuri apima tik pirmus 3 AUDIT klausimyno 

klausimus. AUDIT-C padeda identifikuoti žalingai alkoholį vartojančius arba galimai nuo alkoholio priklausomus 

asmenis. Slenkstinis suminis balas 4 ir daugiau rodo teigiamą testo rezultatą (testo jautrumas 86 proc., o 

specifiškumas – 72 proc.). Slenkstinis suminis balas 3 ir daugiau pasižymi 90 proc. jautrumu, bet  specifiškumas – 

tik 60 proc. 

Šaltiniai:  

- Bohn, M. J., Babor, T. F., & Kranzler, H. R. (1995). The Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT): validation of a screening instrument for use in medical settings. Journal of 

studies on alcohol, 56(4), 423-432. 

- Gecaite-Stonciene, J., Steibliene, V., Fineberg, N. A., Podlipskyte, A., Bunevicius, A., 

Liaugaudaite, V., ... & Burkauskas, J. (2021). Multidimensional Structure of the Alcohol 

Use Disorders Identification Test: Factorial Validity and Reliability in Patients With Anxiety 

and Mood Disorders in Lithuania. Alcohol and Alcoholism, 56(1), 109-115. 
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Besidomintiems giliau – trumposios intervencijos: alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo 

rekomendacijos:  
https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/HI_Metodines%20rekomendacijos_alkoholio

%20vartojimas.pdf  
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5. PIN vertinimo instrumentai vaikams ir paaugliams 

5.1. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė – versija tėvams ir vaikams 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, kol kas nėra standartizuotų instrumentų (matavimo skalių) turinčių 

vienareikšmius atskaitos taškus, kurie leistų aiškiai atrinkti vaikus ir paauglius su didele PIN rizika.  

Praktikoje tenka vadovautis bendrais kriterijais, leidžiančiais atpažinti esminius PIN bruožus. Panašiais kriterijais 

remiasi ir moksliniuose tyrimuose sėkmingai naudojamos skalės (pvz., Kompulsyvaus naudojimosi internetu 

skalė, plačiau aprašoma ir 4.1 skyriuje), tačiau jos dar nėra galutinai pritaikytos individualiam klinikiniam 

vertinimui.  

Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė (angl. Compulsive Internet Use Scale, Meerkerk et al., 2009; sutr. CIUS) 

yra viena iš plačiausiai taikomų ir žinomiausių skalių PIN rizikai vertinti. Šis klausimynas autorių pirmiausia buvo 

sudarytas ir naudotas tiriant jaunų suaugusių žmonių bei paauglių imtis.  

Šiuo metu šios skalės trumposios versijos (CIUS-5, CIUS-7 ar CIUS-9) yra patvirtintos kaip patikimos ir validžios 

suaugusiųjų bei jaunuolių PIN vertinimui įvairiose šalyse, taip pat ir Lietuvoje (Lopez-Fernandez et al., 2019; 

Milasauskiene et al., 2021).  

Itin mažai tyrinėjama, ar ir kiek patikimai galima įvertinti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų PIN. Be to, kieno 

teikiama informacija apie interneto naudojimą – pačių vaikų ar jų tėvų – yra patikimesnė ir pagrįstesnė?  

Tiriant Lietuvos pradinio mokyklinio amžiaus vaikų-tėvų diadas (iš viso daugiau nei du šimtai trisdešimt porų) 

buvo patvirtintas šios skalės labai geras patikimumas, kai informaciją apie vaikų kompulsyvų interneto naudojimą 

teikė tėvai ir patys vaikai. Vaikų versijos CIUS skalės (tiek 14, tiek 10 teiginių) vidinis suderinamumas – 0,87, o tėvų 

versijos – 0,92 (Jusienė, Laurinaitytė, Pakalniškienė, 2020).  
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Po metų apklausus tuos pačius vaikus ir jų tėvus, šios skalės patikimumas išliko labai aukštas: vaikų versijos vidinis 

suderinamumas – 0,87, o tėvų – 0,93. Patvirtinančioji faktorinė analizė taip pat parodė gerą abiejų versijų atitikimą 

CIUS autorių siūlomam vieno faktoriaus modeliui (Jusienė, Laurinaitytė, Pakalniškienė, 2020).  

Toliau analizuojant CIUS taikymo vertinant pradinio mokyklinio amžiaus vaikų kompulsyvų naudojimąsi internetu 

pagrįstumą bei patikimumą trijose kultūrose (Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane), buvo atlikta išsami psichometrinių 

charakteristikų analizė ir pasiūlyta 10-ties teiginių CIUS Vaikų versija (Jusienė et al., teikiama publikavimui).  

 

Skaičiuojant bendrą CIUS skalės balą, pirmiausia kiekvienam atsakymui „Niekada“ priskiriamas 1 balas, „Labai 

retai“ – 2 balai, „Kartais“ – 3 balai, „Dažnai“ – 4 balai, „Labai dažnai“ – 5 balai. Tada visų 14-os teiginių balai 

sumuojami. Gauta balų suma gali varijuoti nuo 14 balų (mažiausiai) iki 70 balų (daugiausiai).  

Lietuvoje atliktų tyrimų su pradinio mokyklinio amžiaus vaikais ir paaugliais duomenimis, šios skalės vidurkinis 

balas yra nuo 33 balų (8-10 metų vaikams) iki 38 balų (13-14 metų paaugliams). Kol kas šis klausimynas neturi 

aiškių atskaitos taškų, leidžiančių patikimai ir pagrįstai vertinti vaikų ir paauglių PIN riziką. Tačiau orientuojantis 

pagal pateiktus vidurkius ir standartinius nuokrypius, galima būtų manyti, kad pradinio mokyklinio amžiaus vaikų 

PIN riziką rodo Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalės (kai ją apie savo vaiką pildo tėvai) gautas suminis 

įvertis didesnis nei 48-50 balų, o paaugliams (kai skalę apie juos pildo tėvai) – kai įvertis didesnis nei 53-55 balai.  

Tėvams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė (angl. Compulsive Internet Use Scale, CIUS) 

– lietuviška versija  

CIUS versija tėvams yra labai panaši į originalią CIUS versiją (žr. skyrelį PIN vertinimo klausimynai ir metodikos), 

tik atitinkamai pritaikytos teiginių formuluotės.  

Toliau yra pateikiami klausimai apie Jūsų vaiko naudojimąsi internetu.  

Prašome ties kiekvienu klausimu pažymėti, kaip dažnai vienas ar kitas įvardintas elgesys tinka Jūsų vaiko elgesiui 

apibūdinti. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite, kaip dažnai apibūdintas elgesys tinka Jūsų vaiko atveju. 
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Tačiau dar kartą atkreipiame dėmesį, kad tai tik orientaciniai įverčiai, galimai padedantys atsirinkti didesnės 

rizikos vaikus, bet jokiu būdu neleidžiantys daryti vienareikšmių patikimų išvadų. Labiausiai rekomenduotume 

naudoti klausimyną kaip struktūruotą būdą surinkti informaciją apie konkretaus vaiko ar paauglio interneto 

naudojimą – kur, kokiose jo kasdienio gyvenimo srityse interneto naudojimas kelia daugiau problemų ar yra 

labiau įtraukiantis, trikdantis kasdienes veiklas.  

Vaikams ir paaugliams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė (angl. Compulsive Internet Use 

Scale, CIUS, Meerkerk et al., 2009) – lietuviška versija  

Toliau pateikiami klausimai apie Tavo naudojimąsi internetu ar buvimą prisijungus prie interneto. Ties kiekvienu 

klausimu pažymėk, kaip dažnai vienas ar kitas įvardintas elgesys pasitaiko arba tinka Tau ar Tavo elgesiui apibūdinti. 
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Kol kas dar labai trūksta tyrimų, pagrindžiančių CIUS skalės vaikų versijos patikimumą, validumą, o ypač 

nurodančių reikšmes, kurias galėtume laikyti atskaitos taškais PIN rizikai vertinti.  

Taigi kol kas labiausiai rekomenduotume naudoti klausimyną kaip struktūruotą būdą informacijai iš paties vaiko 

(9-11 metų) surinkti apie jo naudojimąsi internetu – kur, kokiose jo kasdienio gyvenimo srityse interneto 

naudojimas kelia daugiau problemų ar yra labiau įtraukiantis, trikdantis kasdienes veiklas. Paauglių atveju 

rekomenduotume naudoti suaugusiems skirtą CIUS versiją (žr. skyrių PIN vertinimo instrumentai suaugusiems).  

5.2. Diferencinės diagnostikos instrumentai ir klausimynai  
Nors bendrai mokyklinio, o ypač ikimokyklinio amžiaus vaikams pritaikytų standartizuotų instrumentų PIN rizikai 

įvertinti nėra, visgi, siekiant suprasti, ar naudojimasis internetu nėra probleminis, perteklinis, svarbu iš vaiko tėvų 

ar globėjų bei iš paties vaiko ar paauglio surinkti atitinkamą informaciją.  

Klinikinis interviu arba diagnostinis pokalbis visais atvejais yra labai svarbus instrumentas bet kokiai elgesio ar 

emocinei problemai vertinti. Vaikų ir paauglių atveju renkama informacija apie paties vaiko funkcionavimą, 

emocinę savijautą, elgesio ypatumus, apie jo artimiausią aplinką, santykius, kasdienius įpročius. Daugiau apie 

vaikų ir paauglių PIN rizikos atpažinimą ir diagnostiką (žr. skyrelį Problemos atpažinimas (vaikai)). 

Vaikų ir paauglių emocinei būsenai ir elgesiui vertinti papildomai rekomenduojama pasitelkti Galių ir sunkumų 

klausimyną (angl. Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, Goodman, 1997; Goodman, 2005; Goodman, 

Goodman, 2009) arba išsamų Vaiko elgesio aprašą (angl. Achenbach System of Empirically Based Assessment; T. 

M. Achenbach, 2000; 2010), apimantį įvairias kasdienio funkcionavimo sritis. Šie klausimynai yra standartizuoti 

Lietuvos vaikų ir paauglių populiacijai. 

Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ) 

Galių ir sunkumų klausimynas (angl. Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, Goodman, 1997; Goodman, 

2005) skirtas vaikų ir paauglių nuo 3 iki 16 metų amžiaus emocinių ir elgesio sunkumų bei socialumo vertinimui.  

Klausimynas turi tris versijas: versija, kurią pildo tėvai ar globėjai apie vaiką; versija, kurią pildo mokytojai apie 

vaiką; versija, kurią pildo patys vaikai ar paaugliai (nuo 11 metų amžiaus).  

Kiekviena versija sudaryta iš 25 teiginių, apibūdinančių vaiko savijautą ir elgesį, kuriuos reikia įvertinti skalėje nuo 

0 iki 2, bei Poveikio skalės – keleto teiginių problemos mastui, poveikiui vaiko kasdienei veiklai bei aplinkai vertinti. 

Lietuviška klausimyno versija adaptuota ir standartizuota (Gintilienė ir kt., 2004; Lesinskienė et al., 2018), visos 

klausimyno versijos ir daugiau informacijos apie jas pateikiama puslapyje www.youthinmind.com. 

Galių ir sunkumų klausimyno teiginiai grupuojami į 5 mažesnes skales (po penkis teiginius): emocinių simptomų, 

elgesio problemų, problemų su bendraamžiais, hiperaktyvumo (dėmesio problemų) ir socialumo (prosocialaus 

elgesio).  

Vertinant PIN rizikas, svarbu atkreipti dėmesį, ar bendro elgesio ir emocinių problemų vertinimo balo suma 

(gaunama sudedant pirmų keturių skalių balus), taip pat atskirai emocinių simptomų bei hiperaktyvumo balų 

sumos nepatenka į nuokrypio zoną, atspindinčią atitinkamų sutrikimų riziką. Be to, svarbu atsižvelgti ir į vaiko ar 

paauglio socialumo suminį balą, kuris PIN atveju galėtų būti vertintinas kaip apsauginis veiksnys. 
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Vaiko elgesio aprašas (CBCL, C-TRF/TRF, YSR)   

Vaiko elgesio aprašas ar Vaiko vertinimo lapas – kitaip dar vadinamos ASEBA formos (angl. Achenbach System 

of Empirically Based Assessment; Achenbach, T. M., 2001; 2010) – yra išsamus vaikų ir paauglių nuo 1,5 iki 18 

metų elgesio ir emocinių problemų vertinimo klausimynas.  

Šio klausimyno skirtingos versijos yra skirtos pildyti tėvams ar globėjams apie vaikus (nuo 1,5 iki 5 metų – 

CBCL/1½-5, ir nuo 6 iki 18 metų – CBCL/6-18), auklėtojams ar mokytojams apie vaikus (nuo 1,5 iki 5 metų – C-

TRF, ir nuo 6 iki 18 metų - TRF), patiems paaugliams (nuo 11 iki 18 metų – YSR), jas sudaro daugiau nei šimtas 

teiginių apie vaiko emocinę savijautą, elgesį ir įpročius bei kasdienes veiklas, kurie vertinami skalėje nuo 0 iki 2.  

Visos klausimynų versijos yra standartizuotos Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikams (Jusienė et al., 2007; 

Jusienė et al., 2019) ir mokyklinio amžiaus vaikams bei paaugliams (Žukauskienė, Kajokienė, 2006; Kajokienė, 

Žukauskienė, 2007; Žukauskienė et al., 2012).  

SVARBU: Norint naudoti šiuos klausimynus praktikoje, reikia įsigyti protokolus ir vadovus 

kreipiantis šiais kontaktais: 1) versijos vaikams nuo 1,5 iki 5 metų – Vilniaus universiteto 

Konsultavimo ir mokymų centre, el. paštu kmc@fsf.vu.lt;  

2) versijos vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 18 metų – Mykolo Romerio universiteto 

Psichologijos institute, el. paštu rzukausk@mruni.eu. Daugiau informacijos apie originalias 

ASEBA formas ir jų taikymą galima rasti www.aseba.org. 

Šių klausimynų pagalba galima atpažinti įvairias su PIN susijusias emocinių ir elgesio sutrikimų rizikas, pavyzdžiui, 

emocinius sunkumus, rodančius nuotaikos ir nerimo sutrikimų riziką, dėmesio problemas, mąstymo problemas 

(rodančias obsesiškumo-kompulsyvumo riziką), taip pat ir elgesio sutrikimų riziką.   

PSO-5 psichologinei savijautai ir depresijos rizikai vertinti 

Greitas ir patogus būdas depresijos rizikai ar psichologinei savijautai vertinti yra Pasaulinės sveikatos 

organizacijos parengtas ir Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų populiacijai jau sėkmingai taikytas penkių teiginių 

klausimynas PSO-5 (angl. WHO-5; Topp et al., 2015).  

Tyrimai su Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikais ir paaugliais rodo aukštą klausimyno patikimumą (Slapšinskaitė 

et al., 2020; Jusienė et al., 2022). Šią skalę sudaro tik 5 teiginiai, atspindintys bendrą psichologinę savijautą – 

emocinę būseną, nuotaiką, miegą, požiūrį į save ir aplinką. Kiekvienas teiginys vertinamas skalėje nuo 0 (niekada) 

iki 5 (visą laiką). Gautas suminis balas dauginamas iš 4 (didžiausias įmanomas suminis vertinimas yra 100 balų).  

Tyrimai, atlikti su mokyklinio amžiaus vaikais (Šmigelskas K., LSMU, 2021; asmeninė komunikacija), rodo, kad 

suminis įvertis nuo 51 iki 100 balų gali būti vertinamas kaip gera psichologinė savijauta, įvertis nuo 29 iki 50 balų 

– kaip prasta psichologinė savijauta, o 28 balai ir mažiau vertinama kaip depresijos rizika. 
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Pažymėk prie kiekvieno iš penkių teiginių geriausiai Tau tinkantį atsakymą apie tai, kaip Tu jauteisi per paskutines dvi 

savaites. 

Per paskutines dvi savaites Visą laiką Beveik visą 

laiką 

Daugiau nei 

pusę to laiko 

Mažiau nei pusę 

to laiko 

Kartais 

Jaučiuosi linksmas ir pakilios 

nuotaikos 

     

Jaučiuosi ramus ir 

atsipalaidavęs 

     

Jaučiuosi aktyvus ir 

energingas 

     

Atsibudęs jaučiuosi žvalus ir 

pailsėjęs 

     

Mano kasdieniame 

gyvenime buvo daug mane 

dominančių dalykų 
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17. Žukauskienė, R, Kajokienė, I., Vaitkevičius, R. Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynų (CBCL6/18, TRF6/18, 

YSR11/18) Vadovas. Vilnius, 2012. 

6. Pagalbos algoritmas suaugusiems asmenims     

6.1. Problemos atpažinimas ir pripažinimas (interneto naudotojo savęs 

vertinimas) 

Naudojant internetą kasdieniame gyvenime laisvalaikio reikmėms (žaidžiant video žaidimams, dalyvaujant 

socialiniuose tinkluose, elektroninėje komunikacijoje, naršant interneto svetainėse / tinklaraščiuose, perkant 

internete, žiūrint pornografiją ir užsiimant kitomis veiklomis), kiekvienam suaugusiam asmeniui tikslinga įvertinti 

savo savijautą, atsižvelgiant į interneto naudojimo įpročius. 

Žemiau išvardinti klausimai skirti padėti atpažinti problemą. Atsakyti šiuos klausimus galite rekomenduoti savo 

artimajam / bendradarbiui / pažįstamam, kuris naudojasi internetu laisvalaikiui. 

Rekomenduojami savęs vertinimo /atrankos klausimai PIN rizikai įvertinti (atsakyti Taip arba Ne):  

1. Ar pastebėjote, kad žaisdami žaidimus internete kartais negalite sustoti?  Taip / Ne 

2. Ar pastebėjote, kad kartais perkate prekes internetu impulsyviai?  Taip / Ne 
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3. Ar pastebėjote, kad kartais fiziškai negalite sustoti naršyti „Facebook“ ar kituose socialiniuose tinkluose 

ar interneto platformose?  Taip / Ne 

4. Ar pastebėjote, kad gausus (galbūt perteklinis) interneto naudojimas turi įtakos / keičia Jūsų kasdienį 

gyvenimą – santykius su artimaisiais, darbinę veiklą, mokslą, studijas?  Taip / Ne 

 

Jei visi atrankos atsakymai NE – labai tikėtina, kad Jums pavyksta naudotis internetu savo kasdieniame gyvenime 

saugiau ir PIN grėsmės šiuo metu nėra.  Jei bent vienas atrankos atsakymas – TAIP – Jums yra rizika pasireikšti 

PIN, todėl rekomenduojame dėl problemos įvardijimo ir pagalbos aptarimo kreiptis į sveikatos priežiūros 

specialistą. 

6.2. Sveikatos priežiūros specialistų veiksmai, įvertinant galimą PIN ir 

rekomenduojant pagalbą 

Šiame skyriuje pateikiama medžiaga skirta visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, bendrosios 

praktikos slaugytojams, medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams ir kt. 

Atliekamas asmens (interneto naudotojo) interviu, vertinant: 

 Asmens pateikiamus nusiskundimus, kurie susiję su interneto naudojimo įpročiais ir asmens psichikos 

sveikata. 

 Subjektyvios anamnezės duomenis (kurie pateikiami paties asmens) – kaip pats asmuo suvokia ir pateikia 

su problema susijusius duomenis.  

Asmens pateikiama anamnezė santykinai skirstoma į dvi dalis: interneto naudojimo problemos atsiradimo ir 

vystymosi bei kitų psichikos sveikatos problemų anamnezę (sutrikimo anamnezė) ir asmens gyvenimo 

anamnezę, kuri glaudžiai siejasi su interneto naudojimo problematika. 

Sutrikimo anamnezė  

Renkama pateikiant klausimus: 

- Kiek laiko per paskutinį mėnesį darbo dienomis įprastai praleidžiate internete (laisvalaikio pomėgiams)? 

Nurodykite trukmę valandomis.   

- Kiek laiko per paskutinį mėnesį savaitgalio dienomis įprastai praleidžiate internete (laisvalaikio 

pomėgiams)?Nurodykite trukmę valandomis.  

- Nurodykite, kokio pobūdžio veikla naudojantis internetu užima didžiąją Jūsų laiko dalį: 

o Vaizdo įrašų peržiūros; 
o Socialiniai tinklai; 
o Žaidimų platformos; 
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o Pirkimas internetu; 
o Kita ................................................................. (įvardinkite). 

- Ar pastebėjote, kad naudodamiesi internetu laisvalaikio pomėgiams, jaučiate poreikį naudotis juo vis 

ilgiau? 

- Ar pastebėjote, kad susierzinate, pykstate ar jaučiate nerimą, kai tenka nutraukti naudojimąsi internetu? 

- Ar pastebėjote, kad nesiseka kontroliuoti savo laiko, kurį praleidžiate naudodamiesi internetu, nutraukti 

ar sumažinti naudojimąsi internetu? 

- Ar pastebėjote, kad laisvalaikio veikla internete Jums suteikia euforijos / pasitenkinimo jausmą? 

- Ar pastebėjote, kad naudojate interneto veiklą kaip nusiraminimo priemonę, kai jaučiate nerimą, esate 

blogos nuotaikos ar susierzinęs? 

- Ar pastebėjote, kad esate užvaldytas minčių apie veiklą internete, siekiate vis daugiau laiko skirti šiai 

veiklai ar netgi skirti papildomas lėšas šiai veiklai tęsti? 

- Ar pastebėjote, kad dėl laisvalaikio veiklos internete atsisakėte reikšmingų santykių, darbo, studijų ar 

karjeros galimybių? 

- Kada pirmą kartą pastebėjote, kad atsirado anksčiau išvardinti simptomai, susiję su laisvalaikio interneto 

veikla? 

- Kas, Jūsų manymu, galėjo lemti šiuos simptomus (Jūsų aplinkoje esantys psichologiniai veiksniai, 

stresiniai išgyvenimai, gyvenimo, darbinės veiklos, santykių pokyčiai ar kita)? 

- Kokie pagrindiniai su interneto veikla susiję sunkumai / problemos, jų intensyvumas, dažnis, trukmė?  

- Ar su interneto naudojimu susiję problemos paveikė kasdienę gyvenimo veiklą (darbas, mokslai, studijos, 

santykiai su aplinkiniais, gyvenimo kokybė), kaip tai pakito? 

- Ar kreipėtės pagalbos, kokia buvo suteikta pagalba, kaip vertinate jos veiksmingumą? 

- Jeigu pagalba veiksminga, kas pagerėjo, kas nekito, kiek laiko stebėtas savijautos pagerėjimas?  

- Kas lėmė būsenos blogėjimą / problemos pasikartojimą (galimi provokuojantys veiksniai)?  

- Kokios buvo pagalbos rekomendacijos, ar jų laikėtės? 

- Ar Jums buvo nustatyti kiti psichikos sutrikimai? Kokie ir kada nustatyti? 

- Ar šiuo metu jaučiate psichikos sutrikimų simptomus? Kokius? 

- Ar šiuo metu gydotės dėl psichikos sutrikimų? 

- Ar vartojate vaistus psichikos sutrikimams gydyti? 

- Ar gydotės nemedikamentinėmis priemonėmis (psichoterapija, transkranijinė magnetinė stimuliacija ar 

kiti metodai)? 

- Kaip vertinate savo psichikos sutrikimo gydymo veiksmingumą? Kodėl? Papasakokite plačiau. 

- Ar, Jūsų nuomone, turite problemų dėl alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo? Jeigu taip, 

prašau, įvardinkite problemas. 
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- Kokias psichoaktyvias medžiagas vartojate? Kokie šių medžiagų vartojimo įpročiai (vartojimo dažnis per 

savaitę, per mėnesį, kiekis, ar turėjote problemų šeimoje, darbe, su teisėsauga dėl šių medžiagų 

vartojimo)? 

 

Gyvenimo anamnezė 

Renkama pateikiant klausimus: 

- Ar Jūsų šeimoje buvo patiriančių psichikos sutrikimus? Jeigu taip, kas sirgo, kokiu sutrikimu, koks gydymo 

rezultatas? 

- Ar šeimoje buvo asmenų, turinčių problemų dėl alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo? Jeigu 

taip, kas ir kokios problemos, kokie gydymo rezultatai? 

- Ar šeimoje buvo asmenų, turinčių interneto naudojimo problemų? Jeigu taip, kas ir kokios problemos, 

kokie pagalbos rezultatai? 

- Apibūdinkite savo socialinio gyvenimo, darbinę ir poros / vedybinio gyvenimo situaciją laikotarpiu, kurio 

metu išryškėjo problemos dėl interneto naudojimo. Kokie buvo gyvenimo pokyčiai tuo laikotarpiu? 

- Charakterizuokite save kaip asmenybę (draugiškas, uždaras, svajotojas, drovus, jautrus ar kt.). Ar 

pastebėjote, kad Jūsų charakteris keitėsi laikotarpiu, kai atsirado su interneto naudojimu susijusios 

problemos. Kokie atsirado nauji bruožai? Kaip naudojimosi internetu įpročiai paveikė Jūsų asmenybę, 

domėjimąsi aplinka, gebėjimą bendrauti, mylėti, džiaugtis, pykti ir panašiai? 

- Objektyvios anamnezės duomenys (artimųjų, jei tokie yra, pateikti duomenys) – vertinant asmens 

pateiktų faktų tikslumą, teisingumą, sužinant asmens nepaminėtus, naujus faktus, artimųjų požiūrį į 

naudojimosi internetu problemą ir kitus elgesio bruožus. 

6.2.1. Struktūruoti savęs vertinimo klausimynai 

Struktūruoti savęs vertinimo klausimynai PIN ir gretutiniams psichikos sutrikimams atpažinti bei atlikti 

diferencinę diagnostiką (žr. skyrių Diferencinės diagnostikos klausimynai): 

✓ Devynių klausimų paciento sveikatos klausimynas-9 (angl. Patient Health Questionnaire-9, 
PHQ-9), skirtą depresijos simptomų sunkumo įvertinimui (Kroenke, Spitzer, & Williams, 
2001; Pranckeviciene, et al., 2022); 

✓ Septynių klausimų generalizuoto nerimo sutrikimo klausimynas-7 (angl. Generalized Anxiety 
Disorder Questionnaire, GAD-7) skirtas nerimo simptomų sunkumo įvertinimui  (Spitzer, 
Kroenke, Williams, & Lowe, 2006; Pranckeviciene, et al., 2022); 

✓ Devynių klausimų probleminio interneto naudojimo klausimynas (angl. Nine-Item 
Problematic Internet Use Questionnaire, PIUQ-9), skirtas PIN simptomų sunkumui įvertinti 
(Demetrovics, Szeredi, & Rózsa, 2008; Laconi et al., 2019; Burkauskas, Király, Demetrovics, 
Podlipskyte, & Steibliene, 2020); 
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✓ Devynių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė (angl. Compulsive Internet Use 
Scale-9, CIUS-9) PIN simptomų sunkumui įvertinti (G. Meerkerk, Laluan, & van den Eijnden, 
2003; G.-J. Meerkerk, Van Den Eijnden, Vermulst, & Garretsen, 2009; Jusienė, Laurinaitytė, 
& Pakalniškienė, 2020; Lopez-Fernandez et al., 2019; Milasauskiene et al., 2021). 
 
✓ AUDIT – sutrikimų, atsiradusių dėl alkoholio vartojimo, nustatymo testas (angl. Alcohol 

Use Disorders Identification Test, AUDIT) (Bohn, Babor,  & Kranzler, 1995; Gecaite-
Stonciene et al., 2021) 

Įvertinus paciento ir artimųjų pateiktus duomenis ir savęs vertinimo instrumentų rezultatus, reikėtų: 

- Esant reikšmingiems savęs vertinimo klausimynų (PHQ-9, GAD-7 arba AUDIT) rodikliams ir / arba 

duomenims apie galimą gretutinį psichikos sutrikimą (kuris gali būti PIN priežastimi) – rekomenduoti 

kreiptis pagalbos į psichikos sveikatos priežiūros specialistą / šeimos gydytoją. 

- Esant reikšmingiems PIUQ-9 arba CIUS-9 klausimynų rodikliams ir / arba duomenims apie galimą 

interneto naudojimo sutrikimą (nesant pagrindo įtarti gretutinį psichikos sutrikimą), rekomenduoti: 

● struktūruotą laiko planavimą naudojantis internetu ir kt. priemones (žr. skyrių PIN prevencija); 

● psichologinės, psichoterapinės pagalbos priemones PIN (žr. skyrių Intervencijos suaugusiems 

asmenims su PIN). 

Pav. Pagalbos algoritmas. PIN, probleminis interneto naudojimas; PIUQ-9, Devynių klausimų probleminio interneto 
naudojimo klausimynas; CIUS-9, Devynių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė; PHQ-9, Devynių 
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klausimų paciento sveikatos klausimynas; GAD-7, Septynių klausimų generalizuoto nerimo sutrikimo klausimynas; 
AUDIT, Sutrikimų, atsiradusių dėl alkoholio vartojimo, nustatymo testas. 

6.2.2. Struktūruotas laiko planavimas (specialistui) 

Patarimai asmens sveikatos priežiūros specialistams:  

● Išsiaiškinkite kliento / paciento interneto naudojimo įpročius. Įvertinkite, kokio pobūdžio internetinės 

platformos dažniausiai naudojamos ir kiek laiko juose praleidžiama (pvz., vaizdo įrašų peržiūros 

platformos, socialiniai tinklai, žaidimų platformos ar kt.). 

● Aptarkite kasdienio funkcionavimo problemas: laiku neatliekami darbai, blogėjantys rezultatai, 

pablogėjusi nuotaika ir kiti sunkumai, kylantys studijų ar darbo metu. Juos gali nulemti „neatpažinta 

problema“ – probleminis interneto naudojimas (PIN). Tai gali būti dažna, bet paties (asmens) 

nesuvokiama ar neįvardijama problemų priežastis. 

● Identifikuokite PIN požymius (kurie būdingi ir kitoms elgesio priklausomybėms) – mažėjanti elgesio 

kontrolė, neigiamas poveikis socialinei, akademinei ar profesinei veiklai (santykių problemos, blogėjantys 

pasiekimai ir t. t.), stiprus noras (nuolatinės mintys apie įvairias veiklas internete arba motyvacija, kuri 

veda prie veiksmo naudotis), netinkamas prioritetų sudėliojimas (kitų gyvenimo interesų apleidimas), 

rizikingas / žalingas naudojimas (nuolatinis naudojimas, nepaisant žalingo psichologinio ar fiziologinio 

poveikio ar kitų neigiamų pasekmių), o asmenims, kurių pagrindinis interneto naudojimo tikslas yra 

pornografijos žiūrėjimas ar azartiniai lošimai, rekomenduokite priklausomybių specialisto konsultaciją. 

● Interneto naudojimo įpročių vertinimą derinkite su kitais psichologinio vertinimo instrumentais, kuriais 

vertinamas gretutinių afektinių simptomų išreikštumas ar būdingi asmenybės bruožai, tokie kaip 

impulsyvumas ar kompulsyvumas. Esant komorbidiškiems psichikos sutrikimams, PIN elgesio keitimui 

dažnai reikalinga kompleksinė pagalba, pasitelkiant multidisciplininę specialistų komandą. 

● Psichologinės savijautos vertinimui naudokite laisvai prieinamus ir patikimus klausimynus: 

-  Probleminio interneto naudojimo klausimynas-9 (angl. Nine-Item Problematic Internet Use 

Questionnaire, PIUQ-9), skirtas nustatyti PIN riziką ir simptomų sunkumą. 

-  Paciento sveikatos klausimynas-9 (angl. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) yra skirtas 

depresijos simptomų sunkumo įvertinimui. Dėl nedidelio diagnostinio jautrumo PHQ-9 

rekomenduojama naudoti kaip atrankos, bet ne kaip diagnostinį instrumentą. 

- Generalizuoto nerimo sutrikimo klausimynas-7 (angl. Generalized Anxiety Disorder Questionnaire, 

GAD-7), skirtas nerimo simptomų sunkumo įvertinimui. Dėl nedidelio diagnostinio jautrumo 

GAD-7 rekomenduojama naudoti kaip atrankos, bet ne kaip diagnostinį instrumentą. 

 

Struktūruotas laiko planavimas – patarimai klientui (skyriuje PIN prevencija).  
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6.3. Diagnostika ir pagalba asmenims su PIN  

Šiame skyriuje pateikiama medžiaga skirta gydytojams – psichiatrams ir šeimos gydytojams. 

Psichikos sveikatos priežiūros specialistai, kurių kompetencija yra atpažinti, diagnozuoti ir gydyti psichikos ir 

elgesio sutrikimus bei komorbidines būsenas – tai šeimos medicinos gydytojai ir gydytojai psichiatrai. Šių 

specialistų tikslas – kontakto su interneto naudotoju procese įvertinti: 

✓ asmens nusiskundimus;  

✓ psichikos sutrikimo ir gyvenimo anamnezės duomenis (naudojant algoritmą, skirtą asmens sveikatos 

priežiūros specialistams);  

✓ psichikos būseną, akcentuojant PIN būdingus simptomus (depresiškumas, melagingas duomenų 

teikimas, gynybiškumas, kaltės jausmas, nerimas, euforija naudojantis internetu, sutrikęs laiko 

planavimas arba prarastas laiko suvokimas naudojantis internetu, socialinė izoliacija, kasdienių pareigų ar 

kasdienės veiklos vengimas, sujaudinimas, nuotaikos svyravimai, baimės jausmas, vienatvės pojūtis, 

nuobodulys rutininėje veikloje, darbų vilkinimas, nemiga, nepakankama asmeninė higiena); 

✓ somatinės būsenos simptomus, akcentuojant PIN būdingus simptomus (nugaros skausmas, riešo 

tunelinis sindromas, galvos, sprando skausmas, nepakankama mityba, svorio netekimas arba viršsvoris, 

akių gleivinių sausumas arba regėjimo pablogėjimas). 

Svarbu nustatyti pagrindinio psichikos sutrikimo diagnozę, asmenybės ypatumus ir gretutinį PIN (azartinių lošimų 

sutrikimą, internetinių žaidimų sutrikimą ar kitą PIN).  

6.3.1. PIN nustatymas  

Nustatant PIN siūloma naudoti Beard KW (2005) rekomenduojamus diagnostinius kriterijus (būtini visi penki 

pagrindiniai kriterijai ir bent vienas iš papildomų kriterijų). Pagrindiniai kriterijai: 

1. Asmuo yra užvaldytas interneto naudojimo (nuolat galvoja apie ankstesnį ar būsimą naudojimą); 
2. Norint gauti pasitenkinimą, asmeniui reikia vis ilgiau naudotis internetu; 
3. Buvę nesėkmingų pastangų kontroliuoti, apriboti arba nutraukti naudojimąsi internetu; 
4. Asmuo tampa nerimastingas, prislėgtas arba irzlus, kai bando kontroliuoti naudojimąsi internetu;  
5. Naudojasi internetu ilgiau, nei buvo suplanavęs. 

Papildomi kriterijai:  

1. Asmuo sukėlė pavojų arba rizikavo prarasti reikšmingus santykius, darbą, išsilavinimo ar karjeros galimybes 
dėl naudojimosi internetu; 

2. Melavo šeimos nariams, terapeutams ar kitiems, kad nuslėptų su naudojimusi internetu susijusius dalykus;  
3. Naudojasi internetu kaip būdu pabėgti nuo problemų arba numalšinti blogą nuotaiką (pvz., kaltės jausmą, 

nerimą, depresiją, bejėgiškumą). 
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Paskirti kompleksinį gydymą pagrindiniam psichikos sutrikimui (kuris gali būti PIN priežastimi).  

6.3.2. PIN pagalba  

PIN prevencijai rekomenduoti: 

- Struktūruotą laiko planavimą naudojantis internetu ir kt. priemones, pristatomas skyriuje PIN prevencija.  
- Psichologinės-psichoterapinės pagalbos priemones PIN (žr. skyrių Intervencijos suaugusiems asmenims 

su PIN). 
- Prevencines priemones (žr. skyrių PIN prevencija).  

7. Pagalbos algoritmas vaikams ir paaugliams 

7.1. Problemos atpažinimas (vaikai) 

Atpažinti probleminį interneto naudojimą (PIN) nėra lengva mažiausiai dėl dviejų svarbių priežasčių: 1) nėra 

sutarta dėl diagnostinių kriterijų; 2) nepakanka standartizuotų ir patikimų instrumentų, turinčių tikslias PIN 

prognostines reikšmes. Be to, PIN pasekmės – ypač kurį laiką – nėra tokios akivaizdžios ir vienareikšmės, kaip kitų 

priklausomybių atveju.  

Net ir atpažinus, kad interneto naudojimas jau yra problema, dar sunkiau yra pripažinti vaiko ir paauglio PIN, arba 

tai, kad būtent PIN yra „atsakingas“ už kitas, labiau matomas vaiko problemas – pavyzdžiui, visiškai dingusią 

motyvaciją mokytis, dalyvauti neformaliuose užsiėmimuose; pasikartojančius intensyvius galvos skausmus; 

antsvorį arba liesumą; nuotaikos sutrikimus nuo įniršio priepuolių iki visiškos apatijos; panikos priepuolius ir 

savižalą. 

Atpažinti PIN labiausiai padeda žinios ir jų taikymas, todėl edukacijos vaidmuo yra svarbus. Žinių jau turime (žr. 

skyrius Elgesio priklausomybės, Probleminis interneto naudojimas, PIN vaikystėje ir paauglystėje), tereikia jomis 

naudotis patiems ir dalintis su kitais. Siekiant atpažinti PIN, padeda kryptingas ir tikslingas domėjimasis, taigi 

būtinai užduokime klausimus, kurie padėtų ir mums, ir jauniesiems technologijų naudotojams ar jų tėvams 

į(si)vertinti, ar ir kokia PIN rizika yra. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų klauskime: 

 Kiek vidutiniškai valandų per dieną (vertinant savaitės eigoje) vaikas naudojasi bet kokiais įrenginiais, 

turinčiais ekranus? – Rizika, jeigu valandą ir daugiau. 

 Ar vaikas naudojasi ekranus turinčiais įrenginiais, ypač išmaniaisiais prietaisais, neatsiklausęs tėvų, 

paslapčiomis? – Rizika, jeigu taip, dažnai ar beveik visada. 

 Ar vaikas reaguoja emocingai, prieštaravimu, riksmu ar verkimu, kai liepiama nustoti naudotis ekranus 

turinčiais įrenginiais? – Rizika, jeigu taip, ypač paprašius pakartotinai ar po sutarto laiko. 
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 Kaip dažnai tėvai naudojasi išmaniaisiais įrenginiais laisvalaikiui ar pramogoms (žiūri serialus ar vaizdo 

įrašus, susirašinėja, žaidžia vaizdo žaidimus, ieško daiktų ar pramoginės informacijos ir pan.), kai šalia yra 

vaikas? – Rizika, jeigu dažnai ar beveik visada.  

 Kaip dažnai namuose yra foninis TV, tai yra, TV įjungtas fone, nors nebūtinai jį kas nors žiūri? – Rizika, jeigu 

dažnai ar beveik visada. 

 Kaip dažnai tėvai naudojasi išmaniaisiais įrenginiais valgydami, vairuodami, laukdami su vaiku vizito pas 

kirpėją, gydytoją ar pan.? – Rizika, jeigu dažnai ar beveik visada. 

 Kaip dažnai vaiko maitinimo (valgymo) metu būna įjungti filmukai, vaizdo medžiaga ir pan.? – Rizika, jeigu 

kelis kartus per savaitę arba kasdien. 

 Kaip dažnai išmanieji įrenginiai naudojami siekiant vaiką nuraminti ir vaiką užmigdyti? – Rizika, jeigu kelis 

kartus per savaitę arba kasdien. 

 Kaip dažnai vaikui duodama naudotis išmaniaisiais prietaisais ar leidžiama žiūrėti TV tuo metu, kai tėvai 

atlieka namų ruošos darbus, tvarkosi namuose? –  Rizika, jeigu dažnai ar beveik visada.  

 Ar vaiko miegamajame kambaryje arba poilsio zonoje yra vaikui pasiekiamas išmanusis ekraną turintis 

įrenginys? – Rizika, jeigu taip.  

Mokyklinis amžius arba paauglystė 

PIN rizikai vertinti mokykliniame vaiko amžiuje arba paauglystėje irgi klaustume paties paauglio apie naudojimosi 

įvairiais ekranais ir internetu vidutinę trukmę per dieną: mokyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams riziką rodo 

didesnė nei 2 val. naudojimosi internetu laisvalaikiui ir pramogoms trukmė, arba didesnė nei 4 val. naudojimosi 

bet kokiais ekranais įvairiais tikslais trukmė.  

Atkreipiame dėmesį, kad vertinama vidutinė dienos trukmė, tai yra, pavyzdžiui, fiksuojant ir sumuojant trukmę 

visą savaitę kasdien ir ją dalinant iš 7. 

Vertinant naudojimosi internetu trukmę ne visuomet verta pasikliauti subjektyviu vertinimu. Įdiegus specialias 

programėles, kurios objektyviai fiksuoja prisijungimus ir naudojimosi internetu (naršymo) trukmę programėlėse, 

dažniausiai aptinkama, kad objektyviai fiksuota trukmė maždaug 1,5-2 kartus viršija subjektyviai vertintą trukmę. 

Be to, kuo interneto naudojimas yra problemiškesnis, kompulsyvesnis, tuo didesnis neatitikimas tarp objektyviai 

ir subjektyviai vertinamos trukmės.  

Svarbios ir kitos aplinkybės, rodančios PIN, ypač kasdienės vaikų ir paauglių veiklos bei naudojimosi internetu 

įpročiai. Taigi pirmiausia domimės, ką paaugliai dažniausiai veikia internete ir kiek kiekvienai veiklai skiria laiko 

bei dėmesio. Paauglių būtinai klausiame: kiek vidutiniškai valandų miega (turėtų ne mažiau nei 8 val.), kaip dažnai 

valgydami naudojasi ekranais; ar prieš miegą naudojasi ekranais; ar išmanųjį įrenginį, su galimybe neribotai 

naudotis internetu, turi su savimi arba laiko prie savęs nakties miego metu; kokių turi papildomų veiklų, 

užsiėmimų, pareigų namuose; kiek vidutiniškai per dieną sportuoja arba būna gryname ore (turėtų būti ne mažiau 

kaip valandą). Būtinai atkreipiame dėmesį į paauglių savijautą bei emocinę ir fizinę sveikatą.  

Jeigu yra galimybė, su paauglio sutikimu bei pritarimu, kalbamės su jo tėvais ar kitais svarbiais paaugliui 

asmenimis, kurie gerai jį ar ją pažįsta. Jų taip pat klausiame apie naudojimosi internetu ir ekranais trukmę, apie 

miegą ir valgymą, apie papildomus užsiėmimus (be interneto), ypač fizinį aktyvumą ar buvimą gryname ore, apie 

tai, kaip paaugliai atlieka namų ruošos darbus, mokosi, eina į mokyklą ir pan.  
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Didelė PIN rizika, jeigu paaugliai naudojasi internetu prieš miegą ar nakties metu, valgydami, jeigu jie pamiršta 

atlikti namų darbus (skirtus mokytis ar namų ruošai), jeigu pramiega pamokas ar jiems nuolat trūksta miego, 

dienos metu būna mieguisti. Rizika ypač didėja, jeigu vaikas ar paauglys turi elgesio ar emocinių sutrikimų (ypač 

nuotaikos ar nerimo, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo), yra impulsyvus.  

PIN gali „išduoti“ somatiniai simptomai be aiškios medicininės priežasties (pvz., galvos, pilvo ar viso kūno 

skausmai). Todėl esant tokio pobūdžio negalavimams ar nusiskundimams būtina atkreipti dėmesį į naudojimosi 

internetu ar buvimo prie ekranų įpročius. Antra vertus, jeigu PIN rizika jau akivaizdi, būtina paisyti nustatytų 

papildomų sveikatos sutrikimų ir taikyti atitinkamas terapines intervencijas. 

Pagaliau, būtinai atkreipiame dėmesį ir į vaikų bei paauglių santykius su artimos aplinkos žmonėmis. Ar turi bent 

vieną artimą suaugusį asmenį, su kuriuo gali dalintis bet kokiomis problemomis, emociniais išgyvenimais? Kaip 

vertina santykius su tėvais (jeigu turi), broliais ar seserimis (jeigu turi) arba kitais artimais asmenimis?  

Paauglių (nuo 11 metų) būtinai klausiame apie santykius su bendraamžiais: ar turi bent vieną panašaus amžiaus 

draugą, su kuriuo susitinka gyvai ir kalbasi, leidžia drauge laiką? Kaip dažnai? Didelė rizika, jeigu paauglys neturi 

nei vieno draugo, su kuriuo keletą kartų per savaitę (ar dažniau) susitiktų gyvai. Virtualios draugystės arba vaizdo 

žaidimų „kompanjonai“, socialinių tinklų „bendruomenė“ šiuo atveju neskaičiuojama. 

Dar vienas esminis diagnostinis klausimas paaugliams (maždaug nuo 14 metų), padedantis įvertinti bet kokios 

problemos mastą, yra ateities tikslų, siekių turėjimas. Taigi paauglių būtinai klausiame apie tai, ar ir kokių tikslų 

jie turi, apie ką svajoja. Toliau tikslinama, kiek tie tikslai ir siekiai yra realistiški, įgyvendinami, ką paaugliai jau daro, 

jų siekdami, kokią laiko perspektyvą jie apima (ilgalaikiai arba trumpalaikiai) ir pan. 

Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tėvų klausiama: 

 Kiek vidutiniškai valandų per dieną (vertinant savaitės bėgyje) vaikas naudojasi bet kokiais įrenginiais, 

turinčiais ekranus? – Rizika, jeigu dvi valandas ir daugiau. 

 Ar vaikas turi nuosavą išmanųjį telefoną, kuriuo naudojasi kada nori ir kiek nori? – Rizika PIN didėja, jeigu 

taip. 

 Ar vaikas nešasi išmanųjį telefoną su neribota galimybe jungtis internete (kada tik nori) į mokyklą? - Rizika 

PIN didėja, jeigu taip. 

 Ar vaiko mokykloje yra aiškios taisyklės dėl naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais pamokų ir pertraukų 

metu? - Rizika didėja, jeigu taisyklių nėra arba jos nenuoseklios. 

 Ar namuose yra aiškios ir sutartos taisyklės dėl naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais, buvimo prie ekranų 

laiko ar pan.? – Rizika, jeigu ne. 

 Ar vaikas turi mokymosi sunkumų ir mažą norą mokytis? – Rizika, jeigu taip. 

 Ar vaikas turi emocinių arba elgesio sunkumų (yra impulsyvus, prieštaraujantis arba užsisklendęs, 

neramus, prislėgtas, prastos nuotaikos)? – Rizika, jeigu taip. 

 Ar vaikas turi somatinių skundų (skausmų) ir / arba miego problemų (ilgai neužmiega, prabudinėja, būna 

mieguistas dienos metu)? – Rizika, jeigu taip. 

 Kaip dažnai tėvai naudojasi išmaniaisiais įrenginiais laisvalaikiui ar pramogoms (žiūri serialus ar vaizdo 

įrašus, susirašinėja, žaidžia vaizdo žaidimus, ieško daiktų ar pramoginės informacijos ir pan.), kai šalia yra 

vaikas? – Rizika, jeigu dažnai ar beveik visada.  
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 Ar tėvai leidžia laiką kartu su vaiku aktyviai sportuodami, vaikščiodami, bendraudami, kartu skaitydami ir 

pan.? – Rizika, jeigu labai retai ar beveik niekada (rečiau nei dukart per savaitę). 

 Kaip dažnai vaikas naudojasi išmaniaisiais įrenginiais valgydamas? – Rizika, jeigu dažnai ar beveik visada. 

 Ar vaikas turi su savimi išmanųjį ekraną turintį įrenginį nakties miego metu (arba laiko jį prie savęs 

miegamajame nakties metu)? – Rizika, jeigu taip.  

 Kiek vidutiniškai laiko per dieną vaikas sportuoja, yra fiziškai aktyvus? – Rizika, jeigu mažiau nei vieną 

valandą per dieną. 

 Ar vaikas turi pomėgių, kuriems skiria bent valandą per dieną ar daugiau nei keletą valandų per savaitę, 

arba dalyvauja neformaliame ugdyme, lanko popamokinius užsiėmimus? – Rizika, jeigu ne. 

Paauglių klausiama: 

 Kiek vidutiniškai valandų per dieną (vertinant savaitės bėgyje) naudojasi bet kokiais įrenginiais, 

turinčiais ekranus? – Rizika, jeigu keturias valandas ir daugiau. 

 Ar mokykloje yra aiškios taisyklės dėl naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais pamokų ir pertraukų metu? 

- Rizika didėja, jeigu taisyklių nėra arba jos nenuoseklios. 

 Ar namuose yra aiškios ir sutartos taisyklės dėl naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais, buvimo prie 

ekranų laiko ar pan.? – Rizika, jeigu ne. 

 Ar paauglys turi mokymosi sunkumų ir / arba praleidinėja pamokas, labai nenori mokytis? – Rizika, 

jeigu taip. 

 Ar paauglys turi emocinių arba elgesio sunkumų (yra impulsyvus, prieštaraujantis arba užsisklendęs, 

neramus, prislėgtas, prastos nuotaikos)? – Rizika, jeigu taip. 

 Ar paauglys turi somatinių skundų (skausmų) ir / arba miego problemų (ilgai neužmiega, prabudinėja, 

būna mieguistas dienos metu)? – Rizika, jeigu taip. 

 Kiek vidutiniškai valandų per parą paauglys miega? – Rizika, jeigu mažiau nei 8 val. per parą. 

 Ar paauglys turi su savimi išmanųjį ekraną turintį įrenginį nakties miego metu (arba laiko jį prie savęs 

miegamajame nakties metu)? – Rizika, jeigu taip.  

 Kaip dažnai naudojasi išmaniaisiais įrenginiais valgydamas? – Rizika, jeigu dažnai ar beveik visada. 

 Kiek vidutiniškai laiko per dieną paauglys sportuoja, yra fiziškai aktyvus? – Rizika, jeigu mažiau nei vieną 

valandą per dieną. 

 Ar paauglys turi pomėgių, kuriems skiria bent valandą per dieną ar daugiau nei keletą valandų per 

savaitę, arba dalyvauja neformaliame ugdyme, lanko popamokinius užsiėmimus, savanoriauja? – 

Rizika, jeigu ne. 

 Kaip paauglys vertina santykius su savo tėvais? – Rizika, jeigu vertina juos kaip prastus arba labai prastus. 

 Kaip dažnai paauglio šeimoje visi kartu valgo (pietauja ar vakarieniauja, geria arbatą)? – Rizika, jeigu 

mažiau nei du-tris kartus per savaitę. 

