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Mokiniai turintys nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius ir negalia(SEND); Socialinės, emocinės
ir psichinės sveikatos ar socialinio bendravimo poreikiais (su ar be EHCP), globojami vaikai (LAC), vaikai
su poreikiais (CIN) ar Vaikai Apsaugos Plane (CPP)
8
Naudingos internetinės svetainės
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Užrašai
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Pripažinimai
Šis įvadas buvo sudarytas Bedfordo savivaldybės Švietimo Psichologo. Pagrindiniai principai šiame
dokumente remiasi vyriausybės rekomendacijomis galiojusiomis parengimo metu. Pripažįstama, kad
atsižvelgiant į trumpalaikį užkrėtimo laipsnį (R-dažnį), informacija gali keistis. Šiame vadove pateiktoje
medžiagoje pateikiamos nuorodos į svarbiausias atitinkamos literatūros teorines prielaidas, taip pat
praktiniai metodai ir strategijos, kurios buvo įgytos gavus abiejų leidimą iš Wakefield (2020) ir
Bi savivaldybės (2020).
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Įvadas
Permainos yra nepakeičiama mūsų gyvenimo
dalis, kurios paliečia mus visus. Kada vaikai grįš į
mokyklas esant visuotiniam užsidarymui, viskas
bus kitaip ir tai greičiausiai sukels nerimą.
Be precendentiniai mėnesiai ne mokykloje, be
abejo daugeliui mokynių sudarė mokymosi
spragą, taip pat jų socialiniam ir emociniam
vystymuisi. Kada baigsis visuotinis uždarymas,
vaikams ir jaunimui bus naudinga parama skirta
suvaldyti jų: psichinę sveikata, mokymosi spragas,
galimas netektis, ligas, netikslumus ekoniminio
pragyvenymo pokyčiuose, tėvų stresą/nerimą,
bei draugystės ir santykių pokyčius (tik keletas jų
paminėta). Tai gali pasireikšti elgesiu kurį gali būti
sunku suvaldyti.
Galimai galite pastebėti:
• Sunku atsiskirti nuo jūsų: prigludęs prie jūsų nuvedus į mokyklą; atsisako ar nenori eiti į mokyklą;
pasirodo susijaudinęs ar pastoviai pergyvena,kad kas negero jums ar kitiems šeimos nariams nutiks;
nenori pasilikti vienas; sunku užmigti ir košmarai; skundžiasi fiziniu diskomfortu.
• Nuotaikų kaita: atsiribojimas; padidėjas dirglumas; staigus supykimas; liūdesys; pasitraukimas.
• Elgesio pasikeitimai: elgesys gali būti sudetingesnis ir labiau žlugdantis nei įprastai, tai gali būti:
dirglumas; niekinimas; temperamento proveržis; ar padydėjas jautrumas;
• Su nerimu susija rodikliai: nuolatinė ir didelė baimė; suaktyvėjas budrumas; verkimas; sustingimas;
susierzinimas; vengimas tam tikrų situacijų; susirūpinimas saugumu ir galimais pavojais susijusiais
su COVID-19; pastovus jaudinimas dėl “nelaimės” ir nerimas dėl kitos nelaimės nutiko.
• Somatizacija (fiziniai simtomai, atsirandantys dėl nerimo): pastovūs skundimaisi dėl fizinių
negalavimų tokių kaip skrandžio skausmai, galvos skausmai ar pykinimas.
• Regresinis elgesys: šlapinimasis į lovą; naudojamas “kūdikio” balsas; nykščio čiulpimas.
• Menka savivetė: nepilnavertiškumo jausmas, pvz.: pastovus sakymas “aš negaliu to padaryti” ar
vengimas užsiėmimų kurie yra sudėtingesni.
• Sutrike santykiai: prarasti ar pasikeite draugai; socialinė izoliacija; įsitraukimas į solidesnius žaidimus.
• Nuotaikos nebuvimas: dirglumas; prarastas susidomėjimas mėgstamais užsiėmimais;
persivalgymas arba nedavalgymas; miego sutrikimai. Kreipkites pagalbos jeigu jūsų vaikas save
žaloja ar kesinasi nusižudyti.
• Koncentracijos ir dėmesio sutrikimai.
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Norint sušvelninti kai kuriuos iš šių padarynių,
labai rekomenduojama, kad profesinio
švietinimo specialistai parengtų veiksmingas
pereinamasias strategijas kurias būtų galimą
įgyvendinti, kai tik mokyklos atsidarys. Efektyvus
perėjimas gali turėti teigiamos įtakos vaikų
akademiniams rezultatams, savigarbai ir
savijautai. Praktinis perėjimo strategavimas
skirsis pagal individualius; tačiau yra daugybė
universalių principų į kuriuos gali atsižvelgti visi.
