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MEDŽIAGA MOKYTOJAMS

KAIP NAUDOTIS ŠIUO PAKETU?
Šis paketas skirtas 9–15 metų amžiaus
moksleiviams, tačiau, atsižvelgiant į
poreikius, gali būti naudojamas ir dirbant
su jaunesnio, arba vyresnio amžiaus
moksleiviais.
Pakete rasite instrukcijas ir pagrindinę
informaciją. Šia medžiaga galima
pasinaudoti pamokų metu, tačiau
rekomenduojama su ja susipažinti prieš
pradedant darbą klasėje.
Paketą galima naudoti įvairiai. Pateikiame
keletą iš siūlomų būdų.
Rekomenduojamas tempas
Paketą galima realizuoti per 5–6 savaites,
atliekant pratimus reguliariais intervalais
mokslo savaitės laikotarpiu (pavyzdžiui,
vienas pratimas atliekamas pirmadienio
popietę, kitas - trečiadienio rytą,
trečias - penktadienio vidurdienį).
Pratimai gali būti apjungiami, derinami su
kitomis temomis – pavyzdžiui,
„anatomija“, „maistas ir mityba“, „sveika ir
nesveika“. Per minėtą laiką galima pilnai
realizuoti paketo medžiagą.
Lėtesnis tempas
Paketas gali būti realizuojamas viso
trimestro metu (pavyzdžiui, mokantis
anatomiją). Pratimus nebūtina atlikti iš
eilės, tačiau keletą pratimų geriausiai
tinka naudoti vienas po kito, per kelias
dienas.
Vienas iš tokio paketo panaudojimo
privalumų yra galimybė, kai kuriuos
pratimus pakartoti trimestro pradžioje ir
pabaigoje (pavyzdžiui, „Kūno formų

piešimas“, „Minčių lietus“, „Valgymo
sutrikimų testo versija vaikams“).
Intensyvus tempas
Pakuotę galima realizuoti ir maždaug per
dvi savaites, tačiau tuomet mokinių ir
mokytojo darbas turi būti labai
intensyvus. Pakuotėje yra daug pratimų,
tačiau rekomenduojama, kad per dieną
nebūtų naudojami daugiau nei du
pratimai.
Namų darbai padeda užtikrinti darbo
tęstinumą – kai kurias išvadas ar
koncepcijas mokiniai suformuoja už
klasės ribų.
Tikslai
1. Suteikti mokytojams informacijos apie
nervinės anoreksijos ir nervinės
bulimijos ligas bei jų priežastis.
2. Suteikti informacijos apie badavimo,
valgymo sutrikimų paplitimą
paauglystėje ir tarp suaugusiųjų, kaip
svarbu anksti nustatyti šiuos
sutrikimus.
3. Praplėsti mokytojų sąmoningumą:
valgymo sutrikimų atveju svarbius
požiūrius ir elgesį bei svarbius,
informatyvius požymius, liudijančius
apie nervinės anoreksijos arba
nervinės bulimijos susiformavimo
riziką.
4. Suteikti priemones, galinčias kelti
figūros, mitybos bei kūno vaizdo
klausimus bei aptarti juos su
mokiniais.
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KAS YRA VALGYMO SUTRIKIMAI?
XX amžiuje pirmenybė vis labiau buvo
teikiama lieknesnei moters figūrai, kai tuo
metu realus vidutinis kūno svoris nuolat
augo. Taip išryškėjo neatitikimas tarp
kultūrinio idealo ir fizinės realybės. Šiais
laikais lieknumo siekimas labiausiai
būdingas moterims, kurių savivertė ir
sėkmė yra dažnai priskiriamos ir
priklauso nuo jų fizinės išvaizdos.

nepriklausomybės. Tai du kritiniai įvykiai,
kurių laikotarpiu dažniausiai
susiformuoja valgymo sutrikimai, tačiau
kiti svarbūs gyvenimo įvykiai taip pat
padidina tikimybę susiformuoti valgymo
sutrikimams bet kuriuo gyvenimo
laikotarpiu. Valgymo sutrikimai mažiau
būdingi vyrams, tačiau vyrams taip pat
svarbūs už valgymo sutrikimų glūdintys
savivertės bei kūno vaizdo klausimai.

Tai, ką mes valgome, didžiąja dalimi yra
apspręsta kultūrinių, socialinių ir
psichologinių faktorių. Kultūrinis ir
socialinis spaudimas turi įtakos tam tikro
maisto prieinamumui ir tinkamumui, o
individualius mitybos įpročius suformuoja
mūsų aplinkiniai, ypač šeima.

Nervinė
anoreksija

Nedidelė, tačiau reikšminga
populiacijos dalis suserga valgymo
sutrikimais, kurie apibūdinami
iškreiptu ir nenormaliu elgesiu bei
požiūriu į maistą, mitybą ir figūrą.
Valgymo sutrikimai iš tiesų nėra mitybos
problema, o žemos savivertės ir
nepasitenkinimo savimi išraiška. Dažnai
individai geba išreikšti vidinį stresą
vieninteliu būdu – maisto pagalba.
Valgymo sutrikimai dažniau atsiranda
prisitaikymo arba pokyčių laikotarpiu.
Merginoms menstruacijų pradžia liudija
apie perėjimą iš vaikystės į suaugusiojo
amžių. Ketinimas baigti mokyklą ar išeiti
iš namų signalizuoja apie pokytį pereinant
nuo priklausomybės prie

Nervinė
bulimija

Persivalgymo
sutrikimas

Problemos mastas
Terminas „valgymo sutrikimai“ apima
plačią simptomų amplitudę. Žmones,
sergančius valgymo sutrikimais, galima
skirti nuo anoreksiškų, ryškiai per mažo
svorio, iki ypatingai nutukusių (žr.
aukščiau esantį pav.). Tebesitęsia
svarstymai dėl to, ar valgymo sutrikimais
turėtų būti vadinami ir kraštutiniai
mitybos ir dietos laikymosi įpročiai. Vis tik
dažniausi valgymo sutrikimai yra nervinė
anoreksija, nervinė bulimija ir
persivalgymo sutrikimai.
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VALGYMO SUTRIKIMŲ PREVENCIJA
Kodėl svarbu užkirsti kelią valgymo
sutrikimams?
 Valgymo sutrikimai sukelia ilgalaikį
stresą sergančiąjam, jo šeimai bei
draugams.
 Valgymo sutrikimai paveikia visus
gyvenimo aspektus – tarp jų:
išsimokslinimą, darbą, santykius,
fizinę ir psichologinę sveikatą.
Daugumas šių poveikių yra ilgalaikiai.
 Nervinės anoreksijos paplitimas
padvigubėja kas 10 metų.
 Prieš trisdešimt metų niekas nebuvo
girdėjęs apie nervinę bulimiją.
Manoma, kad šiuo metu nuo jos
kenčia apie 2 procentus visų moterų.
 Valgymo sutrikimus sunku gydyti,
jiems būdinga didelė atkryčio tikimybė,
o mirtingumas nuo chroniškos
nervinės anoreksijos svyruoja nuo 5 iki
20 procentų.
 Tarp valgymo sutrikimų pasekmių
paminėtinos dantų problemos ir
osteoparozė.
„Prevencija yra geriau nei gydymas“
Valgymo sutrikimai, tokie kaip nervinė
anoreksija ir nervinė bulimija, yra gana
reti bendroje populiacijoje. Valgymo
sutrikimai užima kraštutinę poziciją
susirūpinimo svoriu, mityba bei kūno
formomis kontinume, kuris toks plačiai
paplitęs mūsų visuomenėje. Tokie
rūpesčiai dažnai sukelia stiprų stresą
individams bei jų šeimoms. Toks pats
susirūpinimas svoriu bei figūra vis labiau
būdingas vaikams ir paaugliams:

penkerių metų vaikai pradeda laikytis
dietos, nes jiems nepatinka jų figūra.
Moterys turi aiškiau apibrėžtą idealios
moteriškos figūros suvokimą nei vyrai.
Jos pradeda lyginti savo kūno formas su
idealu nuo pat ankstyvo amžiaus. Žinoma,
vyrams taip pat rūpi figūra ir svoris,
tačiau jie paprastai mažiau linkę
diskutuoti apie tai su draugais, todėl tai
tampa mažiau akivaizdu.
Siekiant užkirsti kelią individui
susiformuoti valgymo sutrikimus,
esminiai figūros ir maisto vertinimai turi
būti keičiami anksčiau, nei sutrikimas
pasiekia klinikinį lygį. Vienas iš tokių
būdų – prieš paauglystę bei ankstyvosios
paauglystės laikotarpiu suteikti
informaciją apie savęs priėmimą, kūno
vaizdą bei valgymo sutrikimus, padedant
ugdyti sveiką požiūrį į savo ir kitų kūną.
Užduotys, pateikiamos šiame pakete,
skatina vaikus formuoti sveiką požiūrį į
figūrą, didinti savęs priėmimą bei gerinti
savivertę.
Valgymo sutrikimų prevencija
vaikystėje
Nuo ankstyvo amžiaus vaikai išmoksta
susieti tam tikras kūno formas su tam
tikromis charakteristikomis. Moterys ypač
moka susieti savivertę su kūno vaizdu.
Gydant žmones, sergančius valgymo
sutrikimais, negalima imtis spręsti
gilesnių problemų, kol neišaiškinami
vaikystėje perimti požiūriai, vėliau
sustiprėję paauglystėje bei suaugus.
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Lytinio brendimo pradžia – tai laikotarpis,
kai vaikai susiduria tiek su emociniais,
tiek ir su fiziniais pokyčiais, formuojasi
savigarba ir pasitikėjimas savimi. Valgymo
sutrikimai yra daug labiau susiję su
savigarba, kontrole bei kūno vaizdu, nei
su maistu. Taigi, nenuostabu, kad vaikai
dažnai suserga nervine anorksija
brendimo laikotarpiu.
Tokie faktoriai, kaip žema savivertė bei
prastas kūno vaizdas, vaikystėje didina
tikimybę, kad vaikas pasinaudos maistu,
siekdamas įveikti savo problemas ar
stresą, ir taip susiformuos valgymo
sutrikimas.
Valgymo sutrikimai, o ypač nervinė
anoreksija, gana dažnai susiformuoja
paauglystėje, todėl tikslinga šviesti
vaikus anksčiau, nei jie pasiekia šią
vystymosi stadiją.