 Ar paauglys turi draugų, su kuriais susitinka gyvai ir artimai bendrauja, kartu leidžia laiką užsiimdami 

veikla, nesusijusia su internetu? – Rizika, jeigu neturi draugų arba susitinka gyvai su jais rečiau nei kartą 

per savaitę. 

 Ar paauglys turi ateities planų (keliems metams į priekį), svajonių, siekių? – Rizika, jeigu ne. 
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7.2. Problemos pripažinimas (vaikai) 

Kai kuriais atvejais atpažinti – tinkamai suteikti reikalingų žinių – užtenka, kad PIN rizika būtų įveikta, ypač, jeigu 

PIN nėra įsisenėjęs, pažengęs ir jeigu nėra problemą palaikančių kitų priežasčių. Tačiau gali būti, kad net ir 

atpažinus PIN, sunku jį pripažinti, taigi tokiu atveju neįmanoma arba labai sudėtinga ir problemą įveikti.  

PIN – kaip ir bet kokios kitokios priklausomybės rizikos arba bet kokios problemos sprendimas – įmanomas tik 

tuomet, kai yra motyvacija, tai yra noras, priežastis keistis ar spręsti problemą. 

Vaikų ir paauglių atveju pirmiausia svarbu išsiaiškinti ir atskirti, ar PIN pripažįsta tėvai, patys vaikai arba paaugliai, 

o gal ir vieni, ir kiti. Tėvai nepripažįsta problemos mažiausiai dėl šių trijų priežasčių: 1) nežinojimo, nesupratimo, 

neatpažinimo; 2) asmeninių problemų, ypač bejėgiškumo, negalėjimo ką nors pakeisti; 3) situacinių šeimos 

problemų, patiriamos įtampos ir pan. 

Pirmuoju atveju, akivaizdu, kad reikia suteikti žinių (švietimas, psichoedukacija, apie tai daugiau skaitykite  

skyriuje PIN prevencija) arba aiškintis tėvų įsitikinimus ar nuostatas bei apie jas diskutuoti. Tuo tikslu pasitelkiame 

įvairias kognityvinės elgesio terapijos (KET) technikas (žr. skyrių Intervencijos suaugusiems asmenims su PIN, 

ypač skyrelį apie KET). 

Pripažinti – reiškia prisiimti atsakomybę. Antruoju atveju gali būti, kad čia ir yra esminė problema, būtent tėvams 

sudėtinga tai padaryti, jie dažnai jaučiasi nepajėgūs ką nors keisti, daryti: „Aš visą dieną darbe, o vaikas (12-14 m.) 

internete. Ką aš galiu padaryti? Atimti, uždrausti? Jis nenori nieko kito veikti – nepriversiu…“.  

Tokiais atvejais tinka atkreipti dėmesį į tarpusavio santykius ir į pačių tėvų elgesį, net konkrečiai jų naudojimąsi 

internetu, buvimą prie ekranų arba kasdienio gyvenimo įpročius. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, ar tėvai neturi 

emocinių ar socialinių problemų, kurios ir lemia sunkumus pripažinti vaiko PIN.  

Trečiu atveju pernelyg didelį įsitraukimą lemia šeimoje ar už jos ribų patiriamos šeimos narių įtampos, dideli 

emociniai išgyvenimai. Atpažinus šias problemas, pirmiausia jos ir sprendžiamos, teikiama psichologinė arba 

socialinė pagalba, emocinė parama visai šeimai ar atskiriems šeimos nariams.   

Kitokie atvejai, kai vaikai ar paaugliai problemos nepripažįsta. Nes jeigu jie nemotyvuoti, tai ir padėti bus sunku. 

O dažnai juk ne patys vaikai jį atpažinę (nors retais atvejais būna ir taip) ateina ieškoti pagalbos ar įveikti savo PIN.  

Visiškai natūralu ir tikėtina, kad paaugliams dažniausiai neatrodo, jog jų naudojimasis internetu yra perteklinis ar 

jiems kelia problemų: 1) „visi taip daro, kiti dar daugiau“; 2) „problema ne aš ir ne internetas, o tėvai ar mokykla“.  

Su šiomis abiem nuostatomis sunku ginčytis, nes jose nemažai tiesos. Ypač su antrąja – nes iš tiesų didžiausias 

„priešas“, kaip teigia vokiečių psichoterapeutai W. Bergmann ir G. Hutner (2011), yra ne pats internetas, o vaiko 

ar paauglio netenkinanti aplinka, už kurią, beje, atsakingi suaugusieji.  

Siekiant keisti pirmąją nuostatą – „kiti internete būna dar daugiau“ – labai padėtų darbas su tėvų arba pačių vaikų 

ir paauglių grupėmis, bendri sutarimai ar diskusijos vaiko socialinėje aplinkoje su jo klasės draugais, 

bendraamžiais. 

Tipiška ir dėsninga, kad kuo PIN didesnis ir kuo labiau panašėja į besiformuojančią priklausomybę, tuo labiau 

tikėtinas yra neigimas, nepripažinimas: „Jeigu norėčiau, tai nenaršyčiau“, „Aš galiu pats nustoti naršyti (žaisti), kai 
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reikia“, „Man naršymas nekenkia, o tik padeda“. Tokiu atveju labai tinka motyvuojantis pokalbis (žr. apie jį daugiau 

skyrelyje Motyvuojantis pokalbis dirbant su PIN) ir / arba įvairios kognityvinės elgesio terapijos (KET) technikos, 

nukreiptos į įsitikinimų peržiūrėjimą bei keitimą (žr. skyrelį Kognityvinės ir elgesio terapijos (KET) intervencijos / 

technikos dirbant su PIN).  

Pripažinti (ir atpažinti) PIN labai padeda stebėjimas ir eksperimentavimas. Pirmas žingsnis – skatiname tiesiog 

pastebėti ir fiksuoti. Priklausomai nuo vaiko amžiaus ir galimybių, siūlome jam pačiam arba jo tėvams savaitę ar 

dvi vesti dienoraštį ir užrašyti savo stebėjimus (žr. savistabos / stebėjimo dienoraščio pavyzdžius, juos galima 

parsisiųsti). Ikimokyklinio amžiaus vaikams dienoraštį pildo tėvai, būtinai įtraukdami ir vaikus, dalindamiesi su jais 

tuo, ką pildo ar net prašydami jų patikslinti, pakomentuoti.  

Mokyklinio amžiaus vaikai pildo patys, padedant tėvams (net jeigu pagalbos ir nereikia, būtinai įtraukdami ir 

tėvus, pasidalindami su jais). Paaugliai gali pildyti visiškai savarankiškai, bet būtų puiku, jeigu pasidalintų su tėvais 

ar paprašytų ir jų pasidalinti savo pastebėjimais.  

Antras žingsnis – paskatiname paauglius, vaikus ar jų tėvus eksperimentuoti. Eksperimentavimas priklausys nuo 

stebėjimo rezultatų ir problemos dydžio bei pobūdžio. Eksperimentavimas derinamas su stebėjimu, tai yra, 

būtina fiksuoti eksperimento rezultatus.  

Eksperimentavimo pavyzdžiai gali būti: „diena be išmaniojo telefono“ (fiksuoti mintis, nuotaikas, veiklas); 

programėlės naudojimas objektyviam laiko internete matavimui (palyginti su subjektyviai vertinta trukme) ir pan. 

(daugiau apie konkrečius pratimus ar technikas žr. Intervencijų suaugusiems ir Intervencijų vaikams ir paaugliams 

su PIN skyriuose). Tokius arba panašius stebėjimus bei eksperimentus sėkmingai galima taikyti ir mokyklose 

dirbant su mokyklinio amžiaus vaikų grupėmis.  

Savistabos dienoraščio pavyzdys: 

Savaitės diena Kuo man 

ypatinga ši 

diena? 

Kiek laiko 

buvau 

internete? 

Ką veikiau 

internete? 

Kokia mano 

nuotaika 

šiandien? 

Ką šiandien dar 

įdomaus nuveikiau? 

Pirmadienis            

Antradienis            

Trečiadienis            
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Ketvirtadienis 

ir t. t. 

          

  

 Stebėjimo dienoraštis – pavyzdys 
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7.3. Sveikatos priežiūros specialistų veiksmai, įvertinant galimą PIN ir 

rekomenduojant pagalbą 

Asmens sveikatos priežiūros specialistai (vaikų ligų gydytojai, šeimos gydytojai) susidūrę su: 1) vaikų ar paauglių 

antsvoriu arba nutukimu; 2) valgymo sutrikimais, dideliu liesumu; 3) miego sutrikimais; 4) nuolatiniu nuovargiu, 

prislėgtumu; 5) nerimo sutrikimais; 6) medicininių priežasčių neturinčiais somatiniais negalavimais ar skundais, 

somatiniais simptomais, skausmais; 7) prastėjančio regėjimo, netaisyklingos laikysenos atvejais, BŪTINAI turi 

klausti apie vaiko naudojimąsi internetu, apie prie ekranų leidžiamo laiko apimtis, ar miega / valgo su ekranais ir 

pan. (žr. skyrių Problemos atpažinimas). 

Klausimai apie naudojimosi internetu apimtis ir aplinkybes turėtų būti įtraukti į šeimos gydytojų atliekamą 

kasmetinę prevencinę / profilaktinę vaikų sveikatos patikrą. Tokiu būdu būtų anksčiau aptinkama ir atpažįstama 

problema. 

Ir vienu, ir kitu atveju su vaikais ir paaugliais dirbantys asmens sveikatos priežiūros specialistai galėtų padėti 

atpažinti galimą PIN ir suteikti informacijos, kur ir kaip toliau būtų galima problemą spręsti. Priklausomai nuo 

vaiko amžiaus ir aplinkos bei jo artimųjų galimybių, o taip pat priklausomai nuo objektyvių aplinkybių (paslaugų 

prieinamumo konkrečiu atveju), rekomenduojama vaikų ir paauglių psichologo arba psichoterapeuto pagalba, 

ypač jeigu PIN rizika pasireiškia drauge su gretutiniais nerimo, nuotaikos ar kitais sutrikimais.  

Jeigu vaiko ar paauglio įsitraukimas į veiklas internete ar konkrečias veiklas prie ekranų signalizuoja jo tėvų 

problemas arba šeimos disfunkcijas, atitinkamai siūloma pagalba tėvams arba visai šeimai. Tėvus galima 

nukreipti į daugybę šiuo metu prieinamų nemokamų tėvystės ugdymo įgūdžių grupių. Emocinę arba 

psichologinę paramą šeimai, o taip pat ir sisteminę šeimos terapiją galima gauti kreipiantis į savivaldybės Vaiko 

teisių apsaugos skyrių, kur suteiks informaciją apie Multidimensinę šeimos terapiją teikiančius specialistus. 

✓ Asmens sveikatos priežiūros specialistai, ypač nuolatines (ar periodines) konsultacijas teikiantys vaikų ligų 

gydytojai, taip pat šeimos gydytojai gali ir patys veiksmingai teikti tam tikrą pagalbą įveikiant vaikų ir 

paauglių PIN. Pavyzdžiui, jie gali pasiūlyti vaikui ar jo tėvams pildyti dienoraštį, stebėti ir eksperimentuoti 

(žr. skyrių Problemos atpažinimas ir skyrių Problemos pripažinimas), o taip pat suteikti specialių žinių, 

padedančių veiksmingai įveikti PIN rizikas. Ypač svarbus asmens sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo 

yra atpažįstant ir diagnozuojant sutrikimus, galimai susijusius su PIN pasekmėmis arba prisidedančius prie 

PIN pasireiškimo (žr. skyrelį Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė – versija tėvams ir vaikams, 

Diferencinės diagnostikos instrumentai ir klausimynai ir skyrelį Problemos atpažinimas (vaikai)). 

✓ Kineziterapeutai arba ergoterapeutai, dirbantys su vaikais ar paaugliais dėl jų netaisyklingos laikysenos 

arba teikiantys pagalbą dėl tam tikrų lėtinių būklių, gali taip pat atpažinti PIN rizikas, aiškindamiesi 

„sėdėjimo“ naudojantis ekranus turinčiais IT prietaisais trukmę, pobūdį ir pan. Šie asmens sveikatos 

priežiūros specialistai gali ypač veiksmingai ir sėkmingai motyvuoti jaunuosius naršytojus fiziniam 

aktyvumui, įvairiai sportinei arba kūrybinei veiklai, kas veikia kaip apsauginiai PIN rizikos veiksniai.  

✓ Anksčiau (žr. skyrelį Problemos atpažinimas (vaikai)) pateiktas PIN vaikų ir paauglių atveju atpažinimo 

algoritmas vertingas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, ypač jeigu jie teikia su sveika 

gyvensena susijusias konsultacijas.  
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✓ Labai veiksmingai PIN atpažinimą vykdyti galėtų ir slaugytojai dirbantys drauge su vaikų ligų gydytojais 

ar šeimos gydytojais. 

✓ Psichikos sveikatos priežiūros specialistai, į kuriuos kreipiamasi dėl bet kokių vaiko ar paauglio emocinių 

ar elgesio sunkumų, ne tik veiksmingai padeda atpažinti ir pripažinti PIN ir PIN rizikas, bet ir 

kompetentingai teikia pagalbą, tai yra, sprendžia vaikų ir paauglių PIN, taikydami psichologines 

intervencijas (žr. toliau skyrių Intervencijos vaikams ir paaugliams su PIN ir skyrių PIN prevencija). 

Besidomintiems giliau:  

Vertingos nuorodos atpažinimui ir pripažinimui (paskatinimui keistis):        

- Video: How is your phone changing you? https://www.youtube.com/watch?v=W6CBb3yX9Zs 

- Video: It’s not you. Phones are designed to be addicting. Paaugliams ir jaunuoliams naudingos nuorodos (eksperimentuoti ir 
taip padėti sau):  https://www.youtube.com/watch?v=NUMa0QkPzns  

- Knyga. Bergmann W., Hutner G. Priklausomybė nuo kompiuterio. Vaga, 2011. 

- Knyga. Stallard P. Teisingai mąstyk ir gerai jauskis. VšĮ Neuromedicinos institutas, 2010. 

8. Intervencijos suaugusiems asmenims su PIN 
Informacija apie intervencijas suaugusiems su PIN pateikta struktūriniu konspektyviu būdu ir skirta specialistams 

(psichologams, psichoterapeutams, gydytojams), kurie susiduria su asmenimis, besikreipiančiais pagalbos dėl 

PIN.   

Yra ne viena moksliniais tyrimais patvirtinta psichoterapinė metodika, kuri gali padėti su PIN susiduriantiems 

asmenims, todėl specialistas iš žemiau pateiktos informacijos gali pasirinkti tai, ką jis geriausiai supranta, žino ir 

geba pritaikyti bei naudoti.  

Kai kuriuos pateiktų metodikų elementus gali taikyti ir visuomenės sveikatos specialistai bei švietimo specialistai 

vesdami prevencinius mokymus, mokydami savipagalbos įgūdžių ir edukuodami tikslines grupes, asmenis ir jų 

artimuosius.  

Siūlomos intervencijos remiasi žemiau išvardytomis pagrindinėmis šiuolaikinės psichoterapijos metodikomis, 

tyrimų duomenimis, padedančiomis asmenims, susiduriantiems su probleminiu elgesiu, piktnaudžiavimais ir 

priklausomybėmis: 

- 8.1. Motyvuojančio pokalbio metodika.  

- 8.2. Įsisąmoninimu grįsta psichologija.  

- 8.3. Pagalba, naudojant dialektinės elgesio terapijos galimybes.  

- 8.4. Kognityvinės ir elgesio terapijos (KET) intervencijos / technikos, dirbant su PIN. 

- 8.5. Pagalba remiantis Priėmimo ir įsipareigojimo terapijos (angl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) 

principais. 

- 8.6. Atkryčio prevencijos metodikos dirbant su PIN. 
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Kiekviena metodika pateikiama atskirame skyrelyje, kurį sudaro informacija, skirta specialistams ir informacija, 

skirta su PIN susiduriantiems asmenims.  

Planuojant pagalbą, šio proceso pabaigoje turėtų būti sudaromas personalizuotas pagalbos planas konkrečiam 

asmeniui.  

8.1. Motyvuojantis pokalbis dirbant su PIN  

Apie motyvuojančio pokalbio esmę, metodologiją ir pritaikymo galimybes dirbant su PIN (Edukacinė medžiaga 

specialistams). 

 

Motyvuojantis pokalbis (angl. Motivational Interviewing) yra jau įrodytas efektyvus ir toliau tyrinėjamas pagalbos metodas 

esant probleminiam elgesiui. Jis pasirodė efektyvus asmenims, besikreipiantiems pagalbos dėl  įvairaus sunkiai 

kontroliuojamo elgesio, tokio kaip priepuolinis alkoholio vartojimas, rūkymas, piktnaudžiavimas cheminėmis medžiagomis 

(Helen Frost et al., 2018). Probleminis interneto naudojimas savo simptomatika ir geneze yra labai panašus į aukščiau 

minėtus sutrikimus, todėl motyvuojančio pokalbio intervencijos gali būti tarp pirmųjų, kurių verta imtis siekiant padėti 

asmenims, susiduriantiems su PIN.  

Motyvacijos reikšmė norimiems elgesio pokyčiams  

Dirbant su probleminiu elgesiu, svarbu suprasti keletą dalykų apie motyvaciją ir jos reikšmę norimiems pokyčiams. Norint 

pasiekti elgesio pokyčių, kliento motyvacija yra labai svarbi, nes: 

a. Padeda nustatyti adekvačius pokyčių tikslus, 

b. Didina kliento pastangų intensyvumą,  

c. Didina kliento įsitraukimą,  

d. Skatina kliento atkaklumą siekiant tikslų,  

e. Didina pasitenkinimą procesu (vidinės motyvacijos aspektas), 

f. Didina pasitenkinimą rezultatu (ir vidinės, ir išorinės motyvacijos aspektas). 

● Motyvacija yra ne stabilus, statinis, bet dinaminis, besikeičiantis veiksnys.  

● Motyvaciją gali keisti įvairūs išoriniai faktoriai, taip pat ir specialisto elgesys. 

● Tiesioginė konfrontacija gali padidinti pasipriešinimą ir susilpninti motyvaciją.  

● Teisingai vedamas motyvacinis pokalbis turėtų paskatinti kliento ambivalencijos pokyčiams išreiškimą, 

išsiaiškinimą ir išsprendimą.  

● Motyvacijos tikslas yra ne įtikinti klientą keistis, bet paskatinti atrasti vidinius motyvus pokyčiams.  

Motyvacija stengtis ir daryti pokyčius gyvenime gali būti išorinė (baudimas arba skatinimas) ir vidinė (suvokta pokyčių 

prasmė ir pokyčių pagrindimas vertybėmis). 

  

Motyvacija daugeliu atvejų vyksta remiantis Maslow (Maslow, A. H., 1987) poreikių piramidės principais. Klasikinė Maslow 

piramidė susideda iš 5 pakopų (žr. pav.).:  

1. Fiziologiniai poreikiai (maistas / vanduo / miegas),  

2. Saugumas, 

3. Socialiniai poreikiai (siejimasis su kitais / meilė / dalinimasis), 
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4. Savivertė, 

5. Savęs aktualizavimas.  

                                          

Dirbant su probleminiu elgesiu galima pasinaudoti ir atnaujintos Maslow piramidės koncepcija, pridėjus: a) estetinius 

poreikius (grožio, tvarkos, simetrijos siekimas), b) kognityvinius poreikius (smalsumas, žinių, prasmės, savęs suvokimo, 

tyrinėjimo siekimas), c) savi-transcendencijos poreikius (pastangos susijungti su didesniais už ego dalykais, padėti kitiems 

atrasti pilnatvę, religinės ir gamtos patirtys). 

Pokyčių psichologiją moksline prasme daugiau negu prieš du dešimtmečius pradėjo vystyti Prochaska & Di Clemente 

(1983). Jie sukūrė 6 stadijų pokyčių modelį (žr. pav.):  

Pokyčių ratą sudaro šie elementai: a) prekontempliacija (laikas iki svarstymo), b) kontempliacija (svarstymas), c) 

pasirengimas pokyčio veiksmui, d) pokyčio veiksmas, e) pokyčio išlaikymas ir f) atkrytis. 

 

Pav. Pokyčių stadijų ratas  

 

Šis modelis gali būti 

interpretuojamas ir žemiau 

esančiame paveikslėlyje atvaizduotu  

būdu (Prochaska, DiClemente, 1983), 

kuris dažniau atspindi pokyčių, esant 

probleminiam elgesiui, realybę.   

 

 

  

 
Savęs  

aktualizavimas 

 Savivertė 

 

Socialiniai poreikiai 

Siejimasis su kitais / Meilė / 
Dalinimasis 

 Saugumas 

 
Fiziologiniai poreikiai 

Maistas / Vanduo / Miegas 

  

 Prekontem-
pliacija 

 
Kontemplia-

cija  

 

 
Pasirengi

mas 
veiksmui  

 
Pokyčio 

veiksmas 

 
Pokyčio 
išlaikym

as 

  

 
Atkryt

is 
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Šiuo atveju kelias į išsivadavimą nuo probleminio 

elgesio vyksta ne tiesia linija į viršų, bet ilgesniu, 

vingiuotu keliu, per atkrytį, pakartotinus 

sprendimus ir veiksmus.   

 

Viena iš naujųjų motyvacijos ir pokyčių 

psichologijos modifikacijų yra vadinamoji PRIME 

teorija (West, 2006):  

 

- P (angl. Plans) – planai (sąmoningas ateities 

veiksmų planavimas su įsipareigojimu),  

- R (angl. Responses) – atsakai (veiksmų 

pradėjimas, stabdymas arba modifikavimas),  

- I (angl. Impulses) – impulsai / slopinančios 

galios (čia ir dabar esančios paskatos veikti. Tai sąmonėje gali būti suvokiama ir patiriama kaip potraukiai (angl. 

Urges), 

- M (angl. Motives) – motyvai (ilgesnėje perspektyvoje esančios paskatos veikti. Tai sąmonėje gali būti suvokiama ir 

patiriama kaip troškimai (angl. Desires),  

- E (angl. Evaluations) – įvertinimai (įsitikinimų sąlygojami sprendimai).  

 

Svarbiausius šios teorijos postulatus galima pertekti dviem žemiau esančiais West (2006) paveikslėliais.  

 

(West, 2006) 
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Motyvacijos POKYČIAMS sustiprinimas naudojant motyvuojančio pokalbio (MP) metodiką  
 

Motyvacijos teoriją praktiniams terapiniams poreikiams puikiai panaudojo motyvuojančio pokalbio metodikos kūrėjai W. 

R. Miller ir S. Rollnick (Miller, W. R., Rollnick, S. 2002).  

 

Svarbūs šios metodikos ypatumai: a) ji sukurta dirbant su priklausomais nuo cheminių medžiagų asmenimis, b) MP gali 

mokytis ir jį taikyti įvairų pasirengimą turintys asmenys, c) MP yra efektyvus įvairiose kultūrose ir kalbose, d) kaip ir visos 

terapinės technikos, MP reikalauja nuolat vykstančio mokymosi, praktikos, grįžtamojo ryšio ir supervizijos, kad visiškai taptų 

darbo įgūdžiu. 

 

Teisingai atliekamas motyvuojantis pokalbis gali padėti ne tik susitvarkyti su iššūkiais, bet ir stiprėti terapiniam aljansui  

(sveikimą užtikrinančiam ryšiui tarp asmens ir specialisto), kurį skatina tai, kad dažnai asmenys: a) dėl probleminio elges io 

kreipiasi ne savo iniciatyva, b) jiems gali būti sunku atsiverti svetimam žmogui, c) jiems gali būti sunku patikėti, kad 

specialistui tikrai rūpi ir svarbu padėti (nes specialistas tokios problemos neturi ir jo gyvenimo situacija kita).  

 

Motyvuojantis pokalbis gali būti apibrėžiamas kaip bendradarbiaujanti, į asmenį orientuota komunikavimo forma, leidžianti 

iššaukti ir sustiprinti pokyčių motyvaciją. Tai bendradarbiaujantis, į tikslą orientuotas komunikacijos stilius, ypatingą dėmesį 

nukreipiant į pokyčių kalbą. Jis sukurtas priėmimo ir atjautos dvasioje sustiprinti asmens motyvaciją įsipareigoti konkrečiam 

tikslui, iškeliant ir tyrinėjant paties asmens vidines priežastis daryti pokyčius (Rollnick, S., Miller, W. R., 2011).  
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Motyvuojančio pokalbio ypatumai: a) MP – tai ne technikų ar frazių rinkinys, jame svarbu specifinė „dvasia“ ir atmosfera, b) 

specialistas / terapeutas yra smalsus ir palaikantis, c) ne specialistas / terapeutas, o pats su PIN susiduriantis asmuo 

suformuluoja, kodėl svarbu keistis, ir tvarkosi su ambivalencija, d) asmuo suvokiamas kaip užstrigęs, o ne nemotyvuotas ar 

besipriešinantis, e) reikia paskirti laiko ir apsišarvuoti kantrybe, f) specialistas / terapeutas turi gebėti išklausyti, kodėl asmuo 

iš dalies nenori keistis (t. y. kokie esamos padėties privalumai ir pokyčių minusai), nes tik taip gali padėti asmeniui suprasti 

ir perdirbti šią informaciją.  

 

Motyvuojantis pokalbis – tai asmens autonomija, jo išklausymas ir bendradarbiavimas, o ne vadovavimas, mokymas ar 

jėgos / autoriteto naudojimas.  

 

Naudojant MP, siekiama išsiaiškinti motyvacinius procesus individo viduje, kurie palengvintų pokyčius. Šis metodas skiriasi 

nuo labiau „prievartinių“ ar iš išorės skatinančių metodų, kurie motyvuoja keistis. MP neverčia keistis, nes tai gali nesiderinti 

su paties žmogaus vertybėmis, įsitikinimais ar troškimais, bet labiau skatina pokyčius, kurie prisiderintų prie  žmogaus 

vertybių ir interesų. 

 

Taip dirbti nėra lengva, tam reikia nuolatinės praktikos, tačiau specialistas turi geras sąlygas mokytis ir tobulėti (klienta i / 

pacientai labai greitai parodo, kad suklydome, pvz., sakydami „Taip, bet....“).  

 

MP skatina klientą / pacientą naudoti tris svarbias sąvokas:  

1.  „Noriu“ – reiškia pasikeitimų svarbą žmogaus gyvenime (Kodėl? Kam? Kuriam tikslui?);  

2. „Galiu“ – reiškia norą keistis, pasitikėjimą savo jėgomis (Kaip?); 

3. „Pasiryžęs“ – rodo prioritetus. 

 

MP yra daugiau nei paprastas techninių intervencijų rinkinio panaudojimas. Jį galima apibūdinti kaip ypatingai „dvasingą“ 

ar vertybinį kelią, kuris atsiranda tarpasmeniniuose santykiuose naudojant šį metodą.   

 

Tai, kas vadinama motyvuojančio pokalbio dvasia, yra: a) bendradarbiavimas (prieš KONFRONTACIJĄ), t. y.  

bendradarbiavimas, pagrįstas kliento požiūriu ir patirtimi, terapeutas nėra ekspertas. Ieškoma abipusio supratimo, b) 

pažadinimas (IŠSIAIŠKINIMAS, ne idėjų primetimas) kai dedamos pastangos „pažadinti“ vidinę kliento motyvaciją ir 

įgūdžius, o ne primesti, ką jis turi daryti, c) autonomija (prieš AUTORITARIZMĄ) – pripažįstama, kad jėga, kuri gali padėti 

pasikeisti, glūdi kliento viduje.  

 

Tai ne tik suteikia klientui galios, bet jis pats tampa atsakingas už savo veiksmus. Yra daugybė kelių pokyčių link. Klientai yra 

padrąsinami imtis iniciatyvos sudarydami „galimybių meniu“, kaip pasiekti pageidaujamų pokyčių. 

 

Žemiau išvardinti MP principai, kurių turi laikytis jį naudojantis specialistas:  

 Rodykite empatiją – pamatykite dalykus kliento akimis; 

 Palaikykite asmeninį kliento efektyvumą – dažniausiai klientai yra patyrę nesėkmių, todėl svarbu išryškinti jų 

stiprybes ir taip padidinti pasitikėjimą savo jėgomis; 

 „Žaiskite“ / „šokite“ su pasipriešinimu – venkite tiesioginės konfrontacijos, paskatinkite klientus padaryti išvadas 

savarankiškai;  
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 Stiprinkite neatitikimų suvokimą – padėkite suvokti neatitikimą tarp to, „kur klientas yra“ ir „kur norėtų būti“, 

remkitės klientų vertybėmis ir padėkite suprasti, kad dabartinis jo elgesys vis labiau nutolina svarbius jo tikslus;  

 Išgirskite ir „pagarsinkite“ kalbėjimą apie pokyčius.  

 

MP metodologija naudoja šiuos įrankius, padedančius pasiekti norimų tikslų:  

 Atviri klausimai (angl. Open questions) nėra atsakymų „Taip” / „Ne“, skatinama galvoti, analizuoti, suprasti;  

 Skatinimas ir palaikymas (angl. Affirmation) – atitinkantys tikrovę, nuoširdūs padrąsinimai, įrodantys esamas kliento 

stiprybes;  

 Atspindintis / reflektyvus klausymasis  (angl. Reflective listening) – išreiškiama empatija ir iš kliento perspektyvos 

išryškinama jo ambivalencija, nukreipiant dėmesį nuo pokyčių negatyvių aspektų į pozityvius;  

 Išvados / apibendrinimas (angl. Summarizing) – perduoda susidomėjimą, supratimą ir akcentuoja svarbius 

komunikacijos išvadų aspektus. Klientui atsiranda galimybė pasiruošti ) „veiksmui“ kai naudojami: a) trumpi 

apibendrinimai (gal galime apibendrinti, ką jūs tik ką pasakėte?), b) išsamesni apibendrinimai (apibendriname, ką 

išgirdome ir kas vyksta, geriausia naudojant kognityvinės elgesio terapijos modelį), c) baigiamasis apibendrinimas 

(sesijos ar gydymo etapo pabaigoje, įdiegiant viltį ir pasiryžimą tolesniems pokyčiams ir sveikimui). 

  

Pagrindinis MP įrankis yra pokyčio pokalbis. Pokyčio pokalbis (akronimai angl. DARN: Desire, Ability, Reason, and Need,  

CAT: Commitment, Activation, and Taking Steps, DARN-CAT) vyksta kai klientas supranta savo motyvaciją ir išreiškia 

pasirengimą pokyčiams. Jį sudaro:  

Parengiamasis pokyčio pokalbis (DARN):   

 Troškimas  – aš noriu pasikeisti (angl. Desire); 

 Gebėjimas  – aš galiu pasikeisti (angl. Ability); 

 Priežastis  – man svarbu pasikeisti(angl. Reason); 

 Poreikis – man reikia pasikeisti(angl. Need).  

 

Įgyvendinantysis pokyčio pokalbis (CAT) (angl. Implementing change talk) 

 Įsipareigojimas – aš įgyvendinsiu pokyčius (angl. Commitment); 

 Aktyvacija –  aš esu pasiruošęs, nusiteikęs, trokštu pasikeist (angl. Activation); 

 Pradėjimas – veikti aš imuosi tam tikrų veiksmų (angl. Taking steps). 

 

Žemiau išvardytos pokyčio pokalbio (CAT) skatinimo strategijos:  

 Užduokite skatinančius, atvirus klausimus, kurių atsakymai paskatins pokalbį apie pokyčius. Tokie klausimai galėtų būti: 

„Kaip aš galėčiau padėti šioje situacijoje?“, „Kaip norėtumėte pakeisti šią situaciją?“, „Gal galite man padėti suprasti šį 

… jūsų elgesį?“, „Kokia nauda galėtų būti sukontroliavus šį elgesį?“, „Kas galėtų atsitikti, jeigu mažintumėte laiką prie 

ekrano?“  

 Tyrinėti sprendimų pusiausvyrą. Paklauskite, kokie yra „už“ ir „prieš“, vertinant tiek pasikeitimus, tiek pasilikimą 

dabartinėje situacijoje. 

 Geri dalykai / nelabai geri dalykai. Paklauskite apie pozityvias ir negatyvias aptariamo elgesio puses. 

 Klauskite detalių/pavyzdžių. Pokalbio apie pasikeitimus metu paprašykite daugiau detalių: „Kokiu būdu?“, 

„Papasakokite man daugiau“, „Kodėl taip atrodo?“, „Kada paskutinį kartą tai nutiko?“ 

 Atsigręžkite į praeitį. Paklauskite apie ankstesnius laikus, kai dar nebuvo atsiradęs probleminis elgesys „Kas tuo metu 

buvo geriau, kitaip?“ 
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 Pažvelgti į priekį. Paklauskite, kas gali nutikti, jeigu situacija nesikeis, išliks ta pati. Užduokite stebuklingą 

klausimą: „Jeigu Jums pasisektų 100 proc. pakeisti tai, ką norite, kas pasikeistų?“, „Kokį norite matyti savo 

gyvenimą po penkerių metų?“  

 Radikalūs klausimai. „Koks blogiausias dalykas galėtų įvykti, jeigu nieko nekeisite?“, „Koks geriausias dalykas 

galėtų įvykti, jeigu įgyvendinsite šiuos pokyčius?“ 

 Naudokite pokyčių liniuotes. Paklauskite, skalėje nuo 1 iki 10, kaip svarbu pakeisti PIN (nurodyti konkretų 

elgesį), kai 1 yra visiškai nesvarbu, o 10 – ypač svarbu? Tęskite: „Ir kodėl jūs esate ___ ir nesate ___ (pažymėti 

mažiausią nurodytą skaičių)?“, „Kas nutiktų, jeigu galėtumėte pasiekti šį skaičių ___?“ (parašyti aukštesnį 

skaičių), arba „Kiek savimi pasitikite, kad galite įgyvendinti norimus pokyčius?“ 

 Išsiaiškinkite tikslus ir vertybes. Paklauskite, ką klientas vertina. Ko jis nori gyvenime? Paklauskite, kaip 

dabartinis elgesys dera su jo tikslais ir vertybėmis, ar jis padeda realizuoti svarbius tikslus, ar jiems trukdo ar 

neturi jokios įtakos? 

 Apsimestinai palaikykite neigiamas nuostatas: Palaikykite ambivalentiškumo negatyviąją pusę.  

„Gal būt     _____   Jums vartojimas yra toks svarbus, kad to neatsisakysite, kad ir kiek reikėtų už tai sumokėti.“ 

Pasiekti tikslų padeda MP įgūdžiai, išvardyti žemiau:  

1. Reflektyvus klausymasis. Tai atsakas į kliento teiginius, reflektuojantis, ką klientas kalbėjo ar turėjo galvoje. Tai 

yra procesas: 

- Girdėjimas to, ką klientas pasakė; 

- Spėjimas, ką jis turėjo galvoje; 

- Grąžinimas klientui kitais žodžiais. 

„Taip, tai buvo daug iššūkių keliantis laikas Jums ir kaip matyti, Jūs jau esate pasiruošęs padaryti tai, ką reikės tam, kad 

Jūsų gyvenimas taptų geresnis.“ 

 

2. Atjautos naudojimas, labai padedantis įgauti pasitikėjimo ir susidedantis iš šių komponentų: 

- Matykite; 

- Klausykite; 

- Neteiskite; 

- Supraskite;  

- Validuokite.  

 

3. Trijų žingsnių MP intervencija:  

- Prašykite leidimo: „Ar tikrai norėtumėte, kad pasidalinčiau keletu faktų?“ 

- Pasiūlykite: Pasidalinkite keletu faktų arba įžvalgų / pasiūlymų. Tai turi būti faktai, o ne įsakymai ar 

vertybinės nuostatos ir turi būti pritaikomi konkrečiam asmeniui.     

- Sužadinkite: „Ką galvojate apie tai?“, „Kiek tai tiktų ir jūsų gyvenimui?“ 

 

4. Skatinimas ir palaikymas / afirmacijos.  Gerbkime ir vertinkime asmens (savi)vertę, su galimybe augti ir keistis 

kaip ir jo valią apsispręsti, ar ir kada tai daryti. Mūsų pareiga yra (pa)stebėti asmens stiprybes, teisingus žingsnius 
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ir intencijas. Asmens stiprybių ir resursų pastebėjimas ir išryškinimas didina pasitikėjimą. Būkime tikslingi, 

specifiški ir venkime nepagrįstų pozityvių vertinimų!  

 

5. Atviri klausimai skatina GALVOTI apie atsakymą, vietoje galvojimo, kaip atsakyti instinktyviai.  

„Kokiu būdu šis pokytis galėtų pagerinti jūsų gyvenimą?“, „Kas svarbiausia Jums?“, „Gal galime pažvelgti, koks 

gyvenimas galėtų būti po 5 metų?“   

 

6. Autonomijos gerbimas. Nesakykite: „Tik Jūs galite nuspręsti, kaip toliau elgtis, bet jeigu ir toliau nieko nekeisite, 

niekas ir nepasikeis“. Sakykite: „Tik Jūs galite nuspręsti, kaip toliau elgtis“ (ir daugiau nieko nesakykite).  

7. Išklausymas, o ne mokymas. Išklausykite. Suteikite informacijos (ne per daug, labai ribotai). Vėl išklausykite 

(sužinokite reakciją į naują informaciją).  

 

8. Pasipriešinimą mažinančios reakcijos: „Papasakokite daugiau, kodėl susirūpino Jūsų artimieji“, „Atrodo, kad 

nemažai galvojote apie tai?“, „O kodėl norėtumėte mažiau ...“  

 

Naudodami MP siekiame, kad asmenys sesijos metu ir po jos: a) jaustųsi saugūs, b) jaustųsi įgalinti, c) būtų 

susidomėję, d) atgavę viltį, e) bendradarbiautų, f) norėtų ateiti į kitą konsultaciją.   

 

Apibendrinant galima teigti, kad motyvacija yra energijos mobilizavimas, siekiant maksimaliai patenkinti 

poreikius.  

 

Kiek motyvacija veikia, priklauso nuo motyvuojančio šaltinio. Kai motyvacijos šaltinis yra šalia mūsų, ji neveikia. 

Kai šaltinis yra šalia arba mūsų viduje, ji veikia trumpą laiką. Tačiau kai šaltinis yra viduje ir veikia išvien su mūsų 

vertybėmis, motyvacija veikia ilgą laiką.  

 

Dar veiksmingesnė yra įsisąmoninta motyvacija. Tai reiškia, kad ji eina kartu su įsipareigojimu. Taip pat ji 

realizuojama nuolatiniu darymu, kad ir labai mažais žingsneliais. Ji neturi neiginių (ne koks nenoriu būti, bet koks 

noriu būti) ir atsisakoma kritikos bei neigiamų vertinimų, o daugiau dėmesio skiriama pasidžiaugimui ir 

pagyrimams.  

 

Ieškant įsisąmonintos vidinės motyvacijos, svarbu atsakyti, kodėl man tai yra svarbu. Tą galima padaryti 

įsisąmoninus savo mintis, jausmus, impulsus veikti... Įsisąmoninti nėra lengva, tam reikia praktikos. Todėl 

nelaukime įkvėpimo, o imkimės veiksmų. Veiksmai ir jų rezultatai įkvepia ir motyvuoja.   

 

Teikiant pagalbą asmenims, susiduriantiems su PIN, galima panaudoti žemiau esančią praktinę metodinę 

medžiagą. Ji tinka ir kai patys asmenys su PIN nori pasinaudoti savipagalbos priemonėmis.  
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Praktinė medžiaga, padedanti ieškoti įsisąmonintos vidinės motyvacijos keisti elgesį arba naudoti 

motyvuojančio pokalbio metodiką dirbant su PIN. 

Išsiaiškinkime trigerius, didinančius probleminio elgesio riziką 

Nagrinėjant probleminio elgesio motyvaciją, svarbu išskirti asmens vidinius ir tarpasmeninius trigerius, 

didinančius probleminio elgesio riziką.  

Vidiniais asmenybiniais trigeriais gali būti: 

 Nemalonios emocinės būsenos  (pažymėti, kokios .....................................) 

 Malonios emocinės būsenos  (pažymėti, kokios .....................................) 

 Diskomfortą keliantys fiziniai pojūčiai (pažymėti, kokie .....................................) 

 Asmeninės kontrolės pasitikrinimas (pažymėti, ar/kaip tai vyksta.....................................) 

 Potraukiai ir abstinencijos būsenos (pažymėti, kokios ....................................)  

Trigeriais tarpasmeninėse sąveikose gali būti: 

 Socialinis spaudimas (pažymėti, koks .....................................) 

 Konfliktinės situacijos (pažymėti, kokios .....................................)  

 Pokyčio planas ir veiksmai, užtikrinantys pokytį  

Dirbant su probleminiu elgesiu, vienas iš svarbiausių žingsnių yra pokyčio plano sudarymas. Sudarinėjant pokyčių planą, 

verta atsakyti į žemiau išvardintus klausimus:  

 Su kokiomis problemomis susiduriame kartodami esamą elgesį? 

 Kodėl tai trukdo mūsų gyvenimui ir siekiams? 

 Kokio gyvenimo norėtume?  

 Koks mūsų elgesys gali vesti prie norimo gyvenimo?  

Ko nedaryti, ką darome dabar?  

Ką daryti vietoje to, ką darome dabar ir papildomai?  

 Su kokiomis problemomis galime susidurti, siekdami norimų tikslų?  

 Kaip spręsime šias problemas? 

 Kaip save motyvuosime? 

 Kaip save apdovanosime? 

 Kokius tolimesnius tikslus būtų galima išsikelti?      

Pokyčių planas pagal pokyčių stadijas  

Padedant asmeniui planuoti elgesio pokyčius, vedančius į sveikimą, galima juos planuoti atsižvelgiant į pokyčių stadijas 

ir klientui atsakant į atitinkamus klausimus, užpildant žemiau esančios lentelės skiltį „Ką daryti?“  

Stadija  Kas vyksta?  Ką daryti?  

Prekontempliacija  Problemos neigimas / ignoravimas 

 

- Savo elgesio stebėjimas ir apgalvojimas  

- Savęs ir savo gyvenimo / veiksmų analizė 

- Esamo elgesio rizikų ir pasekmių įvertinimas 

Kontempliacija Ambivalencija  - Elgesio pokyčių analizė „Už“ / „prieš“ 
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Konfliktuojančios emocijos  - Pasirengimo ir galimybių pokyčiams analizė 

- Barjerų pokyčiams identifikavimas ir jų analizė 

Pasiruošimas  Eksperimentavimas su mažais 

pokyčiais 

Informacijos apie pokyčius rinkimas  

- Savo tikslų įvardijimas 

- Veiksmų plano parengimas 

- Motyvuojančių veiksnių išgryninimas, 

įsisąmoninimas  ir naudojimas 

Pokyčio veiksmas  Tiesioginis veiksmas, vedantis link 

tikslo  

- Palaikymo ir pagalbos ieškojimas ir naudojimas  

- Savo sėkmės apdovanojimas  

Pokyčio išlaikymas Nuolatinis naujo elgesio (įgūdžių) 

stiprinimas  

Tvarkymasis su iššūkiais ir barjerais 

- Įveikos strategijų atkryčio prevencijai kūrimas ir 

naudojimas 

- Savęs apdovanojimo sistemos naudojimas  
 

8.2. Įsisąmoninimo įgūdžiai ir jų lavinimas  

Šiame skyrelyje pateiksime informaciją apie tai, kas yra įsisąmoninimu (angl. Mindfulness, toliau MNF arba 

dėmesingas įsisąmoninimas) grįsta psichologija ir kodėl ji veikia esant PIN?  

 

Anglišką žodį Mindfulness galima versti kaip pilnaprotavimas, įsisąmoninimas, sąmoningumas, dėmesingumo ir 

įsisąmoninimo praktika, dėmesingas įsisąmoninimas, sąmoningas dėmesingumas, atida.  

 

Šiuolaikinių įsisąmoninimu grįstos psichologijos metodikų pradininkas yra amerikietis Jon Kabat-Zinn (Zinn, 1979, 

1990), psichologijos ir molekulinės biologijos mokslų daktaras, medicinos profesorius, Masačiusetso universiteto 

medicinos centro Streso valdymo klinikos įkūrėjas, dirbęs Bostone, JAV.   

 

Įsisąmoninimo psichologija grįstos intervencijos šiuo metu vis plačiau naudojamos įvairiose psichologinės 

sveikatos stiprinimo, sutrikimų prevencijos ir jų psichologinio gydymo srityse. Per pastarąjį dešimtmetį 

įsisąmoninimu grįstos intervencijos buvo tiriamos kaip specializuotos pagalbos priemonės esant įvairiam su 

priklausomybe susijusiam elgesiui, tokiam kaip piktnaudžiavimas alkoholiu, nikotinu, nelegalių medžiagų 

vartojimas.  

 

Tyrimai rodo, kad MNF intervencijos sumažina probleminį elgesį, priklausomybes palaikantį potraukį  ir 

piktnaudžiavimą medžiagomis moduliuodamos kognityvinius, emocinius ir psichofiziologinius procesus, 

neatsiejamus nuo savireguliacijos ir atlygio apdorojimo (Garland, Howard, 2018).  

 

Be jokios abejonės, pats įsisąmoninimo procesas (savo minčių, emocijų, kūno pojūčių ir impulsų veikti suvokimas) 

yra labai svarbus suprantant, kas vyksta, kaip mes elgiamės ir kokios tokio mūsų elgesio pasekmės. Aukščiau 

minėtame savireguliacijos procese labai svarbios yra MNF praktikose akcentuojamos pauzės, elgesio stabdymo ir 

sąmoningo elgesio planavimo praktikos.  
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Įsisąmoninimu pagrįsti terapiniai metodai (angl. Mindfulness-based treatment approaches) – tai:  

 Dėmesio valdymas: 

 Įsisąmoninimas, kur dėmesys yra; 

 Sąmoningas apsisprendimas, kur norime, kad jis būtų; 

 Sąmoningas dėmesio nukreipimas link norimo objekto; 

 Dėmesio išlaikymas (dėmesio „nuklydimo“ pastebėjimas ir grąžinimas prie norimo objekto). 

 Realybės (išorinės ir vidinės) įsisąmoninimas. MNF – tai neutralus tęstinis esamojo laiko momento 

įsisąmoninimas, padedantis atpažinti savo mintis, jausmus ir elgesį tuo pat metu, kai jis atsiranda, 

nepereinant į įprastas automatines reakcijas.   

 

Kitas Jon Kabat-Zinn naudojamas MNF apibrėžimas sako, kad tai ĮSISĄMONINIMAS,  atsirandantis kai mes tam 

tikru būdu sukoncentruojame dėmesį: 

 tikslingai (dėmesį valingai koncentruojame į tam tikrus patyrimo aspektus); 

 į esamą momentą (kai mūsų protas „nuslenka“ į praeitį arba ateitį, mes vėl valingai jį gražiname į dabartį); 

 nevertinant ir neteisiant (vyksta tik neutralus stebėjimas ir dėmesingo įsisąmoninimo procesas 

pripažįstant/priimant tai kas vyksta). 

Arba tai dėmesio sutelkimas ypatingu būdu tikslingai – į esamą momentą – nevertinant. Arba tai tam tikras 

visaapimantis, nevertinantis, orientuotas į dabarties momentą įsisąmoninimas, kai kiekviena mintis, pojūtis ar 

jausmas dėmesio lauke yra pripažįstami / priimami tokie, kokie jie yra.  

 

Jon Kabat-Zinn dar yra MNF apibūdinęs taip: „Tai gebėjimas būti sąmoningam savo gyvenime. Tai galimybė 

pamatyti ir pajausti kiekvieną gyvenimo akimirką ir jos išskirtinumą. Tai jausmas, kad esi daugiau gyvas ir daugiau 

gyvenantis. Tai  galimybė tiesiogiai naudotis savo galingais vidiniais resursais įžvalgoms, transformacijoms ir 

sveikimui“.  

 

Nors dėmesingas įsisąmoninimas savo esme ir savo tikslais yra labai paprastas, jo praktika yra sudėtinga. Taip 

yra todėl, jog MNF praktikos tikslas yra sugebėti nuolat atsigręžti į dabartinį momentą ir jame būti, kad ir kas tuo 

metu vyktų, o mes sudėtingų ar diskomfortą keliančių patirčių instinktyviai vengiame.   

 

Šiuo metu klinikinėje praktikoje dažniausiai taikomi du įsisąmoninimu pagrįsti terapiniai metodai  (angl. 

Mindfulness-based treatment approaches): 

✓ Įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas  (angl. Mindfulness-based stress reduction (MBSR)); 

✓ Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija  (angl. Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). 

 

Intervencijos, taikomos šiose metodikose, didele dalimi persidengia ir gali būti naudojamos teikiant pagalbą dėl 

PIN.  

Įsisąmoninimu pagrįsti terapiniai metodai taip pat taikomi šių sutrikimų atvejais:  

- valgymo sutrikimų,  

- nerimo sutrikimų,  

mailto:info@e-etika.lt


- 73   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

- seksualinių disfunkcijų,  

- piktnaudžiavimo alkoholiu ir cheminėmis medžiagomis,  

- probleminio elgesio,  

- šeimos santykių problemų,  

- lėtinio skausmo,  

- vėžio, 

- kt. somatinių ligų simptominiam gydymui ir kt.  

   

Egzistuoja ir kitos besiremiančios įsisąmoninimu grįstos psichologijos pasiekimais metodikos:  

- Įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas  (angl. Mindfulness-based stress reduction (MBSR)); 

- Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija  (angl. Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)); 

- Įsisąmoninimu praktikų mokymas organizacijose (angl. Mindfulness in organizations); 

- Įsisąmoninimu grįsta tėvystė / motinystė (angl. Mindful parenting); 

- Įsisąmoninimu grįstas valgymas (angl. Mindfulness based eating awarenes training, MB-EAT); 

- Įsisąmoninimu grįsta atkryčio prevencija (angl. Mindfulness based relapse prevention). 

 

Profesionalus ir struktūrinis šių metodikų naudojimas reikalauja specialaus mokymosi ir pasirengimo, tačiau, kaip 

jau buvo minėta anksčiau, programų elementus savo kompetencijų ribose gali taikyti visi teikiantys pagalbą dėl 

PIN specialistai (asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir švietimo).  

 

Įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymo (angl. MBSR) metodikos milžinišku greičiu išplito JAV, Europoje ir 

pasaulyje. Jų efektyvumas buvo įrodytas daugelio sutrikimų atvejais ir įvairiame kontekste (ligoninėse, 

kalėjimuose, mažą išsilavinimą turintiems ir mažas pajamas gaunantiems žmonėms, didelėse įmonėse ir 

korporacijose, mokyklose ir t. t.).  

 

Praktikuojant įsisąmoninimu grįstą psichologiją galima išmokti įvairių įgūdžių, tokių kaip:  

- Dėmesingumas ir koncentracija. Galimybė koncentruoti ir sąmoningai valdyti dėmesį.  