Nekainuoja nieko, kad mokyklos turėtu vertinti
kiekvieną vaiką/ jaunuolį kaip naują mokynį
(nesvarbu ar pasikeitė aplinka ar ne) dėl to, kad
ilgą laiką jie nebuvo mokykloje.
Kaip tėvui/ globėjui grįžimas į mokykla turės reikšmingų pokyčių taip pat. Jūs praleidote ilga laiko tarpa
su savo vaikais namuose ir jūs taip pat tikriausiai turite savo pergyvenymų dėl grįžimo į mokyklą. Jausti
susirūpinimą yra sumprantama ir normalu esant dabartinei situacijai. Yra svarbu, kad ir mokyklos
suprastu šias emocijas ir pabandytų sumažinti nerimą.
Keli iš susirūpinimų gali būti:
• Jūsų vaikų saugumas, ypač jei jie turi esamų sveikatos problemų.
• Ilgalaikis emocinis pastarųjų įvykių poveikis (įskaitant netektį ir netekties išgyvenimus).
• Sutrikimo poveikis jūsų vaiko mokymuisi ir progresui.
• Ar jūsų vaikas galės atstatyti draugystę ir santykius mokykloje.
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Strategijos Padedančios Kontroliuoti Vaiko Grįžimą
Į Mokyklą
Glaudus bendradarbiavimas su jūsų vaiko
mokykla padės sumažinti jūsų ir jūsų vaiko
nerimą ir susirūpinimą. Žemiau yra pateikti keli
pasiūlymai kaip padėti jūsų vaikui susitvarkyti su
grįžimu į mokyklą, taip pat ko jūs galite tikėtis iš
mokyklos.
Gali būti stresinga, nes vyriausybės
rekomendacijos yra reguliariai atnaujinamos ir
visi pasiųlymai ir strategijos turi būti skaitomos
su esamomis rekomendacijomis mintyse.
• Efektyvus ir patobulintas bendravimas: jūs turite turėti pagrindinį kontaktą mokykloje išreikšti savo
susirūpinimams ir pasidalinti tam tikra informacija kuri turėtų įtakos jūsų vaiko grįžimui į mokyklą
(pvz.: gedulas dėl COVID-19).
• Konsultacijos tarp mokyklos ir namų: suderinkite alternatyvius susisiekimo metodus prieš
perėjimą, tokius kaip elektroninio pašto adreso apsikeitimas, telefoniniais pokalbiais ar vaizdo
skambučiais.
• Socialinė distancija ir saugos priemonės: jums turi būti pateikta detali informacija kokių saugumo
priemonių imtasi mokykloje ir kaip laikomasi vyriausybės nurodymų.
• Sudaryti perėjimo planą: pasikalbėkite kaip bus pirmą dieną sugrįžus i mokyklą po užsidarymo,
apie galimus privalumus ir sunkumus. Aptarkite į ką jūsų vaikas galės kreiptis iškilus galimiems
sunkumams. Supraskite klasių pasikeitimus, bendraamžių grupių pasikeitimus. Būkite aiškūs kai apie
tai, kai aptarinėsite tai su vaiku.
• Perėjimo planas: mokykla turi informuoti jus apie visus perėjimo planus, patobulintus susitarimus ir
tai, kaip parama gali būti suteikta kiekvianam individualiai mokiniui.
• Supažindinimas jūsų vaiko su naujomis permainomis: būtu naudinga jei mokykla suteiktu virualų
nuotraukų albumą ir/ar virtualų vaizdo turą parodant pagrindinius klasės/mokyklos aspektus, pvz.:
mokyklos įėjimą, tuoletus, žaidimo aikštę, rūbines, ir kaip tai gali būti pasikeite grįžus į mokyklą.
• Atsipalaidavus/rami pradžia: esami draudimai gali apriboti jūsų iprastus nuvedimus į mokyklą. Jie
gali pradėti ir baigti mokyklą skirtingu laiku nei jų draugai. Pasikalbėkite apie šiuos pasikeitimus ir
kaip jūs galėtumete susidoroti su jais.
• Atsiskyrimo nerimo planas: netgi jeigu vaikui nebūdavo sudėtinga atsiskirti nuo jūsų ankščiau,
tačiau jų patirtis per uždarymo periodą( nesvarbu pozitivi ar negatyvi) gali sukelti išsiskyrimo
sunkumus. Informuokite mokytoją jeigu jūsų vaikui sudėtinga atsiskirti nuo jūsų atvedus į mokyklą.