Nereikėtų nuvertinti švietimo vaidmens
formuojant vaikų požiūrius bei vertybes.
Mokykla yra ideali aplinka vaikams mesti
iššūkį tradiciniam kūno figūros ir
savivertės suvokimui.
Šviečiant vaikus apie valgymo sutrikimus
ir savivertę, kol jų požiūriai apie kūno
vaizdą dar formuojasi, galite išmokyti
juos, kad savivertė yra gilesnis nei vien
paviršinis dalykas. Išorinis spaudimas
atitikti tam tikrą figūrą gali būti lengviau
nuginčytas, jei žmogus yra pasirengęs
sutikti tokį spaudimą.
Vaikai turi daug mokymosi šaltinių, iš
kurių greičiausiai pats įtakingiausias –
aplinka šeimoje. Iškyla akivaizdūs
praktiniai sunkumai, bandant šeimą
teisiogiai šviesti apie sveikatą. Tuo tarpu
mokytojai turi idealią galimybę paveikti
vaikų požiūrius ir elgesį šiame svarbiame
amžiuje.
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KODĖL SVARBU ATSIŽVELGTI Į SAVIVERTĘ IR KŪNO VAIZDĄ?
Šie aspektai įvairiai veikia mūsų gyvenimą
ir yra esminiai vertinant save bei
nuspėjant, kaip kiti vertina mus.
Kiekvienas vertiname save skirtingai,
tačiau kai kurie - mažiau už kitus. Kai
kurie žmonės gali pradėti save nuvertinti,
kai iš aplinkinių gauna neigiamus
įvertinimus. Jie suvokia save kaip
beverčius, mažai naudingus ar
neturinčius tikslo, nors išoriškai jie gali
atrodyti pasitikintys savimi, laimingi. Tai
ir yra žema savivertė.
Žema savivertė yra gana būdinga
sergančiųjų valgymo sutrikimais
charakteristika, nepaisant to, ar tai
nervinė anoreksija, nervinė bulimija,
persivalgymo ar kitas valgymo
sutrikimas.
Sergantieji valgymo sutrikimais paprastai
turi neigiamą kūno vaizdą ir jaučiasi
nepatenkinti savo kūnu. Jų suvokiamas
kūno vaizdas labai skiriasi nuo to, kaip iš
tikrųjų atrodo kūnas, taigi, galiausiai jie

įtiki, kad kūnas atrodo taip blogai, kaip jie
jį suvokia.
Šis „kūno vaizdo sutrikimas“ yra būdingas
ne tik sergantiesiems valgymo
sutrikimais. Daug žmonių turi netikslų
kūno formų bei dydžių suvokimą, ypač
įvykus fiziniams pokyčiams, tokiems kaip
lytinis brendimas ar nėštumas.
Daug vyrų ir moterų jaučiasi nepatenkinti
savo kūnais, todėl ypač akcentuoja fizinę
išvaizdą. Dar ankstyvame amžiuje daug
vaikų perima mitą, kad storumas yra
prilyginamas tingumui bei valios
trūkumui, o lieknumas prilyginamas
sėkmei ir savikontrolei.
Daugumas žmonių glaudžiai susieja kūno
vaizdą ir savigarbą. Jei jie nepatenkinti
savo kūnu, jaučiasi nepatenkinti ir
savimi. Savivertė tampa priklausoma nuo
tam tikros kūno formos įgyjimo bei
palaikymo, kas daugumai yra
neįmanomas idealas.
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NERVINĖ ANOREKSIJA
Pagrindiniai požymiai
 Ryškus svorio kritimas arba svorio
nedidėjimas augimo laikotarpiu.
 Stipri baimė priaugti svorio arba
sustorėti.
 „Jautimasis storu“, kai akivaizdžiai
trūksta svorio („sutrikęs kūno
vaizdas“).
 Mėnesinių dingimas, pirmųjų
mėnesinių vėlavimas.
Kas yra nervinė anoreksija?
Pagrindinis nervinės anoreksijos
simptomas yra ryškus svorio kritimas bei
nuolatinis susirūpinimas svoriu ir kūno
forma. Anorektikai siaubingai baiminasi
tapti storais ir taip susiformuoja
nelanksčius valgymo įpročius, dažnai
vengdami tam tikro maisto ir patiekalų.
Nervinei anoreksijai nebūdingas apetito
praradimas. Svorio kritimas gali sukelti
mėnesinių sutrikimus, o susirgus nervine
anoreksija mėnesinės visai išnyksta. Jei
nervine anoreksija suserga lytinio
brendimo nepasiekusios mergaitės,
pirmosios mėnesinės prasideda tik
tuomet, kai atsistato kūno svoris.
Daugumai anorektikų pavyksta numesti
svorio griežtai save ribojant dietomis,
tačiau daugiau nei 50 procentų
sergančiųjų vemia ar naudoja vidurių
laisvinančiuosius vaistus, siekdami
užkirsti kelią kūnui pasisavinti suvartotas
kalorijas. Tai neefektyvūs svorio kontrolės
metodai, dažnai sukeliantys fizines
komplikacijas, reikalaujančias
medicininio gydymo.
Kaip tai vyksta?
Tai daugiau nervinė anoreksija nei
perdėtas troškimas būti liekna ir gražia.
Nervinė anoreksija dažnai apibūdinama
kaip konflikto tarp autonomijos ir
kontrolės išraiška.

Sergantieji gali jausti, kad vienintelės
gyvenimo sritys, kurias gali kontroliuoti,
yra maistas ir svoris, tačiau galiausiai
paaiškėja, kad jos pačios kontroliuoja
kenčiantįjį nuo nervinės anoreksijos.
Nervinė anoreksija, panašiai kaip ir
alkoholizmas bei narkomanija, yra
problemų perkėlimo būdas. Problemų
šaltinis gali būti šeima ar kiti santykiai,
tačiau maistas gali būti vienintelis
dalykas, kurį sergantieji jaučiasi galintys
kontroliuoti.
Nors sergantieji turi žemą savivertę, jie
taip pat turi aukštus lūkesčius savo
atžvilgiu bei tikisi iš savęs tobulumo.
Išoriškai jei atrodo pasitikintys savimi ir
laimingi, tačiau viduje jaučiasi išsigandę
ir nevykėliai.
Kas suserga nervine anoreksija?
Nors tiek vyrai, tiek ir moterys kenčia nuo
nervinės anoreksijos, remiantis daugeliu
skaičiavimų, moterims ši liga būdingesnė
devynis kartus dažniau nei vyrams.
Dažniausiai šia liga serga paaugliai ar
šiek tiek vyresnės mergaitės, tačiau ji gali
būti būdinga vaikams, vyresnioms
moterims ir vyrams. Ši liga aptinkama
visose etninėse grupėse ir socialinėse
klasėse.
Tikimybė susiformuoti valgymo sutrikimui
didėja, jei tėvai ar kiti šeimos nariai sirgo
anoreksija, bulimija, persivalgymo ar
depresijos sutrikimais. Galima išskirti kai
kuriuos aspektus, būdingus šeimoms,
auginančioms vaiką, sergantį valgymo
sutrikimais:
 Šeima linkusi vengti konfliktų.
 Vienas iš tėvų pernelyg įsitraukęs į
santykius su šeimos nariais, tuo tarpu
kitas yra kur kas pasyvesnis.
 Šeimos nariams sunku atsiriboti
nuo šeimos „taisyklių“.
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FAKTAI APIE
NERVINĘ ANOREKSIJĄ


Maždaug 1 procentas moterų populiacijos kenčia nuo nervinės
anoreksijos.



Moterims ji maždaug dešimt
kartų būdingesnė nei vyrams.



Dažniausiai pradžia būna vėlyvoje
paauglystėje, tačiau liga gali
susiformuoti ir bet kuriuo gyvenimo
laikotarpiu.



Sergantieji nervine anoreksija turi
iškreiptą savo paties kūno vaizdą,
apibūdina save kaip storus, net jei
sveria per mažai.
Tai ypač sunku pakeisti.



Maždaug 6 procentai sergančiųjų
nervine anoreksija miršta. Anoreksijai
būdingas didžiausias mirtingumas
lyginant su kitais psichikos sutrikimais.
Ypač didelis savižudybių skaičius.



Nervinei anoreksijai gali būti
būdingi persivalgymai, vėmimas
bei intensyvus sportavimas.