- Savo minčių, emocijų / jausmų ir kūno pojūčių įsisąmoninimas. Galime panaudoti savo neurofiziologinius 

resursus geriausiu būdu ir daryti išmintingus sprendimus remdamiesi gerai įsisąmoninta informacija.  

- Sugebėjimas būti dabartyje.  

- Sugebėjimas decentruotis. Galimybė „pamatyti“ savo mintis, jausmus ir kūno pojūčius tarsi iš šalies, 

neįsitraukiant į skausmingą kentėjimą ir tuo būdu palikti resursų išmintingesniems sprendimams.  

- Sugebėjimas pripažinti, priimti realybę, neprisirišant ir neteisiant. Tai suteikia galimybę matyti kuo objektyvesnę 

informaciją.  

- Gebėjimas „paleisti“. Atsiranda įgūdžiai panaudoti fiziologinius fenomenus (pavyzdžiui, kvėpavimą) „leisti 

praeiti“ disfunkcinėms (neigiamoms automatinėms) mintims, emocijoms ir kūno pojūčiams.  

- Galimybė funkcionuoti „buvimo“, o ne tik „darymo“ režime. Gebėjimas tiesiog „(iš)būti“ tuo metu, nesiekiant 

jokio specialaus tikslo (pvz., kol vaikai užaugs…), būsenos (atsipalaidavimo, laimės), gali labai padėti susidūrus 

su realiomis išorinėmis ar vidinėmis problemomis. 
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- Savo kūno ir kūno pojūčių pripažinimas/priėmimas. Tai suteikia galimybę suvokiant realybę sąmoningiau 

nuspręsti, ką norime daryti toliau.  

 

Mokant valdyti stresą pasitelkus MNF metodus žmonės skatinami per struktūriškai atliekamas praktikas 

kasdieniniame gyvenime natūraliai įdiegti adaptyvumą (gebėjimą prisitaikyti) ir funkcionalumą suteikiančius bei 

lavinančius įgūdžius.  

 

Pagrindiniai MNF (dėmesingu įsisąmoninimu) grįstų praktikų siekiai: a) suvokti realybę tokią, kokia ji yra (kiek tai 

galima), nebūtinai įsitraukiant į „darymo“ režimą, b) suvokti savo vidinę realybę (mintis, emocijas, elgesį, fizinius 

pojūčius), c) priimti / pripažinti išorinę ir vidinę realybę, d) mokėti sutelkti dėmesį į norimus reiškinius ir išlaikyti jį 

(nuolat grįžtant). 

 

Įsisąmoninimu grįstose programose, taip pat ir dirbant su PIN, mokymas ir praktika įvairiose tradicijose remiasi 

šiais trimis svarbiausiais elementais:  

1) dėmesingo įsisąmoninimo ugdymas naudojant formalias praktikas, tokias kaip kūno skenavimas, 

sėdėjimo meditacija, kitos meditacijos (pvz., kvėpavimo), dėmesingi judesiai bei neformalios praktikos 

(buvimo esamame momente ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikavimas kasdieniniame gyvenime 

atitinkamai vaikštant, valgant, bendraujant ir t. t.);  

2) požiūrio į gyvenimą, pasižyminčio geranoriškumu, smalsumu ir noru būti esamame momente su 

atsirandančiomis patirtimis, ugdymas. Tai daroma per formalias praktikas ir šių praktikų dėka laikui 

bėgant vis daugiau tokio požiūrio (ir atitinkamai sąveikavimo su savimi ir aplinka) atsiranda savaime;  

3) žmogaus pažeidžiamumo suvokimas. Naudojant MNF meditacines praktikas galima suprasti, įsisavinti 

ir naudoti tą suvoktą faktą, kad, nors skausmas / diskomfortas yra neatskiriama žmogiškosios 

egzistencijos dalis, yra būdų, kaip neįsitraukti į įprastą praktiką jį stiprinti ir ilginti intensyviai reaguojant.  

 

MNF kaip dėmesingo įsisąmoninimo treniravimas (per formalias praktikas ir įsisąmonintas įprastas veiklas) 

skatina vadinamojo naujoko proto  (angl. Beginner’s mind) vystymąsi, kai kiekviena (nebūtinai nauja) patirtis 

suvokiama taip, lyg tai būtų pirmasis kartas.  

 

Įsisąmoninimo praktikos padeda mąstymo žievės, užtikrinančios sąmoningus sprendimus ir migdolinio kūno, 

dalyvaujančio stipriomis emocijomis grįstuose elgesio pasirinkimuose, konkurencijoje.  

 

Todėl, praktikuojant pasiekiamas vis didesnis minčių, jausmų, kūno pojūčių, elgesio įsisąmoninimas, emocinės 

reakcijos priimamos be (savęs) kaltinimo ir stebint, atsiranda galimybė būti atlaidesniais teisėjais sau, pagerėja 

bendras dėmesio įsisąmoninimas ir valdymas. Taip pat atsiranda galimybė dažniau taikyti išminties pauzes ir 

valdyti savo pasirinkimus.  

 

MNF grįstose streso valdymo (MBSR) pratybose lavinami šie įgūdžiai:  

 Dėmesio koncentravimas;  
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 Minčių, emocijų, jausmų ir kūno pojūčių įsisąmoninimas; 

 Buvimas „čia ir dabar“; 

 Decentracija (žvilgsnis iš šalies); 

 Atvirumas išgyvenimams;  

 Buvimas, kaip alternatyva darymui, tikslo siekimui ir pan.; 

 Dėmesio sutelkimas į kūno siunčiamus signalus; 

 Neprisirišimas prie kylančių minčių ar jausmų, jų „paleidimas“. 

 

Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo (MBSR) principai yra:  

 Vertinimo atsisakymas (angl. Non-judging) – buvimas nešališku savo išgyvenimų liudininku; 

 Kantrybė (angl. Patience) – supratimas, kad viskam turi ateiti savas laikas; 

 Naujoko protas (angl. Beginner’s mind) – pasirengimas viską matyti tarsi pirmą kartą, žvelgti į savo 

išgyvenimus nesiremiant praeitimi. 

 Pasitikėjimas (angl. Trust) – tikėjimas savo minčių, jausmų ir intuicijos pagrįstumu. 

 Siekimo atsisakymas (angl. Non-striving) – pasiryžimas leisti dabarčiai būti tokiai, kokia ji yra, neturėjimas 

kito tikslo kaip tik leisti sau būti tokiam, koks šiuo metu esi. 

 Susitaikymas (angl. Acceptance) – atvirumas ir noras matyti viską taip, kaip šiuo metu yra. 

 Neprisirišimas (angl. Letting go) – sugebėjimo pripažinti, kad išgyvenimai ir potyriai prasideda ir baigiasi, 

lavinimas. 

 

Šiais principais vadovaujantis vykdomas praktinis MNF metodikų mokymas, kol atitinkami įgūdžiai, atsiradę 

praktikavimosi metu, tampa žmogaus gyvenimo dalimi. 

  

MBSR metodika gali būti sėkmingai taikoma ne tik somatinėmis ir psichinėmis ligomis sergantiems pacientams, 

bet ir sveikiems asmenims: a) gebėjimui įveikti stresą stiprinti, b) kūrybingumui lavinti, c) darbo kokybei gerinti, 

d) bendravimo efektyvumui didinti, e) gyvenimo kokybei gerinti. 

 

MNF pratybos ir MBSR gali būti naudinga kiekvienam, norinčiam geriau suvokti save ir savo jausmus, tvarkytis su 

nuolatiniu diskomfortu, būti produktyvesniu ir kuo dažniau jausti pasitenkinimą.  

 

Svarbu, kad MNF požiūris į save, aplinką ir gyvenimą – tai priešingybė distresą sukeliantiems abejojimams ir atmetimui, 

antipatijai ir neapykantai savo mintims, jausmams, kūno pojūčiams, vaizdiniams ir kitiems mūsų proto produktams, kitiems 

žmonėms ir išoriniams objektams, kad ir kokie „blogi“ ar „bjaurūs“ jie būtų.  

8.2.1. Formalios ir neformalios MNF praktikos  
 

MNF praktikos skirstomos į formalias praktikas, kurios atliekamos specialiai tik įgūdžių lavinimo tikslais ir neformalias 

praktikas – kai kita, asmeniui būdinga veikla atliekama dėmesingai ir sąmoningai.  
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Pastaba: Daugumą žemiau aprašytų praktikų galima rasti „Žmogaus psichologijos instituto“ sukurtuose vaizdo įrašuose, kurių 

komplektas skelbiamas Youtube platformoje:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLmHV7q4OY3fb1QtttHHDLBX4_Xexq-

tG2 .  

 

Svarbiausios klasikinės FORMALIOS praktikos (atliekamos specialiai praktikavimo tikslais), ugdančios įsisąmoninimo 

įgūdžius:   

 Praktika naujoko protui – (Duonos / Razinos) pratimas;  

 Kūno skenavimas; 

 Meditacija sėdint; 

 Kvėpavimo meditacija ir kitos trumpos meditacijos; 

 Dėmesingi judesiai (joga); 

 Įsisąmonintas / dėmesingas vaikščiojimas (formalus); 

 Malonių, nemalonių ir neutralių patirčių registravimas. 

 

Svarbiausios siūlomos formalios praktikos atliekamos dirbant būtent su PIN:   

 Elgesio ir sprendimų pauzė; 

 Minčių-Emocijų-Elgesio-Kūno stebėjimo praktika;  

 Įsisąmoninimu grįstos dėmesio valdymo / nukreipimo technikos;  

 SOBER praktika;  

 Situacijos „stebėtojo“ vietoje „dalyvio“ praktika;  

 Koncentracijos į dabartį praktika;  

 Įsisąmoninto elgesio praktika;  

 Atjauta grįstos praktikos.  

 

Svarbiausios NEFORMALIOS praktikos (kai bet kokį elgesį atliekame dėmesingu įsisąmonintu būdu), ugdančios 

įsisąmoninimo įgūdžius:   

 Įsisąmonintas / dėmesingas vaikščiojimas (neformali praktika); 

 Įsisąmonintas / dėmesingas bendravimas; 

 Įsisąmonintas / dėmesingas dienotvarkės susidarymas;  

 Įsisąmonintas / dėmesingas kompiuterio naudojimas (derinti formalią praktiką su neformalia). 

 

Žemiau pateiktose lentelėse apibūdinsime svarbiausias įžvalgas, gaunamas naudojant svarbiausias formalias praktikas.  

 

Praktika stabtelėjimui ir naujoko protui – DUONOS / RAZINOS valgymo PRATIMAS 

 Matymas, lietimas (tekstūros, lietimo pojūčių suvokimas); 

 Klausymas;  

 Uostymas (esamo kvapo, jo stiprumo ar nebuvimo kuo pilnesnis suvokimas); 

 Pojūčiai burnoje, tik įsidėjus; 

 Čiulpimo, kramtymo pojūčiai; 

 Rijimo pojūčiai; 

 Pojūčiai po / pasekmės.  

mailto:info@e-etika.lt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmHV7q4OY3fb1QtttHHDLBX4_Xexq-tG2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmHV7q4OY3fb1QtttHHDLBX4_Xexq-tG2


- 77   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

Galimos įžvalgos praktikoje: 

Skirtumo tarp dėmesingo įsisąmoninimo ir autopilotinio mąstymo suvokimas. 

• Tai patyriminis mokymas, skirtas mokytis sąmoningai perkelti dėmesį nuo vieno objekto prie kito, naujai suvokiant 

įvairių pojūčių niuansus.  

Suvokimas, kaip dažnai mes funkcionuojame autopiloto režime. 

• Dažniausiai suvalgome duoną nesusimąstydami ir nepajausdami pilnesnių potyrių.   

Pastebėjimas, kiek daug galima suvokti naujo dėmesingo įsisąmoninimo metu.  

•  Duona yra kasdienio gyvenimo dalis ir nuostabu, kiek daug naujas jos priėmimas gali atskleisti gilių sensorinių 

patirčių.  

• Jeigu tai tinka duonai, tai gali būti, kad tinka ir kitoms gyvenimo sritims.  

 

Tai svarbu žinoti atliekant „Įsisąmonintų kūno judesių” praktikas  

 

 Įsisąmoninti kūno judesiai tarsi mūsų kūno „apgyvendinimas“ iš naujo, padedantis būti savyje, esamame 

momente ir suvokti bei priimti tai. 

 Iš naujo mokomasi, kaip kūno pojūčiai gali padėti sutelkti dėmesį į realybę ir esamą momentą. Atsiranda 

gebėjimas naudojant judesius grįžti į esamą momentą, įjunkus į užsitęsusias įkyrias negatyvias mintis. 

Sąmonėje „sujungus“ kūną ir protą bei jausmus, atsiranda visumos ir naujų galimybių gyvenime jausmas.  

 Kūnas įsisąmoninamas dinamikoje / judesyje. Taip nuo pratimų momentų terapinėje aplinkoje tampa 

lengviau pereiti prie realybės, užtvirtinami įgūdžiai (ypač tam pasitarnauja dėmesingas vaikščiojimas).  

 Patirtis, įgautas pratimų metu, galima ekstrapoliuoti į kitas gyvenimo sritis. Pavyzdžiui: balansavimas pozoje 

tampa galimas tik nebūnant sustingus, bet nuolat „atnaujinant“ stovėseną.  Taip ir gyvenime, balanso 

suradimas – tai procesas, o ne jo pabaiga.  

 Dėmesingai įsisąmonintas perėjimas iš vieno pratimo / pozicijos į kitą suteikia galimybę mokytis būti 

esamame laike net ir turint intenciją keisti situaciją. Žmonės dažnai funkcionuoja priešingai, pereinamuose 

laikotarpiuose prarasdami esamojo laiko pajautimą ir įsisąmoninimą, nes koncentruojasi į tai, kas bus, o ne 

kaip į vietą, į kurią norima patekti.  

 Tam tikros tikslingai priimtos kūno padėtys turi betarpišką poveikį mūsų protinei ir emocinei būsenai. 

Pavyzdžiui: atsistojimas į tiesią, tačiau nesustingusią padėtį („kalno“ poza, tada-asana) dažnai sukelia „savęs 

suturėjimo“, tvirto „stovėjimo ant žemės“, orumo ir vidinės jėgos jausmą; susirietimas ant žemės („vaiko“ 

poza)  suteikia ramybės, poilsio ir saugumo pojūčius.  

 

Trijų žingsnių kvėpavimo pauzė, kurią sudaro 3 dalys 

1. Įsisąmoninimas. Tai atsitraukimas nuo automatinio piloto  režimo ir esamos patirties atpažinimas bei 

pripažinimas.  

2. Susitelkimas. Dėmesio sukoncentravimas į kvėpavimą ir pojūčius kūne.  

3. Dėmesio išplėtimas ir kūno, kaip visumos, suvokimas bei įsisąmoninimas, kaip inkarą dėmesio į realybę 

sugrąžinimui naudojant kvėpavimą.  
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 Malonių, nemalonių ir neutralių patirčių registravimas  

Jis atliekamas pildant specialų kalendorių. Tai išmoko:  

 Suprasti, kad patirtys susidaro iš minčių, kūno pojūčių ir emocijų;  

 Atskirti trijų rūšių (malonias, nemalonias ir neutralias) patirtis; 

 Suvokti, kad mes galime „modeliuoti“ patirtis sąmoningai nukreipdami dėmesį į skirtingus objektus.  

 

 

SOBER praktika (angl. Stop-Observe-Breathe-Expand Awarness-Respond Mindfully, SOBER) 

 

S – Stop – Sustokime. Pagundų keliančiose situacijose sustokime, nutraukime automatinio piloto režimą. 

Pradėkime stebėjimą ir įsisąmoninimą.  

O – Observe – Stebėkime. Atsitraukę iš automatinio piloto stebėkime kas vyksta mintyse, emocijose, kūne, 

impulsuose veikti.  Į stebėjimą įtraukime ir diskomforto būseną.  

B – Breathe – Kvėpuokime. Susijunkime su dabarties momentu per kvėpavimą.  

E – Expand awareness. Įsisąmoninkime ir išplėskime dėmesingą įsisąmoninimą nuo kvėpavimo į visas sritis 

(mintis-emocijas-kūną-elgesį). 

R – Respond mindfully. Suformuokime pilnaprotaujantį, išmintingą, vedantį prie norimų pasekmių atsaką 

esamoje situacijoje.   

 

Dėmesingo įsisąmoninimo praktikų dienoraštis 

 
Data Pratimas Į kokius kūno 

pojūčius atkreipiau 

dėmesį? 

Kokias emocijas 

patyriau ir 

pastebėjau 

pratimo metu?  

Kokias kilusias 

mintis 

pastebėjau 

pratimo metu? 

Ką dar 

pastebėjau?  

Kokių įžvalgų 

patyriau?  

Pastabos 
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Kūno ir kvėpavimo įsisąmoninimas  
 

Ši trumpa meditacija yra skirta padėti nurimti ir įsitvirtinti dabartiniame momente. 
 

➔ Visų pirma, susiraskime  sau patogią kūno padėtį: atsigulkime ant kilimo ar kilimėlio, atsisėskime ant tvirtos kėdės su tiesia atkalte, 
pagalvėlės arba ant meditacijai skirtos kėdės. Jeigu sėdime ant kėdės, leiskime savo pėdoms visiškai atsiremti į grindis, 
nesukryžiuokime kojų, leiskime savo stuburui išsitiesti, tačiau neįsitempti. Tokiu būdu mūsų laikysena tampa ori ir patogi, o ne 
sustingusi ar įsitempusi. Jeigu gulime ant nugaros, nesukryžiuokime kojų, šiek tiek pasukime savo pėdas į priešingas puses, o 
rankas ištieskime ir truputį patraukime nuo šonų. Jeigu patogu, užsimerkime arba bandykime žiūrėti laisvai žemyn šiek tiek į priekį 
nuo savęs. Atkreipkite dėmesį, įsiklausykime į kylančius savo kūno pojūčius, atsiradusius nuo sąlyčio su jį palaikančia atrama. 
Kelias akimirkas patyrinėkime šiuos pojūčius.   

➔  

➔ Sutelkime savo dėmesį ir perkelkime jį į savo pėdas taip, kad mūsų „dėmesio žibintas“ apšviestų kojų pirštus, padus, kulnus, pėdų 
viršų ir kulkšnis. Įsiklausykime, susitelkime į visus fizinius pojūčius, kuriuos kas akimirką galime pajusti savo pėdose ir kulkšnyse. 
Stebėkime, kaip šie pojūčiai atsiranda ir išnyksta mūsų sąmonėje. Jeigu jokių pojūčių nekyla, įsidėmėkime ir tai. Tiesiog 
pripažinkime, kad jokių pojūčių šiuo metu nejaučiame. Tai visiškai normalu: mes neskatiname pojūčių atsiradimo specialiai. Mes 
paprasčiausiai pastebime, kiek sugebame, tai, kas jau yra.  

➔  

➔ Dabar... leiskime sau praplėsti savo dėmesį ir vidiniu žvilgsniu pažvelkime į abi savo kojas (pėdas, čiurnas, blauzdas, kelius ir 
šlaunis). Palaikykime šiek tiek abi kojas savo „dėmesio centre“ – pastebėkime bet kokius fizinius pojūčius, kylančius jose.  

➔ Dabar...  leiskime išplėsti savo dėmesį taip aprėpdami dubenį bei klubus, apatinę nugaros dalį, juosmens sritį ir apatinę pilvo dalį. 
Pabandykime pajusti savo liemenį, krūtinę ir nugarą iki pat pečių, stebėdami visus liemenyje kylančius kūno pojūčius arba 
įsisąmonindami tų pojūčių nebuvimą.  

➔ Dabar... atkreipkime savo dėmesį iš pradžių į kairiąją ranką, patyrinėkime pojūčius joje... Tada... į dešiniąją ranką, patyrinėkime 
pojūčius joje...  

➔  

➔ Dabar... perkelkime dėmesį į kaklą..., veidą..., galvą..., kol galiausiai sąmonėje dėmesingumu aprėpsime visą savo kūną.  

➔ Jeigu galime, leiskime visam kūnui ir jame kylantiems pojūčiams būti tokiems, kokius juos jaučiame. Mums nereikia nieko 
kontroliuoti ar keisti. Kiek tik įmanoma, leiskime pojūčiams būti tokiems, kokius juos atrandame ir pajaučiame...  

➔ Dabar perkelkime dėmesį tarsi į savo kūno centrą – pilvo srityje kylančius pojūčius įkvepiant ir iškvepiant. Įsisąmoninkime, kaip 
keičiasi šios kūno srities fiziniai pojūčiai kvėpuojant ir judant pilvo sienelei. Jeigu norime, padėkime savo ranką ant pilvo keliems 
įkvėpimams ir pajuskime, kaip jūsų pilvas kyla ir leidžiasi. Kiekvieno įkvėpimo ir kiekvieno iškvėpimo metu leiskime sau visiškai 
pajausti ir įsisąmoninti savo kvėpavimą.  

➔  

➔ Mums nereikia  stengtis kaip nors kontroliuoti savo kvėpavimo – tiesiog leiskime kvėpavimui vykti savaime.  

➔ Anksčiau ar vėliau galbūt pastebėsime, kad mūsų mintys nukrypsta nuo kvėpavimo: pradedame mąstyti, planuoti, prisiminti arba 
įsivaizduoti. Pastebėjus, kad taip nutiko, nekritikuokime ir nekaltinkime savęs, neskubėkime skubotai grąžinti dėmesio atgal į 
kvėpavimą. Tiesiog pamažu suvokime, kur nukrypo mūsų mintys ir, kai jausimės pasiruošę, labai švelniai, bet užtikrintai 
perkelkime savo dėmesį atgal prie kvėpavimo stebėjimo.  

➔  

➔ Mūsų mintys vėl ir vėl nukryps kitur. Nepamirškime, kad tikslas yra tiesiog tai pastebėti, o vėliau švelniai grąžinti dėmesį į 
kvėpavimą. Grąžindami savo dėmesį atgal, žiūrėkime į tai kaip į galimybę ugdyti savyje kantrybę ir atjautą. Tai ir yra meditacija, 
tai ir yra dėmesingumo ugdymas. Priminkime sau, kad pastebėti, jog dėmesys nukrypo ir grąžinti mintis atgal vėl ir vėl – tai ir yra 
ši praktika.  

➔ Dabar..., jeigu norime, galime leisti sau dar savarankiškai šiek tiek pratęsti pratimą, nuolat sugrąžinant prie kvėpavimo savo 
dėmesį, jam nukrypus. Galime leisti kvėpavimui pabūti kaip inkarui, išlaikančiam mus dabartyje.  

mailto:info@e-etika.lt


- 80   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

 

Asmenims, pasižymintiems PIN, gali taip pat padėti  žemiau esantys pasiūlymai ir patarimai.  
 

Pasiūlymai kasdienybei (atkryčio prevencijai ir gyvenimo pilnatvei) 

 

Kaip tapti labiau pilnaprotaujančiu?  

 Atraskite ir palaikykite akių kontaktą su sutiktais žmonėmis. Įsisąmoninkite, kaip jaučiatės, kaip tai keičia jūsų 

bendravimą.  

 Išsirinkite mėgstamą spalvą ir leiskite sau pastebėti ją visos dienos eigoje. Mokykitės tokiu būdu sąmoningai 

valdyti dėmesingumą.  

 Suskaičiuokite iki 5 (paskirkite 5 sekundes) prieš atsakydami kitam žmogui žodžiui ar raštu. Tai laikas pasirinkti 

sąmoningą atsaką vietoje automatinio reagavimo.  

 Praleiskite kitus priešais save. Praleiskite kitus žmones, palaikykite jiems atidarę duris, praleiskite kitus 

automobilius. Išeikite iš automatinio skubėjimo, labiau įsisąmoninkite kitų žmonių buvimą.  

 Praktikuokite pilnaprotavimą patirdami diskomfortą. Patiriant diskomfortą labai padeda smalsus savo 

patirties stebėjimas, vertinimo atsisakymas ir pilnaprotaujantis atsakas, o ne automatinis reagavimas.  

 Praktikuokite rūpinimąsi, užauginkite augalą iš sėklos. Pilnaprotaujančiu būdu stebėkite, kiek reikia maisto 

medžiagų, saulės ir kitų dalykų augančiai gyvybei. Pagalvokite, kaip panašiu būdu galite pasirūpinti savimi.  

 Įsisąmoninkite patirtis, kurios kyla 10 minučių pabūnant tyloje. Tai puikus savęs pažinimo įrankis.  

 Praktikuokite valgyti pilnaprotaujančiu būdu, paskyrus laiko tik tam.  

 Pilnaprotaujančiu būdu pasivaikščiokite įsisąmonindami savo ėjimą ir patirtis santykyje su aplinka.  

 

Pajautę savo impulsą ar ketinimą įsitraukti į PIN, padarykime „išminties pauzę“ įsisąmonindami: 

 Kokius savo poreikius norime tenkinti naudodami PIN?  

 Kokios artimosios ir tolimosios pasekmės laukia, jeigu pasiduosime šiam impulsui ir ar norime šių 

pasekmių?  

 Kaip galime pakeisti savo elgesį, kad patenkintume savo poreikius funkcionalesniu būdu?  

 Kaip norime ir galime save apdovanoti už pastangas atsisakyti PIN ir gyventi brandžiau?  

 

Dar 10 papildomų pasiūlymų padėti sau naudojant įsisąmoninimo psichologijos galimybes: 

 Kiekvieną dieną paskirkite šiek tiek laiko sąmoningai ramybei ir kasdieninei veiklai, atliekamai dėmesingu 

būdu.  

 Bendraukite su žmonėmis naudodami naujoko protą.  

 Pastebėkite gamtos grožio kitimus ir pasigrožėkite tuo, praktikuokite supratimą, kad esame gamtos dalis.  

 Mokėkite dėmesingai įsisąmoninti keliavimą (visų pirma vaikščiojimą) ir pasidžiaugti tuo. 

 Pastebėkite esamo momento gėrį (įkvepiu – aš esu čia ir dabar, iškvepiu – aš tuo džiaugiuosi). 
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 Mokėkite priimti emocijas (taip pat ir negatyvias) kaip faktą ir kaip patirtį. 

 Įsisąmoninkite savo mintis. Prisiminkite, kad mintys nėra faktai. 

 Mokykitės paleisti sunkias patirtis, mintis ar emocijas ir prisitaikyti prie netekčių. 

 Būkite dėkingi kiekvieną dieną (kuo daugiau ačiū: už gyvenimą, kvėpavimą, valgį, miegą, patirtį): 

 Ačiū, kad neturiu visko ko noriu, nes kas mane motyvuos siekti daugiau; 

 Ačiū, kad nežinau visko, nes tai skatina mane mokytis; 

 Ačiū už sunkų laiką, nes tai moko mane prisitaikyti ir augti; 

 Ačiū už klaidas, nes tai leidžia man mokytis; 

 Ačiū už nuovargį, nes tai leidžia man pajausti skirtumą; 

 Ačiū už tai, kad galiu būti dėkingas ne tik už gerus dalykus, bet ir iššūkius.  

 

Ką galima daryti jau dabar:  

 Naudoti naujoko protą ir matyti galimybes; 

 Nedidinti savo skausmo įsitraukiant į kentėjimą; 

 Priimti, suprasti savo mintis, jausmus, elgesį, „pažiūrėti iš šono“, pasinaudoti išorine pagalba ir priimti 

išmintingus sprendimus; 

 Siekti kuo didesnės elegancijos ir efektyvumo išreiškiant jausmus;  

 Kuo daugiau jausti savo kūną ir jo poreikius ir saugoti bei puoselėti savo kūną; 

 Dėmesingai valgyti; 

 Daryti dėmesingus judesius (tame tarpe vaikščioti);  

 Matyti realybę, pripažinti ją ir tada keisti; 

 Susidaryti ekranų ir interneto naudojimo planą ir sąmoningai, su atjauta sau, jį vykdyti.  

 

8.3. Pagalba naudojant dialektinės elgesio terapijos (DET) galimybes  

Apie dialektinę elgesio terapiją, jos metodologiją ir pritaikymo galimybes dirbant su PIN  

Dialektinė elgesio terapija (DET) – šiuolaikinės, moksliniais įrodymais grįstos psichoterapijos rūšis, naudojanti priėmimo ir 

pokyčių (iš čia žodis dialektika), emocijų valdymo ir elgesio planavimo technikas. DET elgesio terapija naudoja ir 

kognityvinės elgesio terapijos bei MNF metodikas ir principus, juos išplečiant, papildant ir pritaikant specifinėms 

problemoms, taip pat ir probleminiam elgesiui.  

 

DET pradžioje buvo kurta kaip suicidinio ir save žalojančio elgesio valdymo metodologija, tačiau greitai jos indikacijos 

išsiplėtė ir efektyvumas buvo įrodytas dirbant su emociškai nestabilios asmenybės sutrikimu ir ypatumais, 

piktnaudžiavimais bei priklausomybėmis, depresija, potrauminiu streso sutrikimo sindromu, įvairiais elgesio sutrikimais, 

impulsyviu valgymu.  

 

Metodologija sukurta apie 1990 metus remiantis filosofiniu dialektikos principu: hipotezė (pokyčiai arba priėmimas), 

antitezė (priėmimas arba pokyčiai) ir sintezė (ir priėmimas, ir pokyčiai). Tikslas – padidinti žmonių emocinės ir kognityvinės 
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reguliacijos įgūdžius, mokant juos atpažinti trigerius, sukeliančius stiprias emocines ir elgesio reakcijas bei mokant su jais 

dirbti. Taip pat mokoma įvykių / minčių / emocijų ir jausmų / impulsų veikti bei elgesio valdymo įgūdžių. 

 

Metodologija sukurta dr. Marsha M. Linehan kartu su bendraautoriais. Dialektinė elgesio terapija yra terapinė programa,  

kurios pagrindinis tikslas yra padėti žmonėms „kurti gyvenimą, kurį verta gyventi“. Kai DET yra sėkminga, pacientas / 

klientas išmoksta suplanuoti, suformuluoti ir siekti tikslų bei geriau susidoroti su įprastomis gyvenimo problemomis.  

 

Dialektinė elgesio terapija susideda iš 4 dalių: a) dėmesingo įsisąmoninimo (angl. Mindfulness), b) emocijų reguliavimo, c) 

tarpasmeninių santykių reguliavimo; d) distreso toleravimo.  

 

DET principai kilo stebint save žalojančius, emociškai nestabilius pacientus, kuriems reikia: (besąlygiško) priėmimo, jausmų 

ir išgyvenimų validizacijos (jos reikia ir mums). Po priėmimo ir validizacijos eina pokytis: prekontempliacija, kontempliacija, 

pasirengimas pokyčiui, veiksmas ir palaikymas. Reikia pripažinimo, kad jų elgesys irgi kažkaip veikia, tačiau galima išmokti 

geresnių alternatyvų. Todėl tikslas įgauti įgūdžių, siekiant „gyvenimo, verto gyventi“ paciento prasme.  

 

DET dėmesys kuriant vertą gyventi gyvenimą yra platesnis terapinis tikslas nei probleminio elgesio mažinimas, simptomų 

valdymas ar paliatyvi priežiūra (Dimeff, L., Linehan, M. M., 2008). Dialektinės elgesio terapijos metodikos skirtos įvairių 

sutrikimų terapijai ir konkrečiai probleminiam elgesiui yra kruopščiai išdėstytos šiose knygose (praktiniuose vadovuose):  

1. Marsha M. Linehan. DBT® Skills Training Handouts and Worksheets, Second Edition, 2014. 

2. Marsha M. Linehan. DBT Skills Training Manual, Second Edition Second Edition, Available separately: DBT Skills 

Training Handouts and Worksheets, Second edition, 2014. 

3. William E. Joyce. Dialectical Behavior Therapy for Addiction: The Easy Self - Help Guide - Simple Steps to 

Conquering Addictions to Porn - Eating Disorders - Substance Abuse - Alcohol and Drugs - Online Gambling,   

2019. 

4. Lane Pederson, Cortney Pederson. The Expanded Dialectical Behavior Therapy Skills Training Manual, 2nd 

Edition: DBT for Self-Help and Individual & Group Treatment Settings Paperback, 2020. 

5. Matthew McKay et al. The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook: Practical DBT Exercises for Learning 

Mindfulness, Interpersonal Effectiveness, Emotion Regulation. (A New Harbinger Self-Help Workbook) 

Paperback, 2019. 

6. Rebecca E. Williams), Julie S. Kraft,The Mindfulness Workbook for Addiction: A Guide to Coping with the Grief, 

Stress, and Anger That Trigger Addictive Behaviors Paperback, 2022. 

7. Suzette Glasner-Edwards The Addiction Recovery Skills Workbook: Changing Addictive Behaviors Using CBT, 

Mindfulness, and Motivational Interviewing Techniques (New Harbinger Self-help Workbooks) Paperback, 2015. 

 

Naudojant DET, visų pirma siekiant keisti elgesį, reikia įsisąmoninti elgesio, kurį norime keisti, priežastis. Todėl elgesio 

analizės metu nagrinėjama visa eilė įvykių, vedančių prie konkretaus elgesio atlikimo ir palaikymo: „Kas įvyko prieš tai?“, „Kas 

vyko vėliau?“ Kartais problema yra ne probleminio elgesio buvimas, o efektyvaus elgesio nebuvimas. Trūkstamų ryšių 

analizavimas gali padėti nustatyti, kokie veiksniai trukdo atsirasti efektyviam, norimam ar reikalingam elgesiui.  

 

Siekiant padėti klientui, pasižyminčiam probleminiu elgesiu, taip pat ir PIN, naudojamos šios DET technikos: 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Linehan%20MM%5BAuthor%5D
https://www.amazon.com/Marsha-M-Linehan/e/B00P69Z2OO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marsha+M.+Linehan&text=Marsha+M.+Linehan&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Lane-Pederson/e/B0093OSJY8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Cortney+Pederson&text=Cortney+Pederson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Matthew-McKay-PhD/e/B001JOYNJA/ref=dp_byline_cont_book_1
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 Standartinės KET technikos emocijų reguliavimui (remiantis modeliu mintys-emocijos-elgesys, žr. skyrių apie 

Kognityvinę-elgesio terapiją, KET); 

 Realybės testavimas;  

 Distreso toleravimo metodikos; 

 Dėmesingas įsisąmoninimas ir pastangos būti ir elgtis sąmoningai, kaip kontempliatyvių meditacinių praktikų 

pasekmė; 

 Asertyvumo / tvirtabūdiškumo mokymas; 

 Terapinis aljansas (remiantis principu „mokau ir spaudžiu“ (supažindinu su pasekmėmis, bet iš meilės). 

  

Dirbant su klientais pagal DET siekiama:  

✓ Padidinti kliento galimybes. Klientai, kurie emociškai yra labai sutrikę, dažniausiai stokoja gebėjimo efektyviai 

reguliuoti emocijas. Jiems reikia išmokti naujų įgūdžių, kartais gali būti reikalingi ir medikamentai. DET padeda 

padidinti klientų motyvaciją keistis, kai jie dažnai jaučiasi bejėgiai, negalintys keistis, turi susiformavusį įprotį būti 

pasyvūs susidūrę su problemomis. Jiems reikalinga pagalba, kad būtų motyvuoti mokytis naujų reakcijos būdų ir 

juos panaudoti. Svarbu užtikrinti, kad naujai įgyti kliento įgūdžiai būtų naudingi natūralioje aplinkoje: kadangi 

emocijų reguliavimo sutrikimas trukdo naujai išmoktus įgūdžius pritaikyti lengvai, juos reikia nukreipti konkrečioms 

užduotims ir aplinkybėms.  

 

✓ Padidinti terapeuto galimybes ir motyvaciją efektyviau gydyti klientą. Kliento emocinis nestabilumas, nesiliaujančios 

krizės ir suicidinis elgesys silpnina terapeuto motyvaciją ir eikvoja resursus. Todėl terapeutui reikalinga parama, 

motyvacija ir priemonės, kurios padeda lavinti savo (o tuo pačiu ir klientų) įgūdžius.  

 

✓ Struktūrizuoti aplinką taip, kad ji palaikytų terapeutą ir padidintų kliento galimybes. Ypač esant tikimybei, kad sesijos 

metu gali paaštrėti emocijos ir krizės. Sesijos dalyvis turi žinoti savo vaidmenį, ką turi daryti ir ko nereikia daryti. Kai 

terapija nepavyksta, dažniausiai taip nutinka todėl, kad kažkuris metodas nepasiteisino ir terapija negalėjo 

patenkinti kliento poreikių.   

 

Visas darbas su klientais vykdomas laikantis šių nuostatų:  

 Klientai nori pasiekti pagerėjimą; 

 Klientai viską daro, kaip tik gali geriausiai;  

 Klientams negali nepavykti, jeigu yra naudojama DET; 

 Į savižudybę linkusių klientų gyvenimas esamuoju momentu yra nepakeliamas;  

 Klientai privalo mokytis naujo elgesio įvairiose situacijose; 

 Klientai nėra kalti dėl visų savo problemų, bet vis vien privalo jas išspręsti; 

 Klientams gali daryti geriau, labiau stengtis ir / arba turėti daugiau motyvacijos keistis.  

 

Žemiau darbalapiuose / lentelėse pateikiame praktinę, įgūdžių lavinimui skirtą informaciją, mokančią analizuoti ir reguliuoti savo 

elgesį, naudojantis DET principais. Ją gali naudoti ir teikiantys pagalbą specialistai ir patys klientai, norėdami geriau suprasti savo 

galimą kelią atsisakant probleminio elgesio.  
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Praktiniai DET įgūdžiai, kurių lavinimas gali padėti asmenims, pasižymintiems PIN pateikti 

darbalapiuose / lentelėse 
 

Siūlomi žingsniai lavinant įsisąmoninimo „Kas tai?“ įgūdžius (DET dalis – dėmesingas įsisąmoninimas) 

 

 Stebėjimas. Be vertinimo stebime realybę išorėje ir viduje. Įsisąmoniname, kas vyksta. Leidžiame mintims ir 

išgyvenimams praeiti, neįsitraukiant į jų analizę).  

 Apibūdinimas. (Naudojant 5 pojūčius ir kognityvinės elgesio terapijos modelį „Mintys-Emocijos-Elgesys“ (žr. skyrių 

apie KET).  

 Dalyvavimas. (Susikoncentruojame į dabartį ir savo veikimą joje). 

 Įsisąmoniname „Kaip?“ vykdant stebėjimą, apibūdinimą ir dalyvavimą. Nevertinanti (gerai-blogai, teisinga-

neteisinga) laikysena. Susikoncentruojame į vieną dalyką vienu metu (labiausiai tai padeda nenuslysti į emocijas, 

dėmesį kreipiant į realybę viename reiškinyje). Darome tai, kas veikia (Efektyvus veikimas) / Nedarome to, kas 

neveikia.  

 

 

„Išmintingas protas“  ( DET dalis – dėmesingas įsisąmoninimas) 

 

Gali būti tik emocijomis grįstas elgesys. Gali būti tik racionalumu grįstas elgesys. Išmintingas protas – sankirtoje.  
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Svarbi informacija „Išmintingo proto“ ugdymui ( DET dalis – dėmesingas įsisąmoninimas) 
 

 „Išmintingas protas“ yra savo proto veiklos stebėjimas ir impulsyvių veiksmų stabdymas. Tai yra:  
- Galimybė daryti pasirinkimus iš daugiau variantų, atsižvelgiant į norimas pasekmes;  

- Gebėjimas ir įgūdis žvelgti į situaciją iš šono, gebėjimas būti metakognityvinėje pozicijoje, kada į savo mintis ir 

emocijas žvelgiame iš šalies ir kartu matome visuminį situacijos vaizdą.  

 

„Išmintingas protas“ yra priešingybė ir atsvara kognityviniam susiliejimui, kai žmogus sunkiai atskiria savo mintis nuo 

realybės ir todėl praranda gebėjimą išmintingai elgtis. „Išmintingas protas“ / mąstymas (Linehan, 1993) yra mąstymo 

dalis, apjungianti emocijas ir faktais grįstą / racionalųjį samprotavimą. Jis leidžia  rasti pusiausvyrą tarp emocijų ir 

mąstymo, taip padedant nusiraminti, atrasti atsakymus į svarbius klausimus. „Išmintingas protas“ leidžia taikyti 

„priešingą veiksmą“, elgtis išmintingai, net jeigu mintys, emocijos, impulsai veikti (ir kūno pojūčiai) sako kitaip.  

 

„IŠMINTINGAS PROTAS“ (atpažinimas ir tyrinėjimas) 

- STOP! Pakvėpuokime. Padarykime išminties pauzę.  

- Ką apie tai sako „Išmintingas protas“?  

- Koks yra platesnis situacijos vaizdas? Kokios būtų mano reakcijos trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės? 

- Kaip man integruoti emocijas ir racionalumą?   

- Kokius turiu pasirinkimus ir kokias pasekmes gali sukelti kiekvienas pasirinkimas?  

- Koks būtų geriausias sprendimas?  

 

Atpažinkite savo „Mąstymo emocijomis“ ir „Racionalaus mąstymo“ skirtumus bei ypatumus 
 

MĄSTYMAS EMOCIJOMIS (atpažinimas ir tyrinėjimas) yra paremtas asmenine reakcija (emocijomis) ir individualiu 

situacijos interpretavimo būdu:  

- Kokias patiriu emocijas?   

- Ką jaučiu?  

- Kas kilo mano mintyse?  

- Kas patraukė mano dėmesį?  

- Kas mane skatina jausti būtent tai, ką jaučiu?  

- Į ką aš reaguoju?  

- Kas blogiausio gali nutikti?  

- Kas, noriu, kad vyktų / ką noriu daryti? 

  

RACIONALUS MĄSTYMAS (atpažinimas ir tyrinėjimas) yra paremtas faktine informacija:  

- Kokie yra faktai?  

- Kas yra tik nuomonė arba spėjimas, bet ne faktai?  

- Ką, mano nuomone, reikėtų daryti?  

- Kokį patarimą duočiau draugui ar kokį patarimą man duotų rūpestingas draugas?  

- Ar tai tikrai taip svarbu, kaip atrodo?  
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Distreso toleravimo įgūdžiai (DET dalis – distreso toleravimas) 

 

Įsisąmoninimo įgūdžiai leidžia naudoti atsisakymą vertinti ir priimti tiek situaciją, tiek save situacijoje. „Nevertinti“ nereiškia 

„pritarti ar atsisakyti spręsti“. Tikslas – išmintingai pripažinti esamą situaciją, vietoje to, kad būtume jos apimti arba slėptumės 

nuo realybės. Tai leidžia išvengti intensyvių desperatiškų ir dažnai destruktyvių emocinių reakcijų ir priiminėti sprendimus 

remiantis „išmintingu protu“.  Jums gali padėti šie žemiau išvardinti metodai:  

 

Krizių įveikimo įgūdžiai  

- Krizių atpažinimas;  

- Probleminio elgesio sustabdymas nedelsiant; 

- Už ir prieš argumentų ieškojimas, siekiant priimti elgesio sprendimus; 

- Savęs nuraminimo technikos;  

- Dabartinio momento pagerinimas (angl. Improving the moment). 

 

STOP įgūdis 

S – (angl. Stop) – tiesiog sustokime, nejudėkime, išlaikykime elgesio kontrolę nieko nedarydami; 

T – (angl. Take a step back) – šiek tiek atsitraukime, kvėpuokime, neleiskime impulsams valdyti elgesio;  

O – (angl. Observe) – stebėkime, kas vyksta išorėje ir viduje;  

P – (angl. Proceed mindfully) – tęskime išlaikydami įsisąmoninimą, vadovaudamiesi savo (vertybėmis grįstais). 

tikslais ir „išmintingu protu“ (kas man pagerins situaciją, o kas gali ją pabloginti). 

     

Akronimas TIP (angl.) 

Temperature (cold water), temperatūros pokyčiai (šaltas vanduo); 

Intense (exercise), intensyvūs fiziniai pratimai;   

Paced breathing (paired muscle relaxation), valdomas kvėpavimas, raumenų relaksacija. 

     

Akronimas ACCEPTS (angl.) 

Laikinas dėmesio nukreipimas nuo nemalonių emocijų pasitelkiant „išmintingą protą“.  

Activities. Malonumą keliantys veiksmai ir Užsiėmimai; 

Contributions.  Prisidėjimas, pagalba kitiems žmonėms ar grupėms; 

Comparisons. Palyginimai savęs su tais, kurie blogesnėje situacijoje arba kai mes buvome blogesnėje situacijoje; 

Emotions. Emocijos. Speciali kitų emocijų, negu tos, kurios yra, provokacija, naudojant žaismingumą, humorą ar 

atitinkamas veiklas;  

Pushing away. Tarsi esamos situacijos nustūmimas į šoną, patraukimas, prioritetą suteikiant kitiems dalykams;  

Thoughts. Mintys. Nukreipti savo mąstymą į kitus dalykus; 

Sensations. Pojūčiai. Sukelti sau kitus pojūčius, negu, kad jaučiame toje situacijoje. 

 

Esamojo momento pagerinimas IMPROVE (angl.). Šis metodas labai tinka stiprių emocijų reguliacijai ir psichologinio 

atsparumo didinimui):  

Imagery. Relaksuojančių dalykų, sėkmės, laimės patirčių sukėlimas vVaizduotėje; 

Meaning. Paieškoti Prasmės ar tikslo tame, ką jaučiame ar išgyvename;  

Prayer. Naudoti Maldą arba asmeninius dvasinius tekstus – susijungti su tuo, kas yra daugiau, negu mes;  
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Relaxation. Relaksacija naudojant kūno raumenis, kvėpavimą, karštą vonią. Tai lavinami įgūdžiai, reikia to mokytis, 

mes galime to nemokėti;  

One thing in the moment. Visą dėmesį nukreipti į Vieną dalyką dabartyje;  

Vacation. Atsitraukti trumpam nuo VISKO, paimti trumpas Atostogas; Encouragement. Savęs Padrąsinimas ir 

pagyrimas, užtikrinant, kad susitvarkyti įmanoma ir galima, tokiu būdu stiprinant savo psichologinį atsparumą ir 

mažinant pažeidžiamumą.  

 

Radikalus priėmimas (angl. Radical Acceptance). Šis metodas labai tinka distreso toleravimo įgūdžių lavinimui, kas yra labai 

svarbu PIN atvejais). Tai absoliutus realybės faktų priėmimas, pripažinimas ir tarsi atsisakymas kovoti su realybe.  

 

Savęs nuraminimo įgūdžiai. Būti sau: labai geranoriškais, švelniais, save maitinti ir raminti tarsi kūdikį. Švelniai nuraminti gali 

malda, galime prašyti kitų pagalbos (nepasikliauti tik savimi).        

   

Tarpasmeninių santykių efektyvumas (DET dalis – Tarpasmeninių santykių reguliavimas)  

Šis metodas labai tinka santykių šeimoje, partnerystėje bei darbe tobulinimui, kuris tampa tuo svarbesnis, kuo daugiau 

asmuo būna įsitraukęs į PIN ir susideda iš:  

- Asertyvumo / tvirtabūdiškumo lavinimo;  

- Tarpasmeninių santykių problemų / konfliktų  sprendimo; 

- Savo ir kitų tikrųjų poreikių įsisąmoninimo ir išreiškimo;  

- Mokėjimo prašyti;  

- Mokėjimo duoti; 

- Mokėjimo atsisakyti (pasakyti NE).  

Tarpasmeninių santykių efektyvumo didinimui naudojamos keturios žemiau aprašytos intervencijos, kurių pavadinimai – angliškų 

žodžių abreviatūros arba išsireiškimai: 1) DEAR MAN, 2) GIVE, 3) FAST,  4) Walking the Middle Path Skills.  

1) Tarpasmeninių santykių efektyvumą gerinanti metodika DEAR MAN naudojama stiprias emocijas keliančiose 

tarpasmeninių santykių situacijose, kai kyla rizika konfliktams, kurių norima išvengti:  

- Describe the situation. Apibūdinti situaciją;  

- Express the emotions experienced. Kokios emocijos atsirado šioje situacijoje, kodėl yra problema ir kaip 

jaučiuosi?  

- Assert one‘s self by asking clearly and specifically for what behavior change the person seeks. Aiškiai 

įsivertinti, keliant klausimą, kokio elgesio pokyčio noriu (savo / kitų); 

- Reinforce one‘s position by offering a positive consequence if one were to get what one wants. Sustiprinti savo 

pozicijas siūlant pozityvias išeitis;  

- Mindful of the situation. Įsisąmoninti, ko nori kitas ir validizuoti bei parodyti empatiją poreikiams; 

- Appear confident and assertive. Praktikuoti pasitikėjimą ir tvirtabūdiškumą, net jeigu taip nesijaučiame; 

- Negotiate. Derėtis dėl komfortiško sprendimo, tenkinančio poreikius.   

     

2) Tarpasmeninių santykių efektyvumas – GIVE – giving something naudojama įvairiose tarpasmeninių santykių 

situacijose, kai norima užmegzti tamprų ryšį su kitais svarbiais žmonėmis: 

- Gentle. Švelni kalba, be verbalinių ir kitų  puolimų, vengti sarkazmo, nevertinti, būti mandagiais, neigiamai 

neapibendrinti;  
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- Interested. Susidomėjus klausyti ir aiškintis, išlaikyti akių kontaktą, neatsitraukti bendravimo metu;  

- Validate. Validizuoti, ką kitas žmogus jaučia ir parodyti jo požiūrio supratimą: naudojant žodžius, kūno 

kalbą ir veido išraiškas; 

- Easy Manner. Rodyti lengvumą ir jį praktikuoti: atsipalaidavimas, šypsena, lengvas humoras.   

     

3) Tarpasmeninių santykių efektyvumas – FAST išlaikyti savigarbą (tai labai svarbūs tarpasmeninių santykių 

principai, kuriais rekomenduojama vadovautis asmeniniame gyvenime ir bendrystėje su kitais žmonėmis). 

Naudojama kombinacijoje su kitais įgūdžiais: 

- Fair. Būti tiesiu ir sąžiningu ir savo, ir kito žmogaus atžvilgiu;   

- Apologies (few). Atsiprašyti vieną kartą dėl to, ką padarėme neefektyviai;  

- Stick to the values. Laikytis vertybių ir neleisti kitiems jų laužyti;  

- Truthful. Nemeluoti. Melavimas žlugdo santykius ir savigarbą; 

     

4) Ėjimas kelio viduriu – angl. Walking the Middle Path Skills – kaip ir aukščiau aprašyta metodika, tai labai svarbūs 

tarpasmeninių santykių principai, kuriais rekomenduojama vadovautis asmeniniame gyvenime ir bendrystėje su 

kitais žmonėmis:  

- Dialektika (pusiausvyra tarp pokyčių ir priėmimo); 

- Validizavimo įgūdžiai;  

- Strategijos, siekiant keisti elgesį;  

- Tai reiškia pakeisti „arba-arba“ (išbalansuojantį, sukeliantį konfliktus, vedantį į kraštutinumus) mąstymą 

bendradarbiaujančiu „ir-ir“ mąstymu; 

- Yra daugiau nei vienas būdas į ką nors žiūrėti, matyti ir vertinti; 

- Teiginiai priimami kaip nuomonės, o ne kaip tiesa; 

- Pasirenkami kompromisai ir bendradarbiavimas, o ne kova ir pasidavimas; 

- Didėja pagarba; 

- Mažiau spaudimo sau ir kitiems, mažiau ekstremalių pastangų ir darbo, mažiau savikritikos.  

