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„Žmogus nebus 
laisvas, jeigu 
nemokės valdyti 
savęs“ Pitagoras

• Ar valdome save, kai 
esame „prisijungę“?

• Ką reiškia valdyti save, 
kai yra Įtraukusis
Internetas?

• Kai aplinkui tiek 
Išmaniųjų Ekranų?



Moksliniai tyrimai

• Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata 
(finansavo LMTLT, sut.nr. GER-006/2017), 2017-2018 m. 

• Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų naudojimasis internetu –
sąsajos su emocine socialine raida bei tėvų vaidmuo (finansavo 
LMTLT, sut.nr. S-LLT-18-3, ir MOST), 2018-2020 metais

• Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės 
bei galimybės ekosisteminiu požiūriu (finansavo LMTLT, sut.nr. S-COV-
20-11), 2020 metų birželio – gruodžio mėn. 

• Vaikų naudojimasis informacinėmis technologijomis ir elgesio bei 
emocijų sunkumai karantino dėl Covid-19 pandemijos metu (dalinai 
finansuotas VU FSF), vykdytas VU Psichologijos instituto 2020 m. 
pavasarį-vasarą

• Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų fizinei ir psichikos sveikatai 
(finansuoja VSSF, sut.nr. (1.80 E) SU-2498), 2020 metų gruodžio – 2022 
lapkričio mėn. VU FSF ir MF

• www.mediavaikai.lt

http://www.mediavaikai.lt/


Tyrimų dalyviai ir metodai

• Tyrėjų grupių sudaryta anketa: ekranų laikas, sociodemografiniai kintamieji, 
veiklos internete, somatiniai simptomai ir pan.

• Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ, Goodman, 2005) ir Vaiko elgesio aprašas 
(CBCL/1,5-5, Achenbach, Rescorla, 2000)

• Kompulsyvaus interneto naudojimo skalė (CIUS, Meerkerk et al., 2007), 14 
teiginių, patikimai ir validžiai matuoja probleminį interneto naudojimą, rodantį 
priklausomybės riziką

• Čia analizuojami tėvų atsakymai* apie jų vaikus (2 – 14 metų amžiaus)

• Dalis tyrimo dalyvių – tęstiniai, pakartotinai dalyvaujantys

• www.mediavaikai.lt

http://www.mediavaikai.lt/


Rezultatai: 2 – 6 metų vaikų ekranų 
trukmė (ET)

Iš jų: 143,8 min pramogoms ir 

66 min ugdymui
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Rezultatai: 2 – 6 metų vaikų ET ir elgesio, 
emocijų problemos, somatiniai skundai
Koreliacija su 

ekranų trukme

Emocijų (internalios)

problemos

Elgesio (eksternalios) 

problemos

Somatiniai skundai

2017 (N – 1163) 0,113*** 0,109*** 0,108***

2018 (N – 398) 0,193** 0,287*** 0,227***

2020 (N – 114) n.r. / 0,126′ ET pramogoms n.r. / -0,226* ugdymui n.r.

2021 (N – 390) 0,220*** 0,028 0,207**

Mažų vaikų emocijų ir elgesio sunkumai bei somatiniai simptomai 

nuolat siejosi su ilgesne naudojimosi ekranais trukme, išskyrus pirmąjį 

karantiną dėl Covid, kai ugdymui skiriamas laikas siejosi net su 

mažesniais elgesio problemų įverčiais (bet tik trumpalaikėje 

perspektyvoje)

Bendrai vaizdo skambučiai ar išmaniųjų naudojimas bendravimui su 

vaizdu yra vienintelė „saugi“ veikla, leidžiama net labai mažiems 

vaikams



Rezultatai: 7 – 10 m. vaikų (+ 11-14 m. 
paauglių) ekranų trukmė (ET, min)

110 min ugdymui 

152 min pramogoms

2021 pavasarį 11-14 metų paauglių (N –

252) naudojimosi ekranais trukmė net 

480 min (vidutiniškai 8 val. per dieną): 

273 ugdymui + 207 pramogoms* Šiuo metu vykdomas projektas (vad. prof. dr. A. Valiulis) skirtas 

pradinių klasių mokinių nuovargiui ir aplinkos taršai; vaikų atsakymai
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Rezultatai: 7 – 10 metų vaikų 
naudojimasis internetu

Tyrimo metai / imties 

dydis

Naudojimasis 

internetu

Kompulsyvaus

interneto naudojimo 

(CIUS) vid. įverčiai

2018 / 263 Apie 1 val. 20 min 34

2019 / 254 Apie 1 val. 30 min 34,6

2020 pavasaris/ 210 Apie 4 val. 37,7

2020 ruduo / 758 Apie 3 val. -

2021 / 351 Apie 3 val. 30 min 36,6

2021 / paaugliai 252 Apie 6 val. 30 min 41,2

2022 pavasaris / 391 * Apie 1 val. 40 min 33,6

Gera žinia: šiuo metu pradinukų 

(trečiokų) naudojimosi internetu 

trukmė ir probleminio interneto 

naudojimo įverčiai „grįžo“ į 

ikipandeminį lygį.



Rezultatai: sąsajos su emocijų ir elgesio 
problemomis, somatiniais skundais
Koreliacijos / 7-10 

metų

Emocijų ir elgesio 

problemos 2018

Emocijų ir elgesio 

problemos 2019

2018 ekranų trukmė 0,185** 0,197**

2019 ekranų trukmė 0,146* 0,120'

2018 CIUS 0,365*** 0,374***

2019 CIUS 0,442*** 0,498***

Koreliacijos / 2021 m. 

pavasaris

Emocijų ir elgesio 

problemos /7-10 m.