Daugumas nervinės anoreksijos sukeliamų fizinių problemų
yra grįžtamos.
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NERVINĖ BULIMIJA
Pagrindiniai požymiai
 Persivalgymas: greitas didelio maisto
kiekio suvartojimas.
 Kontrolės jausmo praradimas
persivalgant.
 Paties sukeltas vėmimas, vidurių
laisvinamųjų vaistų ar diuretikų
vartojimas, griežtos dietos laikymasis
arba intensyvus sportavimas, siekiant
užkirsti kelią svorio prieaugiui.

ir dažnai valgo normaliai kartu su kitais
žmonėmis. Išoriškai jie atrodo linksmi,
sėkmingi ir pasitikintys savimi, taigi, kiti
gali nepastebėti sutrikimo daugelį metų.
Tačiau viduje buliminio ciklo kartojimasis
sustiprina savęs kaip nevykėlio,
nepatrauklaus ir nereikalingo suvokimą.
Bulimikams persivalgymas gali būti būdas
įveikti stresą, vienišumą, nerimą ar
depresiją.

Kas yra nervinė bulimija?
Pagrindiniai nervinės bulimijos požymiai
yra persivalgymas ir vėmimas. Kartu
būdingas nuolatinis domėjimasis maistu,
mityba ir kūno forma, žema savivertė bei
prasta nuotaika ar depresija. Nervinę
bulimiją sunkiau atpažinti nei kitus
valgymo sutrikimus, nes daugumos
sergančiųjų svoris išlieka normalus.
Kenčiantiesiems sunku pripažinti, kad
serga valgymo sutrikimu, nes patiria
stiprius gėdos, kaltės ir pasibjaurėjimo
savimi jausmus. Intensyviai slepiant ligą
sunku ieškoti, gauti pagalbos.

Kas suserga nervine bulimija?
Dėl to, kad šis sutrikimas glaudžiai
susijęs su slėpimu ir privatumu, o
sergančiųjų svoris yra normalumo ribose,
jį kur kas sunkiau atpažinti nei nervinę
anoreksiją. Nervinė bulimija paprastai
prasideda 15–20 metų amžiaus ribose –
tuo laikotarpiu, kai dauguma žmonių
baigia mokyklą, palieka namus ir tampa
nepriklausomi. Nervine bulimija gali sirgti
ir vyrai, ir moterys, tačiau ši liga mažiau
būdinga vyrams; liga nepriklauso nuo
socialinės klasės ar etninės grupės. Kai
kurie žmonės, sergantys bulimija, prieš tai
yra turėję nervinės anoreksijos epizodą,
tačiau ne visi anorektikai suserga nervine
bulimija. Daug žmonių serga lengva
bulimijos forma – tai riboja gyvenimą, vis
tik ne kiekvienas iš jų suserga sunkesne
nervinės bulimijos forma. Persivalgymas ir
vėmimas taip pat gali būti būdingi
sergantiesiems nervine anoreksija.

Kaip tai vyksta?
Bulimija paprastai prasideda griežtos
dietos laikymosi periodu, kurio metu
individas tiesiog marina save badu, kol
galiausiai kyla nenumaldomas potraukis
maistui. Potraukis sumažėja valgant,
tačiau kartu su valgymu kyla kaltės ir
„susikirtimo“ laikantis dietos jausmai. Šie
jausmai rimsta toliau badaujant arba
išvėmus, siekiant atsikratyti suvartoto
maisto. Kaltės ir kontrolės praradimo
jausmai grįžta sekančio valgymo epizodo
metu. „Kontrolės praradimas“ ir yra
pagrindinė charakteristika, apibūdinanti
persivalgymą.
Bulimikai paprastai būna normalaus
svorio

Fizinės komplikacijos
 Menstruacijų sutrikimai;
 Smarkus skrandžio išsiplėtimas;
 Dehidratacija;
 Dantų erozija;
 Užkimęs balsas ir gerklės skausmas;
 Medžiagų apykaitos sutrikimai;
 Širdies ritmo sutrikimai.

© Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 2005

VALGYMO SUTRIKIMAI

9

FAKTAI APIE
NERVINĘ BULIMIJĄ


Nervinė bulimija kur kas dažnesnė nei nervinė anoreksija. Apie
2 procentai visų moterų kenčia nuo nervinės bulimijos.



Dažniausia susirgimo pradžia –
18 metų, tačiau liga gali
susiformuoti ir vėliau.



Daugumos žmonių, sergančių
nervine bulimija, svoris yra
normalumo ribose.



Nervinė bulimija pasireiškia
dietos laikymosi, persivalgymo
ir vėmimo ciklu, kurį labai
sunku nutraukti.



Intensyvus sportavimas, badavimas,
vidurių laisvinamųjų vartojimas ar
vėmimas po valgio yra skirtingi būdai,
kuriais sergantieji bulimija siekia
kontroliuoti savo svorį.



Sergantieji nervine bulimija slepia
sutrikimą; kenčiantieji nuo ligos
sugeba paslėpti problemas net nuo artimiausių draugų bei
šeimos.


Sergantiesiems nervine bulimija dažnai būdinga depresija.

 Sergantiesiems nervine bulimija dažnai būdinga žema
savivertė.
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RYŠYS TARP NERVINĖS ANOREKSIJOS
IR NERVINĖS BULIMIJOS
Maždaug 30 procentų žmonių, sergančių
nervine bulimija, kažkuriuo ankstesniu
laikotarpiu yra turėję visus nervinės
anoreksijos simptomus. Psichologiniai
nervinės anoreksijos ir nervinės bulimijos
ypatumai yra beveik identiški, pavyzdžiui,
nuolatinis domėjimasis kūno figūra,
svoriu bei kūno vaizdo sutrikimas. Apie
10–15 procentų individų, sergančių
valgymo sutrikimais, ypač nervine
bulimija, linkę demonstruoti impulsyvų
elgesį, tokį kaip vagiliavimas
parduotuvėse, paleistuvavimas, alkoholio
ir narkotikų vartojimas.
„Ikiklinikinė“ nervinė anoreksija ir
bulimija
„Ikiklinikiniai“ valgymo sutrikimai yra
daug dažnesni nei aukščiau apibūdinti
pilnai pasireiškiantys sutrikimai.
Ikiklinikiniams valgymo sutrikimams
būdinga dauguma anoreksijos ir bulimijos
charakteristikų,

tačiau ne tokioje išreikštoje formoje.
Pavyzdžiui, praradus daug svorio save
ribojant griežta dieta, išreiškiant baimę
tapti storu bei nuolat domintis maistu,
dar nediagnozuojama nervinė anoreksija,
tačiau apibūdinama kaip nenormalūs
valgymo įpročiai bei požiūris į maistą.
Panašiai, mažiau išreikšta bulimijos forma
gali pasireikšti persivalgymu ir vėmimu
kartą per mėnesį, kartu su suvartojamo
maisto ribojimu.
Nors elgesys gali būti ne toks išreikštas,
kaip valgymo sutrikimų atveju, požiūris į
figūrą, svorį ir savęs vaizdą gali būti toks
pats problematiškas bei nelinkęs keistis.
Edukacijos dėka, sumažinant suvokiamą
svorio bei figūros svarbą, skatinant sveiką
požiūrį į kūno formas bei apimtis,
sumažėja ir „ikiklinikinių“ valgymo
sutrikimų tikimybė.

© Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 2005

VALGYMO SUTRIKIMAI

11

KITI VALGYMO SUTRIKIMAI
Nutukimas
Nutukimo priežastis – riebalų (riebalinio
audinio) perteklius. Nutukimą galima
apibūdinti įvairiai (lengvas, vidutinis,
sunkus arba patologinis nutukimas), taip
pat yra įvairūs nutukimo įvertinimo
būdai. Bendrai paėmus, daugiau nei 30
procentų žmonių, kurių svoris santykyje
su ūgiu yra didesnis nei vidutinis, laikomi
nutukusiais.
Nutukimo paplitimas ypač didėja
Vakaruose, ir tai yra susiję su tokiais
faktoriais, kaip maisto perteklius, riebus
maistas, didelių cukraus kiekių
vartojimas, sėslesnis gyvenimo būdas.
Tarp vaikų ir paauglių nutukimas paplitęs
nuo 5 iki 10 procentų. Tarp suaugusiųjų
paplitimas svyruoja nuo 13 iki 22
procentų.
Ryšys tarp suvartojamo maisto kiekio ir
nutukimo nėra paprastas. Įtakos turi ir
genetiniai bei kultūriniai faktoriai, nutukę
tėvai dažniau turi nutukusius vaikus nei
liekni tėvai. Ne visi žmonės, kurie
suvartoja didelius maisto kiekius,
nutunka, o nutukę žmonės nebūtinai
valgo žymiai daugiau nei kiti. Nutukimo
negalima lyginti su godumu. Žmogus
priauga antsvorio persivalgydamas, tačiau
po to gali sekti periodas, kai, suvalgant
mažiau, svoris išlieka stabilus. Svoriui
priaugti reikia daugiau kalorijų nei jam
palaikyti.
Dar nedaug žinoma apie nutukimo
priežastis, pasekmes ir būdingus bruožus.
Manoma, kad nutukimas sukelia įvairias
sveikatos problemas, tačiau įrodymai nėra
išsamūs. Kai kurie mano, kad nutukę