 

Svarbi informacija apie DET įgūdžių lavinimą 
 

Lavinant įgūdžius SVARBU: 

- Klientas / pacientas žino įgūdžio pavadinimą;  

- Supranta įgūdžio veikimo esmę, funkcijas ir prasmę; 

- Žino situacijas, kuriose įgūdį reikia naudoti; 

- Žino įgūdžio komponentus ir žingsnius, kuriuos reikia atlikti norint jį įgyti;  

- Gali pademonstruoti įgūdį padedant;  

- Gali pademonstruoti įgūdį nepadedant, savarankiškai.  

     

Kliūtys lavinant įgūdžius (iš kliento pusės): 

- Sutrikęs dėmesingumas (disociacija, distrakcija, nuklydimas nuo temos, dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo 

sindromas, išsiveikimas); 

- Kognityvinės problemos (atminties, dėmesio koncentravimo, mąstymo problemos); 
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- Nepadedančios kognicijos (įsitikinimai, prielaidos, taisyklės, savęs nuvertinimas); 

- Stiprios emocijos (pyktis, susikrimtimas, gėda, nerimas, nuobodulys); 

- Nematymas ryšio tarp siūlomo įgūdžio ir savo problemų sprendimo;  

- Nepasitikėjimas savo galimybėmis įgauti įgūdį;  

- Nepasitikėjimas įgūdžio nauda; 

- Labai intensyvi ir įtraukianti problema, atimanti resursus;  

- Išsekimas, biologinės būklės nusilpimas;  

- Sunkumai tvarkantis su diskomfortu, kuris neišvengiamas mokantis naujų dalykų.  

     

Kliūtys lavinant įgūdžius (iš specialisto pusės): 

- Įgūdžio esmės nesupratimas (specialistas nežino įgūdžio esmės, prasmės, pats netaiko jo savo gyvenime ir todėl 

jo galimybės ugdyti šį įgūdį klientams yra labai ribotos); 

- Nemokėjimas mokyti įgūdžio priimtinais būdais (per daug didaktinis, teorinis mokymas, įgūdis nesusiejamas su 

asmenine kliento situacija, neįrodomas jo efektyvumas); 

- Motyvacijos deficitas (konkretaus kliento konsultavimas specialistui nėra prioritetas, specialistas nenori arba 

negali skirti tiek dėmesio ar pastangų, kiek reikia kliento tobulėjimui);  

- Nepadedančios specialisto kognicijos (kai specialistai turi įsitikinimus „klientai nenori mokytis, nemoku mokyti“); 

- Stiprios specialistų emocijos (frustracija, baimė); 

- Asmeniniai ypatumai (specialistų asmenybinių schemų / režimų susiaktyvinimai); 

- Nemokėjimas motyvuoti klientą sukaupti dėmesį, įsipareigoti ir sudaryti tam sąlygas.    

 

        DET dalis – Emocijų reguliavimas, galintis padėti valdyti PIN  
 

Emocijų reguliavimo įgūdžiai naudojami ir taikant kognityvinę ir elgesio terapiją. Nesvarbu kokioje paradigmoje 

naudojamos, emocijų reguliavimo technikos yra ypač svarbios, kai PIN skatina emociniai trigeriai.  

 

Emocijų reguliavimas 

- Identifikuoti ir įvardinti emocijas. 

- Identifikuoti trukdžius keisti emocijas.  

- Tikrinti faktus. 

- Sumažinti jautrumą emociniam protui (pasirengimas iš anksto). 

- Padidinti pozityvių emocinių patirčių kiekį.  

- Padidinti emocinės patirties įsisąmoninimą.  

- Atlikti priešingą veiksmą. 

- Taikyti problemų sprendimo technikas. 

- Taikyti distreso toleravimo technikas.  

- Taikyti emocijų paleidimą (patiriame, įsisąmoniname, pripažįstame, leidžiame praeitį / paleidžiame). 

     

Emocijų įsisąmoninimas ir įvardijimas 

- Emocijų stebėjimas, apibūdinimas, įvardijimas.  

- Iššūkiai, iškylantys siekiant reguliuoti emocijas. 
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- Emocijų funkcija. 

- Emocijų modelis (Mintys / Taisyklės / Įsitikinimai / Emocija / Impulsai veikti / Elgesys / Pasekmės / Toliau grandinė). 

- Emocijų reguliavimo metodai.  

- Atsako į emocijas pasirinkimas.  

- Emocinio atsparumo didinimas: 

- Teigiamų emocijų kaupimas, 

- Meistriškumo lavinimas, 

- „Įveik iš anksto“ įgūdžių lavinimas.  

    

Konkrečios emocijos kaip fenomenai ir jų valdymas 
     

Emocijų reguliavimui gali labai padėti atsako į emocijas keitimas, susidedantis iš faktų tikrinimo, priešingo veiksmo ir 

problemų sprendimo technikos. Žemiau pateiksime, kaip galime padėti asmenims, patiriantiems konkrečias emocijas.   

 

Liūdesys. Jausmas, išgyvenamas kai prarandame ką nors svarbaus. Geriausiai žinoma negatyvi emocija, dažnai vertinama 

kaip priešingybė laimei. Mintys: Aš pasiilgsiu to, ką praradau… Negaliu patikėti, kad tai praradau… Biologiniai pokyčiai: 

sumažėjusi fiziologinė ir psichologinė energija. Impulsai veikti – atsitraukti, ieškoti komforto.  Liūdesio emocijos tvarkymosi 

strategijos: 

 Atskirkite nuo depresijos. 

 Leiskite sau išliūdėti. 

 Susiplanuokite malonaus poilsio atsitraukimo dieną. 

 Kognityvinė pertvarka:  

Konceptualizacija, 

Šviesioji pusė – padeda pajusti džiaugsmą, 

Mąstymo klaidos. 

 Fizinis aktyvumas. 

 Tikslinis bendravimas. 

 Pasirūpinimas savimi. 

 Specialus pralinksminimas. 

 Dėkingumo žurnalas. 

 Dabarties praktikavimas, taip pat ir taikant meditaciją. 

 

Pyktis. Jausmas kai: nėra taip, kaip norėčiau, kad būtų; kažkas padarė ką nors blogo, sužeidė ar įžeidė ir noriu sustabdyti tai 

arba užsitikrinti, kad tai neįvyktų pakartotinai. Kaltinančios mintys. Puolimui parengtas kūnas. Gali būti natūralus ir 

funkcinis. Pykčio tvarkymosi strategijos: 

 Sustok ir atšalk. 

 Suskaičiuok iki 10 (praktiškai). 

 Padaryk pertrauką ir pasakyk tai: Dabar sustoju, darau pertrauką. 

 Reguliuojamas kvėpavimas. 

 Kėgelio pratimai. 
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 Relaksuojančios veiklos vizualizacija. 

 Problemų sprendimas. 

 Įsisąmonink.  

 Atrask pykčio šaltinį. 

 Atpažink mąstymo klaidas. 

 Galvok apie galutinį rezultatą, nebijok pažeminimo. 

 Atsigręžk į kūną. 

 Atsileisk. 

 Elkis taip, kad elgesys atitiktų vertybes ir sukeltų norimas (ypač tolimąsias) pasekmes.  

 Žinok tikslą, kurio sieki. 

 Konstruktyviai bendrauk (atsisakyk asmeniškų kaltinimų).  

 Derybos. 

 Priešingi veiksmai. 

 

Vienišumas. Jausmas, kai atrodo, kad nėra nei vieno, kam aš rūpiu. Mintys: Aš niekam nerūpiu… Norėčiau, kad kas nors 

aplankytų mane…  Vienišumo tvarkymosi būdai: 

 Pripažink jausmą. 

 Vienumas nelygu vienišumui (tai reakcija į vienumą). 

 Įsisąmonink mintis. 

 Pasirūpink savimi. 

 Didink socialinį aktyvumą (savanorystė). 

 Pagalvok apie naminį gyvūną. 

 Atsigręžk į savo šeimą. 

 Mokykis naujų įgūdžių. 

 Fizinis aktyvumas, ypač grupinis. 

 

Nuobodulys. Jausmas, kad nėra nieko įdomaus ir įtraukiančio. Mintys: Neįdomu… Nieko nėra… Elgesys: atsiribojimas.  

Nuobodulys ir nepasitenkinimas dažnai eina greta, bet nepasitenkinimas turi konkretesnį negatyvų atspalvį ir taikinį.  

Nuobodulio tvarkymosi būdai: 

 Pradėk kurti (pvz., piešti).  

 Pradėk rungtyniauti. 

 Pradėk pykti. 

 Pagerink savo buitį. 

 Pasirūpink savimi. 

 Išmok naujų įgūdžių. 

 Pabendrauk su gyvūnais, pabūk gamtoje. 

 

Susierzinimas. Jausmas, kad kažkas vyksta, kas mums sukelia nepasitenkinimą ir mes norime tai sustabdyti. Mintys: Aš 

nenoriu, kad tai tęstųsi… Nedaryk to, prašau… Susierzinimas ir frustracija dažnai eina kartu, bet frustracija – gilesnis 

nepasitenkinimas. Susierzinimas ir pyktis – kaip nerimas ir baimė, pyktis – konkretesnis. Susierzinimo reguliacijos  būdai: 

 Atidėk atsaką. 
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 Pagalvok, kokio rezultato nori. 

 Praktikuok susilaikymą. 

 Praktikuok meditaciją (išbūti.) 

 Praktikuok priėmimą. 

 Tai praeis. 

 Ieškok alternatyvų. 

Nerimas.  Nerimo tvarkymosi būdai:  

 Natūralūs tvarkymosi būdai: bėk / judėk.  

 Keisk mąstymą: 

Patikrink, ar tikrai bus katastrofa. 

Kaip susitvarkysi, jeigu patirsi nesėkmę? (Nesėkmė visada yra patirtis). 

Pamatyk iš kitos pusės. 

 Atlaisvink kūną:   

Raumenų atpalaidavimas; 

Sąmoningas kvėpavimas. 

  

Atstūmimas. Atstūmimo tvarkymosi būdai:  

 Tai dažniausiai ne mūsų kaltė. 

 Klausti, kas verčia taip daryti. 

 Išreikšti norą būti kartu. 

 Jeigu nesiseka, ieškoti alternatyvų.  

 

Papildomos emocijų reguliavimo technikos, galinčios padėti valdyti PIN  
 

Pažeidžiamumo „emociniam protui“ sumažinimas 

 Pasirūpinimas savo protu, rūpinantis kūnu. 

 Nusilpęs, ligotas kūnas padidina pažeidžiamumą negatyvioms emocijoms ir „emociniam protui“.  

 Akronimas PLEASE (angl. Treat Physical Illness, balance Eating, Avoid mood altering drugs, balance Sleep, get 

Exercise, build Mastery).  

 

Pažeidžiamumo „emociniam protui“ sumažinimas 

 Teigiamų emocijų „kaupimas“ trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. 

  Meistriškumo lavinimas (angl. Build mastery). Savo kompetencijos ir gebėjimo kontroliuoti didinimas atliekant 

iššūkius keliančias užduotis. 

 „Įveik iš anksto“ įgūdžių (angl. Cope ahead skills) lavinimas. Iš anksto pasiruošiama ir praktikuojama, kaip bus 

elgiamasi sudėtingų situacijų atveju. 

     

Emocijų valdymo technikos 

- Valdomas kvėpavimas. Tai valingas kvėpavimas skaičiuojant įkvėpimo ir iškvėpimo dalis. Galimi įkvėpimo / 

iškvėpimo santykiai yra 4 / 6, 5 / 9 ar net 7 / 11.  
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- Pratimas 5-4-3-2-1: 

- žr. https://www.youtube.com/watch?v=goZHzVOvzOg&t=24s&ab_channel=%C5%BDmogausinstitutas ).  

- Trijų žingsnių kvėpavimo pauzė:  

- žr. https://www.youtube.com/watch?v=IUSJCyi9SPY&t=2s&ab_channel=%C5%BDmogausinstitutas) .   

- Dėmesio sukaupimą didinanti kvėpavimo meditacija: 

- žr. https://www.youtube.com/watch?v=2l82MOiy808&t=16s&ab_channel=%C5%BDmogausinstitutas  

- Atjautos meditacijos ir praktikos: 

- žr. https://www.youtube.com/watch?v=5MHKxTRMbBA&t=1s&ab_channel=%C5%BDmogausinstitutas 

- Valingas mąstymo „įjungimas“ užrašant savo mintis, emocijas, padeklamuojant eilėraštį ar pasimeldžiant.  

- Ne mažiau dvylikos sekundžių taisyklė. Sprendimo atidėjimas 12-kai arba daugiau sekundžių gali padėti išvengti 

neracionalaus elgesio ir priimti teisingesnius sprendimus. 

 

Aukščiau išvardytos emocijų reguliavimo technikos iš esmės yra ir kūno technikos. Papildomai labai tinka: 

- Susitelkimas į stiprius sensorinius pojūčius (pratimas „lenta“, „šaltas vanduo geriant ar panardinant kūną“, 

„sūrumas / kartumas / rūgštumas, net saldumas“).  

- Garsi muzika (per ausines) judant.  

- Kvapai.  

 

  Elgesio technikos, padedančios reguliuoti ir emocijas 

- Problemų sprendimas pagal KET:  

- Problemos įsivardijimas.  

- Proto šturmas. 

- „Už” ir „prieš”. 

- Varianto pasirinkimas.  

- Sprendimo įgyvendinimo susiplanavimas.  

- Plano vykdymas.  

- Vykdymo stebėjimas. 

- Apdovanojimas arba grįžimas prie kito varianto.  

- Prasmingos veiklos planavimas:  

- Meistriškumą, malonumą arba prasmę suteikiančios veiklos.  

- Nepalikti vietos ruminavimui (užsitęsusiam prie jokių įžvalgų ir išvadų nevedančiam svarstymui ir 

galvojimui). 

- Elgesio valdymas orientuojantis į pasekmes: 

- Stabtelėjimas.  

- Išminties pauzė.  

- Faktų ir savo vertinimų įsisąmoninimas.  

- Galimybių ir pasirinkimų įsisąmoninimas.  

- Pasekmių kiekvienam elgesio pasirinkimui numatymas.  

- Pasirinkimų apsvarstymas atsižvelgiant į norimas pasekmes.  

- Pasirinkimo susiplanavimas ir vykdymas (kartais nežiūrint diskomforto).  
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KAIP MOKYTI KLIENTUS REGULIUOTI EMOCIJAS 
 

Mokyti identifikuoti emocijas: skenuojant pojūčius, identifikuojant emocijas sukeliančias mintis, treniruojantis 

tiksliai jas įvardinti. Mokant atpažinti meta-emocijas (emocijas dėl emocijų) (pagal Steven Hayes (2012) ir kt.), 

pirminės emocijos yra švarus diskomfortas, o antrinės emocijos – purvinas diskomfortas).  

 

Todėl asmenims, pasižymintiems probleminiu elgesiu, tame tarpe PIN, svarbu mokyti elgtis nesuderinamai su 

antrinių (purvinų) emocijų kilimu. O tai reiškia konfrontuojant su „jaučiuosi blogai“, mokyti suprasti emocijų 

adaptyvią ir disfunkcinę dalis, mokytis priėmimo strategijų, mokytis moduliacijos strategijų, mokytis fiziologinių 

relaksacijos technikų, mokytis minčių restruktūrizacijos metodikos (remiantis KET principais ir, be abejo,  mokytis 

lankstumo pereinant nuo moduliacinių prie priėmimo strategijų.  

     

Tvarkantis su disfunkcinėmis emocijomis galioja bendras algoritmas ir prie konkrečių emocijų išdėstyti papildomi 

patarimai. Emocijas galima valdyti kiekviename etape (situacija, situacijos vertinimas, atsako formavimas), 

renkantis iš kuo daugiau alternatyvų: 

- Per kognityvinę pertvarką (keičiant interpretacijas).  

- Per alternatyvias interpretacijas. 

- Taisant mąstymo klaidas. 

- Tiesiogiai per biologinius mechanizmus. 

- Keičiant kūno pojūčius.  

- Nukreipiant dėmesį ne į emocijas ar kognicijas, bet į kūno pojūčius ir juos optimizuojant.  

- Keičiant elgesį.  

- Darant alternatyvius pasirinkimus. 

- Keičiant santykį su emocijomis / jausmais. 

     

8.4. Kognityvinės ir elgesio terapijos (KET) intervencijos / technikos 

dirbant su PIN  

Kognityvinė ir elgesio terapija (KET) yra bene labiausiai ištirta ir moksliniais tyrimais patvirtinta psichoterapinė metodika ar 

net metodikų grupė, padedanti asmenims, turintiems nerimo, nuotaikos, miego, elgesio sutrikimų, bei asmenims, 

pasižymintiems probleminiu elgesiu (taip pat ir PIN). KET remiasi modeliu, kad žmogaus mintys, emocijos, kūno fizinės 

reakcijos ir elgesys yra tarpusavyje susiję ir daro vieni kitiems įtaką, o viskas vyksta tam tikrose aplinkos sąlygose (žr. žemiau 

pateiktą pav.).  
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Kokios mintys atsiranda tam tikrose aplinkybėse reaguojant į įvairius stimulus, lemia kitas KET modelis, nusakantis, kad 

mūsų mintis, reaguojant į stimulus, formuoja mūsų taisyklės ir įsitikinimai apie save, kitus žmones ir pasaulį (žr. žemiau 

pateiktą pav.). 

 

 

  

 

 

  

Mintys  
(vaizdiniai) 

Emocijos  
(0-100) 

Fiziniai pojūčiai  
(0-100) 

Elgesys  
(ką dariau ir ko 

ne) 

mailto:info@e-etika.lt


- 96   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

 

KET terapinės sistemos ypatumai, kurie atskiria KET nuo kitų terapijų:  

- Dėmesys, nukreiptas į gyvenimo komponentus (Mintys-Emocijos-Kūnas-Elgesys);  

- Aktyvus terapeuto vaidmuo ir dalinimasis informacija;  

- Aktyvus nusibrėžtų tikslų siekimas;  

- Sesijos veiklos struktūrizavimas;  

- Tikslingas dėmesys dabarties / ateities patirtims, tačiau taip pat galimas praeities patirčių perdirbimas (o ne 

kalbėjimas apie jas), kai jos trukdo dabarčiai;   

- Praktinių įgūdžių mokymas;  

- Savarankiškos veiklos planas (anksčiau vadintas namų darbais) ir kliento / paciento įtraukimas į nuolatinio 

tobulėjimo procesą; 

- Klientas išmoksta suvokti savo gyvenimo komponentus, jų ryšį ir planuoti pokyčius nuo norimo rezultato atgal. 

- Keičiant ir vertinant savo mintis-emocijas-kūną-elgesį, klientas įgyja tą kontrolę, kuri anksčiau atrodė neįmanoma; 

- KET terapeutai kartu su klientu aptaria gydymo loginį pagrindą ir technikas bei suteikia jam edukacinę medžiagą. 

Tai padeda klientui susigaudyti terapijoje, didina viltį, kad įvyks pokytis bei pagerina problemų sprendimo įgūdžius 

už terapijos ribų. 

     

KET terapeutas turi nuolat balansuoti tarp: 

- Buvimo geru klausytoju, bet ir klausinėti tikslių klausimų, siekiant suprasti kliento problemas; 

- Naujos informacijos teikimo ir įgūdžių formavimo; 

- Nurodymų davimo ir lūkesčių / rezultatų nuspėjimo; 

- Palaikymo mažiausioje pažangoje klientui gyjant ir palaikymo, vilties suteikimo atkryčio periodais; 

- Kliento poreikio diskutuoti apie jo / jos gyvenimo svarbius klausimus; 

- Poreikio suteikti ne tik naujų žinių klientui, bet ir užduoti, kontroliuoti namų darbus; 

- Terapeutas turi būti lankstus ištikus krizinėms situacijoms, tačiau neleisti, kad kiekviena sesija taptų „sesija krizei 

įveikti“; 

- Terapeuto pozicija – neteisianti, nekritikuojanti, o palaikanti; 

- Terapeutui svarbu lavinti savo klausinėjimo ir motyvavimo įgūdžius (žr. skyrelį apie motyvuojantį pokalbį). 

 

Siekiant sveikimo esant probleminiam elgesiui, visada gali kilti klausimas, kiek kalbama apie „sveikimą nuo ko“ ir kiek 

kalbama apie „sveikimą link ko“. Todėl teikiant pagalbą esant PIN, gali būti labai naudingos su KET glaudžiai susijusios 

metodikos, tokios kaip įsisąmoninimo psichologija grįstos intervencijos, motyvuojantis pokalbis, dialektinė-elgesio terapija, 

priėmimo ir įsipareigojimo terapija ir kitos.  

 

Ir specialistams, ir klientams svarbu žinoti pagrindines prielaidas, kuriomis grindžiama pagalba, remiantis KET ir su ja 

susijusiomis metodikomis: 

1. Probleminis elgesys yra išmoktas ir susikūręs sąlyginių refleksų būdu. Toks elgesys palaikomas arba neigiamo 

sustiprinimo būdu (mažinant negatyvias patirtis) arba teigiamo sustiprinimo būdu (suteikiant apdovanojančias 

patirtis). Tuo grindžiama ir pagalba, pvz., elgesys gali būti keičiamas baudžiant, pašalinant sustiprinimą arba 

stiprinant kitą (sveiką, funkcinį) elgesį. Jeigu probleminis elgesys yra išmoktas, tai šis išmokimas gali būti keičiamas 

funkcionalesnio (grįsto vertybėmis ir sukeliančio norimas pasekmes) elgesio išmokimu.  
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2. Probleminis elgesys atsiranda, vyksta ir vystosi tam tikrame ir tam tikros aplinkos kontekste. Aplinkos faktoriais gali 

būti, pavyzdžiui, probleminis elgesys šeimoje ir bendraamžių tarpe. Todėl teikiant pagalbą, būtina atsižvelgti į 

aplinkos faktorius.  

3. Probleminį elgesį sukuria ir palaiko tam tikri mąstymo algoritmai ir procesai. Dažnai jie būna patiriančių PIN asmenų 

neįsisąmoninti, todėl teikiant pagalbą, labai svarbu padėti žmonėms pradžioje suprasti, kaip funkcionuoja jų 

mąstymo-savijautos-elgesio algoritmai, ir tik paskui juos keisti. Tai labai svarbu ir tvarkantis su kitomis PIN dažnai 

lydinčiomis problemomis (nuotaikos pokyčiai, gretutinės priklausomybės ir kt.).  

 

Nors probleminis elgesys, taip pat ir PIN, visada yra sudėtingas ir gali būti sunkiai koreguojamas, KET yra naudinga dėl 

keleto priežasčių:   

1. KET modeliai gerai paaiškina probleminio elgesio kilimo priežastis, vystymosi mechanizmus ir galimų pagalbos 

priemonių veikimą. 

2. Visas kompleksas su KET susijusių metodikų (įsisąmoninimo psichologija grįstos intervencijos, motyvuojantis 

pokalbis, dialektinė-elgesio terapija, priėmimo ir įsipareigojimo terapija ir kitos) padeda tvarkytis su vis kitais 

probleminio elgesio aspektais papildydamos vienos kitas.  

3. KET ir su ja susijusios metodikos labai padeda mažinti ir šalinti kitas psichologines disfunkcijas, susijusias su PIN, 

tokias kaip nerimo, miego sutrikimai, nestabilios emocijos, gretutinės priklausomybės ir kt.  

4. KET ir su ja susijusios metodikos gali būti veiksmingos dirbant su žmonėmis, pasižyminčiais PIN asmenybės 

ypatumais ir sutrikimais.  

5. Svarbi KET dalis yra edukacija, kurios galutinis tikslas yra suteikti klientams pakankamai žinių ir praktinių įgūdžių, 

padedančių ne tik susidoroti su problema, bet ir užtikrinti atkryčio prevenciją, o galų gale – tapti savo pačių 

terapeutais.  

6. KET yra metodologija visų pirma orientuota į tikslą ir problemų sprendimą dabartyje.  

7. Taikant KET, didelis dėmesys yra skiriamas praktikai, t. y. įgūdžių, leidžiančių keistis norima linkme sveikimo link, 

lavinimui.  

8. Veiksmingam KET taikymui reikia gero terapinio aljanso ir ši metodika turi visą spektrą priemonių tai užtikrinti.  

9. KET yra struktūruota, todėl leidžia per apibrėžtą laiką pasiekti norimų pokyčių.  

10. KET ne tik padeda klientams atpažinti savo funkcionavimo įvairiose aplinkybėse algoritmus, atrasti savo 

pažeidžiamas vietas ir stiprybes, bet ir keisti jas norima sveikimo kryptimi.  

Kognityvinė elgesio terapija teigia, kad žmonių atsako į įvairius stimulus kilmę nusako šie komponentai:  

- Ankstyva patirtis. Informacija apie kliento ankstyvas ir kitas reikšmingas patirtis, kurios galėjo formuoti kertinius 

įsitikinimus ir prielaidas.  

- Įsitikinimų apie save, kitus ir pasaulį kūrimas. Nesąlyginiai kertiniai įsitikinimai, susiformavę dėl ankstyvo patirties 

poveikio. Pavyzdžiui, „Aš esu blogas“, „Aš esu silpnas ir pažeidžiamas“, „Kiti visada pasirūpins manimi“ arba 

„Pasaulis yra pavojinga vieta“. 

- Prielaidos arba gyvenimo taisyklės. Sąlyginiai teiginiai, dažnai suformuluojami kaip „Jei …,  tada“, leidžiantys 

asmeniui funkcionuoti nepaisant jo kertinių įsitikinimų: pvz., „Jei aš nuolatos stebėsiu savo sveikatą, tada būsiu 

saugi, net jei esu pažeidžiama“; „Jei aš nuolatos daug dirbsiu, su manimi viskas bus gerai, net jei esu blogas 

žmogus“. 

- Kritiniai įvykiai, aktyvavę Problemas. Situacijos ar įvykiai, kurių metu yra laužomos taisyklės arba aktyvuojamos 

prielaidos vėlesnėms problemoms atsirasti.  

- Veiksniai, palaikantys Problemą. Fiziniai simptomai, mintys, emocijos ir elgesys, dalyvaujantys „ydingame rate“. 
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KET yra labai struktūrinė metodika, todėl pradedant dirbti su PIN svarbu kiek galima daugiau suprasti kliento problemą bei 

situaciją. Tam gali padėti jo atvejo formulavimas, kuris gali būti atliekamas naudojant “Penkių P metodiką”, pateiktą 

lentelėje.  

Penkių „P“ formulavimas  

Problemos, dėl kurių kreipėsi (angl. Presenting issues) Kliento pristatomų sunkumų apžvalga : emocijos, mintys, 

elgesys. Problemų sąrašas. 

„Paleidžiantys“ veiksniai (angl. Precipitating factors) Neseni vidiniai ir išoriniai įvykiai, kurie veikė kaip dabartinių 

problemų trigeriai, jas „paleido“. 

Palaikantys (problemą) veiksniai (angl. Perpetuating 

factors) 

Vidiniai ir išoriniai veiksniai, kurie palaiko dabartines 

problemas. 

Praeitis — predisponuojantys veiksniai (angl. 

Predisposing factors) 

Praeities vidiniai ir išoriniai veiksniai, kurie padidino kliento 

pažeidžiamumą ir lėmė problemų atsiradimą. 

Pagalbiniai veiksniai (angl. Protective factors) Kliento ir jo aplinkos stiprybės, resursai ir ištvermė, 

padedantys palaikyti asmeninės gerovės pojūtį. 

 

Visos šios priemonės labai padeda suprasti individualaus kliento atvejį, suprantama forma su juo supažindinti patį klientą 

ir visu tuo remiantis planuoti ir įgyvendinti terapinį / pagalbos klientui procesą.  

 

Norintiems daugiau įsigilinti į KET taikymo esant piktanaudžiavimo elgesiams (tame tarpe ir PIN)  galimybes siūlome susipažinti 

su 2022 m. išleista knyga “Cognitive-Behavioral Therapy of Addictive Disorders”, Bruce S. Liese, Aaron T. Beck.  

 

Naudojant KET terapinė pagalba asmenims, patiriantiems PIN, organizuojama remiantis 4 svarbiomis dalimis (žr. žemiau 

esantį paveikslėlį):  

 Problemos įvertinimas ir atvejo formulavimas. 

 Terapinio aljanso kūrimas, vystymas ir problemų aljanse sprendimai. 

 Kontraktas ir įsipareigojimas.  

 Terapinės intervencijos ir atkryčio prevencija.  
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Vėlgi tenka pabrėžti, kad KET yra struktūrinė metodika, todėl  terapinės sesijos taip pat labai struktūruojamos  

KET terapeutai: a) kiekvienos sesijos pradžioje sudaro darbotvarkę, tam tikrais momentais naudoja iš anksto suplanuotas 

technikas, b) apibrėžia terapijos turinį prieš sesiją, c) aktyviai nukreipia pacientą terapijos metu, d) laikosi direktyvaus,  bet 

bendradarbiaujančio terapinio stiliaus.  

 

Taip pat KET sutelkia dėmesį į asmens minčių / elgesio / emocijų poveikį jo dabartiniam ir ateities funkcionavimui, sesijos 

metu pabrėžiamas naujų įgūdžių, kurie galėtų ateityje pagerinti gyvenimo kokybę, mokymasis; mažiau dėmesio skiriama 

praeities įvykių poveikiams dabartiniam gyvenimui. Klientas tikslingai mokomas įgūdžių, kad galėtų efektyviau įveikti 

sunkumus tiek dabar, tiek ateityje. KET skiria daug dėmesio mokant klientą tapti savo paties terapeutu.  

 

KET sistemoje labai svarbios yra praktikos namuose ir tolesnės veiklos planas, sudaromas po kiekvienos terapijos sesijos, 

kas skatina klientus terapijoje išmoktus įgūdžius taikyti savo kasdieniame gyvenime ir išmoko klientą įveikti situacijas už 

terapijos ribų ir taip skatina pažangą. Kuo daugiau pažengę KET terapeutai, tuo daugiau dėmesio jie skiria savarankiškoms 

veikloms tarp sesijų.  

 

Žemiau smulkiau apibūdinsime ir paaiškinsime KET technikas, priklausomai nuo terapijos etapo.   

Dirbant pagal KET, paprastai egzistuoja trys KET etapai 

1. Pradinis KET terapijos etapas: 

– Atvejo įvertinimas / Diagnostika, 

– Atvejo formulavimas, 

– Psichoedukacija (apie sutrikimą (ir asmenybės ypatumus) ir patirtis (atvejo formulavimas kartu su 

klientu), apie terapiją; apie gydymo planą ir rezultatus, 

– Terapinis kontraktas (tikslai, priemonės juos pasiekti, įsipareigojimai, priemonės, iškilus problemoms), 

– Tolesnės savarankiškos veiklos planas, sudaromas po kiekvienos terapinės sesijos. 

2. Vidurinis KET terapijos etapas: 

– Kognityvinės technikos, 

– Elgesio technikos. 

3. Baigiamasis KET  terapijos etapas: 

– Tvarkymasis su kliūtimis terapiniam progresui, 

– Schemų keitimas, 

– Atkryčio prevencija. 

     

Pradinis terapijos etapas 
Savarankiškos veiklos planas svarbus ne tik terapiniam procesui, bet ir įvertinimui (ypač asmenybinių ypatumų, pvz., gali 

pademonstruoti obsesyvumą-kompulsyvumą, perfekcionizmą, bejėgiškumo įsitikinimus ar pan.). 

 

Pradiniame terapijos etape svarbu užmegzti terapinį aljansą, susitarti dėl sesijų struktūrų ir gauti iš kliento įsipareigojimą 

atlikti savarankišką darbą (praktikas) namuose tarp sesijų. 

  

Bendradarbiavimą tarp specialisto užtikrina geras darbinis aljansas kai veiklos plano užduotys yra aiškiai susijusios su 

abipusiai sutartų tikslu ir kai tiek terapeutas, tiek klientas dalyvauja sudarant veiklos planą.  Terapeutui yra svarbu aktyviai 

skatinti ir vertinti kliento indėlį į darbotvarkės sudarymą, terapijos tikslų iškėlimą ir veiklos plano sudarymą.  
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Tai yra ypač svarbu, jei klientui sunku apginti savo poziciją. Taip pat klientas gali turėti tam tikrus įsitikinimus, kurie gali 

trukdyti terapiniam procesui. Svarbu juos suprasti ir su jais dirbti.  

 

Norėdamas užtikrinti bendradarbiavimą, terapeutas turi įsitikinti, kad klientas jį supranta, nuolatos klausti grįžtamojo ryšio 

iš kliento, skatinti klientą išreikšti kylančias abejones ar prieštaravimus.  

Taip klientas ir terapeutas gali suformuoti bendrą kliento problemų supratimą, kuris suteikia pagrindą bendradarbiavimui.  

 

Kaip jau minėta, labai svarbios yra namų užduotys. Tačiau kartais klientams jas atliekant kyla sunkumų. Namų savipagalbos 

užduoties neatlikimo priežastimis gali būti: a) bendradarbiavimo stoka, b) nesėkmės laukimas, c) kliento įgūdžių trūkumas, 

d) kliento motyvacijos trūkumas, e) bandymai daryti pažangą per greitai, f) susirūpinimas dėl pokyčio pasekmių, g) kliūtys 

pokyčiui, kilusios dėl aplinkos, h) neatpažintos problemos, i) terapeuto nesuprasti terapinio santykio aspektai, j) terapeuto 

emocinės reakcijos.    

 

Norint padidinti kliento bendradarbiavimą siūloma sukurti ir įtvirtinti įprotį nuolat atlikti užduotis tarp sesijų. Planuokite 

užduotį kartu su klientu tokiais būdais: 

 Kiek įmanoma, padidinkite kliento indėlį. 

 Naudokite užduotis, kurios aiškiai susietos su kliento tikslais. 

 Sudarykite praktines, įveikiamas ir paprastas užduotis. 

 Patikrinkite, ar klientas supranta šios užduoties loginį pagrindą. 

 Patikrinkite, ar klientas visiškai supranta, ką jis privalės daryti. 

 Stenkitės numatyti galimas problemas ir kliūtis. 

 Išmokykite klientą įgūdžių, kurių jam prireiks norint sėkmingai atlikti užduotį. 

 Gaukite kliento grįžtamąjį ryšį apie užduotį; paskatinkite jį, jei jis išreiškia abejones ar prieštaravimus (ir priimkite 

juos rimtai) 

 

Kito susitikimo metu: 

 Patikrinkite, kaip klientui sekėsi, kokie yra rezultatai ir kokias išvadas daro klientas. 

 Jei tai yra įmanoma, panaudokite rezultatus šiame susitikime. 

 Vertinkite kliento pastangas nepriklausomai nuo rezultato. 

 Venkite negatyviai vertinančių ar kritiškų atsakų. 

 Siekdami pagerinti kliento užduočių atlikimą, visų pirma suteikti teigiamą grįžtamąjį ryšį. 

 Spręskite bet kokias problemas ar kliūtis, su kuriomis susidūrė klientas. Kartu su klientu suplanuokite, kaip jas 

spręsite, jei jos vėl iškils 

 Padėkite klientui suprasti, kad spręsdamas savo problemą, jis gali atlikti konkrečius žingsnius. Padėkite klientui 

priimti nuopelnus už atliktus veiksmus. 

Didinti klientus įsitraukimą į terapiją siūlome skatinti juos taikyti žemiau pateiktą savistabos dienyną. Šis dienynas 

duodamas klientams teikiant jiems pagalbą, tačiau jį gali naudoti ir patys asmenys, ugdydami savo savipagalbos įgūdžius.  

 

Savistabos dienynas. Norint suprasti, kaip susiję mūsų mintys, emocijos ir elgesys, labai naudinga yra kuo dažniau užpildyti 

šią lentelę  
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Situacija Mintys Emocijos, jausmai, 

pojūčiai 

Elgesys  Pasekmės  

Kur aš buvau?  

Kas dar buvo su 

manimi? 

Kas vyko / 

atsitiko? 

Ką aš 

galvojau? 

Kaip aš jaučiausi? 

Kokias emocijas 

patyriau? 

Kokios emocijos buvo 

stipriausios? Kokios 

mintys jas sukėlė? 

Ką aš dariau? 

Kaip pasireiškė 

mano PIN?  

Ką darė kiti 

žmonės, buvę 

kartu su manimi? 

Kas po to nutiko? 

Kaip aš jaučiausi po PIN?  

Kaip kiti žmonės reagavo į 

mano elgesį?  

Kokios buvo mano elgesio 

pasekmės? 

   

Vykdyti klientų savistabą gali padėti šie patarimai terapeutams:   

 

Motyvuokite klientą būti atviru ir nuoširdžiu. Įsitikinkite, kad nuoširdus visos informacijos suteikimas atitiktų 

kliento interesus. Tai galima padaryti: 

(a) pateikiant aiškų loginį pagrindą, kodėl prašote informacijos;  

(b) parodant prašomos informacijos reikšmę siekiant kliento tikslų;  

(c) parodant aiškios, konkrečios informacijos teikimo naudą panaudojant iš kliento gautą informaciją.  

 

Sumažinkite laiką tarp įvykio ir ataskaitos. Tai padės surinkti detalesnę informaciją ir sumažinti informacijos 

šališkumą dėl prasto atkūrimo. Renkant informaciją apie įvykius, kurie įvyko už terapeuto kabineto ribų, esant 

galimybei, naudokite in vivo stebėjimo ir savistabos technikas. 

 

Suteikite užuominas, padedančias atkurti įvykius. Apžvelkite aplinkybes ir įvykius, kurie yra susiję su dominančiu 

įvykiu. Tai galima padaryti žodžiu arba, norint padėti atkurti daugiau informacijos, naudojant vaizduotę.  

 

Venkite galimo šališkumo. Pradėkite nuo atvirų klausimų, kurių metu klientas prašomas apibūdinti savo patirtį 

nepateikiant galimų atsakymų ar išvadų. Susitelkite į klausimą „kas nutiko?“, o ne į „kodėl?“ ir „ką tai reiškia?“ 

Neprašykite klientų daryti išvadų apie patirtį, kurios jie neatsimena. Palaukite, kol visa patirtis bus apibūdinta prieš 

tikrinant savo hipotezes ar klausiant konkrečių detalių. 

 

Skatinkite ir stiprinkite kliento dėmesingumą mintims ir jausmams. Klientai, kuriems iš pradžių yra sunku stebėti savo 

kognityvinius procesus, yra labiau linkę palaipsniui išlavinti šį įgūdį, jei yra pagiriami už pasiekimus, o ne 

kritikuojami už nesėkmes. Kai kuriems klientams gali prireikti specialaus apmokymo emocijoms ir mintims 

atpažinti: kaip stebėti mintis ar kaip apibūdinti situaciją nedarant išvadų (gali padėti pilnaprotavimo technikos).  

 

Skatinkite ir stiprinkite atkūrimo ribotumų suvokimą. Jei terapeutas priima tik ilgas, detalias ataskaitas, tai padidina 

riziką, kad klientas pradės informaciją išsigalvoti, kad patenkintų terapeutą. Terapeutui yra svarbu vertinti 

informaciją, kurią klientas gali suteikti ir skatinti jį suvokti savo detalių atkūrimo ribotumus. Neišsami, bet tiksli 

informacija yra kur kas naudingesnė nei detalios ataskaitos, kurios buvo specialiai išgalvotos terapeutui 

patenkinti.   
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Stebėkite neatitikimus ar jų požymius. Stenkitės pastebėti, ar nėra neatitikimų tarp kliento ataskaitų raštu, ataskaitų 

žodžiu, neverbalinių užuominų bei prieš tai surinktos informacijos. Jei pastebima aiški prieštaringa informacija, 

pabandykite kartu su klientu patyrinėti ją be kaltinimų ar vertinimų.  

 

Apgalvokite veiksnius, galinčius trukdyti. Stebėkite įsitikinimų, prielaidų, lūkesčių ir nesusipratimų, kurie gali 

trukdyti klientui suteikti tikslią informaciją, užuominas. Dažniausiai pasitaikančios problemos yra:  

- kliento baimė, kad terapeutas negalės priimti tiesos ir supyks, bus sukrėstas, išreikš pasibjaurėjimą ar atstums 

klientą, jei pastarasis nuoširdžiai išsakys savo patirtį;  

- įsitikinimas, kad klientas privalo tobulai pastebėti ir aprašyti savo patirtį ir kad klientas yra nepilnavertis, jei 

nesugeba nuo pat pradžių to padaryti tobulai; 

- baimė, kad terapijoje atskleista informacija bus panaudota prieš klientą arba terapeutas įgaus per daug 

valdžios ir   

- įsitikinimas, kad yra pavojinga nuodugniai tyrinėti patirtis, ypač stiprius ar „beprotiškus / kvailus“ jausmus, nes 

taip emocijos gali tapti nekontroliuojamos ar nepakenčiamos.  

 

Pradinis KET etapas turėtų baigtis terapinio kontrakto sudarymu (žr. lentelę): 

 

Terapinis kontraktas  

Sutartas terapijos tikslas   

Terapijos struktūra (Sesijos, 

trukmė, finansavimas)   

 

Terapeuto įsipareigojimai   

Kliento įsipareigojimai  

Terapinio progreso 

matavimas  

 

 

Vidurinis KET terapijos etapas 
Viduriniame KET etape taikomos kognityvinės ir elgesio technikos, leidžiančios dirbti su mintimis, emocijomis ir 

elgesiu.   Kognityvinės ir elgesio technikos labai svarbios, nes padeda klientams įsisąmoninti savo mąstymą, jo 

klaidas ir jį keisti kelyje išsivaduojant iš PIN. Kuo brandesnis kliento mąstymas, tuo jos dažniau taikomos.  

 

pradžių terapeutas kartu su klientu bando atpažinti ir keisti disfunkcines (neigiamas) automatines mintis ir 

mąstymo iškraipymus. Vėlesniame etape dėmesys perkeliamas į neadaptyvius įsitikinimus ir prielaidas.  

 

Kognityvinės technikos skirstomos į šias grupes:  

• Technikos, nukreiptos į automatinių minčių keitimą. 

• Technikos, skirtos keisti mąstymo iškraipymus. 
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• Vaizduote pagrįstos technikos. 

• Tvarkymosi su pasikartojančiomis mintimis technikos.  

• Kognityvinės technikos, skirtos keisti ir kontroliuoti elgesį.  

    

Technikos, nukreiptos į automatinių minčių keitimą (dokumente toliau pateikiami jų pristatymai): 

Minčių registravimo lapas: 

– Judith Beck penkių stulpelių versija 

– Greenberg ir Padesky (1995) versija 

– Hale „kišeninis“ minčių registravimo lapas 

Kitos technikos: 

– Asmeninės prasmės supratimas 

– Valdoma įžvalga („Sokrato klausimai“) (angl. Guided discovery) 

– Įrodymų apžvalga 

– Kraštutinių teiginių keitimas 

– Tikimybės įvertinimas  

– Atsakomybės įvertinimas iš naujo 

– Nepalankios padėties pavertimas pranašumu 

– Tiesioginis prieštaravimas 

– Balsų eksternalizavimas 

  

Daugumą šių technikų pateikiame darbalapių / lentelių forma.  

8.4.1. Darbalapiai / lentelės, skirti naudoti taikant KET technikas  

 

Minčių registravimo lapas – Judith Beck penkių stulpelių versija 

Situacija 

Trumpai 

apibūdinkite 

situaciją 

Emocija (-os) 

Įvertinkite 0-

100 % 

Automatinė (-ės) 

mintis (-ys) 

Įvertinkite savo 

tikėjimą jomis 0-100 

% 

Racionalus atsakas 

Įvertinkite savo 

tikėjimą juo  

0-100 % 

Pasekmės 

Iš naujo įvertinkite 

emocijas 0-100 % 
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BŪDAI SUFORMULUOTI RACIONALŲ ATSAKĄ 

 

 Kokie yra įrodymai, kad mano mintis yra teisinga / klaidinga? 

 Kokie yra galimi alternatyvūs šios situacijos paaiškinimai? 

 Kas blogiausio gali nutikti? Ar aš tai išgyvensiu? 

 Kas geriausio gali nutikti? 

 Kokia yra PATI REALISTIŠKIAUSIA šios situacijos baigtis? 

 Kaip aš galėčiau pakeisti situaciją ir / ar pasekmes į teigiamą pusę, o ne tik automatiškai reaguoti? 

 Jei mano draugas ar draugė patektų į tokią pat situaciją ir galvotų taip pat, kaip ir aš, ką aš jai ar jam 

pasakyčiau? 

 Kokį poveikį mano gerovei daro šių automatinių minčių laikymasis? Kokį poveikį galėtų turėti jų keitimas?  

   

Minčių registravimo lapas – Greenberg ir Padesky (1995) versija 

Situacija Nuotaika Automatinės mintys 

(vaizdiniai) 

Įrodymai, 

pagrindžiantys 

šią mintį 

Įrodymai, prieštaraujantys 

šiai minčiai 

Kas buvo kartu 

su jumis? 

Ką jūs darėte? 

Kada tai įvyko? 

Kur jūs buvote? 

Apibūdinkite 

kiekvieną 

emociją vienu 

žodžiu. 

Įvertinkite 

kiekvienos 

emocijos 

intensyvumą 

(0-100 proc.). 

Kokia mintis kyla 

iškart prieš man 

pradedant taip 

jaustis? 

Ką tai sako apie 

mane? Apie mano 

gyvenimą? Apie 

mano ateitį? 

Jei tai būtų tiesa, kas 

blogiausio galėtų 

įvykti? 

Ką tai sako apie tai, 

kaip jaučiasi / galvoja 

kitas (-i) asmuo 

(asmenys)? 

Ką tai sako apie kitus 

žmones ar žmones 

bendrai? 

Kokie vaizdiniai ar 

prisiminimai kyla 

šioje situacijoje? 

Pažymėkite tas 

automatines 

mintis iš kairiau 

esančio stulpelio, 

kurioms ieškosite 

įrodymų. 

Kokie faktai 

patvirtina šią 

mintį / išvadą? 

(stenkitės vengti 

minčių skaitymo 

ir faktų 

interpretavimo) 

Užduokite sau klausimus iš 

pateiktos užuominų 

lentelės. Jie padės jums 

atmesti įrodymus, kurie 

prieštarauja jūsų mintims. 
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Mąstymo klaidos, su kuriomis galima dirbti konsultuojant klientus su PIN  

• Katastrofizavimas: Aš nesusitvarkysiu su savo emocijomis.  

• Minčių skaitymas: Jie mano, kad aš kvailė, -ys.  

• Ateities spėjimas: Žinau, kad man nepavyks.  

• Viskas arba nieko: Jeigu padariau klaidą, vadinasi, esu nevykėlė, -is.  

• Teigiamų dalykų nuvertinimas: Jie tai sako tik iš mandagumo. 

• Perdėti apibendrinimai: Visi žmonės turi PIN.  

• Suasmeninimas: Tik man taip gali atsitikti.  

     

Darbas su PIN skatinančiomis ir palaikančiomis mintimis  

„Karštos minties perdirbimas“ – Sustok-Pagalvok-Pasirink – metodika. Ją gali naudoti ir specialistai terapinės konsultacijos 

metu, tačiau tai gali būti ir klientų savarankiško darbo dalis.  

 

1. Atsisakymas veikti / Stabtelėjimas – Įsižeminimas / Dėmesio nukreipimas į kvėpavimą.  

2. Dėmesio nukreipimas į savo mąstymą.  

3. Minties įsisąmoninimas.  

a. Kokia mintis dabar mano galvoje? 

b. Kokias emocijas ši mintis man kelia?  

c. Kokį elgesį ši mintis (kartu su emocijomis) skatina?  

4. Minties analizė: 

a. Kokie įrodymai patvirtina šią mintį? 

b. Kokie įrodymai prieštarauja šiai minčiai? 

c. Kokios pasekmės manęs laukia, jeigu leisiu šiai minčiai valdyti savo elgesį ir sprendimus?  

d. Kokios mąstymo klaidos gali būti būdingos man šioje situacijoje ir šiuo metu?  

e. Kokių pasekmių šioje situacijoje norėčiau? 

f. Kokios alternatyvios mintys šioje situacijoje galėtų būti? 

g. Kokios alternatyvios mintys mane vestų prie norimų pasekmių?   

        

Kitos technikos naudojamos taikant KET 

Asmeninės prasmės supratimas 

– Terapeutas neturi daryti prielaidos, kad visiškai supranta kliento naudojamus terminus, nepaklausęs jų 

paaiškinimo. Terapeutas privalo tikslai suprasti, ką klientas turi omenyje, pvz., kai klientas naudoja 

tokius žodžius kaip „liūdnas“, „nerimastingas“, „kvailas“, „nevykėlis“ ar pan.  

Valdoma įžvalga (Sokrato klausimai) 

– Naudojant  klausimus, kaip antai „kas tada įvyktų?“, „ką tai jums reiškia?“, „ką tai sako apie jus?“, 

terapeutas gali ištirti, kokią reikšmę klientui turi tam tikri įvykiai, apžvelgti turimus įrodymus ir padėti 

suformuluoti realistiškas išvadas.  

Įrodymų apžvalga 
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– Vienas geriausių būdų pakeisti disfunkcinę mintį yra apžvelgti, kokie įrodymai ją patvirtina, o kokie – jai 

prieštarauja. Vėliau galima patikrinti, ar kiti alternatyvūs paaiškinimai galėtų geriau pritapti prie turimų 

faktų. Taip pat svarbu apžvelgti duomenų šaltinius, kliento išvadų pagrįstumą bei galbūt atrasti kitą, 

nepastebėtą informaciją.  

Kraštutinių teiginių keitimas 

– Apžvelgdamas tiesioginę idėjos prasmę ar jos tikrąją kraštutinę (dažniausiai klaidingą) prasmę, 

terapeutas dažnai gali padėti klientui pakeisti savo požiūrį į labiau subalansuotą ir „vidutinį“. Dėl šio 

pakitimo dažnai sumažėja ir emocinio atsako stiprumas. Ši technika dažnai pritaikoma, jei klientas 

naudoja tam tikrus specifinius žodžius, pvz., „niekada“, „visada“, „niekas“, „visi“ ir pan.  

Tikimybės įvertinimas 

–  Klientas dažnai susitelkia į pasekmę, kurios labiausiai bijo ir reaguoja taip, lyg ši pasekmė būtų 

neišvengiama. Tokiais atvejais naudinga įvertinti bauginančių įvykių tikimybę.  

