
SRESAS IR JO VALDYMAS  

 

STRESAS – KAS TAI? 

Stresas yra natūralus organizmo atsakas į įvairius gyvenimo iššūkius, problemas ar kitus emocinę 

svarbą turinčius įvykius. Patiriant stresą organizme yra išskiriamos cheminės medžiagos (adrenalinas, 

kortizolis), kurios aktyvuoja kūną (pvz., greitina širdies plakimą). Tokiu būdu mes tampame budresni ir 

pasiruošę susidurti su netikėtumais. Streso metu dažnai kyla emocijų, tokių kaip pyktis, nerimas, 

liūdesys. 

TIESA AR MELAS? 

 

 

PAGRINDINĖS MOKINIŲ STRESO PRIEŽASTYS 

➢ Mokykloje patiriamas stresas (atsiskaitymų/egzaminų baimė, karjeros kelias, konfliktai su 

mokytojais ar bendramoksliais, patyčios) 

➢ Šeimoje patiriamas stresas (tėvų konfliktai, skyrybos, konfliktiški tėvų-vaikų santykiai) 

➢ Su bendraamžiais susijęs stresas (atstūmimas, nepritapimas, konfliktai) 

➢ Psichosocialinės priežastys (vienišumas, depresiškumas) 
 

STRESO PASEKMĖS 

Stresas gali mums padėti – gali paruošti mus susidūrimui su sudėtingomis situacijomis, panaudoti 

rezursus sunkumų įveikai, tačiau per didelis, užsitęsęs, pasikartojantis stresas – vadinamas distresu – 

gali atnešti neigiamų pasekmių mūsų psichologinei bei fizinei sveikatai. 

Stresas gali paveikti emocinę savijautą: gali kilti tokios emocijos, kaip nerimas, liūdesys, pyktis, neviltis; 

visa tai gali sukelti perdegimą. 

Stresas gali paveikti elgesį: gali sumažėti ar net visai dingti motyvacija užsiimti veiklomis, kurios iki tol 

atrodė svarbios ar teikiančios malonumą; neretai suprastėja mokykliniia pasiekimai, galimas ir žalingų 

įpročių atsiradimas. 

Stresas gali paveikti kūną: gali atsirasti psichosomatinių skausmų, širdies sutrikimų, susilpnėti imuninė 

sistema, atsirasti miego bei apetito sutrikimų. 

 

Visas stresas yra blogas? 
 

Netiesa. Streso reakcija 

skirta apsaugoti kūną nuo 

grėsmės, ji yra naudinga. 

Tik per didelis ir ilgai 

trunkantis stresas prastina 

nuotaiką, savijautą. 

Streso nesuvaldysi, jis 
tiesiog atsiranda, turi jį 

išgyventi? 
 

Yra daugybė būdų valdyti ir 

sumažinti stresą. Padeda 

gyvenimo būdo pakeitimas 

– pakankamai miegoti, 

gerai maitintis, mankštintis. 

 

Niekas nepatiria tiek daug 
streso, kiek aš? 

 

Visi patiria stresą, vieni 

daugiau, kiti mažiau, bet ne 

streso kiekis lemia tavo 

streso patyrimą, o tavo 

gebėjimas jį valdyti. 

 



PAGRINDINĖS STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJOS 

Į problemos sprendimą orientuotos streso įveikos strategijos: 

➢ problemos analizė  

➢ sprendimo paieška  

➢ sprendimo įgyvendinimo planavimas  

➢ žinių, kurios galėtų padėti spręsti iškilusią problemą, kaupimas 

Į emocijas orientuotos streso įveikos strategijos: 

➢ su socialine parama susijusios streso įveikos strategijos (socialinės paramos paieškos) 

➢ emocinės iškrovos strategija (“išsikrovimas” ant aplinkinių, likimo kaltinimas, savęs kaltinimas) 

➢ vengimo strategijos (dėmesio nukreipimas, teigiama situacijos interpretacija) 

 

Į emocijas orientuota strategija yra dažniau naudojama kai žmogus įvertina, kad įvykių pakeisti 

negalima. Šiuo atveju stengiamasi sumažinti neigiamus skausmingus išgyvenimus, kuriuos sukėlė 

stresorius, bandoma pagerinti savijautą, nusiraminti. 

Norint stresą suvaldyti efektyviai ir ilgam – tinkamiausios yra į problemos sprendimą orientuotos streso 

įveikos strategijos. 

 

„Gyvenimas be streso tolygus mirčiai” — Hans Selye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Šeškinės poliklinikos med. psichologė Irma Taujenė 