žmonės sugeba tiksliai įvertinti kūno
apimtis, kiti teigia, kad jie jas pervertina,
kaip ir sergantieji anoreksija. Nutukę
žmonės stereotipiškai apibūdinami kaip
godūs, tingūs ir nuolaidžiaujantys savo
silpnybėms.
Tyrimais įrodyta, kad dietos laikymasis
nuo ankstyvaus amžiaus susijęs su
didesne tikimybe kažkada vėliau turėti
antsvorio. Noras sulieknėti, būdingas
suaugusiems, pradeda formuotis vis
jaunesniame amžiuje ir gali būti siejamas
su didėjančiu valgymo sutrikimų
paplitimu ir tarp moterų, ir tarp vyrų.
Pica (Paika) sindromas
Pica yra gana retas elgesio būdas, kuomet
valgomos tokios nemaistingos medžiagos
kaip dirvožemis, anglis ar nusilupę dažai.
Tai gali būti laikina fazė pradedančių
vaikščioti vaikų gyvenime, tačiau ji kur
kas dažnesnė tarp vaikų su mokymosi
sutrikimais. Kai kurios moterys jaučia
stiprų potraukį neįprastam maistui ar
kitoms medžiagoms nėštumo laikotarpiu,
tačiau tai taip pat laikina.
Kai kurios pica formos laikomos
normaliomis nemažai pasaulio vietų.
Afrikoje daugumas moterų valgo žemes
pirmais trejais nėštumo mėnesiais,
tikėdamos, kad tai padeda išvengti
pykinimo, o purvas medicinoje
naudojamas dažnai ligų gydymui. Pica
tarp gyvūnų paprastai siejamas su
mitybos nepakankamumu, tačiau žmonių
atveju priežastys yra mažiau aiškios.
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KŪNO VAIZDAS
Kūno vaizdas – tai vidinis paveikslas,
kaip žmogus mato savo kūną. Šis
suvokimas remiasi tuo, kaip žmogus
jaučia savo kūną, tačiau ne visuomet
tuo, kaip kūnas iš tiesų atrodo.
Kūno vaizdo sutrikimas susiformuoja
tuomet, kai žmogus ima susitelkti tik ties
neigiamais savo kūno aspektais ir
ignoruoja teigiamas savybes. Tai, kaip
žmogus suvokia savo kūną, dažnai yra
vidinio savęs kaip asmenybės atspindys.
Negatyvus savo kūno vaizdas gali stipriai
apspręsti asmens pasitikėjimą savimi.
Tai, kaip žmogus suvokia savo kūną,
neretai susiję su tuo, kaip kiti elgiasi su
šiuo žmogumi. Taigi, vaikai, kuriuos
mokykloje dažnai erzina dėl stambumo,
gali susiformuoti neigiamą kūno vaizdą
jau ankstyvame amžiuje.
Žmonės, sergantys valgymo sutrikimais,
dažniausia turi labai neigiamą savo kūno
suvokimą ir yra nepatenkinti savo kūnu.
Tačiau jų vidinis kūno vaizdas labai
skiriasi nuo to, kaip iš tiesų atrodo
kūnas – jie turi sutrikusį kūno vaizdą.
Žmonės, sergantys nervine anoreksija,
dažnai jaučia, kad tam tikros jų kūno
dalys

daug stambesnės negu yra iš tiesų, todėl
labiau pasikliauja savo jausmais nei
faktais. Jie įtiki, kad kūnas atrodo taip
prastai, kaip jie jį jaučia, ir taip
susiformuoja neigiamas ir sutrikęs kūno
vaizdas.
Sutrikęs kūno vaizdas būdingas ne tik
žmonėms, sergantiems valgymo
sutrikimais. Nemažai žmonių turi netikslų
savo kūno formos ir dydžio suvokimą,
ypač tais periodais, kai kūnas fiziškai
keičiasi (paauglystėje, nėštumo metu).
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BADAVIMAS
Sergantieji nervine anoreksija ir nervine
bulimija nuolat marina kūną nereguliaria
ir neadekvačia mityba. Netgi tie, kurie
išvemia didelius maisto kiekius, po to gali
ilgai nieko nevalgyti arba išvemti tiek, kad
organizamas spėja pasisavinti labai
nedaug maisto.
Pasnikavimas – gana dažnas reiškinys
daugumoje kultūrų. Jis dažniausiai
siejamas su maginiais arba religiniais
įsitikinimais ir yra labai svarbus
daugumoje kultūrų. Keltų gentys naudoja
pasnikavimą kaip kerštą prieš kitą keltų
gentį ar grupę, kuri su jais neteisingai
pasielgė. Pasnikavimas buvo priimtas
primityviose visuomenėse, siekiant
nuraminti genties vado ar Dievo rūstybę.
Paskiriamas pasnikavimas daugumoje
kultūrų dažnas sielvarto ir gedulo
laikotarpiais.
Daugumas badavimo simptomų (žr.
„Faktus apie nervinę anoreksiją“ ir
„Faktus apie nervinę bulimiją“) būdingi
sergant nervine anoreksija ir dažniausiai
sergant nervine bulimija, tačiau yra du
svarbūs skirtumai. Nervinei anoreksijai
būdinga išreikšta

storumo baimė ir paties pasirinkti svorio
kontrolės metodai nebūdingi žmonėms,
kurie verčiami badauti ne savo noru.
Kas vyksta, kai nustojama badauti
Siekdamas išgyventi, kūnas prisitaiko
veiksmingai egzistuoti prie mažų maisto
kiekių, sumažindamas medžiagų
apykaitos greitį. Medžiagų apykaitos
greitis atsistato, kai tik pradedama
reguliariai ir pakankamai maitintis. Jei
žmogus labai ribojo maistą ir po to
padidino suvartojamo maisto kiekį,
pradžioje jis priaugs svorio greičiau nei
žmogus, kuris iki tol neribojo savo
mitybos. Tai būdinga žmonėms, kurie
sveria per mažai, normaliai arba per daug
bei tiems, kurie badauja, riboja mitybą,
persivalgo ir vemia.
Tai ydingas ratas, iš kurio labai nedaug
žmonių sugeba tinkamai pasitraukti –
nutraukus dietos laikymąsi persivalgoma,
taigi, prieš tai numestas svoris
nebepalaikomas. Šis svorio prieaugis
verčia žmogų vėl griebtis dar griežtesnės
dietos ir taip svorio metimo ir priaugimo
ciklas tęsiasi toliau.
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DIETOS LAIKYMASIS
Dietos laikymasis ir neigiamas kūno
vaizdas daug labiau paplitę nei valgymo
sutrikimai.
Valgymo sutrikimų paplitimas nemažės,
jei nekeisime žmonių požiūrio į savo kūną,
noro kontroliuoti svorį ir kūno formas.
Kai žmonės laikosi dietos ar riboja
suvartojamo maisto kiekį, svoris krenta.
Tuomet, kai kūnas negauna energijos iš
maisto, jis naudoja turimus kūno
energijos resursus, glikogeną, gaunamus
iš kūno riebalų ir raumenų. Laikantis
ypač griežtos dietos, suardoma daugiau
raumenų ir svoris krenta greičiau.
Laikantis mažiau griežtos dietos, daugiau
naudojami riebalai, taigi, svoris krenta
lėčiau.
Kai nustojama laikytis dietos, iš karto vėl
pradedamas kaupti glikogenas ir vanduo.
Nors šis svorio prieaugis yra trumpalaikis,
jis dažnai pakursto įsitikinimą, kad svoris
auga nuo normalaus valgymo, taigi, dar
griežčiau imama laikytis dietos.
Dietos laikymasis tapo įprastu dalyku
paauglėms merginoms, neturinčioms
viršsvorio. Nepakankama mityba fizinio
augimo ir vystymosi metu gali sąlygoti
ilgalaikius fizinius pakitimus, tokius kaip
sulėtėjęs augimas, vėlesnė paauglystės
pradžia bei nepakankama kaulų
mineralizacija. Psichologinis dietų
laikymosi

efektas taip pat svarbus, nes ilgalaikis
dietos laikymasis blogina kognityvines
funkcijas, dėmesio koncentraciją, skatina
vis daugiau minčių apie maistą ir
valgymą.
Kas laikosi dietų?
Nėra tiesioginio ryšio tarp dietos laikymosi
ir kūno formų, taigi, ne būtinai
daugiausiai sveriantis vaikas laikosi
dietos. Savęs suvokimas yra labai svarbus
paaugliams, kaip ir suaugusiems –
suvokiamas ir tikrasis svoris ne visada
sutampa, taigi, būtent šis neatitikimas ir
yra svarbiausias. Tie vaikai, kurie
nepatenkinti savo kūnu arba tam tikromis
kūno dalimis, yra labiausiai linkę
susitelkti ties dietomis.
Daugumas paauglių dietų laikymosi
tyrimų orientuojasi į merginas, keliant
prielaidą, kad vaikinams mažiau rūpi
kūno svoris ir vaizdas, be to, jie mažiau
linkę sirgti valgymo sutrikimais. Vaikinų
ir merginų idealaus kūno suvokimas
ryškiai skiriasi, šie lyčių skirtumai išlieka
net ir suaugusiame amžiuje.
Hill, Oliver ir Rogers 1991 m. atliktas
tyrimas:
9 metų vaikai
Mergaičių trokštama figūra:
11 proc. žemiau jų pačių vidutinio svorio.
Berniukų trokštama figūra:
12 proc. aukščiau jų pačių vidutinio
svorio.
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Kodėl dietos laikymasis yra svarbi
problema?
Nors dauguma dietų besilaikančių
paauglių nesuserga valgymo sutrikimais,
yra įrodymų, liūdijančių, kad dietos
laikymasis padidina valgymo sutrikimų
susiformavimo riziką.
Patton ir bendradarbiai (1990) patvirtino,
kad 15-os metų dietų besilaikančios
merginos aštuonis kartus labiau rizikuoja
susirgti valgymo sutrikimais nei dietų
nesilaikančios:
 Daugiau nei 26 proc. paauglių
merginų laikosi dietų;
 46 proc. 12 metų mergaičių nori
numesti svorį;
 11 proc. laikosi dietų, siekdamos
numesti svorį;
 24 proc. sportuoja, siekdamos numesti
svorį.
Kaip dėl paauglystės nepasiekusių
vaikų?
Keletas tyrėjų pateikė šokiruojančius
duomenis, vertinant jaunesnius nei 13
metų vaikus. Paaiškėjo, kad kūno formos
suvokimas bei ryšys tarp kūno formos ir
dietos laikymosi susiformuoja daugeliui
jaunesnių nei 12 metų vaikų.
 Wardle ir Beales (1986) nustatė, kad
nėra skirtumo tarp „dietos apribojimų“
12-mečių ir 18-mečių grupėse.
 Maloney ir bendradarbiai (1989)
įvertino 7–13 metų amerikiečius:

Norėjo būti
lieknesni
Bandė mesti
svorį
Sportavo,
siekdami
sumažinti
svorį

Mergaitės Berniukai
55 %
35 %
41 %

31 %

43,5 %

36,5 %

 Nemažai mergaičių dar iki 11 metų
amžiaus jau suvokia, kas yra kūno
svoris bei pasiruošia dietų laikymuisi.
Dietos laikymasis nėra efektyvi priemonė
ilgalaikiam svorio sumažėjimui pasiekti.
Jei ir numetama svorio, jį galima palaikyti
tik ir toliau laikantis dietos. Kai dietos
laikymasis nutraukiamas, svoris atsistato.
Iš tiesų žmonės, kurie nuolat laikosi
dietos ir po to atstato svorį, galiausiai
turi daugiau kūno riebalų, nei prieš
pradedant laikytis dietos.
Pernelyg griežtos dietos gali sukelti
badavimo simptomus, ir keletas iš tokių
žmonių suserga nervine anoreksija ir
nervine bulimija.
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FAKTAI APIE VALGYMO
SUTRIKIMŲ PAPLITIMĄ
Kaip valgymo sutrikimai paplitę tarp suaugusiųjų?
Yra galybė tyrimų, vertinusių valgymo sutrikimų paplitimą
įvairiose populiacijose.


Manoma, kad nervinė bulimija paliečia apie 2 proc.
reproduktyvaus amžiaus moterų populiacijos bei 4–5 proc.
jaunų studenčių populiacijos.



Nervinė anoreksija yra mažiau paplitusi ir paliečia mažiau nei 1
proc. moterų populiacijos.



Valgymo sutrikimai yra maždaug devynis kartus dažnesni tarp
moterų nei vyrų.



Didesnis paplitimas siejamas su specifinėmis profesijomis –
šokėjai, modeliai. Teigiama, kad būti modeliu pavojingiau nei
naftos bokšto darbuotoju!
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FAKTAI APIE FIZINIUS
POKYČIUS PAAUGLYSTĖJE
Apibendrinimas
Mergaitės
Suaktyvėja prakaito
liaukos
Didėja kūno
plaukuotumas
Formuojasi krūtys
Padidėja šlaunų
apimtys
Mėnesinės

Berniukai
Suaktyvėja prakaito liaukos
Didėja kūno plaukuotumas
Auga varpa ir sėklidės
„Lūžta“ balsas

Ūgio padidėjimas

Dydis
Vyrai vidutiniškai yra didesni nei moterys. Tai susiję su augimo
paauglystėje laiko ir intensyvumo skirtumais. Gimdami vyrai yra šiek
tiek didesni nei moterys, tačiau 5–10 metų amžiuje skirtumas tarp lyčių
yra mažas. Paauglystės pradžioje stebimas augimo pikas, kurio metu
mergaitės tampa didesnės visais atžvilgiais, ir tik po to jas pralenkia
berniukai (žr. žemiau pateiktą grafiką). Galiausiai berniukai sveria 10
proc. daugiau ir yra kitais parametrais didesni už mergaites, bei tai
išlieka pastovu ir jiems suaugus.

Mergaitės
Berniukai

6

8
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14

16
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Amžius (metai)
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FAKTAI APIE
POŽIŪRĮ Į RIEBALUS
 Vaikai dažniau priskiria neigiamas charakteristikas storiems
žmonėms, o teigiamas charakteristikas liekniems žmonėms.
 Stambius berniukus ir mergaites kiti vertina kaip turinčius kur kas
mažiau draugų, mažiau mėgstamus tėvų, labai nelaimingus dėl savo
išvaizdos bei prasčiau besimokančius mokykloje, lyginant su lieknais
berniukais ir mergaitėmis. Stambūs vaikai dažnai vertinami kaip
nesveiki, nevykėliai, tinginiai ir nemėgstantys valgyti sveiko maisto.
 Vaikystėje mokykloje erzinti dėl savo stambumo vaikai gali
susiformuoti neigiamą kūno vaizdą ankstyvame amžiuje bei nuolat
susitelkti ties tuo, kaip jie atrodo. Jie gali pradėti priskirti sau
neigiamas charakteristikas, kurios remiasi kitų požiūriu į juos, dėl
ko susiformuoja žema savivertė.
 Erzinimas dėl svorio paveikia tiek berniukus, tiek ir mergaites.
Kadangi mergaitės pasiekia paauglystę anksčiau, jos darosi vis
jautresnės komentarams apie besiformuojančią figūrą.
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KĄ DARYTI, JEI ĮTARIATE VALGYMO SUTRIKIMĄ?
I stadija Apibrėžkite problemą
Dietos laikymasis ir problemos su mityba,
požiūriu į savo kūną gana dažnos lytinio
brendimo ir paauglystės metu. Tai
laikotarpis, kurio metu daugumas vaikų
išgyvena laikinas ir normalias reakcijas į
stresinius gyvenimo įvykius bei
besikeičiantį kūną. Vis tik kai kurių vaikų
problemos gali tapti kur kas rimtesnėmis.
Paprašykite vaikų užpildyti „chEAT“
klausimyną, jei dar to nepadarėte.
Pasinaudokite šiais duomenimis, kad
išryškintumėte problemas, kurios jums
kelia nerimą; užsirašykite jas. Aiškiai
apibrėžkite ir apibūdinkite problemą taip,
kaip ją matote.
PIRMIEJI VALGYMO SUTRIKIMŲ POŽYMIAI
 Maisto vengimas;
 Perdėtas savo kūno formos
akcentavimas;
 Fizinio lavinimo pamokų vengimas
arba besaikis sportavimas;
 Prasta nuotaika;
 Žemas savęs vertinimas;
 Svorio netekimas arba svorio
nepriaugimas.
PAKLAUSKITE SAVĘS KAI KURIŲ KLAUSIMŲ
1. Ar pagrindinės problemos elgesyje
(pavyzdžiui, pietų vengimas, dietos
laikymasis), ar tai subtilesnės
problemos (pavyzdžiui, baimės tapti
storu išsakymas, prasta nuotaika,
netinkamas kūno vaizdas)? Ar tai
įtakoja priemones, kurių manote, kad
turėtumėte imtis?
2. Manote, kad vaikas serga valgymo
sutrikimu ar yra rizika, jog susirgs?
3. Ar tai visiškai naujas dalykas vaikui,
ar tai jau tęsiasi kurį laiką, tačiau tik
dabar tai pastebėjote?

4. Ar tai būdinga tik tam tikroje
situacijoje, pavyzdžiui, ar vaikas taip
elgiasi tik būdamas su tam tikrais
draugais, mokytojais ar vienas?
5. Ar galima kažkaip paaiškinti problemą,
pavyzdžiui, artimųjų netektis,
problemos šeimoje, liga,
persikraustymas į naujus namus,
naujas vaikas šeimoje, užgauliojimas
ar lytinio brendimo pradžia?
6. Ar manote, kad normalu, jog vaikas
taip reaguoja į problemą, ar tai jau
perdėta, užsitęsusi reakcija?
II stadija Ką daryti toliau?
Jei įsitikinote, kad problema reikalauja
imtis tolesnių veiksmų, jums bus
naudingi toliau pateikiami pasiūlymai,
kelios elgesio alternatyvos:
PIRMASIS PASIRINKIMAS
Susitikite su klasės auklėtoja ir aptarkite
klausimus, dėl kurių nerimaujate. Kartu
nuspręskite, ar susisiekti su tėvais.
ANTRASIS PASIRINKIMAS
Tiesiogiai susisiekite su tėvais, siekiant
užkirsti kelią tolesniam problemos
vystymuisi.
TREČIAS PASIRINKIMAS
Jei esate įsitikinęs, kad problemos yra
laikinos arba nedidelės, po kurio laiko
paprašykite vaiko arba visos klasės
užpildyti „chEAT“ klausimyną. Daugiau
nieko nesiimkite.
KETVIRTASIS PASIRINKIMAS
Aptarkite veiksmų planą su kolegomis. Jei
visi išsakys savo mintis ir pasiūlymus
(padarykite „minčių lietaus“ sesiją), tai
jums bus vertinga parama.
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PENKTASIS PASIRINKIMAS
Suorganizuokite vaikui susitikimą su
mokyklos slaugytoja ar psichologe – ypač
jei nerimaujate dėl fizinės būsenos.
III stadija Priėjimas prie vaiko
Jei prieš ko nors imantis nuspręsite
pirmiausiai aptarti savo susirūpinimą
kartu su vaiku:
1. Susitarkite dėl laiko, kada galėsite su
vaiku pasikalbėti akis į akį.
Neišgąsdinkite vaiko, pasakydami, jog
manote, kad jis serga valgymo
sutrikimu; geriau pasakykite, kad
nerimaujate dėl jo, nes pastebėjote,
kad jis pastaruoju metu atrodo
liūdnesnis, nerimaująs dėl savo figūros
ir kad norite padėti.
2. Paklauskite, kaip vaikas jaučiasi
pastaruoju metu – liūdnas, laimingas,
piktas, vienišas – ar buvo kokių
pasikeitimų namie, mokykloje,
galėjusių įtakoti savijautą. Paklauskite
atviro pobūdžio klausimų apie dietos
laikymąsi, kūną (žemiau pateikiame
kelis pavyzdžius). Rekomenduotina,
kad pokalbyje kartu dalyvautų
mokyklos slaugytoja ar kitas
mokytojas. Gerai apgalvokite,
parinkdami žmogų – vaikas turėtų juo
pasitikėti, o to žmogaus požiūris
neturėtų būti smerkiantis ar teisiantis.