Dirbkite su mokytoju svarstant kokiais užsiėmimais būtų galimą sudominti mokinius.
• Pereinamieji obektai (pav.: žaislai): vaikai gali patirti emocinį perėjimą nuo priklausomybės į
nepriklausomybę paliekant jus. Pereinamieji objektai gali padėti jaustis geriau vaiką tuo perėjimo
momentu. Tačiau pasinaudoti objektais mokykloje gali buti sudėtinga dėl vyriausybės nurodymų
apie infekcijos plitimą. Mokyklos gali norėti įvesti savo taisykles dėl pereinamųjų obektų kuriuos būtų
galimą atsinešti, pvz.: kietus žaislus kuriuos būtų galimą dezinfekuoti.
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• Nuspėjamumas ir rutina: svarbu laikytis kasdienės rutinos, ypač pirmomis savaitėmis. Vaikai gerai
reaguoja į apribojimus, nes tai jiems padeda jaustis saugiai. Būkite aiškus apie taisykles ir lūkesčius.
Pasistenkite paruošti savo vaiką apie permainas iš anksto, matomas tvarkaraštis padės jaustis
perspėtam ir saugiam. Sudarykite grafiką maloniai veiklai ir “specialiam laikui” su vaiku kada tik tai
įmanoma.
• Klausykites savo vaiko: švelniai užduokite klausimus ir leiskite savo vaikui išsakyti savo
susirūpinimus. Įtraukite idėjas ir jausmus apie pasikeitimus ir perėjimą į jų žaidimus: į pasakojimą ir
vaidinimą, vaidmenų pasiskirstymą ir į jų “mažo pasaulio” žaidimus.
• Padėkite savo vaikui suvaldyti jausmus: padėkite vaikui suprasti įvairius jausmus naudojant
jausmų lenteles ar komerciškai prieinamomis atmintinėmis. Jūs netgi galite nupiešti veidukus
ant popieriaus lapo ir pažymėti galimus jų jausmus kartu su vaiku. Padėkite vaikui sukonstruoti
savo priemonių rinkinį, kurį jis galėtu pasiimti kai jaustusi priblokštas. Į rinkinį galima idėti
strategijas kuriomis vaikas galėtų pasinaudoti tam tikrose situacijose, pvz.: minkštą kamuoliuką,
burbulus(kvėpavimui), korteles kurios vaikui primintu su kuom jis gali pasikalbėti apie savo jausmus,
pvz.: Itikinkite savo vaiką, kad suauge sunkiai dirba, kad užtikrintu jų saugumą. Normalizuokite
jausmus ir priminkite vaikui, kad kiekvienas šiuo metu patiria sunkumus, ir kad nėra “teisingo” būdo
kaip jaustis.
• Yra platus pasirinkima istorijų ir išteklių kur gali
padėti jūsų vaikui suprasti emocijas, vieni iš jų:
• Visi jaudinasi (Everybody worries) –
iliustracinė knyga vaikams (https://www.
calameo.com/read/000777721945cfe5bb9
cc?authid=Xu9pcOzU3TQx).
• Milžiniškas maišas jaudulio (The Huge Bag
of Worries) pagal Virginia Ironside ir Frank
Rodgers (2-5 metų amžiaus).
• Ką daryti kai per daug jaudinies? (What to
Do When You Worry Too Much?) vaikams
skirtas nerimo įveikimo vadovas (6-12 metų
amžiaus) - Dawn Huebner.
• Nesijaudink, būk laimingas (Don’t Worry,
Be Happy) - Poppy O’Neill (7-11 metų
amžiaus).
• Taip pat gali padėti tokios technikos kaip
nerimo monstrai ir minčių dienoraščiai.
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• Kvėpavimo technika gali būti taip pat naudojama padėti jūsų vaikui kontroliuojant emocijas,
tai gali būti:
• Įkvepiant lėčiau ir gyliau per nosį, iškvepiant per burną (iš pilvo ar diafragmos).
• Pūsti burbulus arba vėjo malūnėlį.
• Išlėto užpūskite isivaizduojamas žvakutes ant pirštų galiukų.
• Švilpavimo varžybos.
• Įsivaizduokite, kad su kiekvienu oro įkvėpimu, kūnas lėtai užsipildo raminančia šviesa,
aromatu ar šiluma.
• Įkvėpkite skaiciuojant iki tryjų, palaikykite iki tryjų ir iškvektite iki tryjų.