Somatiniai 

skundai /7-10 m.

Emocijų ir elgesio 

problemos /11-14 m.

Somatiniai 

skundai /11-14 m.

Bendra ekranų trukmė -0,093 0,122* 0,145* 0,218***

Ekranų trukmė 

ugdymui

-0,263*** 0,101' -0,080 0,163**

Ekranų trukmė 

pramogoms

0,025 0,185** 0,085 0,176**

CIUS 0,113* 0,183** 0,260*** 0,346***

2022 m. pavasarį * 9-10 metų vaikų 

interneto naudojimas siejosi su jų 

prasta emocine savijauta (PSO-5) –

0,223*** ir su CIUS – 0,393***

CIUS siejosi su prasta savijauta –

0,316***



Kas ką valdo?

Ilgesnė 
naudojimosi 

ekranais trukmė

Daugiau elgesio 
problemų, mažiau 

socialumo

Nenuoseklios 
taisyklės

Kompulsyvus 
interneto naudojimas 

(tėvų versija)

Ilgesnė naudojimosi 
ekranais trukmė

Daugiau elgesio 
problemų

Problemiški 
santykiai su tėvais

Kompulsyvus 
interneto naudojimas 

(vaikų versija)

Pradinukų ir jų tėvų diados, N 250; LA-LT-TW tyrimas, 2018-2019 m.



Ar tampame išmanesniais?

• Pradinukų žinios ir išmanymas apie internetą neapsaugo jų nuo probleminio 
interneto naudojimo (Pakalniškienė, Jusienė, et al., 2021)

• Tik nuo 5 metų, be to, jeigu tėvų išsilavinimas aukštasis ir tik jeigu ribotas 
laikas (apie 1-2 val.) bei parinktas turinys gali pagerinti vykdomąsias funkcijas, 
pvz. dėmesio perkėlimą, veikliąją atmintį (Jusienė, Rakickienė, et al., 2019)

• Kompiuteriniai žaidimai ne ilgiau kaip 2 val /d mokyklinio amžiaus vaikams gali 
padidinti intelekto gebėjimus, BET! Efektas dingsta, kai atsižvelgiama į tėvų

išsilavinimą! (Sauce, Liebherr, et al.,2022) Vadinasi, 

svarbiau tėvų išsilavinimas ir tai, kiek jie ugdo vaikus!

Grojimas bet kokiu muzikos instrumentu bei įvairūs žaidimai be ekrano 

– net žaidimas kamuoliu – lavina taip pat ar net geriau. BE TO:

Kai kurie pradinukai jau visai gerai vairuoja senelio traktorių ar tėčio 

automobilį... Bet ar saugu juos leisti į gatves?



Kas slypi už ekranų?

• Valgo ir miega su ekranais

• Daugiau vartoja „šlamštinio“ maisto

• Mažiau fizinio aktyvumo

• Viršsvoris, įvairios sveikatos problemos

Fizinė 
sveikata

• TV kaip fonas

• Tėvų buvimas prie ekranų

• Mažiau bendravimo ir santykių

• Bendra atmosfera, taisyklių ir tradicijų nebuvimas

Emocinė 
savijauta

Nepatenkinti, neatliepti esminiai vaiko poreikiai –

Ekranai visuomet pasiruošę juos „tenkinti“!



Apibendrinimas 

• Ekranų / interneto laikas siejasi su emocijų ir elgesio problemomis bei 
somatiniais simptomais, bendrai prasta savijauta – kokia trukmė rizikinga?

• Ekranų / interneto laikas didina probleminio interneto naudojimo (PIN) 
riziką, kompulsyvumą

• Emocijų ir elgesio sunkumai didina interneto naudojimo kompulsyvumą –
priklausomybės riziką, bet ne atvirkščiai?

• Emocijų ir elgesio sunkumams / sutrikimams lemiamos ar esminės yra kitos 
priežastys, nei (vien) ekranų laikas ar interneto naudojimas

• Ekranų ir interneto naudojimas atsiliepia (neigiamai) sveikatai – mažina kitas 
sveikatai palankias veiklas

• Deja, net išmanieji ekranai emocijų ir elgesio problemų nesprendžia – kaip ir 
„greitasis maistas“ tik sudaro laikiną iliuziją, kad jaučiamės geriau, saugiau, 
sočiau... 

• Ilgalaikės pasekmės?



Svarbu 

• Gal ekranai – tik dar vienas būdas paslėpti / pasislėpti / pateisinti / pasiteisinti? 
Mėginti gauti tai, ko nesijauti vertas gauti realiame gyvenime?

• Riboti ekranų ir interneto laiką, ypač pramogoms ir laisvalaikiui (0-2 metai – 0; 
3-6 metai – 1 val.; 7-10 metų – 2 val.; paaugliai – ne daugiau 4 val.)

• Laikytis skaitmeninės etikos (saugus internetas) ir higienos (valgymas be 
ekranų; miegamasis be ekranų)

• Tėvai ir kiti suaugusieji – modelis ir parama 

• Rūpintis vaiko ir paauglio aplinka: 

Geri santykiai; mėgstamos veiklos; fizinis aktyvumas

• Kiek laiko TU išbūtum be ekrano, be interneto?

• Ką veiktum – „sutaupęs“ vidutiniškai 3-4 val./d?



Roma.Jusiene@fsf.vu.lt

www.mediavaikai.lt
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