Atsakomybės įvertinimas iš naujo („Pyrago“ technika) 

– Naudojama, jei dažnai pasitaiko tokie kliento teiginiai kaip, pvz., „tai yra mano kaltė“ (arba „tai yra jo/jos 

kaltė“). Nors taip būti gali, tačiau mažai tikėtina, kad vienas asmuo būtų visiškai atsakingas už viską, 

kas įvyksta konkrečioje situacijoje. Vieni klientai priskiria sau atsakomybę net už tuos įvykius, su kuriais 

jie beveik nėra susiję, tuo tarpu kiti visada kaltina kitus ir nepriima atsakomybės. Terapeutas gali padėti 

klientui geriau padalinti atsakomybę tarp visų situacijoje dalyvavusių asmenų. Tai galėtų sumažinti 

pyktį ar kaltės jausmą.  

Nepalankios padėties pavertimas pranašumu 

– Dažnai klientams yra lengviau atpažinti gyvenimo pokyčių trūkumus nei privalumus. Tokiems klientams 

didelį poveikį gali turėti teigiamų ir neigiamų įvykio aspektų tyrinėjimas. Tačiau svarbu atpažinti tik 

realistiškus teigiamus situacijos aspektus ir vengti perdėto optimizmo.  

Tiesioginis prieštaravimas 

– Nors dažniau yra naudojami Sokrato klausimai, kartais būtina tiesiogiai paprieštarauti klientui. 

Dažniausiai tai būtina tuomet, kai klientas yra suicidiškas ir terapeutas privalo tiesiogiai ir greitai 

pakeisti jo beviltiškumo jausmą. Tiesioginis prieštaravimas gali būti naudingas, kai klientas nenori ar 

negali aktyviai dalyvauti procese. Tačiau tai yra pakankamai pavojingas metodas, todėl stengiamasi 

įtraukti klientą į bendrą darbą, grįsti savo argumentus tiesioginiais duomenimis, o ne logika, 

filosofiniais principais ir kuo greičiau vėl grįžti prie valdomos įžvalgos metodo.  

Balsų eksternalizavimas (keitimasis vaidmenimis)  

– Geras būdas išmokti efektyviai reaguoti į disfunkcines mintis yra vaidmenų žaidimas, kurio metu 

terapeutas išreiškia kliento disfunkcines (neigiamas automatines) mintis, o klientas bando į jas 

sureaguoti adaptyviau (gebant prisitaikyti). Šis pratimas reikalauja, kad būtų nuodugniai aptarti būdai, 

kaip efektyviai reaguoti į tam tikras disfunkcines mintis. Gali būti naudinga, jei terapeutas iš pradžių 

suvaidintų „funkcinę“ dalį ir sureaguotų į disfunkcines mintis klientui stebint. Vėliau terapeutas gali 

pateikti klientui kelias jo disfunkcines mintis ir paprašyti į jas atsakyti. Geriausia pradėti nuo klientui 

lengviausių minčių.  
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Technikos, skirtos keisti mąstymo iškraipymus 

Šios technikos gali padėti keisti iškreiptą mąstymą ir automatines mintis. Jos taip pat yra ypač naudingos keičiant 

kliento tikėjimą tam tikro iškreipto mąstymo nauda ar teisingumu.  

 

Iškreipto mąstymo įvardinimas; 

Daugybei klientų yra naudinga įvardinti tam tikrą kognityvinį iškraipymą. Vien tai gali sumažinti šių minčių 

emocinį poveikį. Kai klientas supranta kiekvieną iškraipymą, jis gali stebėti „suasmeninimo“, „minčių skaitymo“, 

„viskas arba nieko“ pavyzdžius savo mąstyme.  

 

Dekatastrofizavimas / Pakartotinis katastrofos įvertinimas (angl. de-catastrophizing); 

Net itin mažai tikėtinas įvykis gali sukelti neigiamas emocijas, jei jo pasekmės yra itin bauginančios ar neigiamos 

(pvz., įsivaizduokite, kad jūsų gydytojas jums pasakytų: „yra tik 5 procentai, kad jums išsivystys smegenų auglys). 

Jei klientas reaguoja į pasekmę, nes, jo manymu, ji bus siaubinga, terapeutas gali padėti patikrinti, ar tikrai ši 

situacija gali turėti tokias katastrofiškas pasekmes. Galima užduoti klausimus, kaip antai: „Kas blogiausio gali 

įvykti?“, „Jei tai įvyks, ar jūsų gyvenimas bus reikšmingai kitoks po trijų mėnesių?“. Svarbu rimtai žvelgti į klientui 

baimę keliančias pasekmes ir būti jautriais, kad klientas nepasijustų žeminamas ar išjuoktas.  

Dichotominio mąstymo („viskas arba nieko“) keitimas; 

Kai klientas mąsto „viskas arba nieko“ būdu, gali padėti du metodai:  

Jei dichotominis mąstymas yra ne itin stiprus, gali padėti kontinuumo / skalės sudarymas. Šio proceso metu 

klientas įvertina emocijos intensyvumą ar minties pagrįstumą naudodamas pateiktą skalę su dviem 

kraštutinumais. Tai padeda klientui pastebėti „pilkus atspalvius“ ir sumažina dichotominį mąstymą.  

• Jei dichotominis mąstymas yra stipriai įsišaknijęs, naudojama galingesnė kontinuumo metodo forma. Iš 

pradžių patikslinama ar klientas mato problemą „viskas arba nieko“ terminais. Tada suformuluojamas 

kiekvieno kraštutinumo apibrėžimas kliento žodžiais. Tada kliento prašoma įvertinti save pagal kiekvieną iš 

šio apibrėžimo punktą. Taip nustatoma ar svarstoma problema iš tikrųjų turi tik du kraštutinumus.    

  

Vaizduote pagrįstos KET technikos 

Pakartojimas/repetavimas mintyse  

 Įsivaizduodamas įvykį, klientas gali vaizduotėje praktikuoti tam tikrą elgesį, nesusidurdamas su 

praktinėmis problemomis ar grėsmėmis, kurios realioje situacijoje kartais trukdo praktikuoti naują elgesį. 

Klientas kiek įmanoma ryškiau įsivaizduoja save tam tikroje situacijoje ir tada gali patyrinėti ir 

pasipraktikuoti galimus atsakus.  

Desensibilizacija ir „užtvindymo“ vaizduotėje pratimas 

 Sisteminės desensibilizacijos metu klientas palaipsniui įsivaizduoja vis daugiau nerimo keliančias 

situacijas. Klientas įsivaizduoja vieną situaciją daug kartų (kartais tuo pačiu metu atlikdamas relaksacijos 

technikas), kol jam ši situacija kelia mažiau nerimo. Tada jis įsivaizduoja daugiau nerimo keliančią 
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situaciją. Šis procesas tęsiamas, kol klientas jaučiasi patogiai įsivaizduodamas daugiausiai nerimo 

keliančią situaciją.  

 Užtvindymo vaizduotėje pratimas panašus, bet jo metu nenaudojamas hierarchinis situacijų pateikimas 

– klientas daug kartų įsivaizduoja daugiausiai nerimo keliančią situaciją tol, kol nerimas sumažėja.  

Įveika (angl. Coping) vaizduotėje 

 Galima sujungti desensibilizacijos ar užtvindymo vaizduotėje pratimus su pakartojimu mintyse. Klientas 

prašomas įsivaizduoti probleminę situaciją, įsivaizduoti, kad bauginančios problemos įvyko ir tada 

įsivaizduoti, kaip jis įveiktų nerimą ir kaip efektyviai įveiktų situaciją. Tai leidžia atskirti sąlyginį stimulą 

nuo nesąlyginio ir tuo pačiu metu lavinti įveikos įgūdžius.  

 Pratimo metu svarbu atsiminti, kad efektyvi įveika nebūtinai užtikrina sėkmę. Terapeutas ir klientas turi 

pasiruošti tiek sėkmei, tiek nesėkmei.  

 

Kognityvinės technikos, skirtos keisti ir kontroliuoti elgesį 

Savo veiksmų pasekmių numatymas 

 Kai kurie klientai probleminių situacijų metu elgiasi remdamiesi įpročiu, impulsyviai, nesugebėdami jose 

aiškiai mąstyti ir tiksliai numatyti savo veiksmų pasekmių. Pagalba klientui išsiaiškinant savo tikslus 

atsiradusiose probleminėse situacijose ir galimas įvairaus elgesio pasekmes gali padėti pasiekti elgesio 

pakitimų.  

Disonanso sukėlimas 

 Kai asmuo patiria prieštaravimą tarp savo minčių ir jausmų, jam kyla nerimas. Elgesys, jausmai ir įsitikinimai 

gali sukelti disonansą, kai jie prieštarauja asmeninėms, šeimos, kultūrinėms ar religinėms vertybėms. 

Terapeutas gali iškelti šį prieštaravimą ir padėti klientui jį adaptyviu būdu išspręsti.  

Privalumų ir trūkumų įvertinimas 

 Kliento prašoma sudaryti savo elgesio, įsitikinimų ar veiksmų privalumų ir trūkumų sąrašą. Taip pat prašoma 

surašyti galimas alternatyvas. Tai padeda klientui priimti adaptyvesnius sprendimus, pagerinti motyvaciją 

pokyčiams, atpažinti galimas kliūtis ir įgauti platesnį požiūrį.  

Instrukcijų sau mokymas (angl. self-instructional training) 

 Meichenbaum (1977) pabrėžė instrukcijų sau svarbą vaikų gebėjimui kontroliuoti savo impulsus ir elgesį. 

Instrukcijos gali labai padėti ir suaugusiems, ypač asmenims su impulsų kontrolės stoka.  

 Visų pirma terapeutas ir klientas sudaro instrukcijų sąrašą, kuriuo vadovaujantis gali būti pasiekiamas 

adaptyvus elgesys. Tada klientas pradeda garsiai kartoti šias instrukcijas sau. Su laiku klientas išmoksta 

vadovautis instrukcijomis, be poreikio jas sakyti garsiai. Galiausias jos tampa automatinės.  

Savęs motyvavimas 

 Motyvacijos stoka – dažna kliūtis terapijai. Ji gali būti dėl: 

 Įgūdžių tvarkytis su sunkumais trūkumo; 

 Valios problemų;  

 Emocijų (pykčio, nepasitenkinimo ir t. t.).  
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 Savęs motyvavimas – tai: 

 Tikslų įsisąmoninimas;  

 Vertybių įjungimas; 

 Aiškaus plano (kuriuo klientas tiki), kaip pasiekti tikslus, sudarymas; 

 Plano, kaip susitvarkysime su sunkumais, sudarymas 

 

Elgesio technikos viduriniame KET etape 

Elgesio technikos, skirtos mokyti(s) specifinių įgūdžių (ir tuo pačiu didinti galimybes rinktis elgesį iš daugiau 

galimybių). 

 

Elgesio technikos, skirtos keisti elgesį: 

Laipsniškos užduotys 

 Daugybė klientų jaučiasi prislėgti užduočių. Tokiais atvejais galima padėti klientui išskaidyti vieną didelę 

užduotį į mažesnius įveikiamus žingsnius. Toks laipsniškas pokytis gali padėti klientui pasiekti savo tikslo.  

 Tokie maži žingsniai gali pagerinti nuotaiką ir motyvaciją. Tačiau kai kuriems perfekcionistiškiems 

klientams gali būti sunku priimti mažus pasiekimus, todėl jiems yra būtina priminti, kad tai yra žingsniai 

link didesnio tikslo.  

Veiklos planavimas 

 Padeda pasiekti tikslą: 

 Tinkamai pasirengiant veiklai; 

 Suplanuojant laiko ir kitus resursus; 

 Pasirenkant prioritetus; 

 Paskyrus dėmesio galimybei, pasinaudoti išoriniais resursais; 

 Paskyrus laiko rekreacijai ir malonioms veikloms. 
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 Atkaklumo / tvirtabūdiškumo / asertyvumo (angl. Assertiveness) mokymai 

 Gerinant (socialinius) įgūdžius;  

 Keičiant asmens lūkesčius dėl kitų reakcijos į jo tvirtą poziciją. Klientas gali išbandyti tvirtai apginti savo 

poziciją ir stebėti to pasekmes.  

Elgesio pakartojimas  

 Socialinių įgūdžių gerinimas sesijoje, vaidmenų žaidimo būdu arba in vivo; 

 Kartojant pageidaujamą/funkcinį elgesį ir jį užtvirtinant. 

     

Elgesio technikos, skirtos keisti nuotaiką ar emocijas: 

 Veiklos planavimas. 

 Ekspozicija gyvai (kai tikslingai susiduriama su nerimą ar kitą stiprią emociją keliančia situacija ir, 

išbūnant situacijoje, emocija silpnėja). 

 Relaksacijos ir kvėpavimo pratimai 

 Įsisąmoninimu pagrįstos technikos. 

 Gėdos pratimai. 

 Elgesio technikos, skirtos siekti kognityvinių (mąstymo klaidų, disfunkcinių įsitikinimų) pokyčių, t. y. keisti 

mąstymą.  

 

Elgesio eksperimentai 

Vienas geriausių būdų pasiekti kognityvinį pokytį yra gauti įrodymus iš asmeninės patirties, prieštaraujančius 

tikrinamai minčiai ar įsitikinimui. Elgesio eksperimentų metu klientai sąmoningai patikrina savo pažinimą. Tai 

atliekama tiksliai apibrėžiant įsitikinimą ar lūkestį, kuris yra tikrinamas ir pateikiant jį taip, kad jį būtų galima 

patikrinti praktiškai. Pvz., gali būti tikrinama mintis  „Jeigu aš nepasinaudosiu internetu tam, kad suvaldyčiau 

savo stiprias emocijas ar „atsitraukčiau“ nuo skausmą keliančios realybės, diskomfortas didės ir didės iki 

katastrofos“.   

 

Elgesio eksperimentai yra itin naudingi, kai klientas su terapeutu sutinka loginiame lygmenyje, bet netiki tuo 

„viduje“. Terapeutui svarbu padėti klientui apžvelgti eksperimento rezultatus ir padaryti išvadas, kadangi klientai 

dažnai nesugeba padaryti norimų išvadų ar daro nelogiškas išvadas.  
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Norimo vaidmens terapija („taip, tarsi“ elgesys) 

Dažnai klientai, prieš keisdami savo elgesį, laukia, kol pasikeis jų emocijos ar įsitikinimai (pvz., bedarbis klientas 

planuoja pradėti ieškoti darbo, kai pradės tikėti, jog jam pasiseks). Tačiau tai retai būna efektyvu. Vietoje to, 

klientas yra prašomas elgtis taip, lyg jis jau jaustų norimą emociją ar tikėtų alternatyviu įsitikinimu. Tada klientas 

sutinka elgtis „taip, tarsi“ norimas jausmas ar įsitikinimas jau pasiekti.  

 

Vaidmenų keitimas (vaidmenų žaidimas) 

Kai kliento disfunkcinė reakcija remiasi nesupratimu ar klaidingu kito asmens požiūrio supratimu, gali būti 

naudinga pasikeisti vaidmenims. Tai gali būti atliekama:  

– žodžiu ar  

– vaizduotėje.  

Du galimi rezultatai: 

– Dažnai klientas įgauna naują, tikslingesnį kitokio požiūrio supratimą, kurį gali panaudoti 

reaguojant į automatinę mintį ir efektyviau bendraujant su šiuo asmeniu.  

– Klaidingas pažinimas lieka. Tokiais atvejais terapeutas gali atkreipti kliento dėmesį į neatitikimą 

tarp kliento vaidinimo ir tikrojo asmens elgesio. Tada kartu su juo terapeutas gali suformuluoti 

tikslingesnį kito asmens pozicijos supratimą / kitą supratimą.  

Biblioterapija 

Tinkamų knygų skaitymas / patikima informacija tarp terapijos sesijų gali būti labai naudingas tam tikriems 

klientams. 

 Knygos / informacija gali padėti įtvirtinti terapijoje padarytas išvadas bei pratęsti darbą savarankiškai.  

 Biblioterapija paprastai naudojama kaip gydymo dalis, o ne vietoje kitų intervencijų.  
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 Svarbu, kad terapeutas patikrintų, kaip klientas supranta medžiagą, pataisytų klaidingai suprastą 

informaciją ir padėtų įdiegti siūlomus pokyčius.  

     

Ekspozicija vaizduotėje (vaizduotėje sukuriamas baimę ir diskomfortą keliantis scenarijus ir įsivaizduojami visi 

labiausiai realybėje vengiami situacijos aspektai, siekiant, kad įvyks adaptacija ir emocijos savireguliacija, dėl ko 

diskomfortas sumažėja) 

 Katastrofinio scenarijaus „užbaigimas“ iki galo (raštu arba žodžiu). 

 Nieko nenutylėti! (būtina įtraukti „baisiausius“ aspektus). 

 Gali būti kalbama ir pasakojama garsiai.  

     

Laipsniška in Vivo ekspozicija (realybėje laipsniškai einama į baimę keliančią situaciją): 4 auksinės taisyklės  

 Pakankamai ilgai; 

 Pakankamai dažnai; 

 Reikiamose situacijose; 

 Galiausiai – savarankiškai. 

     

 

Baigiamasis KET terapijos etapas 
Baigiamajame KET etape gali būti tvarkomasi su kliūtimis terapijoje, vykdoma atkryčio prevencija, keičiami įsitikinimai  ir 

terapija baigiama kai klientas tampa savo paties terapeutu. Konspektyvia forma naudodami darbalapius apibūdinsime šias 

baigiamojo KET etapo dalis.  

 

Kaip tvarkytis su kliūtimis terapijoje  

Norint įveikti galimas kliūtis, visų pirma, reikia kartu su klientu atpažinti galimas priežastis, kodėl: 

– klientas neatlieka veiklos plano užduočių,  

– intervencijos neveikia arba veikia priešingai,  

– įvyksta probleminės kliento reakcijos.  

 

Tada terapeutas gali panaudoti valdomos įžvalgos metodą ir atrasti automatines mintis, kurios galėjo trukdyti. Tai supratus 

galima iškelti paprastą problemos sprendimą arba atverti svarbias, dar nepastebėtas problemas.  

 

Naudodamas „nesėkmes“ kaip būdus atrasti svarbias problemas, terapeutas gali papildyti arba pakeisti atvejo formulavimą 

ir gydymo planą bei parinkti efektyvesnes intervencijas. 
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 Įsitikinimų keitimas  

 Kai yra suformuluotas alternatyvus įsitikinimas, jis turi būti perkeltas į kliento kasdieninį gyvenimą. Šiam 

tikslui gali būti panaudoti elgesio eksperimentai. Jie gali būti itin naudingi tikrinant naują schemą.  

 Kitas metodas, galintis padidinti kliento tikėjimą alternatyvia schema, yra patvirtinančių duomenų 

registravimo lapas. Tai yra tiesiog lapas, kuriame klientas užrašo bet kokius pastebėtus įrodymus, kurie 

patvirtina naują įsitikinimą.  

 Dar viena naudinga technika, padedanti klientui nustoti laikytis ekstremalaus požiūrio, yra kontinuumo 

metodas. Terapeutas kartu su klientu gali sudaryti beveik bet kokios savybės, aktyvuojančios „viską arba 

nieko“ mąstymą, kontinuumą. Pavyzdžiui, su kliente, tikinčia, kad kiti žmonės niekada jos nepriims, 

galima sudaryti tokį kontinuumą: 
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Atkryčio prevencijai padeda šis, žemiau pateiktas darbalapis.   

 

        

Norintys daugiau įsigilinti į KET, motyvuojančio pokalbio ir kitų terapijų naudojimą esant probleminiam elgesiui, gali 

papildomai studijuoti šią knygą: Keith Morgen. Substance Use Disorders and Addictions, SAGE, 2016.     
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8.5. Pagalba remiantis Priėmimo ir įsipareigojimo terapijos (ACT) principais 

Priėmimo ir įsipareigojimo terapija (angl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT, paprastai tariama kaip 

angliškas žodis „veiksmas“) yra psichoterapijos forma, taip pat klinikinės elgesio analizės atšaka.  

 

Tai empiriškai pagrįsta psichologinė intervencija, kurios metu naudojamos priėmimo ir sąmoningumo strategijos 

kartu su įsipareigojimo ir elgesio keitimo strategijomis, siekiant padidinti psichologinį lankstumą.  

 

Metodiką sukūrė Steven C. Hayes su bendraautoriais. ACT tikslas nėra pašalinti sunkius jausmus, veikiau būti su 

tuo, ką duoda gyvenimas, ir „judėti link vertybėmis grįsto elgesio“.  Priėmimo ir įsipareigojimo terapija kviečia 

žmones atsiverti nemaloniems jausmams, išmokti į juos nereaguoti per stipriai, nevengti diskomforto situacijų ir 

siekti vertybinių tikslų (Hayes, 2012).  

 

Šios terapijos rūšies efektyvumas atsiskleidė ir keičiant probleminį elgesį, taip pat ir esant priklausomybėms, nors 

tolimesnių tyrimų poreikis yra didelis.  

 

Priėmimo ir įsipareigojimo terapijos (ACT) terminas reiškia: a) priėmimą tų išorinių ir vidinių (mintys, emocijos / 

jausmai, kūno pojūčiai) veiksnių, kurių  mes negalime kontroliuoti ir b) įsipareigojimą ir pasiryžimą keisti tuos 

dalykus, kuriuos norime ir galime keisti ir tai daryti ryžtingai, net ir susiduriant su sunkumais, skausmu ar 

diskomfortu.  

 

Taigi, pagrindinis ACT tikslas yra padėti žmogui / sau nuolat kurti prasmingą, turiningą, suteikiantį pilnatvę ir 

įdomų gyvenimą, priimant neišvengiamus gyvenimo netobulumus (iššūkius, kliūtis, skausmą, diskomfortą). 

 

ACT praktinius pagrindus sudaro: a) įsisąmoninimo psichologijos praktikos, b) priėmimas (tai gavimas to, kas yra 

siūloma), c) įsipareigojimas ir pasiryžimas (tikslas – ne pasijausti geriau, bet gyventi gyvą gyvenimą (žodis 

„gyvenimas“ – nuo žodžio „gyvas“, o tai reiškia mirtingas ir su skausmu...)), vertybėmis grįsto gyvenimo siekimas.  

 

Pradžioje galima inventorizuoti savo kentėjimą atsakant į klausimus: „Kokie yra mano sunkumai, skausmai ir 

diskomfortai?“, „Kiek laiko juos turiu?“, „Ką dariau elgdamasis disfunkciškai?“, „Kiek resursų tam sueikvojau?“, 

„Kokie tokio elgesio rezultatai?“ Vienas svarbiausių Priėmimo ir įsipareigojimo metodologijos komponentų –  

pagalba klientams įsisąmoninant bene tvariausią savo asmenybės dalį – vertybes. Svarbu pabrėžti, kad žmonių 

įsitikinimai – tvaru, tačiau vertybėmis grįsti įsitikinimai ir taisyklės – dar tvariau.  

 

Vertybės yra tai, ką darome, kai niekas nežino ir tai, ką darome, net jeigu patiriame neigiamas pasekmes. 

Vertybės yra tai, ką darome, o ne tai, ką teigiame. Vertybės turėtų būti mūsų laisvas pasirinkimas. Vertybės 

formuoja vidinę motyvaciją. Jas suprasti gali padėti klausimai: 

 Kas man yra iš tiesų labai svarbu? 

 Kas man suteikia pasitenkinimo? 

mailto:info@e-etika.lt
https://libgen.is/search.php?req=Steven+C.+Hayes+PhD&column=author


- 116   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

 Kas mane motyvuoja? 

 Ko aš iš tikrųjų noriu? 

 Ką aš mėgstu veikti? 

 Kam esu pasirengęs skirti savo gyvenimą? 

 Kokias savybes vertinu kituose? 

 Kas man sukelia pyktį ar erzina? (Tai, kas priešinga vertybėms).  

 

Teikiant pagalbą klientams / pacientams naudojantis šia metodika, vertybėmis grįsto gyvenimo siekimas priešpastatomas 

probleminiam elgesiui ir jo pasekmėms. Tai ypač tinka dirbant su PIN, nes PIN labai sutrikdo kasdienį žmogaus gyvenimą, 

santykius, profesinę veiklą ir užkerta kelią galimybėms siekti vertybinių tikslų.  

Šios programos rėmuose užtenka pasinaudoti aukščiau pateiktais klausimais užduodant juos klientui arba sau ir taip 

priešpastatant probleminiam elgesio naudojimui labai svarbius vertybinius tikslus.    
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8.6. Atkryčio prevencijos metodikos dirbant su PIN  

Atkrytis yra simptomų ir / ar probleminio elgesio pasikartojimas, kai dėl buvusių pastangų tie simptomai ir / ar probleminis 

elgesys buvo išnykę arba reikšmingai sumažėję. Atkryčio prevencija yra kognityvinių ir elgesio priemonių, skirtų sumažinti 

atkryčio riziką ir jo sunkumą, rinkinys / strategija / sistema.  

Atkryčio prevencija apima „paslydimo“ [angl. lapse] prevenciją, išlaikant norimą sveiką / funkcionalų elgesį ir „paslydimo“ 

suvaldymą (jeigu „paslydimas“ įvyksta tam, klientas skatinamas nesugrįžti prie disfunkcinio elgesio, o toliau dėti 

pastangas sveikti).     

Atkryčio prevenciją sudaro  šios pagrindinės strategijos:  

1. Kognityviniai ir elgesio metodai, skirti stiprinti kontrolę ir mažinti potraukį PIN, skatinti susilaikymą bei analizuoti ir 

vertinti buvusius atkryčius, kad galima būtų jų išvengti ateityje;  

2. Socialinių, aplinkos, emocinių, kognityvinių faktorių bei antecedentų mažinimas;  

3. Gyvenimo būdo keitimas.  

 

Siekiant padėti asmeniui, pasižyminčiam PIN, labai svarbi pagalbos dalis yra atkryčio prevencija. Todėl KET skiria daug 

dėmesio atkrytį skatinančių procesų analizei ir prevencinių priemonių kūrimui.  KET modeliai, apibūdinantys atkryčio 

vystymosi procesą, pateikti žemiau esančiame paveikslėlyje.  

 

Absoliuti dauguma lėtinių ligų, reikalaujančių ilgalaikio gydymo ir priežiūros, turi atkryčio riziką. Atkrytis yra ligos 

simptomų pasikartojimas po tam tikrą laiką trukusio palengvėjimo arba net simptomų išnykimo (remisijos). Ne išimtis yra 

ir psichikos, elgesio sutrikimai, ypač probleminis elgesys ir priklausomybės. Daugelis tyrimų rodo, kad net gavus 

struktūrinę terapijos programą, apie 40-60 proc. priklausomybes turinčių asmenų patiria atkrytį1.  

 

 
1 Publikacija: Can addiction be treated successfully? US National Institutes of Health / National Institute on Drug Abuse, NIDA. 

https://nida.nih.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/treatment-recovery  
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Tačiau, klinikinė patirtis rodo, kad savarankiški bandymai nutraukti probleminį elgesį, ypač jam įsigalėjus, atkryčiu baigias i 

dažniausiai. Todėl dirbant su probleminiu elgesiu pasižyminčiais asmenimis arba ieškant savipagalbos priemonių, būtina 

iš anksto ruoštis atkryčiui ir imtis priemonių jo prevencijai.   

Atkryčio prevencija (AP) yra kognityvinis ir elgsenos metodas, kuriuo siekiama nustatyti ir užkirsti kelią didelės rizikos 

atkryčiui, visų pirma naudojant dvi strategijas: 

1) atpažinti riziką atkryčiui keliančias situacijas, kuriose gali padidėti impulsai probleminiam elgesiui ar svarbūs 

artėjantį atkrytį identifikuojantys simptomai; 

2) turėti iš anksto parengtą atkryčio prevencijos planą, apimantį aiškius žingsnius ir priemones, kurių reikia imtis 

numatant didelę atkryčio riziką.  

Šiuo metu vis geriau suprantama, kad esant PIN, taip pat kaip ir priklausomybių atveju, atkryčio prevencijos priemonės yra 

būtinos (Hennemann et al, 2018).  

Šiame skyrelyje pateiksime atkryčio prevencijos priemones, kurios gali padėti ir specialistams ir patiems paslaugos 

vartotojams, asmenims, pasižymintiems PIN.  

Atkryčio prevencijos strategija 
 

Norint išvengti atkryčio labai svarbu, kad klientai žinotų, jog atkrytis kartais būna ir kad galima jo riziką sumažinti, o vis tiek 

jam atsiradus su tuo susitvarkyti. Verta vadovautis principu „Forewarned is forearmed“ – „Jeigu esi perspėtas iš anksto, esi 

apsiginklavęs iš anksto“.  

Klientų žinios bei įgūdžiai veiksmingai kontroliuojant simptomus padidina pasitikėjimo savimi / terapija / intervencijomis 

jausmą ir skatina pozityvius veiksmus susidūrus su atkryčio iššūkiu.  

 

Terapijoje kuo anksčiau svarbu pabrėžti kliento / paciento bendradarbiavimą ir aktyvumą, taip pat kartu su juo išsikelti tikslą, 

kad pats klientas taptų sau terapeutas. Jau nuo pradžios reikėtų ruoštis terapijos nutraukimui ir įvertinti atkryčio riziką bei 

imtis priemonių jai mažinti.  

 

Terapijos eigoje kartu su klientu / pacientu reikėtų nuolat apžvelgti terapijos progresą, siekti, kad terapijos progresas skatintų 

paciento pasitikėjimą savo jėgomis ir realias galimybes susitvarkyti su iššūkiais. Verta reguliariai įsisąmoninti, ko išmokome 

ir kaip tai galima panaudoti ir generalizuoti – mokytis įgūdžius taikyti kuo bendresniame kontekste. Be to, reikia skatinti ne 

tik kliento aktyvumą sesijos metu, bet ir aktyvumą atliekant veiklos plano užduotis bei darbo tarp sesijų reikšmę.  

 

Terapijos pabaigoje siekiant atkryčio prevencijos reikia: a) dirbti su įsitikinimais / schemomis, gyvenimo būdą keisti į 

funkcionalesnį, b) identifikuoti ankstyvus perspėjimo ženklus bei įsisąmoninti didelės rizikos situacijas, c) sukurti greito 

reagavimo planą, d) turėti galimų išorinės pagalbos resursų sąrašą, e) terapiją baigti retinant sesijas, f) turėti palaikomąsias 

sesijas.  

     

Atkryčio prevenciją reikėtų įtraukti į pagalbos klientams struktūrą planuojant sesijas, ypač prieš suplanuotą terapijos 

pabaigą. Sesijose prieš terapijos pabaigą rekomenduojama:   

 Apžvelgti įgautas žinias, įgūdžius ir progresą. Aptarti, kaip šį turtą galima panaudoti kuo daugiau ir plačiau;  

 Identifikuoti „perspėjančius“ ženklus, nusistatyti jų monitoravimo sistemą ir veikimo planą;  
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 Pasiruošti didelės rizikos situacijoms (naudoti vaidmenų žaidimus). 

 

Palaikančiųjų / pastiprinančiųjų sesijų metu rekomenduojama:  

 Pagrįsti jų reikalingumą ir gauti grįžtamąjį ryšį iš paciento; 

 Nusistatyti susitikimo laiką iš anksto; 

 Sesijos metu užimti pasyvesnę (konsultanto) poziciją; 

 Stengtis žiūrėti į problemą kaip į iššūkį, su kuriuo galima susitvarkyti panaudojant gautas žinias ir įgūdžius; 

 Įtraukti pacientą į sesijos turinio planavimą; 

 Parodyti, kaip galima tvarkytis su sunkumais atitinkamai reaguojant į tokius, kurie atsiranda sesijoje. 

 

Sesijose, jeigu vis dėlto atkrytis įvyksta:  

 Pabandykite padėti pacientui teisingai suprasti atkryčio atsiradimą naudojant KET modelį; 

 Įsisąmoninkite atkryčio reikšmę pacientui ir jo nuostatas ligos / gydymo / savęs atžvilgiu; 

 Sukurkite aiškią tvarkymosi su atkryčiu strategiją ir tuoj pat pradėkite ją įgyvendinti; 

 Pasirinkite jau turimas žinias ir įgūdžius (kartais jau seniai nenaudotus), kuriuos galite tuoj pat pritaikyti;  

 Išgaukite iš paciento bendradarbiavimo įsipareigojimą ir pasirengimą su kuo didesne išmintimi tvarkytis su 

iššūkiu.  

 

Atkryčio prevencijos plano sudarymas 
 

Pasirinkite klientą / pacientą iš savo praktikos / save / pažįstamą asmenį, kuriam būtų reikalingas atkryčio prevencijos 

planas ir sudarykite jį naudodami kuo daugiau šių elementų:  

 Gyvenimo būdo pakeitimai, siekiant sumažinti atkryčio riziką; 

 KET metodikų, galinčių užkirsti kelią depresijos / nerimo sutrikimo atkryčiui repeticijos;  

 Ankstyvųjų pranašiškų ženklų sąrašo sudarymas; 

 Greito reagavimo plano sudarymas; 

 Išorinės pagalbos gavimas. 

 

Atkryčio prevencijos planai turi apimti:  

 KET gautų žinių ir įgūdžių stiprinimą ir repetavimą;  

 gyvenimo būdo pokyčių planavimą ir įgyvendinimą;  

 ankstyvą reagavimą į iššūkius; 

 esant sunkesniems susirgimams, dažnai tinkamiausia strategija – naudoti gydymą vaistais + KET. KET padeda 

tinkamai naudoti medikamentus ir gali būti su jais derinama.  

 

Dirbant su probleminiu elgesiu svarbu žinoti, kad:   

 Pacientų mokymas apie atkrytį ir jų pasiruošimo galimam atkryčiui didinimas mažina jo riziką; 

 KET yra puikus atkryčio prevencijos metodas; 

 Kuo mažiau lieka simptomų po gydymo, tuo atkryčio rizika mažesnė, todėl svarbu kuo kruopščiau užbaigti 

gydymą; 

 KET atkryčio prevencijos modelis žiūri į pacientus kaip į besimokančius tapti savo pačių terapeutais; 
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 Viena iš svarbiausių atkryčio prevencijos strategijų – susikurti „ženklų-pranašų“ stebėjimo sistemą, kita – greito, 

aiškaus reagavimo plano turėjimas.     

 

Apie ASMENINĘ ATKRYČIO PREVENCIJĄ plačiau rašoma to paties pavadinimo skyrelyje čia. 

 

8.7. Galimos pagalbos, esant PIN, kurso, remiantis KET, plano metmenys  
 

Žemiau lentelėje pateikiamas demonstracinis terapijos  kursas (2-6 mėnesiai ir ilgiau), sudarytas iš trijų etapų:  

1. Motyvacijos stiprinimo etapas (1 savaitė);  

2. Aktyvios terapijos etapas (4-8 savaitės, konsultacijos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę); 

3. Palaikomojo gydymo etapas (4-12 savaičių, ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites). 

 

Galimos pagalbos, esant PIN, kurso, remiantis KET, plano metmenys  

1. Motyvacijos stiprinimo etapas. Jį sudaro pradinė konsultacija su klientu / pacientu bei (esant galimybei) jo artimaisiais. 

Pirmosios konsultacijos tikslai yra: informacijos surinkimas, diagnozės nustatymas, terapijos plano sudarymas.  

 

Pirminės konsultacijos metu svarbu:  

 Išsiaiškinti, kas paskatino ateiti į terapiją, nes tai padeda numatyti kliento motyvaciją ir susidaryti pradinę 

nuomonę apie kliento aplinką (santykius šeimoje);  

 Pradinis ligos ir gyvenimo objektyvios ir subjektyvios anamnezės surinkimas; 

 Paties kliento savo problemos vertinimas;  

 Paties kliento mintys apie terapiją; 

 Kliento mintys apie galimus terapijos rezultatus; 

 Vertinant kliento skundus jau galima identifikuoti kliento disfunkcinius įsitikinimus (pvz., gali būti kliento 

išsireiškimai pvz., „mano silpnavališkumas“, „mano nesėkmingas gyvenimas“);  

 Naudoti motyvuojančio pokalbio principus ir metodikas. 

 

2. Aktyvios terapijos etapas. Prasideda po psichoterapinio kontrakto sudarymo.  

                Tikslai:  

 Paciento adekvataus suvokimo apie savo sutrikimą formavimas;   

 Probleminio elgesio suvokimas, jo ryšys su disfunkciniais įsitikinimais, emocine būsena;  

 Savikontrolės įgūdžių mokymasis, efektyvių įveikos strategijų, kovojant su impulsyvumu / azartu / įpročiais  

mokymasis, jų išbandymas praktikoje; 

 Probleminių šeimos / artimųjų santykių koregavimas, pagalba kuriant adekvačią kliento sveikimui atmosferą 

kliento aplinkoje;  

 Darbas su artimaisiais, artimųjų supažindinimas su probleminiu elgesiu, jo įveikos būdais bei jų palaikymas.  

Metodikos: 

 Įsisąmoninimo metodikų naudojimas; 

 Motyvuojančio pokalbio principų naudojimas;  
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 Savo priklausomybės istorijos rašymas; 

 „Dienoraščio“ pildymas fiksuojant su PIN susijusį elgesį, kokiu būdu buvo elgtasi, kiek laiko praleista internete. 

 

Automatinių minčių lapo pildymas padeda išsiaiškinti tipines situacijas, provokuojančias patologinį ar neadaptyvų 

(negebantį prisitaikyti) kliento elgesį, jų individualią reikšmę pacientui.   

 

Psichoterapijos metu identifikuojamos disfunkcinės automatinės mintys ir įsitikinimai yra modifikuojami. Tam naudojami 

„Sokrato klausimai“, minčių registravimo blankai, įrodymų patvirtinimas – „už ir prieš“ technika (pateikta minčių registravimo 

lape), alternatyvų paieška, kognityvinių klaidų stebėjimas.  

 

Kitos intervencijos / metodikos:  

 Desensitizacija vaizduotėje ir in vivo. Ekspozicijos vaizduotėje ar realiose situacijose su vis stiprėjančiais trigeriais.  

 Sensibilizavimas vaizduotėje. „Užtvindymas“ negatyviomis pasekmėmis išliekant destruktyviam elgesiui. Kiekvieną 

kartą kilus minčiai apie PIN, klientui siūloma įsivaizduoti galimas baisiausias to pasekmes.   

 

Emocijų reguliavimas naudojant relaksacines technikas, mindfulness, saviįtaigą. 

Elgesio technikos: „elgesio repeticijos“, vaidmenų žaidimai (pvz.: tvirtabūdiškas pasakymas „ne“ atitinkamose situacijose), 

įveikos kortelės, dėmesio atitraukimo technikos.  

 

3.Palaikomojo gydymo etapas. Sesijos 1-2 kartus per mėnesį. Šiame etape klientas skatinamas brandžiai įsisąmoninti savo 

mąstymo-jautimosi-elgesio algoritmą, atlikti situacinę analizę ir naudotis atkryčio prevencinėmis priemonėmis.  

 

Nuo automatinių minčių analizės pereinama prie suvokimo apie savo kognityvines schemas ir strategijas. Siekiama kuo 

stabilesnio elgesio pokyčio (remisijos). Klientui padedama pritaikyti savo gyvenimą prie PIN atsisakymo.  

 

Klientas mokomas savistabos, emocijų perdirbimo (įsisąmoninimo, priėmimo ir keitimo). Jis mokosi naujų elgesio būdų, 

ieško adaptyvių įveikos strategijų ir jas tobulina. Taip šiame etape kaupiama teigiama patirtis, atsisakant PIN tose 

situacijose, kuriose anksčiau PIN patirdavo.  

 

Edukacinė medžiaga asmenims, pasižymintiems PIN, padedanti siekti sveikimo  

 

Svarbiausi patarimai, siekiant gyventi be PIN  
 

Pergalės ateina pasiruošusiems, todėl verta žinoti, kad:   

 Deja, daugelis psichikos sutrikimų pasižymi atkryčio tikimybe, tačiau, laimei, jo riziką galima stipriai sumažinti, o į 

atkrytį tinkamai reaguojant – susitvarkyti; 

 KET ir su ja susijusios metodikos yra labai veiksmingos, tik reikia pasinaudoti jų galimybėmis. Šias žinias ir įgūdžius 

galima naudoti dviem būdais: 

○ Sumažinti ar pašalinti simptomus.  
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■ Labai svarbu yra žinoti, kokie požymiai rodo, kad galimai vystosi atkrytis ir kaip reaguoti juos 

pastebėjus. 

○ Verta iš anksto įvertinti, kokie gyvenimo realijų pokyčiai gali skatinti atkrytį ir jiems pasiruošti. 

 

Bendradarbiaukime su specialistais, naudokimės jų nurodymais ne tik vartodami medikamentinį gydymą, bet ir keisdami 

gydymą ar psichologines savo reakcijas.  

 

 

 Atkryčio prevencijos planas  

 

Mano artimieji tikslai yra  

Mano tolimesni tikslai yra   

Pokyčių noriu todėl, kad   

Mane motyvuoja   

Iššūkiai, su kuriais galiu susidurti  

Požymiai, kurie gali rodyti aukštą atkryčio riziką  

Aš jau moku (tvarkymosi su iššūkiais būdai)  

Kokių priemonių imsiuosi, kad išvengčiau atkryčio  

Mano pasirūpinimo savimi būdai yra   

Žmonės, kurie man gali padėti  

Pirmas dalykas, ką padarysiu iškilus problemai  

Esu dėkinga(s) už  
 

  

Plačiau apie tai, kas padeda įveikti probleminį elgesį, rašoma skyriuje apie PIN prevenciją (žr. skyrelį Probleminio elgesio 

įveikos įgūdžiai – kiekvienam.) Ten pat rasite ir informaciją atkryčio prevencijos tema, skirtą asmenims, pasižymintiems 

PIN.  

 

Besidomintiems giliau.  

Norintiems sužinoti daugiau ir toliau gilintis į šią temą, rekomenduotinos šios knygos:    

- G. Alan Marlatt, Dennis M. Donovan. Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors, 

2nd Ed. 2005  

- Sarah Bowen, Neha Chawla, G. Alan Marlatt. Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors: A Clinician's 

Guide. 2010 

- Nick Turner, Phil Welches, Sandra Conti. Mindfulness-Based Sobriety: A Clinician’s Treatment Guide for Addiction Recovery 

Using Relapse Prevention Therapy, Acceptance and Commitment Therapy, and Motivational Interviewing. 2014 

- Katie A. Witkiewitz, G. Alan Marlatt. Therapist's Guide to Evidence-Based Relapse Prevention (Practical Resources for the 

Mental Health Professional) (Practical Resources for the Mental Health Professional). 2007 

8.8. Literatūros šaltiniai (skyrius INTERVENCIJOS suaugusiems asmenims su PIN) 

Naudota ir rekomenduojama: (papildomai prie išvardintų tekste šaltinių) 

mailto:info@e-etika.lt
http://library.lol/main/9F47E05EB47AB90EEEEF9152E8FB8D75
http://library.lol/main/9F47E05EB47AB90EEEEF9152E8FB8D75
http://library.lol/main/436F72B1678624B34010C74DBF57018F
http://library.lol/main/436F72B1678624B34010C74DBF57018F
http://library.lol/main/BD8FA2563546832C21857743A55262A5
http://library.lol/main/BD8FA2563546832C21857743A55262A5
http://library.lol/main/AE33D8CE4D5BF8B73B975509E7BD2A63
http://library.lol/main/AE33D8CE4D5BF8B73B975509E7BD2A63


- 123   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

1. Aboujadoude, E. (2010).  Problematic Internet use: an overview. World Psychiatry. 2010 Jun; 9(2): 85–90. doi: 

10.1002/j.2051-5545.2010.tb00278.x.  

2. Billieux, J., Van der Linden, M. (2012). Problematic Use of the Internet and Self-Regulation: A Review of 

the Initial Studies, March 2012The Open Addiction Journal 5(S1): 24-29. 

doi:10.2174/1874941001205010024. https://www.researchgate.net/publication/261878329_ 

 Problematic_Use_of_the_Internet_and_Self-Regulation_A_Review_of_the_Initial_Studies   

3. Burkauskas J. et al. (2022). Prevalence of Problematic Internet Use during the COVID-19 Pandemic June, 

2022. Current Opinion in Behavioral Sciences. 

4. Burkauskas, J. et al. (2020). Psychometric Properties of the Nine-Item Problematic Internet Use 

Questionnaire (PIUQ-9) in a Lithuanian Sample of Students Front Psychiatry. 2020 Nov 12;11:565769.  

doi: 10.3389/fpsyt.2020.565769. eCollection 2020. 

5. Burkauskas, J., Gecaite-Stonciene, J., Demetrovics, Z., Griffiths, M. D., & Király, O. (2022). Prevalence of 

Problematic Internet Use during the COVID-19 Pandemic. Current Opinion in Behavioral Sciences, 101179.   

6. Burkauskas, J., Király, O., Demetrovics, Z., Podlipskyte, A., & Steibliene, V. (2020). Psychometric Properties of the 

Nine-Item Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ-9) in a Lithuanian Sample of Students. Front 

Psychiatry, 11, 1279.   

7. DuFrene, T., & Wilson, K. (2012). The wisdom to know the difference: An acceptance and commitment therapy 

workbook for overcoming substance abuse: New Harbinger Publications.  

8. Frost, H., Campbell, P., Maxwell, M., O’Carroll, R. E., Dombrowski, S. U., Williams, B., . . . Pollock, A. (2018). 

Effectiveness of motivational interviewing on adult behaviour change in health and social care settings: a 

systematic review of reviews. PLoS One, 13(10), e0204890.   

9. Garland, E. L., Howard, M. O. (2018). Mindfulness-based treatment of addiction: current state of the field 

and envisioning the next wave of research, Addiction Science & Clinical Practice Volume, Article number: 

14 (2018)]. 

10. Gjoneska, B., Potenza, M. N., Jones, J., Corazza, O., Hall, N., Sales, C. M. D., . . . Demetrovics, Z. (2022). 

Problematic use of the internet during the COVID-19 pandemic: Good practices and mental health 

recommendations. Comprehensive Psychiatry, 112, 152279. doi:https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2021.152279  

11. Glasner-Edwards, S. (2015). The Addiction recovery skills workbook. Changing Addictive Behaviors Using 

CBT, Mindfulness and Motivational Interviewing Techniques. New Harbinger Publications. 

12. Groot, F., Morrens, M., Dom, G. Acceptance and commitment therapy (ACT) and addiction: a literature 

review.  Tijdschr Psychiatr. 2014;56(9):577-85. PMID: 25222094, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25222094/  

13. Hayes S., C.,  Levin, M. A. (2012). Mindfulness and Acceptance for Addictive Behaviors: Applying 

Contextual CBT to Substance Abuse and Behavioral Addictions [1 ed.] 

14. Young, K. S., Nabuco de Abreu, C. (eds.) (2011). Internet Addiction. A handbook and Guide to Evaluation 

and Treatment. Wiley.  

mailto:info@e-etika.lt
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=ABOUJAOUDE%20E%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2911081/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2911081/
https://doi.org/10.1002%2Fj.2051-5545.2010.tb00278.x
https://www.researchgate.net/publication/261878329_
https://www.researchgate.net/publication/261878329_
https://www.researchgate.net/publication/261878329_
https://www.researchgate.net/journal/Current-Opinion-in-Behavioral-Sciences-2352-1546
https://www.researchgate.net/journal/Current-Opinion-in-Behavioral-Sciences-2352-1546
https://ascpjournal.biomedcentral.com/
https://ascpjournal.biomedcentral.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25222094/
https://libgen.is/search.php?req=Steven+C.+Hayes+PhD&column=author
https://libgen.is/search.php?req=+Michael+Levin+MA&column=author
https://libgen.is/book/index.php?md5=DC30CFC5AA8FA8FD04880B8EC8C3D928
https://libgen.is/book/index.php?md5=DC30CFC5AA8FA8FD04880B8EC8C3D928
https://libgen.is/book/index.php?md5=DC30CFC5AA8FA8FD04880B8EC8C3D928


- 124   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

15. Kabat‐Zinn J. (2003). Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future. Clinical 

Psychology: Science and Practice. 10 (2): 144–156. doi:10.1093/clipsy.bpg016. https://cdn.shopify.com/ 

s/files/1/0250/0853/files/cpsp_paper_2003_ffad3d83-aea9-4eea-b33d-2d34a1c21d8e.pdf?60. 

16. Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain 

and illness. New York: Delacorte. 

17. Király, O. (2020). Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus 

guidance Compr Psychiatry. 2020 Jul; 100: 152180. Published online 2020 May 12. doi: 

10.1016/j.comppsych.2020.152180 

18. Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality (3rd ed.). Delhi, India: Pearson Education).Groot, F., 

Morrens, M., Dom, G. Acceptance and commitment therapy (ACT) and addiction: a literature review.  

Tijdschr Psychiatr. 2014;56(9):577-85. PMID: 25222094 

19. Miller, W. R. & Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing: Preparing People to Change Addictive 

Behaviour (2nd edn ) Guilford Press, 2002. 

20. Mitcheson, L. et al. (2010). Applied Cognitive and behavioral Approaches to the Treatment of Addiction. 

A Practical Treatment Guide. Wiley-Blackwell. 

21. Perkinson, R. R. et al. (2014). The Addiction Treatment Planner. 5th edition. Wiley. 

22. Problematic internet use: A scoping review – longitudinal research on a contemporary social problem, 

2006–2017. 

23. Severin Hennemann, S. , Farnsteiner, S., Sander, L. Internet- and mobile-based aftercare and relapse prevention 

in mental disorders: A systematic review and recommendations for Internet Interventions Volume 14, December 

2018, Pages 1-1.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782918300472#!  

24. Spada M. M.1 (2013). An overview of problematic internet use, 2014 Jan; 39(1):3-6. doi:10.1016/j.addbeh. 

2013.09.007. Epub 2013 Oct 2. An overview of problematic internet use - PubMed (nih.gov). 

West R. (2006). Theory of Addiction. Oxford, England: Blackwells, 2006.  

 

9. Intervencijos VAIKAMS IR PAAUGLIAMS su PIN  
Kaip padėti įveikti PIN vaikystėje ir paauglystėje 

Jeigu specialistai tinkamai atpažino PIN ar jo sukeliamas papildomas problemas, o jaunieji naršytojai ir jų tėvai – 

pripažino (žr. skyrelį Problemos atpažinimas (vaikai)), kad tai problema ir ją reikia spręsti, kitas svarbus klausimas 

– ką daryti toliau? Kaip padėti įveikti PIN vaikystėje ir paauglystėje? 