• Elgesio reguliavimas: atmionkite, bet koks elgesys yra Bendravimo forma. Pasvarstykite apie
raminančius užsiėmimus kuriuos galite kartu atlikti. Tokius kaip: spalvinimas, gaminimas, futbolo
žaidimas, knygų skaitymas. Tai gali būti naudinga. Pasvarstykite apie apdovanojimų sistemą kai
norite paskatinti tam tikrą elgesį(pvz.:lipdukai).
• Savivertė: padėkite savo vaikui įgyti meistriškumo ir kontrolės jausmą, kad jie galėtų susisieti
su savo asmeninėmis stipriosiomis pusėmis. Įsivaizduokite, kad kiti jais tiki ir domisi jų idėjomis,
skatinkite diskusijas, kuriose būtų atsižvelgiama į jų patirtį karantino metu ir su kokiais galimais
iššūkiais jie susidūrė.
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Mokiniai turintys nustatytus specialiuosius ugdymosi
poreikius ir negalia(SEND); Socialinės, emocinės ir
psichinės sveikatos ar socialinio bendravimo poreikiais
(su ar be EHCP), globojami vaikai (LAC), vaikai su
poreikiais (CIN) ar Vaikai Apsaugos Plane (CPP)
• Individualios intergracijos programos:
visiems mokiniams, kurie yra pripažinti
pažeidžiamais (ypač turintiems EHCP),
rekomenduojama, jei įmanoma, reguliariai
palaikyti ryšius su tėvais/globėjais,
tarnybomis dirbančiomis su mokiniu/šeima
ir mokymo personalu, kad būtų sudarytas
veiksmingiausias intergracijos planas. Tuo
turėtų būti siekiama suvienyti naujausias
strategijas ir tvarką, kurios sėkmingai pavyko
namuose, su specialiųjų tarnybų pagalba
ir patarimais, bei mokymosi metodais
mokyklose, kurie paeityje pasirodė veiksmingi.
• Ribos ir rutina: įsitikinkite, kad jūsų vaikas zino
kaip pasikeitė pažįstamos situacijos ir rutina
dėl korona viruso įtakos
• Emocinė Gerovė: norint sėkmingos intergracijos, jūsų vaikui gali prireikti sustiprintos emocinės
paramos ir puoselėjimo, palaikant ryšius su pagrindiniais suaugusiais.Daugelis pedagogų palaikė
artimus ryšius su mokiniais per uždarymo laikotarpį, tad jie turi supratimą kaip jie susidoroja, tačiau
tai gali skirtingai pasireikšti mokyklos aplinkoje. Supratimas apie mokinio emocinę savijautą padės
mokyklos personalui suplanuoti tinkamą laiką ir vėl pradėti mokytis is naujo.
• Amžiaus Grupės: tokios grupės gali būti sukurtos mokyklose ir paprastai joms vadovaus paskirtas
mokytojas, kuris vykdo intervacijas su 12 ar mažiau vaikų. Atsižvelgiant į vyriausybės nurodymus,
rekomenduojama, kad norintys sukurti naują tokią grupę, turi jąsudaryti iš to paties “burbulo” vaikų.
Tai gali apimti visus mokytojus, įtraukiančius auklėjimo metodus į savo kasdieninį mokymą ir skirti
tam tikrą pamokos laiką kitai veiklai
• Saugumas: vaikams su SEND gali prireikti didesnės paramos atpžįstant kaip būti saugiu ir suprasti
naujas taisykles, susijusias su hygiena ir socialine distancija.
• Netekties Parama: informuokite mokyklą jei jus galvojate jog netekties parama padėtų jūsų
vaikui. Daugiau informacijos ir išteklių kaip geriausiai padėti tokiems vaikams rasite čia:
https://www.winstonswish.org/coronavirus-schools-support-children-young-people/.
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Naudingos internetinės svetainės
• https://www.camhs-resources.co.uk/coronavirus
• www.boingboing.org.uk
• www.nurtureuk.org
• www.youngminds.org

Prisiminkite, kas veiksminga šiandien, tas gali nebebūti veiksminga rytoj.
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Užrašai
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Užrašai
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Sužinokite daugiau
Jeigu norėtumėte daugiau kopijų, padidinto rašto
kopijų, ar informacijos apie mus ir mūsų paslaugas,
skambinkite, rašykite mums žemiau nurodytu adresu.

01234 228693
Educational Psychology Team (Švietimo Psichologijos Komanda)
Bedford Borough Council
Borough Hall
Cauldwell Street
Bedford MK42 9AP
school.support@bedford.gov.uk
www.bedford.gov.uk
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