
 

 

Elektroninių prietaisų įtaka mokinių sveikatai, bei mokslams 

 

Šiuolaikinėje mūsų  visuomenėje, kuri yra moderni ir priklausanti nuo įvairių socialinių 

platformų, skatina mokinius naudotis elektroniniais prietaisais (mobiliais telefonais, kompiuteriais). 

Žinoma dabartinėje situacijoje kovojant su COVID – 19 pandemija elektroniniai prietaisai, bei 

elektroninė erdvė yra neatsiejama, bei neišvengiama, mokantis nuotoliniu būdu, kad nenutrūktų 

ugdymo procesas, psichosocialinė mokinių raida. Šiuo periodu  mokiniai siekia aktyvesnio tarpusavio 

bendravo naudojant elektroninius prietaisus. Todėl naudotis mokymosi platformomis yra būtina, bei 

šiam procesui ugdyti teisinga požiūrį.  

Mokslininkai teigia, kad: mokinių gebėjimas saugiai eksploatuoti jų aplinkoje 

sutinkamus elektroninius prietaisus bei prietaisus su elektronikos elementais sudaro optimalias 

prielaidas vaikų psichosocialinei raidai.  Bet jai elektroniniai prietaisai naudojami sistemingai, ir 

kontroliuojamai, jie mažiau veikia neigiamai vaikų sveikatą, bei jos sistemas. Todėl mokiniams 

būtina formuoti gebėjimus saugiai ir optimaliai eksploatuoti elektroninius prietaisus, namuose, 

mokyklose, viešuose erdvėse. 



 

 

Elektroniniai prietaisai labiau veikia besiformuojančius ir augančius organizmus, todėl 

daro įtaka sveikatai vaikams. Dirgina kūno paviršinius receptorius, kurie keičia centrinės nervų 

sistemos reguliacijos veiklą. Sutrinka virškinimo sistema, nes išsibalansuoja vidaus organų  veikla. 

Keičiasi emocijos, blogėja miegas, atsiranda regėjimo problemų, sukelia galvos skausmus, įvairias 

psichologines baimes. Mikrobangų spinduliuotė dirgina įvairius receptorius, todėl jautriausi šiai 

spinduliuotei yra labilios nervų sistemos vaikai. Jei spinduliuotės galia didelė, tas dirginimas 

pasireiškia pirmiausia nerimu, paskui mieguistumu, narkotiniu poveikiu, vėliau susijaudinimu, 

konvulsijomis. 

Dažnai vaikai pamokų metu negali susikaupti, netaisyklingai atlieka paprastas užduotis, 

blogėja dėmesio, bei atminties koncentracija. Fizinio lavinimo pamokose žaidžiant komandinius 

žaidimus, sudėtinga išlaikyti sportinę reakciją, atliekant konkrečius fizinius veiksmus.  

Elektroninių prietaisų spinduliuotės poveikio zonos žmogaus organizme.  

Fizinės sveikatos problemos 

 

Vaikams labai svarbus fizinis aktyvumas. Normalu, kai vaikas daug juda. 

Elektroniniai prietaisai slopina fizinį aktyvumą, kyla problemų su laikysena, antsvoriu. 

Taip pat neverta pamiršti ryškių mirgančių ekranų poveikio regėjimui. Dar viena grėsmė – radiacija: 

mobilius įrenginius Pasaulio Sveikatos organizacija vertiną kaip galimą kancerogeną. Augantis 

vaiko organizmas patiria negatyvų spinduliavimo poveikį. 
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Įtaka psichikai 

Pastebėta, kad sulig kiekviena nauja karta vis daugiau hiperaktyvių vaikų. Ryškūs ir 

greitai besikeičiantys vaizdai ekranuose dar labiau sužadina nervų sistemą, o tai pakankamai 

kenksminga tuo laikotarpiu, kai ji aktyviai formuojasi mokslo procesuose.  

Taip pat mokslininkai sieja technologijų prieinamumą su vaikiškos agresijos ir psichinių ligų 

didėjimu. Suaugusieji, turintys nervų sistemos sutrikimų, patvirtins, kad viena iš geriausių gydytojų 

rekomendacijų – riboti laiką prie ekrano, ar tai būtų televizorius, ar kompiuteris.  

 

Miego sutrikimai 

Tyrinėtojai iš Birbeko universiteto stebėjo 715 mokinių, kurie išsiaiškino, kad vaikai, 

žaidžiantys  planšetėmis miega mažiau nei vaikai, kurie to nedaro. Mokslininkai paskaičiavo, kad 

kiekviena valanda su išmaniuoju – tai minus 15,6 minučių miego. 

Kaip teigia Timas Smitas, vienas iš tyrinėtojų, iš pirmo žvilgsnio tai visai nedaug, bet  miego trukmės 

sumažėjimas gali turėti ilgalaikes pasekmes vaiko mokymosi raidai. Miego režimo pažeidimai 

siejami su tolimesnėmis psichinės ir fizinės sveikatos problemomis, kognityviniu išsivystymu ir 

pažangumu moksle. 

 

Todėl labai svarbu, kad mokinys turėtų savo dienos rėžimą, kuris būtų palankus jo 

fizinei ir psichinei sveikatai, ryte atsikėlus ir prieš miega nežaistu su išmaniuoju telefonu, ar 

kompiuteriu dirbant nuotoliniu būdu ar atliekant pamokas, darytų pertraukas atsitraukdamas nuo 

elektroninio prietaiso, žiūrėtų į tolį, ir dažnai mirksėtų, taip atlikdamas akių mankštą, kuri 

atpalaiduoja įtemptus akies raumenis. Darytu mankšta atsitraukus nuo elektroninių prietaisų. 

Virtualius žaidimus žaistų ribota laiką, tai turėtų būti susitarimas su savo šeimos nariais, kad tai 

palengvintų galima vesti žaidimų tvarkaraštį pagal nurodytas valandas. 



 

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Vilutienė 

 