Veikimas bus tikslingas ir greičiausiai sėkmingas, jeigu aiškiai atsakysime į esminį klausimą: kas lemia, kad būtent 

šis vaikas arba jaunuolis būtent tokiomis aplinkybėmis būtent tiek laiko leidžia internete? Kokios paties jauno 

žmogaus (asmuo) savybės prie to prisideda? Kiek ir kuo prisideda atsakingi artimiausi žmonės (emocinė ir 

socialinė aplinka)? Ką galima daryti su internetu, jo pasiekiamumu (skaitmeninė aplinka)?  
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Vokiečių psichoterapeutai W. Bergmann ir G. Hutner (2011 m.) taikliai kompiuterinius žaidimus lygina su 

„ramentais“ vaikui, kuris savomis kojomis vaikščioti nepajėgus, nes nuo mažens nepratintas ir nemokytas 

vaikščioti, galbūt traumuotas ir todėl negalintis vaikščioti, gal išgąsdintas ir nedrįstantis vaikščioti.  

Būtent vaizdo žaidimuose jis tampa pajėgus, drąsus, gali vėl ir vėl save išmėginti, treniruotis nebijodamas suklysti, 

jaustis reikalingu, o neretai – ir tiesiog gyvybiškai svarbiu komandos nariu. Jis tampa didžiulės žaidėjų 

bendruomenės nariu. Panašiai socialiniuose tinkluose gali pajusti artumą su daugybe žmonių, be to, išlaikydamas 

atstumą, nepatirdamas gėdos, drovumo, kurdamas išgalvotą savąjį „aš“, tokį, kokiu norėtų save matyti... Būtinai 

patyrinėkime, kas trukdo šiam vaikui ar paaugliui tai daryti – patirti – realybėje?  

Internete randamas veiklas – žaidimus, socialinius tinklus, begalybę įdomios vaizdo medžiagos ir informacijos – 

galėtume palyginti su maisto papildais bei pakaitalais. Šie būna įvairūs – kartais visai kokybiški ir turintys vertės 

(kaip ir dalis veiklų internete). Tačiau kartais maisto pakaitalai yra itin kaloringi,  kupini skonio stipriklių, be to, iš 

tiesų – menkaverčiai. Taigi pirmiausia svarbu įvertinti, kiek vertingi ir tinkami yra šie maisto pakaitalai 

(internetinės veiklos).  

Antra, bet kuriuo atveju, būtinas saikas – juk net ir kokybiškiausi maisto papildai negali pakeisti šviežio ir kokybiško 

maisto. Taigi atsakomybė už tai, kuo ir kaip vaikus „maitiname“, laimei ar deja, vėl dažniausiai tenka tėvams bei 

ugdytojams. Būtent jiems kartais lengviau ir paprasčiau griebtis menkaverčių maisto pakaitalų, „kad tik vaikas 

pavalgytų“ arba pasiūlyti tokio maisto, kai negali parūpinti tinkamesnio, vertingesnio.   

Toliau vadovaujantis šiais palyginimais, jokiu būdu negalima atimti iš sunkiai vaikščiojančio vaiko „ramentų“, jeigu 

neturime ką jam pasiūlyti vietoj jų arba jeigu nesame įsitikinę, kad vaikas gali be jų apsieiti. Taigi vien riboti 

interneto laiko ar juo labiau jį visiškai atimti, uždrausti – neužtenka. O ir nereikia, nes internetas reikalingas 

mokytis ar kitoms prasmingoms veikloms atlikti. Taip pat, kaip negalėdami nuolat užtikrinti visaverčio maisto, 

kartais pasitelkiame ir maisto papildus ar pakaitalus.  

Svarbiausia, kad internetas netaptų pagrindiniu vaiko poreikius tenkinančiu šaltiniu, pagrindiniu būdu vaikui 

„judėti“ per gyvenimą ar svarbiausiu šaltiniu jo egzistavimui. Taigi būtina rasti ir kitus – sveikesnius, vaiko raidai 

tinkamesnius – būdus augti bei funkcionuoti. 

Vadovaujantis žinoma ir sveikatos bei ugdymo psichologijoje itin pastaruoju metu taikoma savideterminacijos 

teorija (Deci, Ryan, 2010), vardijami trys esminiai žmogaus psichosocialiniai poreikiai, kurių patenkinimas ar 

atliepimas yra pagrindinė elgesio motyvavimo (skatinimo) bei geros savijautos prielaida. Tai: 

Autonomijos (galėjimo veikti savarankiškai) poreikis. Vos tik vaikas įvaldo kokį naują gebėjimą, jam labai 

svarbu atlikti tai pačiam (AŠ PATS, AŠ GALIU). 

Kompetencijos (savo gebėjimų realizavimo) poreikis. Vaikui būtina sudaryti sąlygas saugiai išmėginti ir 

nuolat ugdyti savo gebėjimus, patiriant sėkmę (AŠ SVARBUS, AŠ VEIKIU PRASMINGAI ir SĖKMINGAI). 

Susietumo (santykių su kitais) poreikis. Vaikui labai svarbu yra būti ryšyje su kitais tiesiogine to žodžio 

prasme, taigi jis turi aiškiai jausti, jog jis rūpi, yra mylimas, gali kreiptis į kitus pagalbos, kai tik reikia (AŠ 

REIKALINGAS). 

mailto:info@e-etika.lt


- 126   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

Norint įveikti bet kokią problemą, taip pat ir PIN rizikas, svarbu parodyti vaikui ar paaugliui, kad jis GALI ir YRA 

SVARBUS, REIKALINGAS realiame, o ne (tik) virtualiame pasaulyje. 

Taigi, viena iš užduočių, įveikiant vaikų ar paauglių PIN – netinkamą veiklą (PIN) palaipsniui riboti, plečiant 

tinkamas veiklas (apsauginiai veiksniai). Antra užduotis – rasti, kas palaiko ar skatina PIN aplinkoje (rizikos 

veiksniai). Trečia užduotis – viena sudėtingiausių ir neretai svarbiausių, – rasti priežasčių norėti mažinti PIN 

(motyvacija keistis). Nuo šios užduoties dažniausiai ir pradedame intervencijas PIN atveju. 

Kuo problema labiau įsisenėjusi, tuo ilgiau užtruks ją spręsti. Be to, kuo daugiau rizikos veiksnių (greta esantys 

sutrikimai, pvz., obsesinis-kompulsinis arba šeimos problemos), tuo sudėtingiau spręsti. Taigi neturėkime iliuzijų, 

jog procesas bus greitas ir paprastas. Pasiruoškime ir tam, kad PIN, kaip ir bet kurios kitos priklausomybės, 

įveikimas dažniausiai lydimas atkryčių: žingsnis į priekį, du žingsniai atgal. Todėl jau nuo pat pradžių svarbu: 

1) iš anksto apsvarstyti ir aptarti priemones atkryčio prevencijai ir įveikimui (žr. skyrelį Atkryčio prevencijos 

metodikos dirbant su PIN); 

2) nepasiduoti patiems ir neleisti pasiduoti klientams, kai tenka žingsnį atsitraukti atgal: juk tam, kad 

peršoktume duobę ar įveiktume kliūtį, dažnai tenka pasitraukti keletą žingsnių atgal – kad įsibėgėtume. 

9.1. Specifika dirbant su vaikais  
Svarbus bet kokio terapinio darbo su vaikais ir paaugliais iššūkis – kas pagrindinis klientas / pacientas? Vaikas / 

paauglys ar tėvai? Ypač, kai vienų ir kitų požiūris ar tikslai nesutampa.  

Atsakymas toks: jeigu kreipiamasi dėl vaiko, pirmiausia ir veikiame taip, kad jo problema būtų sprendžiama, nes 

svarbiausia jo savijauta ir gerovė. Tėvai (ar kiti asmenys) tampa tik pagalbininkais, bendradarbiais sprendžiant 

vaiko problemą. Kartais jie būna dideliais trukdžiais, tuomet būtina pirmiausia pasiekti, kad bendradarbiautų, 

padėtų, o ne trukdytų.  

Vienaip ar kitaip, svarbi darbo su vaikais ar paaugliais specifika yra tai, kad pagalbos teikimo procese nuolat 

dalyvauja tėvai ar globėjai, taigi būtina su jais bendradarbiauti. Jie yra atsakingi ir už pagalbos teikimo sąlygų 

sudarymą (atvedimą pas specialistą, mokėjimą už paslaugas ir pan.).  

Susitarimas (kontraktas) dėl pagalbos vaikui ar paaugliui irgi sudaromas ir su vaiku (paaugliu), ir su tėvais ar 

globėjais, labai aiškiai ir paprastai aptariant, ko bus siekiama ir kas už ką atsakingas.  

Kuo vaikas mažesnis, tuo daugiau atsakomybių tenka tėvams. Paaugliai jau gali patys prisiimti daug atsakomybių, 

bet ir tėvų ar globėjų dalyvavimas mažesnis, ne toks intensyvus ir svarbus. 

Tėvai ar globėjai dirbant su vaikais ar paaugliais visuomet: 

1) Yra informacijos apie vaiką / paauglį šaltinis; 

2) Padeda įgyvendinti pasikeitimus bei juos įvertinti (namų, artimoje vaiko aplinkoje). 

Be to, su vaiku dirbantis specialistas turi periodiškai palaikyti ryšį su tėvais ar globėjais, informuodamas apie darbo 

su vaiku eigą, ypatumus. Darbas su vaikais ar paaugliais yra kitoks nei su suaugusiais asmenimis ir tuo, kad vaikai 

yra dar tik bręstančios, besiformuojančios asmenybės, sparčiai vyksta jų raida, sprendžiami svarbūs raidos 
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uždaviniai. Todėl yra būtina žinoti raidos ypatumus bei dėsningumus, o tam tikrus pokyčius intervencijos procese 

atskirti nuo įprastinei raidai būdingų pokyčių. 

Paauglių atveju svarbi dar viena posistemė – bendraamžiai. Paauglio draugai – jeigu tik paauglys jų turi ir jeigu 

sutinka – gali irgi būti įtraukiami siekiant įveikti PIN. Kartu su paaugliu ir jo draugais galima aptarti, ką jie mano 

apie PIN, į kokias veiklas yra įsitraukę ir kaip galėtų bendradarbiauti padedant įveikti PIN. 

9.2. Šeima kaip sistema 

Dirbant su vaikams ir paaugliams kylančiais sunkumais visuomet pravartu vadovautis ir sisteminiu požiūriu į 

šeimą. Juolab, PIN atveju, panašiai kaip ir bet kokios kitos priklausomybės atveju, gali būti ir ko-priklausomybė, 

kai šeimos nariai – tėvai – „palaiko“ vaiko įsitraukimą į internetą, tiesiogiai arba netiesiogiai, sąmoningai arba 

nesąmoningai. Kodėl? Kam jiems tai naudinga? Specialistui būtina tai išsiaiškinti. Aiškinamės ne tiesiogiai 

klausdami (nes atsakymo ir negausime, o tik padidinsime gynybiškumą), o kitais klausimais, vienaip ar kitaip 

mėgindami patys suprasti ir šeimai padėdami suprasti: kas pasikeistų, jeigu PIN neliktų? Ką „pridengia“ vaiko PIN? 

Ką „pateisina“? 

Vaiko PIN (ar kitos problemos) ir tėvų negalėjimas atpažinti ar pripažinti problemos dažniausiai rodo šeimos 

disfunkcijas, šeimos – kaip sistemos – negalėjimą užtikrinti šeimos narių poreikių tenkinimo ar atliepimo. 

Svarbiausios šeimos funkcijos yra susietos su esminiais šeimos narių poreikiais – pradedant baziniais, baigiant 

saviraiškos (žr. Maslow poreikių piramidę skyriuje Intervencijos suaugusiems asmenims su PIN).  

Taigi, šeima atlieka ekonomines-buitines, kasdienės ir sveikatos priežiūros, socialines, ugdymo funkcijas, teikia 

emocinius ryšius bei palaikymą (Dovydaitienė, Jusienė, 2014). Sėkmingą šeimos funkcionavimą užtikrina ją 

sudariusių asmenų brandumas (savigarba), aiški struktūra, nuoseklios taisyklės, šeimos narius sutelkiančios ir 

bendrumo jausmą teikiančios tradicijos, o taip pat – gera tinkama komunikacija šeimoje. 

Šeimos funkcionavimo sunkumų turinčios šeimos neturi aiškių ir pralaidžių ribų (viduje ir su išore): jos gali būti itin 

chaotiškos ir išsklidusios arba kaip tik labai griežtos ir uždaros. Vienaip ar kitaip, šeimos funkcionavimo sunkumų 

turinčias šeimas galima pavadinti ir „pavargusiomis“ (emociškai, socialiai, ekonomiškai) šeimomis arba 

„sergančiomis“ šeimomis.  

Vienas (dažniausiai vaikas) neretai tokiais atvejais tampa „simptomų nešiotoju“ arba tuo problemų turinčiu 

asmeniu, kurio dėka išlaikomas šeimos stabilumas ar pridengiamos kur kas didesnės, svarbesnės šeimos 

problemos. Be to, kaip tik vaiko ar paauglio problemos gali tapti patogiu būdu gauti pagalbos ar paramos iš šalies. 

Taigi konkrečiu atveju verta pasigilinti ir įvertinti, ar vaikas arba paauglys nėra (nepelnytai) laikomas visų šeimos 

sunkumų kaltininku, „atpirkimo ožiu“. Pavyzdžiui, ar vaiko pasakymai „niekam aš nerūpiu“, „mane visi žemina“ yra 

jo galbūt klaidingas įsitikinimas, ar realybė, nes tėvai iš tiesų menkai rūpinasi ar rūpinasi ne tuo, kuo reikėtų, ir gal 

iš tiesų nuolat jį žemina: „nieko nesugebi“, „iš tavęs nieko nebus“, „tau tik griovius kasti“, „tinginys, nevykėlis“...  

Pirmuoju atveju dirbame su vaiko ar paauglio įsitikinimais – kas ir dėl ko jį skatina taip mąstyti? Kur ir kaip jie 

iškraipo informaciją, dėl kokių priežasčių susiformavo toks matymas ar mąstymas? Antruoju atveju, joks 

individualus darbas su vaiku ar paaugliu nepadės, būtina dirbti su šeimos sistema, suprasti, kokių funkcijų ji 

neatlieka arba atlieka netinkamai, kokias tėvų asmenines ar tarpusavio santykių problemas „pridengia“ arba 

simptomiškai / kompromisiškai „sprendžia“ šeimos suaugusieji.  
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Pavyzdžiui, W. Bergmann ir G. Hutner savo knygoje „Priklausomybė nuo kompiuterio“ pateikia iškalbingų 

praktinių pavyzdžių, kaip paauglio įsitraukimą į vaizdo žaidimus netiesiogiai ir to nesuvokdama gali palaikyti 

vieniša ir savo asmeninio gyvenimo neturinti mama, kuriai patogu, kad paauglys nesuaugtų ir nepaliktų jos – nors 

ir „prilipęs“ prie ekrano, jis vis dėlto namuose. O tai, kad įsitraukimas į internetą greičiausiai trukdo jo ateities 

planams ir savarankiškiems siekiams, ilgainiui lems, kad jis ir toliau liks namuose, priklausomas nuo motinos ir 

visiškai pavaldus jos rūpesčiui. 

Sisteminis požiūris – apimant ne tik šeimos, bet ir kitas vaikui svarbias mokyklos, bendraamžių, platesnio 

socialinio konteksto sistemas – svarbus bet kokios vaikų ar paauglių raidos supratimui. U. Bronfenbrenner, 

garsaus savo ekologine raidos paradigma arba ekosisteminiu požiūriu, nuomone, asmuo vystosi, formuojasi, 

keičiasi tik sąveikoje su artima ir tolima aplinka, o įvairios asmenį supančios sistemos, beje, sąveikauja 

tarpusavyje.  

Kuo tos sąveikos sklandesnės, kuo sistemos geriau bendradarbiauja ir papildo viena kitą, tuo sėkmingesnės 

raidos, lengvesnio problemų sprendimo ar veiksmingesnių pokyčių galime tikėtis. 

9.3. Metodai ir technikos įveikiant vaikų ir paauglių PIN 

Gera žinia yra ta, kad įprastai vaikai ir paaugliai mėgsta eksperimentuoti arba priimti iššūkius, ypač, jeigu tie 

iššūkiai yra realistiški, pamatuoti, įveikiami. Reikia tik: 

1) noro ir sudominimo: taigi turime rasti priežastį, kodėl vaikas ar paauglys turėtų mažiau naudotis internetu; 

2) aiškumo, struktūros, realių įveikiamų užduočių: taigi sutarti nuoseklias taisykles ir pasiūlyti tinkamus 

iššūkius; 

3) pasitikėjimo, padrąsinimo ir paskatinimo: taigi gero terapinio aljanso arba darbinio ryšio, paremto 

bendradarbiavimu ir abipusiu pasitikėjimu. 

Atkurti vaikų ir ypač paauglių pasitikėjimą suaugusiais nėra lengva užduotis, nes būtent pasitikėjimo suaugusiais 

praradimas dažniausiai ir paskatina paauglius likti internete. Be to, jų motyvacija išoriniam pasauliui jau būna labai 

sumenkusi ir internete randamos veiklos juos pilnai patenkina. 

Vis dėlto galima tai pasiekti, pasitelkiant aktyvų ir tikslingą klausinėjimą, skatinant stebėti, eksperimentuoti, 

išbandyti. Pavyzdžiui, su paaugliu diskutuojame: 

 „Ką gauni / randi internete, ko negali gauti / rasti realiame gyvenime?“ – pasitelkiame 100 proc. skalę, kiek 

tikėtina, kad gali tai gauti Online vs. Offline? Kokio santykio norėtųsi? Koks santykis įmanomas? 

 „Ką gauni virtualiame vaizdo žaidime? Ką gauni / randi socialiniuose tinkluose?“ Ką dar – be vaizdo žaidimų 

– veikdamas tai esi patyręs? 

 „Kas, jeigu neturėtum interneto vieną dieną? Dvi dienas? Savaitę?“ – kaip atrodytų tavo diena, ką 

mąstytum? Kaip jaustumeisi? 

 „Kaip jautiesi, kai neturi galimybės prisijungti?“ – patyrinėjame šį jausmą, kokios mintys kyla? Ir pan. 

Patyrinėti savo norus, poreikius ir jų atliepimą tinka pasitelkiant kognityvine paradigma paremtus metodus, 

skatinant įsisąmoninti savo norus, jausmus, mintis, apsvarstant alternatyvius įsitikinimus. Pavyzdžiui, galima 

pasitelkti pratimą „Noriu-reikia-svarbu“ (žr. žemiau).  
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Įvairios KET technikos ir metodai tinka dirbant ir su paauglių (ne tik suaugusiųjų) PIN. Aptardamas KET ribotumus 

vaikų ir paauglių atveju P. Stallard įvardija šiuos esminius: 1) maži vaikai (iki 9-10 metų amžiaus) arba pažintinės 

raidos sutrikimų turintys vaikai; 2) vaikai ir paaugliai iš disfunkcinių šeimų, kai reikalinga spręsti šeimos kaip 

sistemos problemas. Kitais atvejais ir klasikiniai, ir šiuolaikiniai KET metodai, o taip pat DET, įsisąmoninimu 

grįstos terapijos ir pan. technikos (aprašytos 8 skyriuje), gali būti sėkmingai taikomi paauglių PIN intervencijai. 

Vertinga ir veiksminga gali būti pasitelkti Savistabos dienyną, taikyti „Karštos minties perdirbimo“ techniką, be 

to, įvairias kognityvines technikas, skirtas keisti ir kontroliuoti savo elgesį, ypač „Instrukcijų sau mokymas“ arba 

technika „Sustok-Pagalvok-Pasirink“ (žr. skyrių Intervencijos suaugusiems asmenims su PIN). Dirbant su 

mokyklinio amžiaus vaikais ir paaugliais, tiktų pasinaudoti „Šviesoforo“ technika (Stallard, 2010): 
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Jausmų supratimui ir susiejimui su tam tikromis situacijomis galima pasitelkti „Jausmų termometrą“ 

 

Kai vaikų ar paauglių PIN pasireiškia drauge su jų impulsyvumu ar savireguliacijos problemomis, labai tinkamas 

gali būti „Įsisąmoninimo įgūdžių lavinimas“, dirbant individualiai arba su paauglių grupėmis. 
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Siekiant įveikti PIN, labai svarbu ne tik mažinti veiklas internete, bet ypač stiprinti santykius bei plėsti mėgiamas 

veiklas. Neretai tai yra pirmas ir bene sunkiausias žingsnis – vėl imtis veiklos ne internete.  

Drauge su paaugliu randamas mėgstamas užsiėmimas arba pageidautina veikla ir išsikeliamas tikslas kiekvieną 

dieną ar savaitę skirti tam daugiau laiko: pavyzdžiui, daugiau bendrauti su draugais ar šeimos nariais; 

pasivaikščioti, pabėgioti, pasivažinėti dviračiu ar paspirtuku; klausytis muzikos, piešti, perskaityti knygą… 

Mėgiamų veiklų sąrašą plečiant bei įtvirtinant labai svarbu yra su paaugliu dirbančio specialisto bei paauglio 

artimos aplinkos asmenų palaikymas, paskatinimas, padrąsinimas.  

Paauglys irgi pamokomas pagirti save, leisti sau pasimėgauti savo pasiekimais (Stallard, 2010). Jeigu paaugliui 

tinka ir priimtina, vėlgi vertinga pasitelkti dienoraščio arba savistabos dienyno metodą, fiksuojant mintis ir 

jausmus atlikus mėgiamą veiklą arba tada , kai jos nepavyksta atlikti arba atlikti labai nesinori.  
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1. Bergmann W., Hutner G. Priklausomybė nuo kompiuterio. Vaga, 2011. 

2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2010). Self-Determination. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.  

3. Dovydaitienė, M., Jusienė, R. (2014). Konsultavimas mokykloje. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla.  

4. Stallard P. Teisingai mąstyk ir gerai jauskis. VšĮ Neuromedicinos institutas, 2010. 

 

10. PIN prevencija  
Technologijos padeda dalį buities, logistikos ar bendravimo klausimų spręsti paprasčiau, lengviau ir greičiau. 

Visgi, drauge su daugybe privalumų, technologijos atneša į mūsų kasdienybę ir nemažai rizikų, viena iš jų – PIN. 

Nustatyta, kad (PIN) susijęs su nuotaikos ir nerimo sutrikimais, neigiamai veikiančiais asmens kasdienį 

funkcionavimą ir gyvenimo kokybę (Gečaitė-Stončienė et al., 2021; Cai et al., 2021; Pohl et al., 2021). Tai rimta 

psichikos sveikatos problema visame pasaulyje. Taigi pastangos technologijomis naudotis sąmoningiau gali 

prisidėti prie PIN rizikos mažinimo.  

PIN prevencija siekiama subalansuoti skaitmeninių technologijų naudojimą, kai tenkinant informacijos paieškos, 

bendravimo ir pramogų poreikius, nekeliama rizika asmens psichoemocinei ir fizinei sveikatai. 

Pagrindiniai PIN prevencijos uždaviniai yra šie: 

 edukuoti visuomenę apie PIN; 

 sistemiškai ir koordinuotai mažinti PIN riziką, t. y. pastebėjus tam tikras rizikas, pasiūlyti asmeniui 

atitinkamą pagalbą; 

 užtikrinti aktyvų sprendimus priimančių institucijų, verslo atstovų (telekomunikacijos bei interneto 

paslaugų bei produktų tiekėjų, tinklapių valdytojų ir visuomenės įsitraukimą, rūpinantis PIN prevencija; 

 skatinti apriboti išmaniųjų technologijų naudojimą ugdymo įstaigose; 
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 diegti sveikus skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžius ir ugdyti sąmoningumą; 

 kurti mokslu grįstas intervencijas PIN rizikoms mažinti. 

PIN prevencijos priemonės turėtų būti nukreiptos mažiausiai į šias tris sritis (Lee, Chung, 2020): 

 Pati veikla internete ir turinys (angl. Agent) – svarbi prevencijos dalis yra edukacija apie turinį, apie pavojus 

internete, saugumą; turinio ribojimą, bendrai skaitmeninio raštingumo didinimą bei skaitmeninių įgūdžių 

formavimą, skaitmeninę higieną. 

 Paties vaiko / paauglio charakteristikos (angl. Hosts) – prevencijos priemonės turi būti pritaikytos amžiaus 

grupėms (jaunesni vaikai ar paaugliai) bei turi atsižvelgti į grupių, su kuriomis dirbama, ypatumus (pvz., 

vaikinai ar merginos, pažeidžiamesnės grupės, patiriančios nerimo ar bendravimo sunkumų), o 

svarbiausia atsižvelgti į skaitmeninių čiabuvių ypatumus bei patirtis.  

 Įvairūs aplinkos veiksniai, įskaitant interneto pasiekiamumą (angl. Environment) – sėkminga PIN 

prevencija turi apimti ir bendruomenės išteklius bei viešosios socialinės politikos sprendimus, iniciatyvas; 

be to, PIN prevencija būtinai reikalautų konkrečios įstaigos taisyklių, normų, nuostatų peržiūrėjimo ir, 

esant reikalui, koregavimo. 

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, įvairaus amžiaus žmonės internetu naudojasi kasdien. Statistikos 

departamento 2022 m. duomenys rodo, kad 2022 m. internetu naudojosi 88 proc. 16–74 metų amžiaus Lietuvos 

gyventojų. Atitinkamai 16–24 metų amžiaus grupė internetu naudojosi 100 procentų. Pastebėta, kad 98 

procentai pastarosios amžiaus grupės gyventojų internetą pasiekia per nuolat greta esančius išmaniuosius 

telefonus (ten pat).  

Šiuo laikmečiu ir mūsų šalyje, ir Europos bei pasaulio mastu reikalinga globali darbotvarkė PIN ir skaitmeninio 
sąmoningumo svarbos bei prevencijos klausimais. PIN rizikos nei jų aspektai neminimi svarbiuose šalies 
dokumentuose: Lietuvos Valstybės pažangos strategijoje neužsimenama net ir apie skaitmeninį raštingumą, 
nors kalbama apie sumanią visuomenę ir siekį  kurti moderniausias informacines technologijas ir skaitmeninę 
infrastruktūrą bei taip pat pabrėžiama, jog „sveika gyvensena yra nuosekliai ugdoma nuo pat mažens ir skiriamas 
ypatingas dėmesys ligų prevencijai bei sveikatos išsaugojimui.“  

Šiame metodinės medžiagos skyriuje apžvelgiamos asmeninės PIN prevencijos galimybės, PIN prevencijos 

ugdymo įstaigose, darbo vietoje bei šeimose, pristatomos rekomendacijos asmeniniams sveikiems 

skaitmeniniams įgūdžiams ugdytis ir palaikyti.  

10.1. Probleminio elgesio įveikos įgūdžiai – kiekvienam 

 

Jeigu interneto naudojimas pradeda reikšmingai trukdyti kasdienėse veiklose, pavyzdžiui, atitraukia nuo svarbių 

užduočių ir žmonių, sukelia nemalonias emocijas, tokias kaip nerimą, kaltę ir pan., darosi vis labiau įkyriu 

nesąmoningu įpročiu, šie požymiai gali rodyti, kad būtina atkreipti dėmesį ir imtis veiksmų, siekiant sumažinti 

probleminį interneto naudojimą (PIN). 

Probleminį elgesį įveikti padeda:  
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1. Socialinis palaikymas. Kaip ir bet kurios priklausomybės atveju, esant PIN taip pat labai svarbu turėti 

žmogų, kuriuo galima pasikliauti. Žinojimas, kad palaiko draugai, šeima ar kiti grupės nariai, sustiprina 

ryžtą pasikeisti. 

2. Kasdieninis socialinis palaikymas. Tai reiškia daugiau, nei ištikus krizei galėti kam nors paskambinti. 

Žmonės, turintys tvirtus socialinius santykius, yra atsparesni susidūrus su gyvenimo kliūtimis ir labiau linkę 

įveikti priklausomybę. Pasistenkime stiprinti savo santykius, lankyti palaikymo grupes, kurti naujas 

draugystes.  

3. Socialinis palaikymas krizės metu. Ištikus krizei, svarbu turėti asmenį, kuriuo galime pasikliauti, žmogų, 

kuriam galime paskambinti, kuris padės išsiaiškinti situaciją. Sudarykite sąrašą žmonių, su kuriais galite 

susisiekti esant tokiomis situacijomis, pasižymėkite, kaip galite juos pasiekti. 

4. Veiklos nukreipimas. Potraukis problemiškai elgtis gali augti, atslūgti, vėliau augti dar stipriau. Troškimo 

viduryje gali pasirodyti, kad nėra galimybės atsisakyti, belieka tik nerti į internetą, įsitraukiant į PIN. Bet 

jeigu troškimą suvaldome, pasipriešiname, potraukis ima blėsti, kol galiausiai išnyksta. Dauguma 

potraukių baigiasi per valandą nuo jų atsiradimo pradžios. 

Idėjos, kaip nukreipti potraukį vartoti psichoaktyvias medžiagas arba įsitraukimą į PIN – į funkcionalesnį elgesį: 

 eiti pasivaikščioti 

 pažiūrėti įtraukiantį filmą 

 tvarkytis kieme 

 pažaisti stalo žaidimus 

 pagroti instrumentu 

 eiti į žygį gamtoje bet kokiu oru  

 paskaityti knygą 

 papraktikuoti hobį 

 piešti ar spalvinti 

 važinėti dviračiu 

 paskambinti draugui 

 pafotografuoti 

 parašyti dienoraščio puslapį ar kelis 

 pakilnoti svorius 

 pažaisti su augintiniu 

 pasiklausyti muzikos 

 tvarkytis namus 

 gaminti  mėgstamą patiekalą  

 ilgai pasimaudyti vonioje 

 nueiti į baseiną 

 pertvarkyti kambarį 

 intensyviai pasportuoti 

 eiti pabėgioti 

 padirbti labai svarbų, įtraukiantį darbą  

 

5. Naujų įpročių kūrimas. Įveikti priklausomybes reikia daug laiko. Galvojimas apie probleminį elgesį gali 

užimti didžiąją dienos dalį. Kai probleminis elgesys įveikiamas, atsiranda daugiau laisvo laiko. Jeigu naujai 

atrastas laikas nebus užpildytas sveika veikla, kils pavojus grįžti prie senų įpročių. Naujų įpročių kūrimas 

skiriasi nuo veiklos nukreipimo, nes dėmesys sutelkiamas į ilgalaikius ar nuolatinius gyvenimo pokyčius. 

Tai ne tik potraukio atsikratymas – tai geresnio savo gyvenimo kūrimas. 

 Puoselėkite naujus santykius. 
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 Prisijunkite prie vietinės sporto komandos. 

 Dalyvaukite vietiniuose susitikimuose dėl vieno iš savo pomėgių ar pomėgių. 

 Įsitraukite į savo bendruomenės veiklą savanoriaudami. 

 Ugdykite naujus profesinius įgūdžius. 

 

Studijos ir dominanti veikla  

 Dirbkite svarbų jums darbą visą darbo dieną arba ieškokite naujos, jums patinkančios karjeros. 

 Kurkite naujus įgūdžius ir praktikuokite jau turimus jums padedančius įgūdžius. 

 

Dėmesio sutelkimas į esamus santykius 

 Sukurkite bendravimo su draugais ir šeima rutiną. Pavyzdžiui, sekmadienį vakarieniaukite su šeima, o 

vakarais pasivaikščiokite su draugais. 

 Imkitės iniciatyvos – nelaukite, kol kiti su jumis susisieks. 

 Priimkite kiekvieną kvietimą susitikti, kuris nekelia atkryčio rizikos. 

10.2. Struktūruotas laiko planavimas (klientui) 

Internetas yra puiki priemonė patenkinti dalį savo poreikių ir siekti tikslų, o jo naudojimas pats savaime  nėra problema. 

Tačiau jeigu interneto naudojimas Jums pradeda reikšmingai trukdyti kasdienybėje, pavyzdžiui, atitraukia nuo svarbių 

veiklų, žmonių, sukelia nemalonias emocijas (pvz., nerimą, kaltę ir pan.), darosi vis labiau įkyrus nesąmoningas įprotis, 

šie požymiai gali rodyti, kad būtina atkreipti dėmesį ir imtis veiksmų, siekiant sumažinti PIN. 

Internetą kartais naudojame kaip priemonę mažinti patiriamą emocinį diskomfortą (nerimą, liūdesį, nuobodulį ar kitas 

nemalonias emocijas). Internetas ima teikti tarsi antrinę naudą, kurios dažnai sąmoningai net nesuvokiame. Todėl 

būkite atidūs tokio pobūdžio elgesiui. Nusistatykite laiko internete ribas. Prioritetą teikite bendravimui akis į akį, 

pomėgiams ir aktyviam poilsiui realioje aplinkoje. 

1. Atidėkite kuo ilgesniam laikui pirmąjį rytinį kontaktą su telefonu. Pradėję naudotis telefonu, atveriate 

programėlę po programėlės, įsijungia inercija, kurią gali būti sunku sustabdyti. Atidedant pirmąjį rytinį 

kontaktą su telefonu, apsaugoma ir ištęsiama turima natūrali autonomija. Galite apgalvoti, kas Jums 

šiandien svarbu ir ramiai suplanuoti dieną.  

2. Susidarykite dienotvarkę atliekant svarbias užduotis. Dirbant ar mokantis apribokite arba išjunkite 

išmaniųjų įrenginių signalus, kurie gali blaškyti Jūsų dėmesį. Atminkite, kad laikotarpiu, kai atidėliojate 

svarbias veiklas, itin dažnai nesąmoningai įsitraukiate į betikslį interneto naudojimą. Nors tai laikinai gali 

sumažinti nemalonias emocijas, iškart po to dažniausiai patiriamas dar didesnis psichologinis stresas dėl 

neatliktų darbų ar įsipareigojimų. 

3. Paskirkite tikslų laiką socialinės medijos naršymui ar elektroninio pašto tikrinimui. Pasirinkimą darykite 

sąmoningai. Junkitės tiksliu laiku arba tikrinkite elektroninį paštą tik laukdami svarbaus laiško / žinutės. 

Nuolatinis socialinės medijos tikrinimas arba žinių apie pandemiją sekimas gali pabloginti psichikos būklę. 

4. Paskirkite laiko limitą vienam prisėdimui, dienai, savaitei arba mėnesiui. Tai gali padėti sumažinti 

internete praleidžiamo laiko ar ten išleidžiamų pinigų kiekį. Savikontrolei ir laiko internete stebėjimui 

naudokite specialiai sukurtas programėles, kurios gali padėti stiprinti savireguliaciją. Kontroliuoti 
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negalime to, ko nežinome ir nematuojame. Patikrinkite, kiek kartų per dieną į rankas paimate telefoną 

(angl. pic-up time) arba kiek laiko praleidžiate programėlėse (angl. screen time). 

5. Išjunkite arba nutildykite pranešimo žinutes (angl. notifications) telefone arba kompiuteryje. Atsispirti 

norui nuolat būti prisijungus gali padėti interneto dirgiklių sumažinimas. Kai nuolat girdime įspėjimus apie 

naujas žinutes ar pranešimus, jaučiame spaudimą į juos reaguoti. Kai pranešimai išjungiami, atgauname 

kontrolę: galime patys spręsti, kada žiūrėsime į prietaisus ir kiek laiko tam skirsime. Interneto ryšio 

išjungimas arba jo apribojimas ir telefono laikymas toliau nuo savęs gali padidinti mokymosi ar darbo 

efektyvumą. Dirgiklių, susijusių su interneto naudojimu, apribojimas itin svarbus vakarais, siekiant 

užtikrinti gerą miego kokybę ir poilsį. 

6. Turėkite miego higienos taisykles. Nenaudokite jokių ekranų likus valandai iki miego. Miegui skirtu metu 

visus ekranus išneškite iš miegamųjų. Stenkitės, kad dienos režimas poilsio dienomis ar atostogų metu 

labai nesiskirtų nuo įprastos darbo dienos režimo. 

7. Išlaikykite bendravimą su artimaisiais, daugiau laiko praleiskite su draugais ir šeima. Ryšio su draugais, 

giminaičiais ir pažįstamais palaikymas gali sumažinti vienišumo jausmą ir pagerinti gyvenimo kokybę.  

8. Užtikrinkime kasdienį fizinį aktyvumą, bent valandą praleiskime lauke. Fizinė veikla gryname ore skatina 

dopamino išsiskyrimą, taip, to paties, kurio bangas sukelia ir telefono tikrinimas. 

9. Išmaniuosius įrenginius keiskite analoginiais. Analoginių technologijų (rankinio laikrodžio, žadintuvo) 

naudojimas vietoje išmaniojo telefono gali sumažinti PIN, pvz.: piktnaudžiavimą socialiniais tinklais. 

10. Išjunkite skaitmeninius prietaisus (TV, kompiuterius), kai jie nenaudojami. 

11. Planuokite skaitmeninės detoksikacijos periodus – laiką be išmaniųjų technologijų ar be tam tikrų 

programėlių. Tai gali būti tam tikra valanda dienoje ar savaitėje, o galbūt visa diena. Detoksikacijos 

periodą planuokite kartu sutarus su draugais (ar šeimos nariais) – tai atlikti bus lengviau, o gal ir smagiau. 

10.3. Asmeninė atkryčio prevencija 
 

1) Trigerių / pavojingų situacijų vengimas. Nelaukite, kol atsidursite blogoje situacijoje, kad išsiaiškintumėte, kaip 

jos išvengti. Saugokitės tokių situacijų. Sudarykite sąrašą žmonių, vietų ir dalykų, kurie gali sukelti atkrytį ir 

sugalvokite planą, kaip jų išvengti ateityje. Kartais tai labai paprastos priemonės, pvz., grįžti iš darbo namo kitu 

maršrutu. Kartais gali tekti kardinaliai pakeisti gyvenimo būdą. 

2) Sveikas gyvenimo būdas. Sveikas gyvenimo būdas padės tapti atsparesniems susidūrus su kliūtimis. Daugelis 

nesveikų įpročių, tokių kaip nepakankamas miegas ir mažas fizinis aktyvumas, yra glaudžiai susiję su daugeliu 

psichikos ligų formų. Sutelkite dėmesį į rutiną, kuri padeda kurti sveikos gyvensenos įgūdžius: 

 Miegas; 

 Mankšta; 

 Medicininių reikalavimų laikymasis (pvz., vaistų vartojimas taip, kaip nurodyta ir apsilankymas palaikymo 

grupės susitikimuose); 

 Sveika mityba. 

3) Emocijų valdymas / atsipalaidavimas. Probleminis elgesys tarsi „padeda“ išvengti nemalonių emocijų, tokių 

kaip stresas, nerimas ir pyktis. Atsisakius probleminio elgesio, gali tekti iš naujo išmokti valdyti savo emocijas. 
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Jei neišmoksite atsipalaiduoti, įtampa didės ir didės, kol sukels atkrytį. Reguliariai praktikuodami tam tikrus 

metodus, galėsite sveikai valdyti emocijas. 

4) Gilus kvėpavimas. Tai yra paprastas emocijų valdymo būdas. Atsisėskite patogiai ir vieną ranką padėkite ant 

pilvo. Įkvėpkite giliai, kad jūsų ranka pradėtų kilti ir leistis žemyn. Įsivaizduokite, kad bandote pilnai užpildyti oru 

savo plaučius. Kiekvieno įkvėpimo metu nustatykite įkvėpimo (4 s), pauzės (4 s) ir iškvėpimo (6 s) laiką. 

Treniruotės trukmė – nuo 3 iki 5 minučių.  

5) Dienoraščio rašymas. Rašymas apie asmeninę patirtį padeda smegenims apdoroti informaciją ir suskirstyti ją 

į atskiras, valdomas dalis. Dienoraščio rašymas pagerina psichinę savijautą ir mažina nemalonias emocijas. 

Rašydami dienoraštį, būtinai apibūdinkite savo jausmus kartu su savo patirties faktais. Nedvejodami rašykite 

dienoraštį, o jeigu rašyti sekasi sunkiau, išbandykite šiuos patarimus: 

● Dienos žurnalas: kasdien užsirašykite kelias pastabas apie tai, kaip praėjo ta diena. Rašykite viską, kas 

ateina į galvą. 

● Laiškas: parašykite kam nors laišką. Nepamirškite apibūdinti savo jausmų. Šio laiško visai nebūtina išsiųsti! 

● Dėkingumas: apibūdinkite tris gerus dalykus, kurie šiandien nutiko, kad ir kokie nereikšmingi jie atrodytų. 

6) Vaizduotės technika. Smegenys turi galią paversti mintis tikromis emocijomis ir fiziniu atsaku. Pavyzdžiui, 

pagalvojus apie mėgstamą maistą, pradeda kauptis seilės, o laimingas prisiminimas sukelia šypseną ar juoką.  

Pagalvokite apie vietą ar situaciją, kuri padeda atsipalaiduoti. Tai gali būti prisiminimas ar fantazija. Galbūt gulite 

saulėtame paplūdimyje ar sėdite vienas kalno viršūnėje, o gal vakarieniaujate su artimais draugais. Tuomet 

įsivaizduokite šią sceną per kiekvieną savo jutimą: Ką aš matau? Kokius garsus girdžiu? Ką jaučiu? Kokie kvapai aplink 

mane? 

Kai tik atsiranda staigus poreikis atsipalaiduoti, pasitelkite vaizduotės techniką bent 5 minutes.  

7) Kūno ir kvėpavimo įsisąmoninimo meditacija, žr. skyrių Formalios ir neformalios Mindfulness praktikos. 

Probleminį elgesį įveikti padeda ir struktūruotas laiko planavimas, ir kitos priemonės, kaip siekti sveikimo esant 

PIN, aprašomos skyriuje Intervencijos suaugusiems asmenims su PIN, (žr. skyrelį Galimos pagalbos, esant PIN, 

kurso, remiantis KET, plano metmenys). 

 

Plačiau apie ATKRYČIO PREVENCIJŲ METODIKAS DIRBANT SU PIN rašoma to paties pavadinimo skyriuje.  

10.4. PIN prevencija darbo vietoje  
Mūsų produktyvumui dirbant ar mokantis skaitmeninių įrenginių naudojimo įpročiai taip pat gali turėti didelės 

įtakos. Pastebėkime: interneto naujienas naršydami dažniausiai ilgai neužtrunkame – socialiniuose tinkluose 

įrašai paprastai būna trumpi arba paviršutiniški, mes nuolat keičiame programėles, skaitome prabėgomis, nuolat 

atsakome į laiškus ar skambučius ir taip „ištreniruojame“ save ties niekuo ilgiau neapsistoti.  

Tačiau norėdami ką nors įdėmiai atlikti ar įsiminti, turime susikaupti ir tai tampa sudėtinga. Tai trumposios 

atminties „išsekimas“ nuo greito informacijos keitimosi. Mes taip pat esame vis labiau linkę „atiduoti“ dalį savo 

mąstymo išmaniosioms technologijoms.  

Tad mokslo ar darbo vietoje taip pat pravers patarimai: 

mailto:info@e-etika.lt
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1. Bendraujant su kitais, išmanųjį pasidėkime kuo toliau, taip mūsų pokalbiai gali būti gilesni. Mūsų 

smegenys telefonui esant netoliese yra pasirengusios būti pertrauktos skambučio ar žinutės. 

2. Atidėkime poreikį visko ieškoti tik internete, kreiptis į „Google“, vos tik ko nors prireikia. Užsirašykime, ką 

reikia susirasti, sudarykime sąrašą tokių dalykų ir ieškokime vienu prisėdimu, ne kaskart, kai klausimas 

kyla. Atidėjimas leis susikoncentruoti į tai, ką tuo metu darome ir apsaugos nuo nebūtino ar pernelyg 

intensyvaus ieškojimo.  

3. Planuokime laiką, kada tikrinamos žinutės ir laiškai. Padėti gali užrašų knygutė, kurioje pažymime 

dienotvarkę su laiku, skirtu telefonui ir paprastas žadintuvas, kurį galime nustatyti, kad, baigiantis 

planuotam telefonui skirtam laikui, suskambėtų ir primintų, jog metas imtis kitų svarbių arba smagių 

dalykų.  

4. Išjunkime nebūtinus perspėjimus apie naujienas ir žinutes (angl. Notifications). Kai jos mus pasiekia 

nuolat, jaučiamės turintys tikrinti telefoną ir į jas greitai reaguoti. Kai pranešimai išjungiami, atgauname 

kontrolę: galime patys spręsti, kada žiūrėsime į prietaisus.  

5. Tyrimai rodo  kad interneto ryšio išjungimas arba telefono padėjimas atokiau didina mokymosi / darbo 

efektyvumą, o nuolatinis socialinės medijos ar žinių sekimas gali bloginti psichinę būklę (Liao, 2022). 

6. Ilgesnį laiką žaidžiant ar žiūrint į ekraną, darykime reguliarias pertraukas.  

7. Išbandykime juodai-baltą ekraną. Spalvos traukia dėmesį ir apdovanoja malonumu, todėl spalvotas 

ekranas skatina imti telefoną į rankas vėl ir vėl. Nespalvotas jis taps mažiau patrauklus. Liks daugiau laiko 

sau ir veikloms, kurias susiplanavai.  

8. Retinkime naujienų tikrinimą. Po tam tikro momento vertę, gaunamą iš naujienų srauto, užgožia blaška 

ir nerimas, kurį tas srautas kelia. Priimkime sąmoningus sprendimus, kaip gauti mažiau, bet kokybiškesnių 

naujienų ir pasilikime daugiau laiko ir erdvės sau, savo mintims.   

9. Pašalinkime programėles nuo pagrindinio ekrano, sudėkime jas „giliau“, į aplankus. Tai leis išvengti greito, 

neretai nesąmoningo veiksmo, kai paėmę telefoną jo ekrane automatiškai spaudžiame kokią nors ikoną 

laukiant autobuso, eilėje prie kasos ar lifto. Tuo metu iš tiesų jokios informacijos ar jokių naujienų 

peržiūrėti neplanavome.    

10.5. PIN prevencija ugdymo įstaigose 

Įvertinant spartų technologijų augimą ir jų poveikį šalies progresui, ekonominei raidai, turime vertinti ir poveikį 

visuomenės psichikos ir fizinei sveikatai, ypač kalbant apie vaikų ir jaunimo saugumą ir gerovę skaitmeniniame 

pasaulyje.  

Atsakomybe dėl visuomenės, o ypač dėl vaikų ir jaunimo geros savijautos, kai jie jungiasi prie interneto, turėtų 

dalintis vyriausybė (valstybė), verslas, socialinių medijų kompanijos, tėvai, globėjai, ugdymo įstaigos, 

nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaidos atstovai – kiekviena grupė čia turi atlikti savo vaidmenį.  

Probleminis interneto naudojimas (PIN) tampa vis aktualesne jaunų žmonių problema, todėl prevencija būtina 

rūpintis nuo paties jauniausio amžiaus.  
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Kalbant apie ugdymo įstaigas, jos gali ir turi imtis lyderystės skaitmeninio švietimo srityje, supažindinti, padėti 

ugdyti ir diegti kasdienybėje sveikus skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžius, kurie augantiems jauniems 

žmonėms būtų naudingi ne tik mokymosi periodu, bet ir vėliau gyvenime.  

Ugdymo įstaigoje vaikai ir jaunimas praleidžia kone trečdalį savo gyvenimo, tad jos specialistai turėtų atkreipti 

dėmesį į tuos vaikus ir jaunuolius, kurie technologijomis galimai naudojasi žalingai bei padėti šeimoms, 

stokojančioms sveikų skaitmeninės higienos įgūdžių. 

Sėkminga PIN prevencija ugdymo įstaigose įmanoma bendradarbiaujant visiems ugdymo įstaigos 

bendruomenės nariams: tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai, specialistams, mokiniams.  

Švietimą, atitinkamos aplinkos organizavimą, visapusišką PIN prevenciją mokyklose gali inicijuoti ir ugdymo 

įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai, ypač bendradarbiaudami su švietimo pagalbos 

specialistais bei mokyklos administracija ir įtraukdami kitus bendruomenės narius.  

Leisti naudotis telefonais klasėje ar drausti – vienas pačių kontroversiškiausių klausimų šiuo metu kalbant apie 

naudojimąsi technologijomis ugdymo procese. Kai kurie pedagogai išmaniuosius įrenginius vadina būtina 

ugdymo proceso dalimi, kiti – kaip vienintelę galimybę tinkamai ugdyti vaikus ir paauglius mato visišką išmaniųjų 

įrenginių draudimą.  

Įstatymiškai išmaniųjų įrenginių naudojimo ugdymo įstaigose sritis nėra reglamentuota, todėl Lietuvoje stebime 

įvairovę: vienos ugdymo įstaigos turi dokumentus – tvarkas, politikas, apibrėžiančias šią sritį, kitos viešai skelbia 

keletą taisyklių, kurių laikomasi jų bendruomenėje, visgi, didžioji dauguma nėra niekaip apibrėžę šio klausimo, 

nors su išmaniųjų technologijų naudojimo iššūkiais susiduria kiekviena ugdymo įstaiga, ar kalbėtume apie 

darželius, ar apie mokyklas ir universitetus.  

Vaikų ir jaunimo skaitmeninis sąmoningumas galėtų būti ugdomas dviem kryptimis: 1) ugdant paties vaiko kritinį 

mąstymą, technines kompetencijas ir padedant kurti sveiką santykį su technologijomis, 2) sudarant palankias 

sąlygas vaiko aplinkoje: stiprinant tėvų / globėjų kompetencijas apie saugumą ir privatumą  internete bei auginant 

skaitmeninį ekspertiškumą visų specialistų, dirbančių su vaikais ir jaunimu.  

Apžvelgtos literatūros ir šaltinių turinys, atliktų tyrimų rezultatai bei praktinė veikla šios metodikos rengėjams 

leidžia teigti, jog skaitmeninio sąmoningumo aspektą (apimantį ir PIN temą), būtina įtraukti į ugdymo procesą 

siekiant mokyti vaikus ir paauglius kurti sveiką santykį su technologijomis.  

Šias įžvalgas sustiprina Jungtinės karalystės organizacijos „Ofcom“ duomenys (2017 m.), rodantys, kad tėvams, 

ieškantiems informacijos apie saugumą internete, mokyklos buvo pagrindinis informacijos šaltinis (visų vaikų 

amžiaus grupių tėvams)2. 2022 m. „Ofcom“ atliktas tyrimas rodo, jog 9 iš 10 vaikų (8-17 m.) apie saugumą 

internete girdėjo iš tėvų (89 proc.) ar mokytojų bei mokyklos (69 proc.). Taigi ugdymo įstaigai tenka itin svarbus 

vaidmuo, rūpinantis vaikų ir paauglių skaitmenine gerove.    