Kai kurie klausimų pavyzdžiai
Ar keičiasi tavo požiūris į kūną, kai augi?
Ar manai, kad tavo kūnas skiriasi nuo
kitų klasės berniukų ir mergaičių?
Ar pastaruoju metu tavo apetitas
pasikeitė?
Ar laikaisi dietos?
Kurias savo kūno dalis mėgsti labiausiai?
Kurių savo kūno dalių labiausiai
nemėgsti?
Ar pastaruoju metu tave kai kurie dalykai
liūdina labiau nei anksčiau?
Ar labiau nerimauji dėl įvairių dalykų nei
anksčiau?
Ar manai, kad turi specifinių sunkumų su
maistu?
Ar gali numanyti, kas verčia tave jaustis
nelaimingu?
Ar dar kas nors apie tai žino?
Ar norėtum dar su kuo nors apie tai
pasišnekėti (pavyzdžiui, mokyklos
slaugytoja, psichologe, tėvais, draugu)?
Patikinkite
Leiskite vaikui suprasti, kad dėl jo
nerimaujate, kad jis jums rūpi ir kad gali
bet kada ateiti pas jus (ar kitą personalo
darbuotoją, kuriuo pasitiki) pasikalbėti
apie tai, kas kelia nerimą, net jei tai
atrodo kvaila.
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DARBAS KLASĖJE

PIRMA DALIS
TEMOS PRISTATYMAS KLASEI
Pirmieji trys toliau esantys pratimai padės mokytojui įvertinti mokinių žinių apie
klausimus, susijusius su valgymo sutrikimų problema, lygį. Taip pat šie pratimai
padės atskirti vaikus, turinčius riziką susirgti valgymo sutrikimais.





Valgymo sutrikimų testo versija vaikams (chEAT)
„Minčių lietus“
Stereotipai

Rekomenduojama šiuos pratimus atlikti tą pačią savaitę.

Apžvalginio tyrimo komentarai:
chEAT
„Lengva atlikti. Paskatino daug diskusijų vaikų tarpe“.
„Iki tol tarsi nedrįsau nerimauti, suabejoti tais, kurie surinko aukštus balus –
tai buvo pakankamas įrodymas, paskatinęs atverti akis“.

„Minčių lietus“
„Lengva atlikti... paskatino diskusiją, kodėl liekni žmonės gali būti ne visai sveiki.“
„Ypatingai gera užduotis. Vaikams patiko mesti iššūkį jų pačių įsitikinimams.“

Stereotipai
„Populiarūs... sunku nuginčyti vaikų įsitikinimus.“
„Kokia galybė bėdų... stereotipų apstu... nesu tikras, ar pavyko visiškai aptarti
dydžių ir figūros temas“.
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VALGYMO SUTRIKIMŲ TESTO VERSIJA VAIKAMS (chEAT)
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

10 minučių (+ 5 minutės apskaičiuoti kiekvienam
klausimynui)
35 minutės klausimyno užpildymui
vienas klausimynas vienam mokiniui
rezultatų apskaičiavimo raktas

Informacija mokytojams: šis klausimynas buvo specialiai sukurtas 8–13 metų vaikams, siekiant
įvertinti požiūrį į mitybą bei su ja susijusį elgesį*. Šis klausimynas neskirtas valgymo sutrikimų
diagnostikai, tačiau jis padeda įvertinti susirūpinimą dėl mitybos, dietų laikymosi būdus bei
mokinių požiūrį į mitybą. Rezultatai turėtų jums padėti kelti prielaidas apie dietos laikymosi bei
specifinio požiūrio į mitybą paplitimą klasėje.
Atlikimas: paprastai pakanka 35 minučių, tačiau vaikams turi būti leista pildyti klausimyną
tiek laiko, kiek jiems reikia. Galite garsiai perskaityti kiekvieną klausimą. Neleiskite mokiniams
žiūrėti į vienas kito atsakymus ar diskutuoti dėl atsakymų su bendraklasiais tol, kol neužpildys
viso klausimyno ir neatiduos jo mokytojui. Patikinkite visus mokinius, kad nėra nei teisingų, nei
klaidingų atsakymų.
Rezultatų vertinimas: naudojantis pateiktu raktu, apskaičiuojamas bendras rezultatas. 20 balų
ar didesnis rezultatas leidžia kelti prielaidas dėl išreikšto susirūpinimo kūno formomis bei
netinkamų valgymo įpročių. Gali būti, kad aukštus balus surinks nemažai vaikų – neišsigąskite.
Į šiuos vaikus atkreipkite ypatingą dėmesį atlikdami sekančias užduotis. Šie rezultatai
pirmiausiai yra skirti jums, tačiau galite juos bendrais bruožais aptarti ir klasėje.
Svarbūs aspektai: Vaikai norės sužinoti savo rezultatus – tai visuomet yra paranku, ypač tais
atvejais, kai vaiko surinkti balai yra aukšti. Galite išdalinti klausimynus po to, kai
suskaičiuosite rezultatus, dar sykį primindami mokiniams, kad nėra nei klaidingų, nei teisingų
atsakymų ir kad aukščiausias įvertinimas nėra geriausias įvertinimas. Neišsigąskite, jei surinkti
balai bus gana aukšti, tačiau turėkite šiuos vaikus omenyje, atlikdami sekančias užduotis, nes
jiems gali prireikti išskirtinio dėmesio.
* Maloney M., McGuire J. ir Daniels S. (1988) „Valgymo sutrikimų testo versijos vaikams
patikimumo vertinimas“ / Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
5, 541 – 3.
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VALGYMO SUTRIKIMŲ TESTO VERSIJA VAIKAMS
Vardas, pavardė:

Data:

Pažymėkite „X“ po tais žodžiais, kurie geriausiai tinka vertinant žemiau pateiktus teiginius:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Su baime galvoju, kad galiu priaugti
svorio
Stengiuosi nevalgyti, nors esu alkanas
Dažnai galvoju apie valgį
Pasitaikė valgyti be pertraukos,
jausdavau, kad negaliu sustoti
Dalinu maistą į mažus gabalėlius
Gerai žinau, kiek energijos (kalorijų)
yra produktuose, kuriuos aš vartoju
Stengiuosi vengti tokio maisto kaip
duona, bulvės ir ryžiai
Kiti norėtų, kad valgyčiau daugiau
Vemiu po valgio
Po valgymo jaučiu didelę kaltę
Norėčiau būti dar plonesnis
Sportuodamas galvoju, kad deginu
energiją (kalorijas)
Kiti galvoja, kad esu per plonas
Valgau ilgiau už kitus
Vengiu produktų, kurių sudėtyje yra
cukraus
Valgau mažai kalorijų turinčius
produktus
Jaučiu, kad valgymas kontroliuoja
mano gyvenimą
Savo valgymą stipriai kontroliuoju
Jaučiu, kad kiti verčia mane valgyti
Daug laiko ir minčių skiriu valgymui
Jaučiuosi nesmagiai, suvalgęs
saldumynų
Esu laikęsis dietos
Man patinka, kai mano skrandis
tuščias
Mėgstu ragauti naujus patiekalus,
netgi turinčius daug kalorijų
Pavalgius noriu atsikratyti suvalgyto
maisto

Visada

Labai
dažnai

Dažnai

Kartais

Retai

Niekada

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )

( )
( )
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( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

© Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 2005

VALGYMO SUTRIKIMAI

25

chEAT REZULTATŲ SKAIČIAVIMO RAKTAS
(REZULTATAI SVYRUOJA NUO 0 IKI 75 BALŲ)*

Visada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Su baime galvoju, kad galiu priaugti
svorio
Stengiuosi nevalgyti, nors esu alkanas
Dažnai galvoju apie valgį
Pasitaikė valgyti be pertraukos,
jausdavau, kad negaliu sustoti
Dalinu maistą į mažus gabalėlius
Gerai žinau, kiek energijos (kalorijų)
yra produktuose, kuriuos aš vartoju
Stengiuosi vengti tokio maisto kaip
duona, bulvės ir ryžiai
Kiti norėtų, kad valgyčiau daugiau
Vemiu po valgio
Po valgymo jaučiu didelę kaltę
Norėčiau būti dar plonesnis
Sportuodamas galvoju, kad deginu
energiją (kalorijas)
Kiti galvoja, kad esu per plonas
Valgau ilgiau už kitus
Vengiu produktų, kurių sudėtyje yra
cukraus
Valgau mažai kalorijų turinčius
produktus
Jaučiu, kad valgymas kontroliuoja
mano gyvenimą
Savo valgymą stipriai kontroliuoju
Jaučiu, kad kiti verčia mane valgyti
Daug laiko ir minčių skiriu valgymui
Jaučiuosi nesmagiai, suvalgęs
saldumynų
Esu laikęsis dietos
Man patinka, kai mano skrandis tuščias
Mėgstu ragauti naujus patiekalus, netgi
turinčius daug kalorijų
Pavalgius noriu atsikratyti suvalgyto
maisto

Dažnai

Kartais

Retai

3

Labai
dažnai
2

1

0

0

Niekada
0

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
3

2
2

1
1

0
0

0
0

0
0

3

2

1

0

0

0

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3

2

1

0

0

0

3

2

1

0

0

0

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3

2

1

0

0

0

*žr. psl. 23 „Rezultatų vertinimas“.
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MINČIŲ LIETUS
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

5 minutės
20 minučių
mokyklinė lenta

Informacija mokytojams: šios užduoties tikslas yra įvardinti asociacijas, kurias
mokiniams sukelia maistas, kūno formos ir panašius žodžius, pavyzdžiui, stambus =
tingus, o taip pat paskatinti susiformuoti sveikas asociacijas bei mesti iššūkį netinkamoms
asociacijoms. „Minčių lietus“ leidžia mokiniams patyrinėti žodžių reikšmes, kartu
padidinant įsisąmoninimą, kodėl tam tikri žodžiai vartojami, o kiti ne. Šią užduotį galima
detalizuoti pagal poreikius, mokytojas turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į stereotipiškai arba
netiksliai priskiriamas žodžių reikšmes. Užduoties pabaigoje pastariesiems turi būti mestas
iššūkis, idealiausia, jei tą daro kiti mokiniai.

Instrukcijos
1. Užrašykite lentoje keletą žodžių, susijusių su valgymu bei kūno formomis. Toliau
pateikiame keletą pavyzdžių.
Valgymas
Riebalai
Lieknas
Dieta
Liesas
Anoreksija
Geros formos

Rajus
Nutukęs
Mažai kaloringas
Sveikas
Vaikiškas apkūnumas
Dietiniai produktai
Badavimas

2. Pradėkite diskusiją apie šiuos žodžius, paprašydami mokinių pasakyti, ką reiškia
kiekvienas iš žodžių. Lentoje, šalia atitinkamo žodžio ar žodžių junginio, užrašykite
moksleivių pasiūlymus.
3. Paskatinkite mokinius išsakyti, kokias mintis jiems sukelia kiekvienas iš žodžių
(nesvarbu, ar teisingas, ar ne), kai kurias iš jų taip pat užrašykite lentoje. Paskatinkite
laisvas asociacijas, neignoruokite bei nekritikuokite jokių pasiūlymų.
4. Aptarkite rezultatus su visa klase arba mažose grupelėse. Diskusijos metu meskite
iššūkį neteisingoms arba stereotipinėms mintis ar reikšmėms.
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STEREOTIPAI
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

15 minučių
1 valanda
A3 formato popierius ir rašikliai arba žurnalai ir žirklės

Informacija mokytojams: šią užduotį smagu atlikti ir mokiniams, ir mokytojui. Šios užduoties
tikslas yra paskatinti mokinius mesti iššūkį stereotipams, kurie remiasi tik fizine išvaizda.
Sustiprinkite įsitikinimą, kad pirmas įspūdis ne visada yra tikslus; paskatinkite mokinius
atskirti fizinę išvaizdą nuo „realaus žmogaus“.

Instrukcijos
1. Paprašykite kiekvieno klasės mokinio per 20 minučių nupiešti žmogų, kuris stereotipiškai
laikomas, pavyzdžiui, gydytoju, paaugliu, nusikaltėliu ar svetimšaliu. Arba paprašykite
kiekvieno klasės mokinio iškirpti iš žurnalų stereotipinę nuotrauką ar paveiksliuką. Po
paveiksliuku užrašykite, koks tai yra žmogus, pavyzdžiui, „mokytojas“.
2. Pasidalinkite poromis ir apsikeiskite piešinukais ar paveikslėliais.
3. Paprašykite mokinių pažymėti ant paveikslėlių
savo pirmus įspūdžius apie žmogaus savybes,
pavyzdžiui, „Šis žmogus yra...“ Paskatinkite
naudoti tokius būdvardžius kaip „stiprus,
kvailas, nedoras, protingas“. Paprašykite
paaiškinti partneriui, kodėl jie galvoja, kad
žmogus yra „stiprus“ ir pan. Sukelkite abejonę
dėl apibūdinimų, kurie remiasi fizinėmis
savybėmis, paskatinkite požiūrį, kad
pirmiausia labai svarbu pažinti žmogų.
4. Paprašykite pateikti pavyzdžių apie galimus
kitus požiūrius į paveikslėlius, ypač stereotipinius,
besiremiančius fizinėmis savybėmis. Čia gali
būti naudingos užuominos, pavyzdžiui, „Kas
daro gydytoją protingu? Kaip galite apie tai
spręsti tik iš išvaizdos?“, „Iš kur žinote, kad
nusikaltėlis yra nedoras? Gal šis žmogus
persirengęs Helovyno šventei?
Ar tuomet požiūris keičiasi?“
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ANTRA DALIS
VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ VALGYMAS
Nors kai kurie vaikai greičiausiai jau bus perėmę klaidingus įsitikinimus dėl maisto ir dietų,
daugumas vis tik žino, ką vaikai ir suaugusieji turėtų ar neturėtų valgyti.
Pasinaudokite žemiau pateiktomis penkiomis užduotimis, skatinančiomis vaikus perimti
teisingą suvokimą:







Valgymo testas
Įsitikinimų įsigyjimas
Meniu
Sveika ar nesveika?
Paveikslėliai ir žodžiai

Skirkite laiko atnaujinti medžiagai iš ankstesnių mokyklinių metų, neignoruokite teisingų
atsakymų. Jei diskusijos su mokiniais metu iškyla visiškai neteisingi ar netikslūs įsitikinimai,
skirkite laiko juos panagrinėti ir pakoreguokite juos, kai tai įmanoma.

Apžvalginio tyrimo komentarai:
Valgymo testas
„Vertingos diskusijos, vertinant mokinių išsakytas mintis.“
„Lengva atlikti... vaikai norėjo sužinoti, ar jie buvo teisūs!“

Įsitikinimų įsigyjimas
„Tai buvo labai įdomu. Gera diskusija. Gali trukti daug ilgiau ieškant tinkamų
paveiksliukų žurnaluose (be „suaugusiųjų“ straipsnių kitoje pusėje!)“

Meniu
„Naudojome kartu su BBC kompiuterine programa Sveika mityba... labai populiaru,
ypač tarp fizinio lavinimo mokytojų vyrų“

Sveika ar nesveika?
„Daugiau teigiamo požiūrio į apimtis? Per plyšį besiskverbiantis šviesos spindulėlis...
labiau noriai išsakoma nuomonė, kad nereiktų siekti būti pernelyg liesu“.

Paveikslėliai ir žodžiai
„Vaikai piešė paveikslėlius užduočių sąsiuviniuose, padedami iškirpo paveikslėlius ir
fotografijas. Apibūdindami tai, kas vaikų piešiniuose sveika ar nesveika, naudojome
lapelius su užrašais.“
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VALGYMO TESTAS – TAIP AR NE?
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

10 minučių
20 minučių atlikimo laikas
+ 30 minučių diskusijų laikas
testas ir po pieštuką kiekvienam mokiniui

Informacija mokytojams: šis testas vertina žinias apie maistą ir mitybą, pabrėžiant skirtumus
tarp vaikų ir suaugusiųjų. Galite garsiai perskaityti kiekvieną klausimą. Įvertinimą turi atlikti
mokytojas, tačiau tai gali būti atlikta klasėje, detaliai aptariant kiekvieną klausimą ir leidžiant
mokiniams patiems įvertinti savo atsakymus. Pasistenkite, kiek įmanoma išsamiau aptarti
kiekvieną atsakymą, įsitikindami, kad mokiniai supranta teisingus atsakymus. Testą galima
pakartoti po kurio laiko, taip įtvirtinant žinių įsisavinimą ar įvertinant progresą.
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VALGYMO TESTAS
Vardas, pavardė:

Data:

Ar žemiau pateikti sakiniai teisingi, ar klaidingi? Vertindami kiekvieną teiginį pažymėkite
varnele ( √ ) atitinkamame langelyje. Pasistenkite įvertinti visus teiginius, net jei nesate tikri
dėl atsakymo.
1.

Mano kūnui reikia vitaminų ir mineralų

2.

Kalcis padeda susiformuoti stipriems kaulams

3.

Laikytis dietos reiškia nevalgyti riebalų turinčių produktų

4.

Kultūristai valgo daug proteinų, kad susiformuotų raumenys

5.

