
PSICHOLOGINĖS REKOMENDACIJOS ABITURIENTAMS 

Kylant naujojo koronaviruso grėsmėms ir šalyje paskelbus karantiną, daugelis žmonių 

lieka namuose. Tai labai svarbu siekiant apsaugoti savo, artimųjų ir visuomenės sveikatą. Tačiau 

šiuo laikotarpiu ne mažiau svarbu ir vidinė žmonių būsena, nusiteikimas ir emocinis stabilumas. 

PSO (Pasaulio Sveikatos Organizacija)  ir kitos visuomenės sveikata besirūpinančios organizacijos 

pažymi, kad ekstremaliose situacijose būtinas visuomenės solidarumas, sutelktumas ir atsakomybė 

už save bei kitus visuomenės narius. Tai ypač svarbu siekiant sumažinti grėsmę ir užkirsti kelią 

COVID-19 viruso plitimui. Ekstremalios situacijos neišvengiamai kelia stresą ir įtampą. Stresas 

neigiamai veikia mūsų imuninę sistemą ir atsparumą ligoms. Todėl kartu su fizinėmis savisaugos 

priemonėmis bei rekomendacijomis taip pat svarbu palaikyti gerą psichologinę savijautą ir sveikatą. 

Siūlome susipažinti, kaip saviizoliacijos laikotarpiu galime padėti sau, savo artimiesiems  išsaugoti 

gerą savijautą ir psichikos sveikatą.  

 Mokantis nuotoliniu būdu yra svarbu tinkamai organizuoti savo veiklą, nes išsikelti per 

dideli tikslai gali kelti nerimą. Dėl šios priežasties yra patariama vadovautis principu 

,,žingsnis po žingsnio“ ir didesnes užduotis išskirstyti į mažesnes. Organizuojant savo veiklą 

yra svarbu išsidėstyti prioritetus, ką yra svarbiausia padaryti, o kas yra mažiau svarbu, 

pavyzdžiui, jeigu Jums yra itin svarbus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, tada būtų 

galima pirmiausiai skirti dėmesio šiam dalykui, o dalykams, iš kurių egzaminų neketinate 

laikyti, skirti laiko vėliau. Tai gali padėti didinti pasitikėjimą savo jėgomis ir nejausti baimės 

nesuspėti pasidaryti svarbių darbų mokantis nuotoliniu būdu. Svarbu prisiminti, jog nors 

negalite kontroliuoti viruso, jo plitimo, tačiau nesate bejėgiai, nes galite valdyti savo veiklas, 

produktyviai išnaudoti savo laiką karantino metu. 

 Reguliuojant patiriamą nerimą yra svarbu pastebėti savo negatyvias mintis ir stengtis jas 

pakeisti pozityviu mąstymu. Taip pat bendravimas su pozityviai mąstančiais žmonėmis gali 

padėti pajusti palengvėjimą. Todėl yra patartina stengtis kuo mažiau mąstyti ir kalbėtis su 

kitais apie viruso sukeliamą žalą, jo pavojų ir riziką prasčiau pasiruošti egzaminams. Vietoj to 

prasmingiau būtų apmąstyti, kaip galėtumėte karantino metu planuoti savo akademinę veiklą 

ir savo poilsį, pavyzdžiui, savo laisvą laiką galite skirti bendravimui su Jums brangiais 

žmonėmis. 

  

 Sumažinti nerimo lygį gali padėti pozityvi reinterpretacija. Tai yra mėginimas įžvelgti tam 

tikros situacijos teigiamą pusę. Dėl šios priežasties gali būti naudinga pamąstyti ar net 

užsirašyti dalykus, dėl ko šis karantinas, nuotolinis mokymasis gali būti naudingas, 

pavyzdžiui, kai kuriems tai gali suteikti galimybę daugiau laiko praleisti su artimaisiais ar 

gyvūnais, apmąstyti ateities planus. Toks naujas pažvelgimas į susidariusią situaciją gali 



padėti įveikti neigiamus jausmus ir pajusti vidinę kontrolę, palengvėjimą, nes supratimas, 

jog susidariusi situacija nėra tragiška ir ją galima išnaudoti saviesiems tikslams gali suteikti 

galimybę neigiamus jausmus pakeisti pozityvesniais.  

 Jaučiant nerimą yra naudinga užsiimti atsipalaidavimo pratimais, kurie ne tik sumažina 

stresą, bet ir padeda pailsėti, gerinti dėmesio koncentraciją ir valdyti mintis. Autogeninių 

treniruočių metu yra sutelkiamas dėmesys į kvėpavimą, savo kūną, pajaučiant kaip 

atsipalaiduoja raumenys ir kūną užlieja ramybė. Tokius atsipalaidavimui skirtus įrašus galite 

atsisiųsti iš šios internetinės svetainės: http://www.iskauskiene.lt/index.php?page=atsisiusk. 