Ugdymo įstaigų bendruomenėms verta organizuoti renginius, skirtus aptarti internete patiriamus iššūkius: pvz., 

 
2 Ofcom tyrimas, 2017: Literature_Review_Final_October_2017.pdf (publishing.service.gov.uk) 

mailto:info@e-etika.lt
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759005/Literature_Review_Final_October_2017.pdf


- 139   - 
 

 

  Metodinė  medžiaga „Probleminio  interneto naudojimo  ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į  pagalbą specialistui“, info@e-etika.lt  

„Saugesnio interneto diena“, „Mėnuo be patyčių“, „Skaitmeninė savaitė“ (angl. „All Digital Week“), pasaulinė 

Atsijungimo diena (angl. „Global Day of Unplugging“), Europos kibernetinio saugumo mėnuo ar pan. įtraukiant 

ir PIN temą bei visomis progomis kalbant ir apie sveikus skaitmeninius įgūdžius.  

 

Taip pat vertinga ugdymo įstaigų interneto svetainėse pateikti vaizdinę medžiagą (informaciją) apie PIN 

problematiką, rizikas bei nuorodas į šaltinius, kur galima rasti daugiau informacijos (pvz., Skaitmeninės etikos 

centras), Mediavaikai.lt) ir kur galima kreiptis pagalbos (Vaikų linija, Jaunimo linija) – pabrėžiant, kad čia galima 

skambinti ir dėl skaitmeninėje erdvėje kylančių problemų ar neaiškumų.  

 

Būtina ugdymo įstaigose kurti sveikatai palankias edukacines erdves, pasitelkiant komandą, sudarytą iš ugdymo 

įstaigos administracijos atstovų, pedagogų, mokinių, tėvų, švietimo pagalbos specialistų, ūkio veiklos darbuotojų. 

Šios erdvės mokiniams leistų aktyviau įsitraukti į laisvalaikio veiklas be išmaniųjų įrenginių.  

 

Būtinas periodinis švietimas įvairiomis su PIN ir kitais skaitmeninio pasaulio iššūkiais susijusiomis temomis: 

 Kaip išlikti saugiems internete? 

 Kaip kurti sveiką santykį su technologijomis? 

 Kaip kritiškai vertinti informaciją? 

 Teisės ir pareigos internete. 

 Kaip duomenys internete renkami, dalijamasi ir naudojami? 

 Kokie yra internete praleisto laiko ribojimo privalumai? 

 Kur ieškoti pagalbos? 

 Kokie yra sveiki skaitmeniniai įgūdžiai? ir t. t. 

10.5.1. Išmaniųjų įrenginių gairės ugdymo įstaigoms  

Ugdymo įstaigoje verta drauge su visa jos bendruomene (tėvais ir globėjais, ugdytojais, mokyklų atveju – ir 

moksleiviais) aptarti taisykles, kurių bus laikomasi siekiant sveiko išmaniųjų technologijų naudojimo. Susitarimai 

turi būti fiksuojami dokumente – ugdymo įstaigos išmaniųjų įrenginių naudojimo tvarkoje.  

Toks dokumentas padės kurti ugdymui ir mokymuisi saugią aplinką be skaitmeninės blaškos, sudaryti geresnes 

sąlygas socialiniams kontaktams ir fiziniam aktyvumui.  

 

Dokumentą rengiant pravartu pasinaudoti 2022 m. Skaitmeninės etikos centro ekspertų ir Paramos vaikams 

centro psichologų sudarytomis „Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairėmis ugdymo įstaigoms“3 

Skaitmeninės etikos centro ekspertų ir Paramos vaikams centro psichologų. 

Gairėse pateikiami patarimai ugdymo įstaigai, norinčiai su savo bendruomene susitarti dėl išmaniųjų įrenginių 

naudojimo taisyklių ir sukurti tai apibrėžiantį dokumentą – tvarką. Čia rasite konkrečių patarimų, taisyklių 

pavyzdžių, kuriais vadovaudamosi ugdymo įstaigos gali sukurti savas taisykles, atitinkančias būtent jos 

 
3 El. leidinio „Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairėmis ugdymo įstaigoms” prieiga per internetą: https://heyzine.com/flip-

book/ecc990ca02.html 
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bendruomenės poreikius bei informacijos, kuria ugdymo įstaiga gali dalintis su tėvais ar globėjais, patardama, 

kokias taisykles taikyti namuose.  

 

Pabrėžtina, jog saugus, atsakingas ir pagarbus moksleivių 

skaitmeninių išmaniųjų įrenginių bei interneto paslaugų 

naudojimas yra dalis bendros moksleivių, tėvų, globėjų ir 

mokyklos personalo atsakomybės. 

Besidomintiems giliau:  

- Atsparumą dezinformacijai didinti siekia DIGIRES  Digires – Baltic 
Research Foundation for Digital Resilience. 

- Impact of social media and screen-use on young people's health.  
health, House of Commons Science and Technology Committee, 2019. 
https://publications.parliament.uk/ 
pa/cm201719/cmselect/cmsctech/822/822.pdf  

- Liao, M. S., Sundar, M. (2022). Sound of silence: Does muting 
notifications reduce phone use? Computers in Human Behavior. Volume 
134, 2022, 107338. doi:10.1016/j.chb.2022.107338. 

- Impact of social media and screen-use on young people’s health, 
2018, http://data.parliament.uk/writtenevidence/ 
committeeevidence.svc/evidencedocument/science-and-technology-
committee/impact-of-social-media-and-screenuse-on-young-peoples-
health/oral/91828.html. 

10.5.2. Technologijų naudojimo valdymas ugdymo įstaigose skirtingose šalyse 

Išmanieji telefonai ir technologijos daro įtaką mokinių darbui mokykloje, tačiau ne visiems vienodai. Tyrimai4 

rodo, kad teigiamas poveikis ribojant naudojimąsi išmaniaisiais telefonais pastebimas prasčiau besimokančių 

(dažniau iš socialinės rizikos šeimų) moksleivių atžvilgiu (nagrinėti Jungtinės Karalystės rezultatai vidurinėse 

mokyklose, kur buvo įvestas visiškas mobiliųjų telefonų draudimas, lyginami su rezultatais mokyklose, kuriose 

apribojimų nebuvo). 

Prieiga prie technologijų grįsta švietimo lygybė dažnai yra minima kaip argumentas naudoti mobiliuosius 

telefonus ugdymo procese. Kita vertus, lygybė švietime nėra vien prieiga prie technologijų: tai taip pat gebėjimas 

naudoti technologijas taip, kad jos būtų naudingos mokymosi procese5. 

Naudojantis technologijų galimybėmis galima žymiai patobulinti mokymosi procesus. Ugdymo įstaigos skiria 

dėmesio ir investicijų, siekiant aprūpinti mokinius skaitmeninėmis technologijomis, nešiojamaisiais arba 

 
4 Mobiliųjų telefonų draudimo tyrimas[1], kurį Jungtinėje Karalystėje atliko Louise Philipe Beland ir Richard Murphy (2016). Jų tyrimas parodė, kad 

draudimas yra labai nebrangi, bet veiksminga politika, siekiant pagerinti moksleivių rezultatus. Daugiausia naudos gauna mažiausiai pasiekę 
moksleiviai.Ill Communication: Technology, Distraction And Student Performance, (Louis-Philipe Beland, Richard Murphy), Labour Economics, Volume 
41, August 2016, Pages 61–76. 
5 Education and Technology: Key Issues and Debates, https://www.amazon.co.uk/Education-Technology-Key-Issues-Debates/dp/1474235921 

/ref=dp_ob_title_bk. PAPILDOMAI: Prof. Neil Selwyn, https://der.monash.edu/prof-neil-selwyn/; 
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planšetiniais kompiuteriais, o drauge su sparčia technologijų plėtra didėja ir neigiamas jų poveikis: tai atitraukia 

vaikų dėmesį ir trukdo mokytis. Todėl nenuostabu, kad kai kurios šalys imasi veiksmų, siekdamos padėti 

kontroliuoti technologijų naudojimą mokyklose. Visgi šiuo metu vieningos pasaulinės politikos, uždrausti ar leisti 

naudotis mobiliaisiais telefonais mokyklose, dar nėra. 

Kokia skirtingų šalių patirtis? 

 Prancūzijoje nuo 2018 m. vidurinės mokyklos mokiniams nebeleidžiama naudotis telefonais mokymosi 

laiku. Šis draudimas apibrėžiamas mobiliųjų telefonų naudojimo teisės aktu. Tebevykstant debatams, 

Prancūzijos švietimo ministras kalba apie valstybės vaidmenį saugant vaikus nuo per didelio mobiliojo 

telefono naudojimo. Beje, Prancūzijoje pagal 2010 m. Tautos įsipareigojimą aplinkos apsaugai, darželių, 

pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams buvo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais mokymosi 

metu.  

 Panaši politinė diskusija vyksta Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje, remiantis prielaida, kad mobilieji 

telefonai blaško mokinių dėmesį ir trukdo mokytis. 

 Tas pats motyvas slypi už 2022 m. vasarį Švedijos Vyriausybės ir švietimo ministrės siūlymo įgyvendinti 

tokio pat tipo draudimus. Švedija6, viena pirmųjų šalių pasaulyje, pradėjusių naudoti skaitmenines 

technologijas mokyklose, yra bene daugiausia kompiuterių mokyklose turinti šalis Europoje (panaši 

situacija ir kitose Skandinavijos šalyse). Jau 2007 m. Švedijoje buvo pakeistas Švietimo įstatymas, siekiant 

apriboti mokyklos aplinkos trikdžius, kuriuos galimai sukelia mobilieji telefonai. Nuo tada mokytojai turi 

teisę eliminuoti iš aplinkos visus dalykus, kurie kelia pavojų saugumui ar trukdo ugdymui, o mobilusis 

telefonas tuometiniuose debatuose ir buvo apibūdintas kaip būtent toks daiktas. Šiemet Švedija žengė 

dar toliau: Švietimo ministrė Axelsson Kihlblom pasiūlė įstatymo projektą uždrausti išmaniuosius 

mokyklose: „Mokytojai neturėtų leisti laiką diskutuodami, ar mobilusis telefonas turėtų būti padėtas į šalį, 

ar ne“, – sakė A. Kihlblom. 

 Ispanija nuo 2015 m. įvedė mobiliojo ryšio draudimus dvejuose regionuose. 2022 m. ispanai publikavo 

šio eksperimento empirinių tyrimų rezultatus: pastebimą patyčių masto mažėjimą ir geresnius tiksliųjų ir 

gamtos mokslų rezultatus7. 

 Jungtinėse Valstijose taip pat nėra vienodos politikos, tačiau didžioji dauguma mokyklų turi rašytines 

mobiliųjų telefonų naudojimo politikas. 

 

Besidomintiems giliau:  

Praktiniai įvairių šalių ugdymo specialistų patarimai ir patirtys 

- „We are teachers“ (liet. Mes esame mokytojai) bendruomenės patarimai ir patirties pavyzdžiai, kaip galima spręsti su 

išmaniaisiais įrenginiais susijusius iššūkius (Facebook tinkle ši bendruomenė vienija kone du milijonus narių): 20+ Teacher-

Tested Tips for Managing Cell Phones in Class (weareteachers.com) 

 
6 The impact of banning mobile phones in Swedish secondary schools, 2020: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775719303966 
7 Banning mobile phones in schools: evidence from regional-level policies in Spain, Banning mobile phones in schools: evidence from regional-level 

policies in Spain | Emerald Insight 
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- Beveik 70 tūkstančių prenumeratorių „Youtube“ platformoje turintis knygos „Teach your class Off“ autorius pristato 

pagrindines taisykles, kaip jis klasėje tvarkosi su išmaniaisiais: Real Rap with Reynolds “Teach Your Class Off™; Managing 

Cellphones in the Classroom | Teacher Tip Tuesday - YouTube  

-  Banning mobile phones in schools: evidence from regional-level policies in Spain, Banning mobile phones in schools: 
evidence from regional-level policies in Spain | Emerald Insight 

10.5.3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo ugdymo įstaigose  

 

PIN prevencijoje svarbus vaidmuo tenka ir ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams.  

 

Šie specialistai ugdymo įstaigose gali rūpintis vaikų sveikų skaitmeninių įgūdžių mokymu, skatinančiu gebėjimus 

kritiškiau vertinti interneto ir išmaniųjų technologijų teikiamas naudas, suvokti  galimas rizikas ir suprasti, kada 

išmaniųjų technologijų naudojimas gali pradėti kenkti asmens fizinei ir psichikos sveikatai.  Planuojant ugdymo 

įstaigų aplinkos sveikatinimo priemones ir jų įgyvendinimą, visuomenės sveikatos specialistai gali siūlyti įtraukti 

PIN prevenciją skatinančias ir sveikatinančias veiklas.   

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, teikdamas siūlymus ir poveikio priemones PIN prevencijos 

programos įgyvendinimui ugdymo įstaigoje, turi atsižvelgti į tai, kad: 

- PIN prevencijos ugdymas turi vykti patrauklioje, mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus, poreikius ir 

interesus atitinkančioje projektinėje veikloje: paskaitose, renginiuose, ekskursijose ar stovyklose, 

edukacijose, forumuose, žaidimuose ir t. t. 

- programos turinys turi būti pritaikomas prie konkrečių mokinių poreikių. Rekomenduojama naudoti 

aktyviojo mokymo (-si) metodus: diskusijas, debatus, vaidinimus ar situacijų modeliavimus, konkrečių 

sėkmės (ar nesėkmės) istorijų analizę, didaktinius žaidimus ir t. t. 

- programos įgyvendinimo procese, pagal poreikį, turi dalyvauti pagalbos mokiniui specialistai, dalykų 

mokytojai, klasių vadovai, tėvai (globėjai), kiti ugdymo įstaigų, teikiančių bendrąjį ugdymą, 

bendruomenės nariai. 

Informacinė sklaida – svarbi visuomenės sveikatos priežiūros specialistų funkcija.  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą ugdymo įstaigoje 

teikdamas sveikatinimo veiklų metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) turėtų įtraukti į sveikatinimo veiklas įtraukti ir PIN prevenciją bei aktyviai vykdyti informacijos apie 

PIN problematiką sklaidą  (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei, ir įgalinti jaunimą 

atpažinti PIN rizikas, mokytis jų vengti ir ugdyti sveikus skaitmeninius įgūdžius. 
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10.6. PIN prevencija šeimoms  

Internetas yra puiki erdvė vaikams ir paaugliams mokytis, kurti, pramogauti, tačiau kartas nuo karto jiems gali 

tekti joje susidurti su iššūkiais, kuriuos išspręsti gali būti nelengva. 

Greta įvairių rizikų, tokių kaip e. patyčios, spaudimas dalyvauti sekstinge, raginimas žaloti save, pornografijos 

žiūrėjimas, rikiuojasi ir PIN, probleminis interneto naudojimas. 

Taigi mokyti vaikus ir paauglius saugotis rizikų ir padėti jiems kurti sveiką santykį su technologijomis, ypač turint 

minty, koks įtraukus yra internetas – tampa ypač svarbiu uždaviniu tėvams ir globėjams. Jie gali atlydėti vaikus į 

skaitmeninį pasaulį, būti greta ir pasirengus padėti, kai vaikams tenka spręsti su juo susijusius iššūkius bei savo 

pavyzdžiu padėti kurti sveikus naudojimosi technologijomis įgūdžius bei įpročius, nes veiksmai reiškia daugiau, 

nei žodžiai. Suaugusiųjų naudojimosi išmaniosiomis technologijomis įpročiai tiesiogiai siejasi su tuo, kaip 

technologijomis naudosis jų vaikai. 

 Sukurkime aiškias šeimos taisykles, kaip, kada ir kur bus naudojamasi technologijomis ir nuosekliai jų 

laikykimės. Tam galima naudoti taisyklių šabloną „Šeimos susitarimas8“ (parengė Skaitmeninės etikos 

centras ir Paramos vaikams centras). 

 Nuoširdžiai domėkimės vaiko ar paauglio veiklomis virtualioje erdvėje (žaidimuose, socialinėje medijoje), 

tikėtina, kad jam prireikus pagalbos (pvz., susidūrus su patyčiomis ar neapykantos kalba) jis drąsiau 

kreiptųsi į tėvus ar globėjus ir nebūtų linkęs neslėptų savo problemų. 

 Ribokime vaikų ir paauglių laiką prie ekranų. Lietuvoje vykdyto mokslinio tyrimo „Ilgalaikis ekranų poveikis 

vaikų fizinei ir psichikos sveikatai“, vadovaujamo Vilniaus universiteto profesorės dr. Romos Jusienės, 

rezultatai įkvėpė tyrėjų komandą parengti ne tik rekomenduojamų priemonių ekranų daromai žalai 

mažinti sąrašą, rekomendacijas asmens sveikatos specialistams, šeimos gydytojams, bet ir aiškias bei 

konkrečias rekomendacijas vaikams, paaugliams ir tėvams, jas rasite www.mediavaikai.lt, www.e-etika.lt. 

 Skirkime daugiau laiko pokalbiams apie gyvenimą virtualioje erdvėje, vaikai pramogauja internete didelę 

savo gyvenimo laiko dalį, vien pramogoms rekomenduojamą laiko ribą viršija 53 proc. 6-10 m. ir 75 proc. 

11-14 m. vaikų ir paauglių, kaip rodo aukščiau minimas tyrimas, taigi ir kalbėtis apie patirtis virtualioje 

erdvėje reiktų daugiau ir dažniau. 

 Pasitikėkime savo gyvenimiška patirtimi, būtent jos dar stokoja augantys vaikai, nors jie gali itin greitai 

mokytis skaitmeninėje erdvėje. Žinojimas, kaip naršyti internete, nereiškia, kad vaikas žino, kaip elgtis 

nutikus vienai ar kitai kebliai situacijai. Vaikams ir paaugliams tebereikia, kad tėvai ir globėjai pamokytų 

juos kultūringo ir saugaus elgesio, etikos, pagarbos principų, kuriuos reikia taikyti virtualioje erdvėje. 

 
8 El. dokumento Šeimos susitarimas prieiga per internetą: https://e-etika.lt/odemsoob/2020/04/Seimos_susitarimas_SEC.pdf  
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 Praktikuokime sveikus skaitmeninius įgūdžius (žr. skyrių Sveiki skaitmeniniai įgūdžiai – kiekvienam), ir 

siekime nuoseklumo.  

 Žinokime, kur kreiptis pagalbos, susidūrus bet kokia grėsme internete (ar tai būtų tapatybės vagystė, 

patyčios, priekabiautojai, neapykantos kalba ar kt., žinokite, kur kreiptis pagalbos (žr. skyrių Informacijos 

ir pagalbos vietų sąrašas), supažindinkite su šiomis galimybėmis vaikus ir paauglius ir padrąsinkime juos, 

kad bet kokiam nemalonumui nutikus būtinai pasidalintų su mumis ir patikinkime, kad drauge mes 

išspręsime bet kokias problemas.  

Besidomintiems giliau 

- Skaitmeninės etikos centras: www.e-etika.lt / Kitos organizacijos | Skaitmeninės etikos centras (e-etika.lt) 

- Filmas The Social Dilemma 

- Tyrimai apie ekranų poveikį: www.mediavaikai.lt  

10.7. Sveiki skaitmeniniai įgūdžiai – kiekvienam 
 

Įpraskime tai daryti:  

1. Planuokime skaitmeninės detoksikacijos periodus – laiką be išmaniųjų technologijų ar be tam tikrų 

programėlių. Tai gali būti tam tikra valanda dienoje ar savaitėje, o galbūt visa diena. Jaunimą 

padrąsinkime tai padaryti sutarus su draugu ar drauge – tokį pratimą atlikti bus lengviau, o gal ir smagiau. 

2. Namuose nustatykime zonas ir laiką, kur ir kada nenaudojame išmaniųjų technologijų.  

3. Valgykime be ekranų. Taip šeimos nariai galėtų skirti dėmesį vienas kitam ir kokybiškai leisti laiką. 

Rekomenduojama sutelkti dėmesį į maistą, jo kvapą, spalvas, skonį, kramtyti lėtai ir ilgiau nei įprastai, 

stebėti, kokios mintys tuo metu lanko, kokie jausmai kyla. Dėmesingas valgymas leidžia nepraleisti 

momento, kai tampame sotūs. Skirkite laiką sau ir valgantiems drauge. 

4. Išmaniuosius kraukime bendrose namų erdvėse.  

5. Naudokimės tikru žadintuvu, ne telefone, taip liks mažiau priežasčių nuolat greta laikyti telefoną, į 

miegamąjį jo nesinešti. Vien telefono buvimas šalia kambaryje, net ir išjungto, gali turėti įtakos prastesnei 

miego kokybei ir trumpesnei trukmei. 

6. Atidėkime kuo ilgesniam laikui pirmąjį rytinį kontaktą su telefonu. Pradėjus juo naudotis, atveriame 

programėlę po programėlės, įsijungia inercija, kurią gali būti sunku sustabdyti. Atidėdami pirmąjį rytinį 

kontaktą su telefonu apsaugome ir ištęsiame turimą natūralią autonomiją, kai galime apgalvoti, kas 

mums šiandien svarbu bei ramiai suplanuoti dieną.  

7. Suraskime telefonui „namus“. Kai paliekame telefoną ten, kur paskutinį sykį juo naudojomės, tai gali 

prisidėti prie švaistomo laiko ir bereikalingos blaškos. Kiekvienam savo įrenginiui paskirk atskirą oficialią 

vietą, kad jis ten gyventų ir neblaškytų mūsų reguliariai.   

8. Naudokimės laikrodžiu ant rankos, ne telefone. 
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9. Naudokime technologijas savistabai, kiek laiko ir kokioms veikloms praleidžiame prie ekranų. Kontroliuoti 

negalime to, ko nežinome ir nematuojame. Patikrinkime kiek kartų per dieną į rankas paimame telefoną 

(angl. Pic-up time) arba kiek laiko praleidžiame programėlėse (angl. Screen time).  

10. Geros savijautos stebėjimui skirtų programėlių naudojimas gali padėti stiprinti savireguliaciją. 

11. Užtikrinkime kasdienį fizinį aktyvumą, bent valandą praleiskime lauke.  

12. Žaiskime drauge su kitais. Žaidimai kartu su draugais ar šeimos nariais padaro juos socialiniu užsiėmimu. 

13. Venkime žydros ekrano šviesos vakare, bent vieną valandą iki miego, geriau – dvi. Ši šviesa trikdo 

melatonino gamybą, o jis reguliuojančio žmogaus paros ritmą ir nuotaikų svyravimą. Melatonino lygis 

organizme turi įtakos depresijai ir kitų psichikos negalavimų formavimuisi. Ekranų šviesa prieš miegą taip 

pat prailgina9 užmigimo periodą (*nuoroda į MEDIA VAIKAI tyrimą). 

14. Nuobodžiaukime – pamėginkime tai daryti nuolat. Kūrybiškumui reikalingas nuobodulys. 

15. Išjunkime skaitmeninius prietaisus (TV, kompiuteriai), kai jie nenaudojami.  

11. Apie skaitmeninį raštingumą 

11.1. Skaitmeninio raštingumo sąvoka ir poreikis ją išplėsti įtraukiant PIN 
aspektus  

Skaitmeninis raštingumas viešajame diskurse yra plati ir įvairiai apibrėžiama sąvoka. Jos ištakas galima sieti su Paul 
Gilster knyga „Skaitmeninis raštingumas“ (1997), kurioje autorius šį terminą aiškino kaip „gebėjimą suprasti ir 
naudoti informaciją įvairiais būdais (formatais), kokius tik kompiuteriai gali pasiūlyti”, pabrėždamas, kad 
skaitmeninis raštingumas yra „idėjų įsisavinimas, o ne klavišų paspaudimai“ (Pool, 1997).  Vertinant tuometinio 
skaitmeninio išsivystymo lygį pasaulyje, toks apibrėžimas atitiko laikmečio poreikius. 

Įprasta skaitmeninį raštingumą apibrėžti kaip „gebėjimą surasti, įvertinti, naudoti turinį, juo dalintis ir jį kurti, 
naudojantis informacinėmis technologijomis ir internetu“10. Toks apibrėžimas turi panašumų su sąvoka  
„elektroniniai įgūdžiai“ – tai gebėjimai, būtini norint naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) ir kurių 
reikia norint jas taikyti ir tobulinti11. 

Pasaulio ekonomikos forumo Europos šalių skaitmeninių įgūdžių apžvalgoje „Eurostat“ pagrindiniai skaitmeninio 
raštingumo įgūdžiai yra apibrėžiami12 kaip: 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas (susirašinėjimas el. laiškais bei naudojimasis socialiniais tinklais). 

 Skaitmeninio turinio kūrimas (teksto apdorojimas ar skaičiuoklių programinės įrangos naudojimas, 
nuotraukų, vaizdo ar garso failų redagavimas). 

 Saugos įgūdžiai, susiję su tokiais dalykais kaip prieigos prie profilio ar turinio socialinės žiniasklaidos 
svetainėse ribojimas ir interneto naršyklės nustatymų keitimas. 

 
9 El. šaltinis svetainėje MEDIA VAIKAI, tyrimo rezultatai: https://lt.mediavaikai.lt/copy-of-results  
10 Jungtinių valstijų Cornell universitetas, www.digitalliteracy.cornell.edu, 2015. 
11 Glossary: E-skills, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:E-skills  
12 Which European countries have the most digital skills? (2022). Eurostat: https://www.weforum.org/agenda/2022/04/europe-basic-digital-skills/ 
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 Problemų sprendimo įgūdžiai apima apsipirkimą internetu, internetinę bankininkystę ir programinės 
įrangos ar programų diegimą (Eurostat).  

 

Skaitmeniniai gebėjimai  

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijose (EPTR) dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
gebėjimų, minimi aštuoni svarbiausi gebėjimai, tarp jų – ir skaitmeninis raštingumas.  

Laikoma, kad informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžiai yra būtini norint gauti naudos iš žiniomis pagrįstos 
ekonomikos ir visuomenės bei prisidėti prie jos. Iki tol, kol jaunuoliai ES baigia privalomąjį išsilavinimą, dauguma 
jų nuolat naudojasi kompiuteriais ir internetu įvairiai veiklai. Šiame kontekste svarbu, kad jaunimas taptų įgalintais 
ir atsakingais skaitmeninių technologijų naudotojais, turinčiais atitinkamų skaitmeninių įgūdžių.   

Jaunų žmonių nuo 16 iki 29 metų dalis, 2021 m. turėjusių pagrindinius arba aukštesnius skaitmeninius įgūdžius, 
svyruoja nuo 93 proc. Suomijoje, 92 proc. Maltoje, 89 proc. Kroatijoje ir 87 proc. Graikijoje. Nyderlanduose iki 
atitinkamai 49 proc. ir 46 proc. Bulgarijoje ir Rumunijoje. ES vidurkis siekia 71 proc.13  

Stiprius skaitmeninius įgūdžius įvaldžiusi visuomenė kuria stiprią skaitmeninę ekonomiką, kuri yra gyvybiškai 
svarbi inovacijoms, augimui, darbo vietų kūrimui, konkurencingumui. „Skaitmeninių technologijų plitimas daro 
didžiulį poveikį darbo rinkai ir įgūdžiams, kurių reikia ekonomikai ir visuomenei. Valstybės narės, įmonės, 
mokymo paslaugų teikėjai, Europos Komisija ir kitos organizacijos turi dirbti kartu, kad pašalintų skaitmeninių 
įgūdžių trūkumą“14. 

Pastaruoju metu stebimas dėmesio perkėlimas nuo mokymosi, kaip naudotis technologijomis, link mokymosi 
jomis naudotis taip, kad išliktume saugūs kibernetinėje erdvėje ir suvokiantys alternatyvius faktus. Skaitmeninis 
mąstymas apimtų gebėjimą identifikuoti netikras naujienas, dezinformaciją (Tinmaz, Lee, Ivanovici, Baber, 2022) 
(žr. skyrių Kritinis mąstymas). 
 
Teigtina, kad šiuolaikiniame augančio kompleksiškumo kontekste, kai sunku būtų rasti gyvenimo ir veiklos sritį, 
kuri nebūtų susijusi su skaitmeninėmis technologijomis, būtų tikslinga dar labiau išplėsti skaitmeninio raštingumo 
sąvoką, apimant ir gebėjimą naudotis technologijomis sąmoningiau, vengiant įvairių skaitmeninių grėsmių, 
įskaitant turinčias įtakos psichikos bei fizinei sveikatai. Svarbu suprasti rizikas, susijusias su PIN, reikalingi įgūdžiai 
atpažinti požymius, kada skaitmeninių technologijų naudojimas gali sukelti fizinių ar psichikos sveikatos iššūkių 
(plačiau skyriuje PIN rizikos veiksniai ir PIN ir gretutiniai sutrikimai).  

Tokios sampratos pasigendama EPTR dokumente, kur sąmoningumo aspektas paliečiamas tik užsimenant, kad 
„naudojant IKT būtinas kritiškas ir analitiškas požiūris į turimą informaciją ir atsakingas sąveikiųjų visuomenės 
informavimo priemonių naudojimas.“ O žmogaus sveikatos aspektas šiame svarbiame EPTR dokumente 
minimas vieną kartą – kaip  socialiniai gebėjimai, kurie yra „susiję su asmenine ir socialine gerove, kas reikalauja 
suvokti, kaip užsitikrinti optimalią fizinę ir psichinę sveikatą, kuri būtų asmeninis, šeimos ir artimiausios socialinės 
aplinkos turtas, ir žinoti, kaip sveikas gyvenimo būdas galėtų padėti tai pasiekti“.  

 
13 Being young in Europe today - digital world (2022). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_ 

Europe_today_-_digital_world&oldid=566905#Digital_skills   
14 Digital skills and jobs, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs  
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Kalbant apie asmens gebėjimus technologijomis naudotis sąmoningai, nekenkiant sau, vengiant PIN, 
rekomenduojame naudoti sąvoką skaitmeninis sąmoningumas. 

Besidomintiems giliau 

- https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/digital-literacies. 

- https://www.taotesting.com/blog/what-is-digital-literacy-and-how-can-it-be-assessed/. 

- https://pressbooks.library.torontomu.ca/digcit/chapter/chapter-1/#:~:text=He%20said%20it%20is%20about,1 

- https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/digital-literacies. 

- https://www.westernsydney.edu.au/studysmart/home/study_skills_guides/digital_literacy/what_is_digital_literacy. 

- Critical digital literacy: https://www.researchgate.net/publication/271667436_Reconceptualising_ 

critical_digital_literacy https://www.teachthought.com/literacy/definition-digital-literacy/. 

- Literature_Review_Final_October_2017.pdf (publishing.service.gov.uk). 

 
 

Skaitmeninė gerovė  

Pasauliui tampant vis išmanesniu ir patiriant ne vien teigiamą naudojimosi technologijomis poveikį, ypač 
psichikos ir fizinei sveikatai, vis dažniau girdimos sąvokos „skaitmeninė gerovė“, „skaitmeninė sveikata“, 
„skaitmeninis sąmoningumas“, „skaitmeninė higiena“ (angl. Digital wellness, digital well-being).  

Šios sąvokos – apie gebėjimą išmaniosiomis technologijomis naudotis taip, kad jos padėtų išlaikyti, o ne grėstų 
sugriauti sveiką gyvenimo būdą ar produktyvumą ir dėmesingumą darbe arba asmeniniame gyvenime, t. y. apie 
įgūdžius naudotis technologijomis išvengiant arba mažinant neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, savijautai ir 
santykiams su aplinkiniais. Išmaniuosiuose įrenginiuose esanti funkcija „Skaitmeninė gerovė“ padeda stebėti, kiek 
ir kokiose programose būta, nustatyti laiko limitus atskiroms mobiliosioms programoms, „nutildyti“ pranešimus 
ar atidėti jų parodymo momentą.  

„Skaitmeninės gerovės“ funkciją diegti ir populiarinti pradėjo „Google“, 2018 m. pareiškusi susirūpinimą tuo, kiek 
daug laiko žmonės praleidžia prie ekranų. Organizacija tuomet paskelbė „skaitmeninės gerovės iniciatyvą“, 
kurios tikslas – sumažinti laiką prie išmaniųjų įrenginių. 2019 m. paskelbta, kad visi originalios įrangos gamintojai, 
naudojantys „Google“ išmaniesiems sukurtą „Android“ operacinę sistemą, privalo įdiegti ir skaitmeninės gerovės 
su „tėvų kontrole“ funkcija (gali naudoti „Google“ skaitmeninės gerovės programą arba sukurti savo). Būtina 
sąlyga: šios galimybės funkcijų pasirinkimuose turi būti gerai matomos.  

„Skaitmeninės gerovės“ funkcijas ir įrankius 2018 m. pristatė ir kompanija „Apple“, siekdama padėti sumažinti ir 
padaryti kokybiškesnį interneto naudotojų prie ekrano praleidžiamą laiką. „Apple“ pasiūlė sumuoti, kiek laiko 
praleidžiama naudojantis kiekviena programėle, kiek pranešimų gaunama, kaip dažnai į rankas paimamas 
telefonas, kaip naudotojo įpročiai atrodo lyginant juos su kitų naudotojų įpročiais ir pan.  

Taigi, skaitmeninės gerovės sąvoka apima: 

 sąmoningą technologijų naudojimą, 

 sveiką santykį ir balansą naudojant technologijas, 

 patogumo, saugumo, pasitenkinimo lygį, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, 

 pagalbą įvertinant savo technologijų naudojimo intensyvumą, 

 technologijų įtakos žmogaus psichikos ir fizinei sveikatai suvokimą. 
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Besidomintiems giliau: 

- https://www.unplug.com/ 

- https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage-lt/course/digital-wellbeing/module/220/lesson/221 

 

Skaitmeninis pilietiškumas – orientacija į žmogų Europos kontekste 

Siekdama padėti Europos piliečiams kuo geriau pasinaudoti skaitmenine transformacija, 2022 m. sausio 26 d. 

Europos Komisija pasiūlė tarpinstitucinį dokumentą dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų. 

Pareiškime išdėstytos skaitmeninės teisės ir principai papildys esamas teises, susijusias su duomenų apsauga bei 

privatumo teisės aktais. 

Tai bus ir piliečiams skirta jų skaitmeninių teisių orientacinė sistema, ir gairės ES narėms, ir su naujomis 

technologijomis dirbančioms įmonėms. Dokumente išskiriama:   

1. Orientavimasis į žmogų. Skaitmeninės transformacijos dėmesio centre – žmonės ir jų teisės. 

Skaitmeninės technologijos turėtų padėti apsaugoti žmonių teises, remti demokratiją ir užtikrinti 

atsakingus ir saugius visų skaitmeninės srities veikėjų veiksmus. Šias vertybes ES propaguoja visame 

pasaulyje. 

2. Solidarumas ir įtrauktis. Technologijos turi ne skaidyti, o vienyti žmones. Visi turi turėti galimybę naudotis 

internetu ir skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis, įgyti skaitmeninių įgūdžių ir turėti sąžiningas darbo 

sąlygas. 

3. Pasirinkimo laisvė. Žmonės turi turėti galimybę veikti sąžiningoje interneto aplinkoje, būti apsaugoti nuo 

neteisėto ir žalingo turinio ir turėti galių, sąveikaudami su naujomis ar besivystančiomis technologijomis, 

pvz., dirbtiniu intelektu. 

4. Dalyvavimas. Piliečiai turi turėti galimybę visais lygmenimis dalyvauti demokratiniame procese ir 

kontroliuoti savo duomenis. 

5. Sauga ir saugumas (angl. Safety and security). Skaitmeninė aplinka turėtų būti saugi ir patikima. Turi būti 

įgalinti ir apsaugoti visi naudotojai – nuo vaikų iki vyresnio amžiaus žmonių. 

6. Tvarumas. Skaitmeniniai prietaisai turėtų padėti siekti tvarumo ir pereiti prie žaliosios ekonomikos. 

Žmonės turi žinoti apie savo prietaisų poveikį aplinkai ir energijos suvartojimą. 

Europos Parlamentas skelbia: „ES padeda stiprinti Europos skaitmeninį pajėgumą ir suteikia naujas galimybes 

verslui ir vartotojams, saugodama pagrindines teises“15. Galima kelti klausimą, kaip užtikrinamos vaikų teises – 

kiekvieno vaiko teisę į saugią aplinką tais atvejais, kai vaikai prie ekrano leidžia neribotą laiką. Nepriežiūra – tai 

smurtas prieš vaiką, „vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas“16. 

 
15 Skaitmeninė transformacija ES, https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skaitmenine-transformacija  
16 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr  
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„Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, taikant visą įmanomą koordinuotą kompleksinę 

pagalbą17”.  

Tam suvienyti pajėgas turi ne tik institucijos, kurdamos politikas ar prevencines programas, nevyriausybinės 

organizacijos, edukuodamos ir šviesdamos visuomenę, bet ir IRT verslo organizacijos, veikdamos atsakingai, 

įtraukdamos į naujų produktų kūrimo ir vertinimo procesą ir žmogaus teisių specialistus, ir psichologus. 

Besidomintiems giliau 

- https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-
2030_lt 

- https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html 
- Informacinių ir ryšių technologijų įgūdžiai Lietuvoje Situacijos apžvalga, 2020: https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-

metai/zmogiskojo-kapitalo-politika/20201215-IRT-igudziai-lietuvoje.pdf  
- Documents describing existing good practices around digital wellbeing issues: https://www.digital-wellbeing.eu/? 

fbclid=IwAR0dmgQoqpeABFLl3gmP9gjhqdeUyKnCQNOoKf4ppSaJnzAYg_UH3iO54G8   
- WHO releases first guideline on digital health interventions, 2019, https://www.who.int/news/item 

/17-04-2019-who-releases-first-guideline-on-digital-health-interventions  

11.2. Suinteresuotosios šalys skaitmeninio raštingumo ugdymo lauke 

Skaitmenizacija ir jos iššūkiai tarpusavyje susieja daug skirtingų sričių, tad ir skaitmeninių klausimų politikos 
įgyvendinimas bei jos spartaus augimo iššūkių sprendimas turi vykti įsitraukiant ir dalyvaujant įvairioms 
suinteresuotosioms šalims. Svarbiausios suinteresuotųjų šalių sritys:  

- Politikos kūrimas, teisinės bazės pritaikymas,  
- Technologijų plėtra, infrastruktūros kūrimas, programinės įrangos tiekimas, 
- Skaitmeninio raštingumo ugdymas – su IRT susiję mokymai,  
- Visuomenės informavimas apie skaitmeninės įtraukties naudą, vertę.  

Įvairios nacionalinės ir vietos valdžios institucijos dalyvauja daugelyje šių aspektų, teikdamos infrastruktūrą, 
kurdamos skaitmeninių įgūdžių tobulinimo įrankius, informuodamos, motyvuodamos naudotis internetinėmis 
vyriausybės paslaugomis ir kurdamos interneto prieigos taškus viešosiose bibliotekose, bendruomenių centruose 
ir mokyklose. 

Neabejotinai, atsižvelgiant į jau esamų tyrimų duomenis, greta skaitmenizacijos tikslų privalo rastis ir 
skaitmeninės higienos ugdymas, kaip prevencinė priemonė kiekvienam pasirūpinti savo fizine ir psichikos sveikata 
išmaniųjų technologijų amžiuje – kad jos talkintų žmogui kasdienybėje, o ne vestų prie sveikatos problemų.  

Ir skaitmenizaciją skatinančios institucijos, ir IRT atstovaujantis verslas (tiekiantis ryšio paslaugas bei įrangą) yra 
atsakingas už skaitmeninio sąmoningumo didinimą. Nesiimant atsakomybės, keltinas klausimas apie kaštus, 
visuomenės patiriamus dėl PIN problemų bei atsakomybės už juos prisiėmimo.  

IRT verslas turėtų užtikrinti visas įmanomas vaikų laiko ir turinio kontrolės bei saugumo priemones: įgalinti jų 
veikimą, imtis aktyvių veiksmų edukuojant visuomenę apie tokių priemonių egzistavimą, svarbą ir būtinybę jomis 

 
17 Ten pat, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr  
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naudoti bei kurti ir gaminti asmens saugumą ir savikontrolę įrenginiuose didinančius sprendimus. Greta globalios 
skaitmenizacijos tikslo privalo būti keliamas globalus sąmoningo naudojimosi technologijomis tikslas. 

Atitinkamai, skaitmeninių technologijų poveikio bei PIN stebėjimas, poveikio atpažinimas turi užimti deramą 
vietą asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bei ugdymo įstaigų personalo 
kompetencijose. Šiuo tikslu pasitarnaus ir ši metodinė medžiaga bei joje pateikiami pagalbos algoritmai.  

11.3. Skaitmeninė karta  

Skaitmeninės technologijos – integrali šiuolaikinio jauno žmogaus gyvenimo dalis. Jaunoji karta, kuri itin lengvai 

ir paprastai įvaldo technologijas, vadinama N-Gen (N – net), D-Gen (D – digital), i-Gen (visą paauglystę praleidę 

su išmaniaisiais). Amerikiečių rašytojas ir švietėjas Mark Prensky šią kartą yra pavadinęs „skaitmeniniais 

čiabuviais“ (angl. Digital Natives), o vyresnio amžiaus žmones – akcento neatsikratančiais „skaitmeniniais 

imigrantais“. Šie metaforiški pavadinimai buvo pasiūlyti dar 2001 m., tačiau diskusijas tebekelia iki šiol. Ir tai yra 

geroji šios situacijos pusė, nes ir apie būtinybę mažinti atotrūkį tarp kartų, ir apie nuolatinį skaitmeninių įgūdžių 

ugdymą turime kalbėti dar dažniau ir daugiau, juolab kad  sveikas balansas tarp virtualaus ir realaus pasaulio yra 

rimtas iššūkis įvairaus amžiaus žmonėms. 

Technologijos ir internetas keičia mūsų gyvenimus dažniausiai į gera, visgi, negalime ignoruoti realių grėsmių, su 

kuriomis žmonės internete susiduria kiekvieną dieną. Svarbu žinoti, kaip išvengti grėsmių pažeidžiamiausioms 

grupėms, tarp kurių – vaikai ir jaunimas. 

11.3.1. Tėvų, mokytojų, moksleivių patirtys ir juos neraminantys klausimai 

Surinkta Skaitmeninės etikos centro paskaitų metu.  

Mokytojai, dalindamiesi, kas neramina, kalbant apie skaitmeninį pasaulį ir moksleivius, rašo (keletas pavyzdžių, 

kalba netaisyta):  

 Patyčios soc. tinkluose, su tuo susijusių konfliktinių situacijų sprendimas;  

 Saugumas, melagienos, viešinimas savo asmeninės informacijos, pasitikėjimas „internetiniais“ draugais 

ir kultūros stoka komentuojant kitų įrašus;  

 Moksleivių įžeidžiančios žinutės, paveikslėliai, skirti draugams;  

 Kaip sureguliuoti tinkamą laiką naudojant įvairias technologijas;  

 Domina, kokios dabar yra technologijos, ribojančios vaikų prieigą prie nepageidaujamų interneto 

svetainių ir pan.;  

 Kaip atpažinti netinkamą turinį? Kuo tas turinys netinkamas? Kaip atpažinti sukčiavimą?  

 Kaip padėti mokiniams susitvarkyti su priklausomybe nuo ilgalaikio internetinių žaidimų žaidimo? 

 Kaip padėti moksleiviams suprasti (jiems papasakoti), kodėl reikalingas laiko prie ekranų ribojimas? 

 Kaip įtikinti tėvus nenaudoti interneto / kompiuterio laiko kaip bausmės ar apdovanojimo už mokslo 

pasiekimus? 

 Tėvų požiūris į informacines technologijas, nesigilinimas į tai, ką jų vaikai veikia internete, ar žaidžia 

tinkamus vaiko amžiui kompiuterinius ir mobiliuosius žaidimus; 
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 Kodėl norint paleisti vaikams skirtą turinį tiek daug netinkamos reklamos? 

 Kaip motyvuoti veiklai ne ekrane? 

Tėvų / globėjų paklausus, kas juos labiausiai neramina, kai galvoja apie vaikus ir technologijas – atsako taip 

(keletas pavyzdžių, kalba netaisyta):  

 Vaikas su tech būna per daug laiko, nuo to kenčia mokymasis, sveikata, bendravimas 

 Neramu dėl regos ir nervų sistemos sutrikimų, paliepus išjungti, atsikalbinėja, įvairiais  būdais bando 

tęsti žaidimą; 

 Gauna nesaugią informaciją, dalinasi asmenine informacija; 

 Neramu, kad per daug naudodamiesi technologijomis, nepamatys / nepatirs daugelio kitų gražių dalykų: 

gamtos, gyvo bendravimo, kūrybinių idėjų įgyvendinimo; 

 Neramu, kad taps priklausomi; 

 Neleistinas turinys necenzūravimas video įvairiose svetainėse; 

 Nesinori kasdien pyktis dėl to, noriu, kad ir pats vaikas suprastų žalą ir ugdytų valią;  

 Blogiausiai jaučiuosi tame, kad esu blogas pavyzdys. 

Mokytojų patarimai kitiems, susiduriantiems su  iššūkiais, auginant vaikus skaitmeniniame amžiuje: Ką iš savo 

patirties galėtumėte pasakyti ar patarti tėvams, mokytojams, susiduriantiems su iššūkiais, auginant vaikus 

skaitmeniniame amžiuje? (keletas pavyzdžių, kalba netaisyta): 

 Pradėti skaitmeninį auklėjimą nuo telefono paėmimo į rankas pirmą kartą; 

 Susitarti, nustatyti taisykles, riboti laiką, veiklos ir užimtumo, apsišarvuoti kantrybe, domėtis ir bendrauti 

su savo vaikais, nuoširdus pokalbis paaiškinant vaikui ar paaugliui - daug kartų veiksmingesnis būdas nei 

draudimas; 

 Riboti kompiuterio ar telefono naudojimą;  

 Nelaikyti interneto patikima aukle, domėtis, ką vaikai veikia internete; 

 Atvirai kalbėtis su vaiku ir nepalikti jo vieno laukiniuose vakaruose (skaitmeninėje erdvėje); 

 Daug kalbėtis ir kuo daugiau dalyvauti vaikų gyvenime; 

 Kalbėtis kalbėtis ir kalbėtis, parodyti, kad mums tai svarbu ir įdomu; 

 Sugalvoti veiklas prie ekrano; 

 Patiems nusistatyti interneto ribojimo laiką, įsidiegti programėles, kurios rodytų.  

Ir „skaitmeninius čiabuvius“ ir „skaitmeninius imigrantus“ neramina tie patys klausimai – kaip susikalbėti, kaip 

nesusvetimėti ir nepamiršti realaus pasaulio pareigų ir džiaugsmų, kai virtualus pasaulis toks įtraukus, kaip jame 

apsaugoti save nuo nepageidaujamo turinio ir poveikio.  

Vaikų ir jaunimo patarimai jaunesnėms kartoms 

Vaikai ir jaunimas, pakviesti pasidalinti patarimais jaunesnėms kartoms, kad šių patirtys internete būtų geros, 

dalija išmintingus patarimus (keletas pavyzdžių, kalba netaisyta):  
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 Nesikurk socialinių tinklų, nieko neprarasi; 

 Nemanyk, kad nesinaudoti telefonu yra nekietai, tai stiprumo požymis; 

 Uždėti tėvams „Family Link“mode ir kontroliuot laiką prie ekrano; 

 Stebėti savo žodžių efektą ir prisiimti atsakomybę; 

 Nepradėkite naudotis technologijomis nuo pat mažens, pasidžiaukit vaikyste ir neįsivelkit į socialinius 

tinklus per anksti; 

 Visada perskaityti, ką pasirašai. 

Skaitmeninės etikos centro atliktos daugiau nei 300-tų 13-17 metų jaunuolių apklausos rodo, jog beveik pusė (44 

proc.) paauglių jaučiasi „perdozuojantys“ interneto kartą per savaitę ir dažniau, kas penktas moksleivis jaučiasi 

„perdozuojąs“ interneto kartą per dieną ir dažniau.  

11.3.2. Socialinės medijos žodynas  

 Avataras – išgalvota asmenybė, kurią žmogus naudoja virtualioje erdvėje (internete) bendraudamas su 

kitais. Tai gali būti asmens pasirinktas paveikslėlis, žaidėjo veikėjas kompiuteriniame žaidime.   

 Dezinformacija – tai informacija, sąmoningai klastojama siekiant apgauti, suklaidinti, padaryti žalos ir / 

arba gauti naudos, norint daryti įtaką tam tikroms žmonių grupėms.  

 Hashtagas / grotažymė (taip pat gali būti: saitažodis, grotelinė žymė, grotaženklis) – socialiniuose 

tinkluose naudojamas pasvirusių grotelių simbolis # prieš žodį. Tai leidžia sekti tam tikrą temą ar įvykius 

visame pasaulyje, nes paspaudus ant grotažyme pažymėto žodžio (pvz.,  #avataras), išsyk patenkame į 

automatiškai suformuotą teminę kategoriją, kurioje bus visi interneto įrašai, jei tik kas nors juos pažymėjo 

ta pačia grotažyme.   

 Heiteris – tai viskuo nepatenkinta, nuolat kitus komentarais internete kritikuojanti (anonimiškai arba ne) 

asmenybė. 

 Keršto pornografija (angl. Porn revenge) – pornografinės medžiagos, susijusios su seksualinio turinio 

nuotraukomis arba vaizdo įrašais, platinimu internete be partnerio, -ės sutikimo. Dažnai tai daro buvę 

partneriai, kurie atvaizdus arba vaizdo įrašus gavo ankstesnių santykių metu. Keršto pornografijos tikslas 

yra viešai užtraukti gėdą, pažeminti auką taip keršijant dėl nutrauktų santykių. 

 Klikbaitinė antraštė  – emocinga, kartais melaginga, dažniausiai itin įtraukianti antraštė, skatinanti 

paspausti ant jos, tačiau tą padarius paaiškėja, kad turinys kalba apie kažką kita arba antraštė tiesiog buvo 

netiksli, klaidino.   

 Memai – paveikslėliai, kilę iš karikatūrų ar vadinamųjų virusinių (liet. pličiųjų vaizdo įrašų) vaizdelių, 

turintys juos lydinčią frazę, kuri atliepia su vaizdu susijusius scenarijus arba ką nors, kas siejasi su bet 

kuriomis svarbiomis socialinėmis, ekonominėmis ar politinėmis naujienomis. 

 Sekstingas (angl. Sexting, žodžių „sex“ ir „texting“ junginys). Sekstingas – atvirai seksualaus turinio žinučių, 

apnuogintų ar nuogų kūnų nuotraukų, video siuntimas ar gavimas naudojantis bet kokiomis 

skaitmeninėmis technologijomis. Jaunimas šio žodžio reikšmę žino, tačiau tarpusavyje dažniau naudoja 
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žodį „nude“. Turinys dažniausiai būna sukurtas ir skirtas tam tikram žmogui, kuriuo pasitikima, tačiau 

nutinka ir taip, kad minėtu turiniu be leidimo pasidalinama plačiau. Dažnai sekstingas siejamas su 

paaugliais, tačiau kartais taip nutinka ir neįžengusiems į paauglystę vaikams.  

 Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas 

seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens 

orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. Įvairių tyrimų 

duomenimis, seksualinis priekabiavimas paliečia iki 80 proc. moterų ir iki 40 proc. vyrų. Pravartu 

paskaityti: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/11/atmintine_seksualinio-priekabiavimo-

prevencija-mokykloje.pdf Seksualinis priekabiavimas internete vadinamas kibernetiniu seksualiniu 

priekabiavimu (angl. Cyberharassment). Toks priekabiavimas gali pasireikšti įvairiais būdais – pradedant 

nepriimtinu, nepageidautu akivaizdžiai seksualios potekstės elgesiu (pvz., seksualiniais pasiūlymais, 

seksualinio pobūdžio, vulgarių žinučių, pornografijos, erotikos vaizdų siuntinėjimu), baigiant subtilesniais, 

tačiau vis tiek žeidžiančiais ar žeminančiais veiksmais (seksistiniais „juokeliais“, komentarais apie išvaizdą 

ar kūno formas). Seksualinis priekabiavimas tampa persekiojimu, jei auka nuolat nepaliekama ramybėje, 

yra bauginama, gąsdinama, šantažuojama.  

 Skaitmeninė medija – tai video, audio, programinė įranga ar kitas turinys, kuris yra sukurtas, pakeistas, 

patalpintas, saugomas arba pasiektas skaitmeniniu formatu, skaitmeniniu būdu duomenis koduojant ir 

dekoduojant. https://www.dictionary.com/browse/digital-media. Socialiniai tinklai yra iš pavienių 

individų, jų grupių, organizacijų sudarytos socialinių ryšių sistemos. Asmens savęs siejimą su tam tikra 

geografine vieta 21 a. pradžioje keičia tinklaveikos individualizmas, t. y. asmuo sieja save su tam tikru 

socialiniu tinklu (dažniausiai virtualioje erdvėje). Socialinis tinklas internete – interaktyvi interneto 

struktūra (interneto svetainė), vienijanti tam tikrą, bendrų interesų turinčią narių grupę. Tarp didžiausių 

socialinių tinklų svetainių yra Facebook, LinkedIn, Google+. 

 Skaitmeninis pėdsakas – tai žymės, duomenys, liekantys pabuvus internete, informacija apie tam tikrą 

žmogų, kuri internete lieka po bet kokios asmens veiklos skaitmeninėje erdvėje.  

 Socialinė medija – tai platforma (tinklalapis ar programa), įgalinanti asmenis kurti skaitmeninį turinį, juo 

dalintis ir megzti socialinius ryšius. Socialinių tinklų funkcija – visiems prieinamas greitas, paprastas ir 

patogus būdas bendrauti, keistis informacija, nuomonėmis. Socialinių medijų ryškiausi ir jas nuo kitų 

medijų skiriantys požymiai: didelis interaktyvumas (bendravimas, turinio kūrimas, dalijimasis, aplinkos 

individualizavimas), asmens tapatybės formavimas (galimybė susikurti individualią paskyrą, formuoti 

savo įvaizdį) ir galimybė dalintis turiniu ir jungtis į įvairias socialines grupes. Socialinių medijų formų 

pavyzdžiai: socialinių tinklų svetainės (Facebook , LinkedIn), video dalijimosi tinklai (Vimeo, Youtube), 

forumai (Yahoo Answers, Reddit), susirašinėjimo programėlės (WhatsApp, Messenger, SnapChat, 

WeChat, Skype) 

 Trolis – nuo žodžio trolinimas, iš angl. to troll kilęs žodis, reiškia veiksmą, kada asmuo, vadinamasis trolis, 

specialiai provokuoja kito asmens ar grupės reakciją, pyktį, siekiant nukreipti dėmesį, sukelti sąmyšį, 

erzinti ir pan.). Internete troliai skelbia kurstančias, grubias arba įžeidžiančias žinutes, dažniausiai 

prisijungę prie kokios nors susiformavusios bendruomenės, pvz., naujienų grupės ir siekdami išprovokuoti 
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kitų bendruomenės narių emocinę reakciją bei nutraukti įprastinę diskusiją bendruomenei svarbia tema 

ir  / arba pasukti ją kita kryptimi. Trolis (internete) – Vikipedija (wikipedia.org).  

 Vloginimas – vaizdo tinklaraščių kūrimas: vaizdo įrašų filmavimas, montavimas ir skelbimas socialiniuose 

tinkluose. Šiuo tikslu dažniausiai naudojama interneto platforma – „Youtube“. „Vlogeris“ turi savo kanalą, 

čia skelbia savo įrašus, jo sekėjai gali šį kanalą prenumeruoti, sekti bei komentuoti, bendrauti su kitais 

sekėjais. „YouTube“ savo turinį skelbiantys žmonės vadinami „youtuber‘iais“. Gausybę sekėjų turintys 

„vlogeriai“ dažnai yra paauglių autoritetai, darantys įtaką savo sekėjų nuomonei, pasirinkimams – ką 

valgyti ar gerti, kaip rengtis, atrodyti, ką žiūrėti. Jie vadinami „influenceriais“, lietuviškai – įtakdariais, 

nuomonės formuotojais. Populiarūs „vlogeriai“  iš „vloginimo“ uždirba reklamuodami įvarais prekes, 

paslaugas ar pan.  

Parašykite mums info@e-etika.lt, jei turėtume paminėti papildomą punktą ar svarbią informaciją – įtrauksime į 

sąrašą. (šis sakinys skirtas metodinės medžiagos e. versijai) 

Besidomintiems giliau: 
- Social media glossary, https://www.unil.ch/socialmedia/files/live/sites/socialmedia/files/shared/social-media-glossary.pdf 
- The A to Z glossary of common social media terms, https://www.ncra.org/docs/default-

source/uploadedfiles/resources/glossary-of-common-social-media-terms.pdf?sfvrsn=3c763bd4_2 
- 2020 SOCIAL MEDIA AND ITS INFLUENCE ON VOCABULARY AND LANGUAGE LEARNING: A CASE STUDY, 

https://www.researchgate.net/publication/345423293_SOCIAL_MEDIA_AND_ITS_INFLUENCE_ON_VOCABULARY_AND_
LANGUAGE_LEARNING_A_CASE_STUDY 

- Complete and up-to-date gaming terminology, https://ehlion.com/magazine/gaming-terminology/ 

- https://webopedia.com 
 

 

11.4. Teigiami ir neigiami technologijų poveikio aspektai   
Teigiami technologijų aspektai 

Technologijos neabejotinai keičia mūsų gyvenimus, dažniausiai – į gera: galime bendrauti, mokytis, pažinti, kurti, 

virtualiai keliauti, palaikyti ryšius su draugais ar artimaisiais, kai jie toli ir t. t. Technologijų privalumai ypač išryškėjo 

pandemijos metu – kompiuteriai ar išmanieji telefonai padėjo užtikrinti galimybę tęsti mokslus, dirbti ir palaikyti 

tarpusavio ryšius. 

Nuotolinis mokymasis ir darbas. Technologijos leidžia procesams nenutrūkti: tęsti darbus, mokytis ir mokyti. 

Nemaža dalis moksleivių ir darbo rinko atstovų teigiamai įvertino mažiau struktūrizuotą nuotolinio mokymosi ir 

darbo pobūdį pandemijos metu.  

Tai leido dirbti ir mokytis savo tempu ir sau įprastomis sąlygomis, ypač tai įvertino jautresni žmonės ar paaugliai 

ir studentai, patiriantys socialinį nerimą – emocinį sutrikimą, susijusį su nuolatine baime, panika, vengimu 

(sunkumai ir diskomfortas bendrauti, valgyti viešose vietose ar pan.) (Bozzola, E., Spina, G. et al. 2022; Duong, 

D. (2022)).   
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Socialiniai ryšiai. Tyrimai parodė  kad krizės metu socialinių tinklų ir platformų naudojimas bendravimui su 

artimaisiais bei bendravimas ir vaizdo žaidimai su draugais gerino žmonių psichikos ir emocinę sveikatą, ypač 

vaikams ir jaunimui. Saviizoliacijos laikotarpiais technologijos buvo tikras „langas į pasaulį“ ir ribotas pramogas, 

kad ir virtualias (Bozzola, E., Spina, G. et al. 2022).  

Patogumas ir laiko taupymas. Galime patogiai ir greitai atlikti daugybę biurokratinių darbų – apmokėti mokesčius 

ar sąskaitas, užsakyti paslaugas ar produktus, fiksuoti duomenis bei juos patogiai perduoti. 

Neigiami technologijų naudojimo aspektai 

Neigiama technologijų naudojimo pusė yra ta, kad suaugę, o ypač vaikai ir jaunimas, gali užsibūti prie jų pernelyg 

ilgai bei patirti kitų skaitmeninėje erdvėje esančių rizikų. (žr. skyrių Skaitmeninio pasaulio rizikos).  

Per daug laiko prie ekranų. Laikas prie ekranų ir iki pandemijos užėmė nemažą jaunų žmonių kasdienybės dalį, o 

pandemijos metu, kai į nuotolį teko perketi visą ugdymo bendravimo procesą, tai  išsiplėtė dar labiau (Jusienė, R. 

et al, 2020). Per daug laiko prie ekrano – daug nejudraus gyvenimo būdo, galinčio sukelti įvairių neigiamų 

pasekmių, įskaitant fizinius negalavimus ir emocinius surikimus: regėjimo prastėjimą, nemigą, nerimą, depresiją, 

valgymo sutrikimus, bendravimo sunkumus ar pan. bei sąlygoti probleminį interneto naudojimą.   

Bendravimo / kontakto vengimas. Nors prietaisai lengvai padeda bendrauti ir palaikyti ryšius, visgi, jie negali 

pakeisti gyvo bendravimo. Technologijos negali formuoti ir lavinti būtinųjų tarpasmeninio bendravimo ir 

socialinių įgūdžių, reikalingų vaikų ir jaunimo raidoje. Tas ypač svarbu patiriantiems aukščiau minėto socialinio 

nerimo simptomus: atsiribojimas, užsisklendimas, kontakto vengimas tokiems asmenims gali suteikti laikiną 

nusiraminimą, tačiau vėliau gali tik labiau apsunkinti emocinę būklę ir grįžti į bendravimą tampa gerokai sunkiau 

(Wey, M. 2020). Kuo daugiau laiko prie savo ekranų, tuo mažiau laiko bendraujant, būnant su šeima – tai svarbus 

signalas, verčiantis permąstyti laiko limitus, keičiant virtualų bendravimą į gyvą. 

Siekiant vengti probleminio interneto naudojimo, svarbu rūpintis PIN prevencija (žr. skyrių PIN prevencija) bei 

nuolat praktikuoti sveikus skaitmeninius įgūdžius (žr. skyrelį Sveiki skaitmeniniai įgūdžiai – kiekvienam) 

Besidomintiems giliau:  

- Remote Learning During COVID-19 : Lessons from Today, Principles for Tomorrow (English)  

- https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-

the-covid-19-pandemic  

- OECD Guidelines. Children & Young People’s Mental Health in the Digital Age, 2019. https://www.oecd.org/els/health-

systems/Children-and-Young-People-Mental-Health-in-the-Digital-Age.pdf  

11.5. Statistika apie naudojimąsi internetu  

Lietuvoje 

Ar daug lietuvių naudojasi internetu ir išmaniosiomis technologijomis?  
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2021 m. internetu Lietuvoje naudojosi18 87 proc. 16–74 metų amžiaus šalies gyventojų (2020 m. – 83 proc.). 16–
24 metų amžiaus gyventojų grupėje internetu naudojosi 100 proc., 65–74 metų amžiaus – 55 proc. Technologijos 
skverbiasi į visas amžiaus grupes. 

Palyginti su 2020 m., 9 procentiniais punktais padaugėjo vyresnio (65–74 metų) amžiaus gyventojų, 
besinaudojančių internetu. 

Europos Sąjungoje  

2021 m.  devyni iš dešimties 16 – 74 m. amžiaus asmenų (89 proc.) ES naudojosi internetu (bent kartą per trijų 

mėnesių laikotarpį iki tyrimo). Aukščiausi skaičiai stebimi Danijoje, Airijoje ir Liuksemburge (po 99 proc.), 

Suomijoje ir Švedijoje (po 97 proc.), žemiausias – Bulgarijoje (75 proc.). ES populiacijos, niekada nesinaudojančios 

internetu dalis 2021 m – 8 proc. tai procentu mažiau, negu 2020 m. ir 26 proc. mažiau, nei 2011 m.  Digital 

economy and society statistics - households and individuals - Statistics Explained (europa.eu) 

 

Pasaulyje 

 

2022 m. liepos mėn. „DataReportal“ skaitmeninės pasaulinės statistikos apžvalgoje minimas pasaulio gyventojų 

skaičius – 7,98 milijardo. Interneto naudotojų skaičius viršija 5 milijardus (sudaro 63,1 proc. visos populiacijos). 

Skaičiuojama, kad mobiliaisiais telefonais naudojasi 5,34 mlrd. naudotojų (66,9 proc. populiacijos). Didesnė visos 

pasaulio žmonijos dalis – 59 proc. – aktyvūs socialinės medijos naudotojai.  

 

Laikas, kurį kasdien prisijungę skirtingais įrenginiais ir skirtingose medijose praleidžia žmonės nuo 16 iki 64 m. yra 

beveik 6 val. ir 49 min. The Global State of Digital in July 2022 — DataReportal – Global Digital Insights. Ši 

apžvalga rodo, vien socialinei medijai skiriamos 2 val. ir 29 min. per dieną. Naudojantis žaidimų konsole 

praleidžiama 1 val. ir 11 minučių, 58 min. skiriamos klausytis tinklalaidžių.  

 

„Lyderiai“ pagal internete praleidžiamą žmonių laiką – Pietų Afrika (beveik 10 val. ir 4 min.), Filipinai (9 val. ir 58 

min.), Brazilija 9 val. ir 42 min.), Kolumbija (9 val. ir 28 min.), mažiausiai laiko internete praleidžia japonai (3 val. ir 

57 min.), kinai (5 val. ir 27 min.), danai (5 val. ir 28 min.) bei prancūzai (5 val. ir 30 min.). Išsamus grafikas yra čia: 

The Global State of Digital in July 2022 — DataReportal – Global Digital Insights (25 skaidrė) 

 

Šaltinio „DataReportal“ duomenys rodo, kad 2022 m. gegužę pirmame lankomiausių svetainių penketuke – 

pornografijos svetainė, o šešioliktuke – šio turinio svetainių iš viso – keturios. The Global State of Digital in July 

2022 — DataReportal – Global Digital Insights (47 skaidrė).   

 

Google ir jo platforma YouTube, pritraukia 127 milijardus apsilankymų per mėnesį – tai sudaro maždaug 48-ių 

kitų populiariausių svetainių srautą drauge sudėjus. https://www.visualcapitalist.com/the-50-most-visited-

websites-in-the-world/  

 

36 procentai 13-17 m. Jungtinių Amerikos valstijų paauglių sako, jog praleidžia per daug laiko socialinėse 
medijose; merginos linkę taip teigti dažniau nei vaikinai (apie praleidžiamą laiką buvo klausiama buvo Facebook, 

 
18 https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2021/gyvenimas-internete  
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SnapChat, Instagram, YouTube ir TikTok naudotojų). Teens, Social Media and Technology 2022 | Pew Research 

Center. Tas pat šaltinis pristatant 2022-04-14/2022-05-04 atliktą tyrimą „Paaugliai, socialinė medija ir 
technologijos 2022“ teigia, jog arti pusės 13-17 m. paauglių sako internetu besinaudojantys beveik nuolat (46 
proc.), keletą kartų per dieną (48 proc.), maždaug kartą per dieną (3 proc.) ir keletą kartų per savaitę ar rečiau (3 
proc.)   
 
Besidomintiems giliau 

 
- https://datareportal.com/social-media-users 
- https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2022-july-global-statshot-report-jul-2022-v02 
- Teens, Social Media and Technology 2022 | Pew Research Center 
- Global top websites by monthly visits 2020 | Statista 

- Global top websites by time per visit 2021 | Statista 

- Top Websites ranking - Most Visited Websites in the world [July 2022] | Semrush 

- Teens, Social Media and Technology 2022 | Pew Research Center. 
- Biggest social media platforms 2022 | Statista 

 

Parašykite mums info@e-etika.lt, jei turėtume paminėti papildomą punktą ar svarbią informaciją – įtrauksime į 

sąrašą. (šis sakinys skirtas metodinės medžiagos e.versijai) 

11.6. Skaitmeninio pasaulio rizikos 

Internetas ir skaitmeninės technologijos tapo integralia daugelio žmonių gyvenimo dalimi. Skaičiuojama, kad 
internetu naudojasi pasaulyje naudojasi 5 mlrd. – 63,1 proc. Žemės gyventojų. Lietuvoje – 87 proc. (2021 m. 
duomenimis). Šiems skaičiams tebeaugant, technologijos keičia mūsų gyvenimus, dažniausiai suteikdamos 
daugiai patogumo.   

Visgi, negalime ignoruoti realių grėsmių, su kuriomis žmonės internete susiduria kiekvieną dieną.  

Skaitmeniškai raštingas žmogus, naudodamasis interneto teikiamais privalumais, turi žinoti, kaip išvengti galimų 
rizikų skaitmeninėje erdvėje. Jų sąrašas yra labai platus ir nebaigtinis (pavyzdžio šaltinis Jungtinės Karalystės 
Interneto grėsmių Baltoji knyga (angl. Online Harms White Paper)):  

 seksualinis vaikų išnaudojimas ir prievarta;  

 šiuolaikinė vergovė;  

 teroristinis turinys ir veiklos; 

 ekstremali pornografija;  

 pornografijos prieinamumas vaikams;  

 keršto pornografija (angl. Porn revenge );  

 priekabiavimas ir kibernetinis persekiojimas;  

 neapykantos nusikaltimai;  

 savižudybės skatinimas ar pagalba;  

 smurto kurstymas;  

 nelegalių prekių, paslaugų, tokių kaip narkotikai, ginklai pardavimas (atvirame internete );  

 nelegaliai iš kalėjimų įkeltas turinys;  
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 sekstinimas (angl. sexting), dalinimasis jaunesnių nei 18-os metų asmenų apnuoginto kūno vaizdais 
(kūrimas, laikymas, kopijavimas ar dalinimasis nepadoriais ar seksualiais vaikų arba jaunesnių nei 18-os 
metų amžiaus asmenų atvaizdais);  

 internetinės patyčios ir sąmoningas provokavimas; 

 smurtinis turinys;  

 savęs žalojimo propagavimas;  

 vaikų ir jaunimo galimybė prisijungti prie netinkamo turinio (įskaitant jaunesnių nei 13 metų vaikų 
naudojimąsi socialinėmis medijomis ir 18 metų neturinčių asmenų naudojimasis pažinčių 
programėlėmis), probleminio interneto naudojimo rizika;  

 ekstremistinis turinys ar veikla;  

 prievartinis elgesys (angl. Coercive behaviour);  

 įbauginimas;  

 dezinformacija.   

11.6.1. Nerimą vaikams ir paaugliams internete keliantys veiksniai 

Europos Sąjungos mastu vykdomas 19-kos šalių 9-16 m. vaikų ir paauglių (25 101 asmuo) patirčių internete 

tyrimas (Smahel, D. et al. 2020) atskleidžia, jog tyrimo dalyvių klausiama,, ar per praėjusius metus bent kartą 

internete nutiko kas nors, kas nuliūdino tave  ar sukėlė susirūpinimą (pvz., išgąsdino ar privertė jaustis nepatogiai, 

nes galbūt neturėjai to pamatyti).  

Vaikų, atsakiusių „Taip“ proporcijos išsidėstė nuo 7 proc. (Slovakija) iki 45 proc. (Malta). Vaikų, kurie patvirtino 

niekam nepasakę apie savo neigiamas patirtis internete, skaičius skyrėsi nuo 4 proc. (Prancūzija) iki 30 proc. 

(Estija).  

Tas pats tyrimas atskleidė, kad 16 proc. respondentų iš Lietuvos teigė, jog su jais internete buvo elgiamasi 

įžeidžiančiai ir bjauriai, pusė šių vaikų teigė gavę bjaurių žinučių. 21 proc. teigė susidurę su žalingomis svetainėmis, 

dažniausiai rodančiomis, kaip žmonės žaloja save. 

Tyrinėjant vaikų ir paauglių patirtis Jungtinėje Karalystėje atrasta, jog labiausiai vaikus ir paauglius internete 

neramina pamatomi pornografijos ir smurto vaizdai; jie sako, kad su tuo susiduria dažniausiai vaizdo įrašų 

bendrinimo bei kitose platformose, socialinių tinklų erdvėje ir žaisdami žaidimus19. Vaikams nerimą kelia ir 

reklamos internete kiekiai, leidžiamas per ilgas laikas būti prisijungus ir netinkami kontaktai, gandai, nemaloni, 

nešvanki informacija (ten pat). 

2018 m.  atlikto HBSC tyrimo duomenimis, Lietuvoje patyčias patyrė 29 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių, o iš 

kitų besityčiojantys nurodė 25 proc. berniukų ir 14 proc. mergaičių. Lietuvoje patyčių paplitimas yra daugiau nei 

dukart didesnis lyginant su Europos vidurkiu. Kalbant apie elektronines patyčias, svarbu įvertinti tai, kad jos vaikus 

ir paauglius pasiekti gali 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kai tik jie šalia savęs laiko išmanųjį įrenginį. Šis 

 
19 Children’s online activities, risks and safety. A literature review by the UKCCIS Evidence Group, Literature_Review_Final_October_2017.pdf 

(publishing.service.gov.uk 
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patyčių turinys neretai yra privatus ar apsiriboja socialine internetine grupe ir dėl to jos yra ypač pavojingos, nes 

suaugusieji neretai apie tai nežino.  

Specialistai turėtų klausti vaikų apie tai, ar šie nėra susidūrę su internetinėmis patyčiomis ir mokyti būdų su jomis 

tvarkytis (t. y., su kuo apie tai pasikalbėti, kaip padėti sau, jei turinys privertė pasijusti blogai, kokie galimi veiksmai 

toliau, kodėl jų turinys ypač paveikus ir žalingas).  

Besidomintiems giliau:  

 
● https://activesocialcare.com/handbook/safeguarding-children/the-risks-associated-with-the-internet-and-

online-social-networking 
● https://www.researchgate.net/publication/340724422_Underestimating_digital_media_harm 

 

11.7. Kritinis mąstymas  
 

Skaitmeniškai raštingas žmogus turi gebėti ne tik naudotis kompiuteriais ar kitais įrenginiais, bet ir sugebėti 

kritiškai mąstyti: atpažinti internete esančią netikrą ar abejotiną informaciją arba turinį (pvz., vaizdo įrašus, 

nuotraukas). Kritiškai mąstanti žmogus, pamatęs tam tikrą informaciją, sustos savęs paklausti, pvz.: Kodėl aš tai 

matau? Kam naudinga, kad tai matyčiau, kad taip mąstyčiau, arba elgčiausi, kaip tikimasi? Kas šios informacijos 

autorius? Kokiuose kituose šaltiniuose apie tai yra skelbiama?  

 

Pagal 2021 m. Eurostato duomenis, internete skelbiamos informacijos patikimumą lietuviai tikrina rečiausiai iš 

Europos Sąjungos (ES) šalių.  

 

Statistinė iliustracija iš Lietuvos:  

-  2021 m. 38 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (44 proc. internautų, besinaudojusių internetu per 
pastaruosius tris mėnesius) teigė, kad interneto naujienų svetainėse ar socialinėje žiniasklaidoje (pvz., 
„Facebook“, „Instagram“, „YouTube“) matė, jų nuomone, netikros ar abejotinos informacijos arba turinio.  

- 11 proc. gyventojų (28 proc. nuo mačiusiųjų, jų nuomone, netikros informacijos) tikrino šios informacijos 
tikrumą. Dažniausiai informacija buvo tikrinama ieškant kitos informacijos internete ar tikrinant šaltinius, tai 
atliko 9 proc. gyventojų. 27 proc. gyventojų nors ir matė internete, jų nuomone, netikros informacijos ar turinio, 
jo netikrino. 19 proc. gyventojų teigė, kad netikrino, nes jau žinojo, kad ta informacija, turinys ar šaltinis yra 
nepatikimi20. 

Visoje Europos Sąjungoje 47 proc. 16–74 metų jos gyventojų interneto svetainėse ar socialinėje medijoje matė 

tikrovės neatitinkančią ar abejotiną informaciją, jos patikimumą patikrino tik apie ketvirtadalis (23 proc.), o 

Lietuvoje ši dalis tesiekia 11 proc. Kiek daugiau tikrinančių informacijos patikimumą Rumunijoje (12 proc.), 

Lenkijoje (16 proc.), didžiausia dalis – Nyderlanduose (45 proc.), Liuksemburge (41 proc.) ir Airijoje (39 proc.). 

(How many people verified online information in 2021?  - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu) 

 
20 Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje (2021),  https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-

2021/skaitmeniniai-igudziai-skaitmeniniam-pasauliui  
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Dezinformacija ir melagingos naujienos 

Kritinis mąstymas svarbus siekiant įvertinti informacijos internete tikrumą, atpažinti melagingas naujienas (angl. 
Fake news) ir dezinformaciją. 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija yra parengusi patarimų sąrašą, į ką atkreipti dėmesį naujienose: 
skaityti ne tik antraštes, bet ir tekstą, patikrinti, kas yra autorius, įvertinti, ar jis nėra šališkas,  atkreipti dėmesį į 
datą ir laiką, kada informacija paskelbta, patikrinti, koks dar naujienų transliuotojas šią informaciją paskelbė, ar 
buvo pranešimų apie tai kituose kanaluose? Svarbu peržiūrėti ir naudojamus šaltinius ir gerai pagalvoti prieš 
dalinantis informacija.   

Lietuvoje veikia nacionalinė iniciatyva DEMASKUOK.LT, telkianti visuomenės, žiniasklaidos ir valstybės atstovus 
kovai su melagingomis naujienomis, kurios kelia sąmyšį, kerta pasitikėjimą valstybe, jos demokratiniais 
institutais, sukelia neigiamų psichologinių, emocinių, ekonominių pasekmių. 

Taip pat veikia ir bendra akademinės bendruomenės, žiniasklaidos organizacijų ir nepriklausomų žurnalistų 
iniciatyva DIGIRES, skirta aptikti, analizuoti ir užkardyti dezinformacijos veiklą Lietuvoje ir už jos ribų. 

Besidomintiems giliau:  

- https://demaskuok.lt/dezinformacija/ 
- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_LT.pdf 
- https://demaskuok.lt/ 
- https://digires.lt/ 
- https://projects.uni-foundation.eu/erum/ 
- https://projects.uni-foundation.eu/erum/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/ERUM-IO2-

CommunicationGuidelines_compressed.pdf 

 

Neapykantos kalba 
 

Vieno apibrėžimo, kas yra neapykantos kalba, nėra, todėl teisėsaugos institucijos dažnai susiduria su problema 

nustatant, kas yra „neetiškas nuomonės reiškimas“, nuomonė, ar žodžio laisvė, o kas laikytina neapykantos kalba, 

vertinant tai kaip neapykantos nusikaltimą (lygybe.lt)21. Nesvarbu, internete ar už jo ribų, neapykantos kalba yra 

nusikaltimas22, kuris siunčia žinią, kad žmonės yra nepageidaujami, nelygiaverčiai, nekenčiami vien todėl, kad 

juos vienija ta pati tautybė, lytis, seksualinės orientacija, negalia ar odos spalva. Žurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnybos vertinimu, neapykantos kalba dažniausiai pasireiškia socialiniuose tinkluose ir naujienų portalų 

komentarų skiltyse.  

 

2020 m. pabaigoje atlikta visuomenės nuomonės apklausa23 parodė, kad Lietuvos gyventojai supranta, kas yra 

neapykantos kalba, tačiau dažnai ją klaidingai priskiria saviraiškos ar žodžio laisvei. Neramina, kad net 7 iš 10 

 
21 Institucinis atsakas į neapykantos kalbą Lietuvoje: nepriklausoma apžvalga, 2019. Prieiga per internetą: 

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/03/institucinis-atsakas-i-neapykantos-kalbos-reiskini-lietuvoje-nepriklausoma-apzvalga.pdf  
22 Projekto „#NoPlace4Hate: tobulinant institucinį atsaką į neapykantos kalbos reiškinį Lietuvoje“ svetainė: https://nepyka.lt/neapykantos-kalba-yra-

nusikaltimas/  
23

 Neapykantos kurstymas Lietuvoje, 2020-10. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, atlikta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnybos užsakymu. „Vilmorus“. Prieiga per ienternetą: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/03/neapykantos-kurstymas-internete_2020.pdf  
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žmonių, susidūrę su neapykantos kalba, apie tai nepraneštų ir neieškotų pagalbos. Todėl būtina didinti 

visuomenės sąmoningumą šioje srityje, informuotumą apie teisėsaugos ir ombudsmenų institucijų teikiamą 

pagalbą susidūrus su neigiamais komentarais internete. Kritinio mąstymas reikšmė čia taip pat didelė. 

 

Daugiausia nežinančių, kur kreiptis pagalbos susidūrus su neigiamais komentarais internete, yra tarp vyriausių 

(56 metų ir vyresni) respondentų (26 proc.), tačiau nežinančiųjų skaičius tarp jauniausių (18–25 metai) ir jaunesnių 

(26–35 metai) apklausos dalyvių taip pat yra didelis (32,9 proc.).  

 

Pastebėjus neapykantos kalbos apraiškas, ar tai būtų socialinės medijos platformos, ar kitos interneto svetainės, 

pirmiausia padarykite ekrano nuotrauką, kad matytųsi URL adresas, data – taip fiksuosite galimą pažeidimą. 

Antra, pranešti apie galimai aptiktą pažeidimą galima tiesiogiai socialinių platformų šeimininkams (spaudžiant 

greta įrašo ar komentaro esančius tris taškelius), svetainių savininkams, kūrėjams, rašant jiems laišką, Žurnalistų 

etikos inspekcijos tarnybai (jie padės įvertinti, ar tai galimas pažeidimas), e. policijai. Visi šie veiksmai gali būti 

atliekami vienu metu.  

 

Besidomintiems giliau:  
 

- Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa apie neapykantos kalbą, Vilmorus (2020).  

- DUK apie neapykantos nusikaltimus: https://manoteises.lt/wp-content/uploads/2020/10/DUKas-neapykantos-

nusikaltimus.pdf  

- Projekto „#NoPlace4Hate: tobulinant institucinį atsaką į neapykantos kalbos reiškinį Lietuvoje“ svetainės skiltis 

https://nepyka.lt/specialistams-2/   

11.8. Advokacija, siekiant didesnės technologijų kompanijų atsakomybės 
 
Advokacija – tai gebėjimas daryti įtaką viešosios politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams ir kiti veiksmai, kuriais 
siekiama ginti tam tikros socialinės grupės teises.  

11.8.1. Iniciatyvos: asmenys ir organizacijos  
 

• COST (angl. European Cooperation in Science and Technology, COST (veikla: CA 162076). Europoje 
2017 m.  veiklą pradėjęs ir iki 2022-ųjų ją tęsęs Europos probleminio interneto naudojimo tinklas24, kurio 
tikslas buvo apjungti tarpdisciplininę pasaulio mokslininkų grupę siekiant tyrinėti ir geriau suprasti 
probleminį interneto naudojimą (PIN). Šiam tinklui pradėjus veiklą, už sveikatą ir maisto saugą 
atsakingas Europos Sąjungos komisaras Vytenis Andriukaitis savo biuro vardu išreiškė palaikymą25 
pabrėždamas švietimo, užimtumo, skaitmeninės visuomenės bei socialinės srities atstovų 
bendradarbiavimo svarbą siekiant geros psichikos sveikatos.   

 

 
24 Interneto svetainė: European Cooperation in Science and Technology, COST https://www.cost.eu/actions/CA16207/. Tinklo Facebook profilis: 

https://www.facebook.com/Net.and.Me  
25 Pranešimas “World Mental Health Day 2016 The digital age as an opportunity to improve youth mental health”, 2017. Prieiga pre internetą: 

https://www.mhe-sme.org/news-13-world-mental-health-day-2016-the-digital-age-as-an-opportunity-to-improve-youth-mental-health/. 
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• Tristan Harris, buvęs „Google“ dizaino etikos ekspertas vienas iš organizacijos Center for Humane 
Technology įkūrėjų teigia, jog mes visi nusipelnėme ateities, kurioje technologijos tarnauja žmogui, o ne 
atvirkščiai. Tam, kad šią „naują ateitį“ sukurtume, mums prireiks pastabumo ir empatijos patiems 
įvairiausiems asmens patyrimams, naudojantis įtraukiančiomis technologijomis. „Center for Humane 
Technology“ kalba apie nematomas žalas, kurias socialinė medija dar padidina: asmens atveju, tai 
vienatvės jausmas, psichikos sveikatos problemos, susvetimėjimas, priklausomybė, narcisizmas, 
sugriauti santykiai, bendruomenių atveju – populizmas, konspiracijos teorijos, netikros naujienos, 
kultūros karai, destabilizuotos demokratijos. Tristan Harris vadovaujama organizacija teigia 
pertvarkanti klastingą įtraukiančių technologijų poveikį, atskleidžianti paslėptas sistemas ir didinanti 
pasaulinių sprendimų priėmėjų ir šiandienos lyderių (kokiose srityse) gebėjimą imtis išmintingų veiksmų, 
kad būtų kas.  

 

• „Common Sense“ (https://www.commonsense.org/) JAV pelno nesiekianti organizacija, skirta padėti 
visiems vaikams klestėti technologijų pasaulyje,  drauge su „Center for Humane Technology“ suvienijo 
jėgas kampanijai „Truth About Tech“ siekdami atkreipti daugiau dėmesio į galimas rizikas santykyje su 
skaitmeniniu pasauliu bei technologijų kompanijų taikomas priemones, susijusias su vartotojų įtraukimu, 
priklausomybe, algoritmų, padedančių vešėti pykčio diskusijoms bei siekiančių išlaikyti vartotojus kiek 
tik galima ilgiau įsitraukusius, taikymu ir jų poveikį vaikams ir suaugusiems.  
 

• „Common Sense Media“ (https://www.commonsensemedia.org/) reitinguoja medijas ir technologijas 
siekdami įvertinti turinio tinkamumą pagal vaikų amžių, be to, ši organizacija remia medijos ir 
technologijų poveikio vaikams tyrimus, atstovauja vaikų interesus kalbant apie įstatymus, susijusius su 
medija.   

 

 

• Frances Haugen – buvusi „Facebook“ darbuotoja, siekdama, kad socialinė medija būtų daugiau 
atsakinga už vartotojams taikomų algoritmų naudojimą ir skaidri, 2021 m. nusprendė palikti 
technologijų milžinę ir viešai paskelbti apie tūkstančius vidinių dokumentų. Pirmiausia su šiomis žiniomis 
bu supažindinti JAV įstatymų leidėjai. F. Haugen pasidalino dokumentais su  dienraščiu „The Wall Street 
Journal“. Redakcija pristatė tiriamųjų straipsnių seriją, kurioje, remiantis pateiktais įrodymais, buvo 
apžvelgta „Facebook“ darbo virtuvė. Išanalizavus dokumentus bei tyrimų ataskaitas, paskelbta išvada, 
jog „Facebook“ žinojo apie žalą, kurią lemia platformos trūkumai, susiję su nerimo, depresijos, valgymo 
sutrikimų augimu paauglių tarpe, algoritmų, sudarančių sąlygas visuomenės poliarizacijai, taikymu, bet 
problemų tinkamai nesprendė.  

 

• „Half The Story“  (halfthestoryproject.com) – tai JAV, Kalifornijoje įsikūrusi organizacija, besirūpinanti 
ateities kartų gebėjimo kurti sveiką santykį su technologijomis ugdymu. Pasitelkiant advokaciją ir 
švietimą, organizacijos misija yra įgalinti jaunąją  kartą kritiškai vertinti socialinės medijos daromą įtaką. 
Organizacijos vadovė, pati išgyvenusi ne vienerius metus trukusią priklausomybę nuo ekrano, turėjusi 
savižudiškų minčių, siekia padėti jaunimui tokių patirčių išvengti. 

11.8.2. Advokacijos atvejo pristatymas 
 
2022 m. kovą „The Wall Street Journal“ pranešė apie Kalifornijos įstatymų leidėjų parengtą projektą, numatantį 
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technologijų kompanijų atsakomybę dėl priklausomybės nuo socialinės medijos. Amerikos verslo žurnalo 
„Forbes“ portalas 2022 m. gegužę pranešė, kad įsigaliojus šiam įstatymo projektui, vaikų, kurie priklausomi nuo 
socialinės medijos, vardu, tėvai ir valstijos generalinis prokuroras galėtų paduoti į teismą socialinių medijų 
kompanijas.  
 

Šis įstatymo projektas vadinamas Socialinių medijų platformų pareigõs vaikams aktu (angl. The Social Media 
Platform Duty to Children Act).   
  
San Diego (JAV) universiteto Teisės mokyklos Vaikų advokacijos institutas drauge su vaikų skaitmeniniame 
amžiuje advokacijos organizacija „Common Sense“ šio įstatymo projekto būtinumą komentavo taip: „Socialinių 
medijų gigantams neturėtų būti legaliai leidžiama padaryti mūsų vaikus priklausomais“.  
 
Problemą šios organizacijos aprašo taip: „Amerikos vaikai ir paaugliai yra krizėje. Per pastarąjį dešimtmetį žymiai 
išaugo savižudybių, hospitalizacijų dėl savęs žalojimo ir depresijos atvejų skaičiai, o savižudybių ir savęs žalojimo 
hospitalizacijų skaičiai per tą laikotarpį padvigubėjo.  
 
Šokiruojantis slaptas Instagram tyrimas, kurį pristatė darbą „Facebook“ kompanijoje palikusi Frances Haugen, 
atskleidė, kad socialinės medijos platformos yra dalis šios vaikų ir paauglių psichikos sveikatos krizės priežasčių – 
ir bent viena iš jų tai žino“. 
 
Vienas iš argumentų: „Šiuo metu visi moka už šios priklausomybės sukeliamą žalą – terapijos sąskaitos, ligoninės 
sąskaitos, praleistos darbo dienos, tėvų kančios, stebint nuo priklausomybės kenčiančius vaikus, savęs žalojimo ir 
netekčių atvejai. Tik kai kurios pelningiausios pasaulio įmonės, kompanijos, kurios savo rankose turi galią ir 
duomenis, kurie apsaugotų nuo priklausomybės – nemoka šios kainos. „Tėvų kontrolės“ priemonės nėra 
tinkamas atsakas. Juk nepalaikytume tabako kompanijos, kuri vaikams išdalino cigarečių, o vėliau tėvams davė 
nikotino pleistrų. Atsakymas kitur –  svarbu užkirsti kelią galimybei padaryti vaikus priklausomus nuo socialinių 
medijų turinio, neverčiant tėvų kovoti su paaugliais dėl internete praleidžiamo laiko.“ 
 
Įstatymo projekto iniciatoriai paaiškina, kodėl socialinės medijos kompanijos gali norėti, kad vaikai taptų 
priklausomi:  

- Socialinės medijos platformos yra finansiškai suinteresuotos diegti tokius technologinius ir dizaino 
sprendimus, kurie padidina priklausomybių riziką. Socialinės medijos platformos prieigą prie savo 
platformų ir paslaugų vartotojams suteikia nemokamai (Meta Platforms, Inc., Annual Report (Form 10-K) 
(Feb. 2, 2022)).  

- Skaitmeninės platformos „iš esmės visas“ savo pajamas uždirba iš skaitmeninės reklamos (Meta 
Platforms, Inc., Annual Report (Form 10-K) (Feb. 2, 2022)).  

- „Produktas“, kurį socialinės medijos kompanijos parduoda reklamos pirkėjams, yra galimybė rodyti 
tikslinę reklamą milijardams platformos vartotojų ( Meta’s Annual Report for 2021 states: „We generate 
substantially all of our revenue from selling advertising placements to marketers.“ Meta Platforms, Inc., 
Annual Report (Form 10-K) (Feb. 2, 2022)). 

- Laikas ir dėmesys, kurį naudotojai skiria platformoms (įsitraukimas), yra itin svarbūs faktoriai išlaikant 
socialinės medijos platformų pelningumą (8 Meta Platforms, Inc., Annual Report (Form 10-K) (Feb. 2, 
2022)).  

- Taigi socialinės medijos kompanijos turi stiprią finansinę paskatą kurti savo platformas taip, kad 
prisijungę vartotojai skirtų kiek įmanoma daugiau savo dėmesio ir laiko.  
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Dokumente pabrėžiama, kad asmenų įsitraukimo rodiklis nebūtinai reiškia subjektyvų pasitenkinimą ar sveikatą 
ir gerovę. Faktiškai asmenų pasitenkinimas ir gerovė kartais turi neigiamą koreliaciją su jų, kaip vartotojų, 
įsitraukimu. 
 
Visgi, 2022 m. rugpjūčio 11 d. Kalifornijos Senatas nusprendė nepritarti įstatymo projektui AB 2408, kuris „būtų 
galėjęs apsaugoti pažeidžiamus paauglius nuo išdavikiškų socialinių platformų veiksmų“, sakoma pranešime 
žiniasklaidai, kuriame cituojamas Vaikų advokacijos instituto vadovas Robertas C. Fellmethas, San Diego 
universiteto Teisės mokyklos viešųjų interesų teisės profesorius: „Vargstančių vaikų, išsigandusių tėvų ir ekspertų, 
įspėjančių, kad socialinės medijos naudojimas prisideda prie paauglių mergaičių savižudybių epidemijos, teisinės 
pagalbos prašymas buvo neišgirstas, kai šiandien Kalifornijos Senato fiskalinis komitetas, slapta ir be balsavimo 
atmesdamas įstatymo projektą, prieš kurį anksčiau nebuvo išreikštas nė vienas „ne“, „Facebook“ ir kitus socialinės 
medijos milžinus, kurie sąmoningai daro priklausomus mūsų vaikus, „apdovanojo“ siaubinga „pergale“. 
 

Besidomintiems giliau: 
- Readout of White House Listening Session on Tech Platform Accountability - The White House 

20220714_FAQs_final.pdf (sandiego.edu) 
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12. Informacijos ir pagalbos vietų sąrašas (psichikos sveikatos bei PIN tema) 

• Pagalba sau www.pagalbasau.lt – tai nacionalinė psichikos sveikatos svetainė, kur vienoje vietoje 
galima rasti aktualią ir patikimą informaciją apie emocinę sveikatą bei prieinamą psichologinę 
pagalbą. Pasaulinė pandemija ypač paveikė visuomenės psichikos būseną, todėl pasirūpinti savo 
emocine sveikata svarbu kaip niekad. Projektą įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija, 
bendradarbiaudama su atitinkamų sričių ekspertais. 

• Bendruomenė „Aš esu“, https://asesubendruomene.lt/ – jos veikla apima reabilitacijos, 
reintegracijos, pagalbos artimiesiems ir visuomenės jautrinimo programas. Bendruomenėje nuolat 
gyvena nuo 15 iki 20 asmenų, priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. 
Bendruomenėje dirba kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems suteikti 
galinti sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų 
ir savanorių komanda. Svarbi bendruomenės veiklų dalis skirta darbui su Lietuvos parapijomis, kuria 
siekiama skleisti žinią apie pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems galimybes bei 
mažinti stigmatizuojantį visuomenės požiūrį į priklausomybės ligą. Bendruomenė pabrėžia, kad jos 
veikla yra atvira visiems, paliestiems priklausomybės ligų ir ieškantiems pagalbos, nepriklausomai 
nuo religinių pažiūrų. 

• Žmogaus psichologijos institutas, https://zmogausinstitutas.lt/ – teikia patikimą ir mokslo tyrimais 
bei patirtimi patvirtintą informaciją ir žinias apie šiuolaikinės psichoterapijos kryptis, praktinius 
problemų sprendimų būdus. Informacija skelbiama svetainėje ir „Žmogaus psichologijos instituto“ 
administruojamuose socialiniuose tinkluose. Žmogaus psichologijos institutas siekia tapti svarbiu 
(pagrindiniu) patikimos, moksliniais tyrimais grįstos ir išsamios informacijos teikėju Lietuvos 
visuomenei ir specialistams psichoterapijos, įsisąmoninimu (angl. Mindfulness) grįstos 
psichologijos, sveikatos priežiūros (suteikiant žinių ir praktinių įgūdžių),  pedagogikos, verslo įmonių 
ir organizacijų, šeimų, vaikų auginimo, auklėjimo ir augimo, vaikų ir paauglių gyvenimo, vyresnio 
amžiaus žmonių gyvenimo, asmeninio tobulėjimo ir psichologinių kompetencijų ugdymo srityse. 

• Respublikinis priklausomybės ligų centras, https://www.rplc.lt/ – tai gydymo įstaiga, teikianti 
medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, 
narkotines medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.  

• Priklausomybės ligų specialistų asociacija, http://www.prik.lt/plsa/ – pagrindinės veiklos sritys: 
konsultaciniai punktai, skirti priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims ir jų 
šeimoms, su elgesio priklausomybėmis susiduriantiems asmenims; Šviečiamoji, mokslinė, sklaidos 
veikla priklausomybių temomis. 

• Lietuvos priklausomybės ligų institutas, https://lpli.lt/ – nevyriausybinė organizacija, turinti misiją 
šviesti visuomenę visais klausimais, susijusiais su priklausomybės ligomis; tirti veiksnius, susijusius 
su priklausomybės ligų epidemiologija, prevencija, pasekmėmis; dalyvauti formuojant Lietuvos 
priklausomybių medicinos politiką valstybės ir savivaldybių lygmenyse. 

• „Krizių įveikimo centras“, https://krizesiveikimas.lt – profesinės savanorystės pagrindu veikianti 
organizacija, kurioje savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų 
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metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms. 
Organizacija siekia didinti psichologinės pagalbos prieinamumą psichologines krizes patiriantiems 
žmonėms visoje Lietuvoje.  

• Media vaikai, https://lt.mediavaikai.lt/ – svetainė, sukurta ir palaikoma Vilniaus universiteto 
mokslininkų. Šie tyrėjai vykdo mokslinius tyrimus, finansuojamus Lietuvos mokslo tarybos ir 
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo. Tyrimų tikslas – išsiaiškinti įvairaus amžiaus 
vaikų naudojimosi internetu ir buvimo prie ekranų pobūdį ir trukmę bei elektroninių medijų 
naudojimo reikšmę vaikų psichikos ir fizinei sveikatai. 

• Skaitmeninės etikos centras, www.e-etika.lt – pelno nesiekianti nepriklausoma organizacija, kurios 
veiklos tikslas – išmaniosiomis technologijomis besinaudojančios visuomenės, ypač vaikų ir 
jaunimo, gerovė skaitmeniniame pasaulyje. Organizacija, siekdama plėsti visuomenės supratimą 
apie skaitmeninių įgūdžių lavinimo būtinybę, rengia mokymus, paskaitas ir edukacijas bei renginius, 
skirtus vaikams, jaunimui ir tėvams, mokytojams, visuomenei, bendradarbiauja su Visuomenės 
sveikatos biurais. Svetainėje nuolat skelbiamos aktualijos, moksliniais tyrimais grįsta informacija bei 
ekspertų patarimai apie tai, kada ir koks naudojimasis išmaniosiomis technologijomis yra 
naudingas, o kada – gali kelti grėsmę jūsų fizinei ar psichikos sveikatai, saugumui ar reputacijai. 
Informacija svetainėje skirta tėvams bei globėjams, ugdymo įstaigoms. Čia taip pat bus 
publikuojama ši specialistams skirta metodinė medžiaga PIN. 

• Ramu, https://nerimoklinika.lt/ramu/ – pirmoji Lietuvoje nemokama interaktyvi programėlė, skirta 
žmonėms, patiriantiems panikos atakas. Ji sukurta profesionalių psichologų ir remiasi mokslininkų 
ir praktikų sukauptomis žiniomis apie panikos atakas. Programėlėje „Ramu“ galima greičiau ir 
efektyviau sustabdyti panikos ataką; suprasti, kaip susiformuoja panikos ataka ir kaip tai susiję su 
kūnu ir psichika; pasitikrinti, ar įsitikinimai apie panikos atakas yra moksliškai pagrįsti; mokytis naujų 
nusiraminimo bei atsipalaidavimo įgūdžių; įsigilinti ir analizuoti savo asmeninį panikos patyrimą. 

• Pauzė, https://pauze.lt/ – nemokama programėlė sąmoningumo didinimui, dėmesingo 
įsisąmoninimo, meditacijų praktikos.  

• Iniciatyva TU ESI, www.tuesi.lt – interneto svetainė skirta savižudybės krizę išgyvenančiam žmogui, 
šalia jo esančiam artimajam ir profesionalią pagalbą teikiantiems specialistams. Informacija 
svetainėje pateikiama glaustai, atsižvelgiant į specifinius kiekvienos tikslinės grupės poreikius. 

• Įveik depresiją, https://iveikdepresija.lt/ – svetainė apie depresijos sutrikimą (simptomai, tipai, mitai, 
gydymo būdai ir pan). Už svetainės turinį atsakinga UAB „Johnson & Johnson”. 

PAGALBA TELEFONU:  

✓ Jaunimo linija – 8 800 28888 (budi savanoriai konsultantai)  I-VII, visą parą.  
✓ Vaikų linija – 116 111 (budi savanoriai konsultantai, profesionalai)  I-VII, 11:00–23:00 val.   
✓ Linija Doverija – 8 800 77277 (rusų kalba paaugliams ir jaunimui, emocinę paramą teikia savanoriai 

moksleiviai) II–VI, 16.00–20.00 val.  
✓ Pagalbos moterims linija – 8 800 66366 (pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai)  I-

VII, visą parą.  
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✓ Vilties linija – 116 123 (pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai)  I-VII, visą parą  
✓ Krizių įveikimo centras – 8 640 51555 (konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo 

centrą), I-V 16.00–20.00, VI 12.00–16.00 val. 

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. 

PAGALBA INTERNETU  

✓ Vaikų linija registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt, atsako per 36 val.  
✓ Jaunimo linija registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/laiskai, atsako per 2 darbo 

dienas. 
✓ Vilties linija rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com, atsako 

per 3 darbo dienas.  
✓ Pagalbos moterims linija rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt, atsako per 3 darbo dienas Psichologinės 

konsultacijos rašyti el. paštu: psyvirtual@psyvirtual.lt, daugiau informacijos svetainėje: 
http://www.psyvirtual.lt, atsako per 2 darbo dienas  

✓ Krizių įveikimo centras – konsultacijos teikiamos per Skype, @krizesiveikimas, Facebook @Krizės 
Įveikimas.  

✓ Pagalba nusižudžiusių artimiesiems rašyti el. paštu: laukiam@artimiems.lt, atsako per 2-3 darbo dienas. 
 

 

Priedai: dokumente minimi klausimynai. 
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