Iš šios svetainės galėsite atsisiųsti 4 tokio pobūdžio įrašus, kurių skiriasi trukmė, balso 

tempas, vieni yra su muzika, kiti be jos, todėl galėsite atrasti Jums tinkamiausią įrašą. 

 Dėmesį nukreipti nuo negatyvių minčių gali padėti ir kvėpavimo pratimai, nes jų metu yra 

nukreipiamas dėmesys į įkvėpimą ir iškvėpimą, todėl tai gali padėti bent trumpam pamiršti 

savo baimes. Galite išmėginti šį kvėpavimo pratimą:  

 Sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Sulėtinkite jį. Kvėpuokite pilvu (pilvas išsipučia, 

prasidedant įkvėpimui, susitraukia iškvėpiant, .... padėkite ranką ant pilvo, kad 

jaustumėte jo kilnojimąsi, ..... iškvėpkite skaičiuodamas iki 5.....Pajuskit pauzę prieš 

įkvepiant... Įkvėpimas (3 sek.) - iškvėpimas (5 sek.) - pauzė (3 sek). Pakartokite tai 

5-6 kartus. Taip pat galite:  

 liežuvį prispausti prie gomurio. 

 atsistoti ant pirštų, pajuntant kūno svorį, po kelių akimirkų staigiai nusileisti visu 

svoriu ant kulnų (žmogui svarbu pajusti, kad svorio centras nuo krūtinės lygmens 

nusileidžia į kojas, ir jis pajunta „ryšį su žeme“). 

 Kitas pratimas, kuris gali padėti sumažinti savo nerimą ir nukreipti neigiamas mintis yra 

vaizduotės pratimas: 

 Įsitaisykite patogiai, užsimerkite ir Pamatykite: apelsiną, jūrą, miško laukymę, 

paukštį. Išgirskite: bangų mušą, varpelio skambėjimą, paukščių čiulbėjimą. 

Pajuskite paliesdami: šaltą sniegą, lipnų medų, samanas, švelnius pūkus. Pajuskite 

kvapą ir skonį: ką tik supjaustytos citrinos, šokolado. Vizualizacijos aptarimas. 

 Jeigu norisi galite atlikdami pratimą įsijungti ramią muziką, kuri padėtų Jums 

atsipalaiduoti. Neskubėkite atlikti šios užduoties, o gerai įsižiūrėkite į 

įsivaizduojamus objektus, neskubėkite klausydamiesi įsivaizduojamų garsų ar 

jusdami burnoja tam tikrą skonį. Tai Jums padės bent trumpam pamiršti mintis apie 

egzaminus, koronavirusą, karantiną ir kt.  

http://www.iskauskiene.lt/index.php?page=atsisiusk


 Panašius nerimo mažinimo pratimus galite rasti nemokamoje psichologų sukurtoje 

programėlėje ,,Ramu“. Nors ši programėlė buvo sukurta žmonėms, patiriantiems panikos 

priepuolius, joje galite rasti įvairių būdų, kurie Jums padės sumažinti patiriamą nerimą, 

pavyzdžiui, joje rasite kvėpavimo, atsipalaidavimo pratimų ir užduočių, kurios skirtos 

sustabdyti nerimą keliančias mintis. Detalesnės informacijos apie programėlę galite rasti 

šiame puslapyje: https://nerimoklinika.lt/ramu/. Kita panaši programėlė yra ,,Pagalba Sau“, 

kurią sudaro 5 dalys: 1) emocinės stebėsenos priemonė, kuri padėtų sekti savo savijautą; 2) 

savipagalbos pratimai, kurie padeda nusiraminti ir gerinti savo nuotaiką; 3) nemokamą 

pagalbą teikiančių institucijų kontaktinė informacija, pavyzdžiui, jaunimo linijos kontaktai; 

4) Nemokamą pagalbą teikiančių institucijų žemėlapis, kuriame matomos arčiausiai 

esančios įstaigos; 5) Šviečiamoji informacija apie patyčias, smurtą, savižudybes, nemigą ir 

kitas problemas. Trečioji programėlė, kuri gali būti naudinga valdant patiriamą nerimą ir 

gerinant psichinę-emocinę sveikatą, yra ,,Atsipūsk“. Joje rasite dėmesingumo praktikų ir 

meditacijų pratimų, kurie gali padėti sumažinti jaučiamą vidinę įtampą. Visas šias 

programėles galite nemokai atsisiųsti iš ,,Google Play“.    
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