Karbohidratai ir cukrus suteikia kūnui energijos

6.

„Coca Cola“ skardinėje yra cukraus

7.

Riebūs produktai storina

8.

Vaisiuose yra medžiagos, panašios į cukrų

9.

Kalcis būtinas dantims

10. Saldumynuose yra vitaminų
11. Keptų pupų skardinėje yra cukraus
12. Berniukams niekada nereikia laikytis dietos
13. Kasdien reikia stengtis valgyti vaisių
14. Mano kūnui reikia daug vandens
15. Vyrams paprastai reikia valgyti daugiau nei moterims
16. Dietinė kola neturi kalorijų
17. Jei vartoji vitaminus kapsulėse, nereikia valgyti daržovių
18. Vegetarai nevalgo mėsos
19. Laikantis dietos kiekvienas turi suvalgyti nors kažkiek
riebių produktų
20. Putojančiuose gėrimuose yra daug cukraus
21. Piene yra daug vitaminų ir mineralų
22. Valgant mėsą storėjama
23. Vaikai turėtų gerti nugriebtą pieną
24. Moterų kūne yra daugiau riebalų nei vyrų
25. Vaikai turėtų valgyti daugiau dietinių produktų
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VALGYMO TESTO ĮVERTINIMAS
(VIENAS BALAS UŽ KIEKVIENĄ TEISINGĄ ATSAKYMĄ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mano kūnui reikia vitaminų ir mineralų (teisinga)
Kalcis padeda susiformuoti stipriems kaulams (teisinga)
Laikytis dietos reiškia nevalgyti riebalų turinčių produktų (klaidinga)
Kultūristai valgo daug proteinų, kad susiformuotų raumenys (teisinga)
Karbohidratai ir cukrus suteikia kūnui energijos (teisinga)
„Coca Cola“ skardinėje yra cukraus (teisinga)
Riebūs produktai storina (klaidinga)
Vaisiuose yra medžiagos, panašios į cukrų (teisinga)
Kalcis būtinas dantims (teisinga)
Saldumynuose yra vitaminų (klaidinga)
Keptų pupų skardinėje yra cukraus (teisinga)
Berniukams niekada nereikia laikytis dietos (klaidinga)
Kasdien reikia stengtis valgyti vaisių (teisinga)
Mano kūnui reikia daug vandens (teisinga)
Vyrams paprastai reikia valgyti daugiau nei moterims (teisinga)
Dietinė kola neturi kalorijų (klaidinga)
Jei vartoji vitaminus kapsulėse, nereikia valgyti daržovių (klaidinga)
Vegetarai nevalgo mėsos (teisinga)
Laikantis dietos kiekvienas turi suvalgyti nors kažkiek riebių produktų (teisinga)
Putojančiuose gėrimuose yra daug cukraus (teisinga)
Piene yra daug vitaminų ir mineralų (teisinga)
Valgant mėsą storėjama (klaidinga)
Vaikai turėtų gerti nugriebtą pieną (klaidinga)
Moterų kūne yra daugiau riebalų nei vyrų (teisinga)
Vaikai turėtų valgyti daugiau dietinių produktų (klaidinga)
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ĮSITIKINIMŲ ĮSIGYJIMAS?!
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

15 minučių
30 minučių
reklaminiai skelbimai iš žurnalų (paveiksliukai, kuriuose
pavaizduotas maistas, dietiniai, sveiki arba nesveiki valgiai)

Informacija mokytojams: vaikai mielai išrenka reklamas apie maistą ir valgymą iš televizijos ir
žurnalų. Nemažai reklamų šiais laikais yra specialiai orientuotos į vaikus, tačiau vaikai
neignoruoja ir reklamų, orientuotų į suaugusiuosius. Taigi, vaikus pasiekia įvairiausia
informacija apie tai, ką ir kodėl turėtų valgyti. Kai kuri iš šios informacijos gali būti netiksli,
tačiau lengvai priimta kaip tiesa.

Instrukcijos
1. Namų darbai: paprašykite vaikų atsinešti į pamoką maisto reklamų bei žurnalų straipsnių
apie maistą, receptų.
2. Skirkite laiko klasėje peržiūrėti atsineštus paveikslėlius ir straipsnius.
3. Paskatinkite bendrą diskusiją apie tai, kokius įsitikinimus apie mitybą vaikai perima iš
televizijos, žurnalų ir video įrašų. Paklausinėkite apie reklamas, kurias jie matė apie maistą,
pavyzdžiui, kokią žinią perduoda ta ar kita reklama? Ar reklamoje yra žmonių? Kaip jie
atrodo? Ką tai jums sako apie maistą?
4. Paprašykite mokinių sukurti reklamą tam tikram maistui, galvojant apie žinią, kurią nori
perduoti. Kaip geriausiai ši žinia gali būti perduota?
Svarbūs aspektai: atkreipkite ypatingą dėmesį į reklamas, susijusias su mažo riebumo,
baltyminiais, mažo cholesterolio kiekio, mažo kaloringumo produktais. Vaikai (ir daugumas
suaugusiųjų) dažnai mano, kad reklama yra orientuota vienodai į visus, tačiau neatsižvelgiama į
faktą, kad tokie dietos apribojimai gali būti pavojingi vaikams. Tėvai gali nesuprasti, kad
reklama skirta suaugusiesiems, ir todėl paskatinti savo vaikus vartoti nugriebtą pieną, kuo
mažesnio riebumo jogurtą, nepaisydami tikrosios reklamos potekstės.
KLAUSIMAI
Ką reklama nori mums pasakyti apie maistą? Ar ši informacija visuomet tiksli?
Iš kur žinoti, kuria reklama tikėti?
Ar kada susimąstėte, kad yra maisto produktų ar gėrimų, kurie reklamoje atrodo gražiai,
tačiau iš tiesų yra prasto skonio?
Ar reklama skirta tik suaugusiesiems, ar taip pat ir vaikams?
Kaip reklama gali pakeisti žmonių valgymo įpročius?
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MENIU
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

15 minučių
45 minutės
+ 20 minučių diskusijų laikas
kiekvienai mažai grupelei atšviestas meniu plano lapas
(sekantis psl.)

Informacija mokytojams: pagrindinis šios užduoties tikslas yra palyginti, kokių dietos būdų
laikosi skirtingi žmonės. Žemiau pateiktuose keturiuose pasiūlymuose rasite tik minimalią
informaciją. Galite praplėsti užduotį, derindami planuojamą meniu prie dienos veiklos arba
sudarydami tipinį patiekalų sąrašą. Galite paprašyti vienos grupės sudaryti tipinį meniu planą,
o kitos – idealų meniu planą tam pačiam žmogui. Leiskite grupelėms keistis informacija,
susijusia su meniu planavimu ir užduoti vieni kitiems klausimus. Diskusijos turėtų orientuotis į
tai, kad skirtingi žmonės turi skirtingus poreikius. Suteikite galimybę išsklaidyti kai kuriuos
mitus apie mitybos prioritetus ir draudimus.

Instrukcijos
1. Suskirstykite klasės mokinius į mažas grupeles (3–4).
2. Paprašykite kiekvienos grupelės sudaryti „idealų“ ir / arba „tipinį“ meniu pusryčiams,
pietums ir vakarienei tam tikram žmogui. Pateikiame kelis pavyzdžius:





11 metų amžiaus berniukui arba mergaitei;
40 metų amžiaus fizinio lavinimo mokytojui vyrui;
30 metų amžiaus moteriai, besilaikančiai nesveikos dietos;
Sergančiai močiutei.

3. Paskatinkite vaikus užrašyti maisto kiekius, pavyzdžiui, stiklinė kviečių dribsnių košės, dvi
skardinės „Coca Cola“, vienas šaukštas pomidorų padažo.
4. Pristatykite sudarytus meniu visai klasei. Paklauskite kiekvienos grupelės, kodėl įtraukė ar
išbraukė kai kuriuos produktus. Ar reikėtų šį maistą įtraukti, ar geriau jo vengti? Kas įtakojo
šiuos sprendimus? Pastiprinkite vaikų nuomonę dėl to, kad taikomi skirtingi reikalavimai
vaikų ir suaugusiųjų mitybai.

© Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 2005

VALGYMO SUTRIKIMAI

3422

MENIU PLANAS ................................................................................................
Pusryčiai

Užkandis

Pietūs

Užkandis

Vakarienė

Užkandis
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SVEIKA AR NESVEIKA?
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

20 minučių
30 minučių
+ 15 minučių diskusijų laikas
iškarpos iš žurnalų (nebūtinai reklaminės), kuriose
pavaizduota tai, kas sveika, ir tai, kas nesveika.

Informacija mokytojams: ši užduotis skirta patyrinėti, ką mokiniams reiškai sąvokos „sveika“ ir
„nesveika“. Mokiniai gali turėti gana ribotą suvokimą, kad sveikas = sportiškas, nesveikas =
stambus, todėl verta plačiau patyrinėti šiuos įsitikinimus. Ši užduotis bus ypač naudinga, jei
tarp iškarpų įtrauksite ir žmonių nuotraukų, paveikslėlių.

Instrukcijos
1. Iškirpkite iš žurnalų paveikslėlius (vaikai tai gali padaryti patys namie, arba iškarpas
paruošia mokytojas), susijusius su sveika ir nesveika mityba. Paskatinkite mokinius iškirpti
maisto, žmonių ir panašius paveikslėlius.
2. Paprašykite mokinių papasakoti, kaip kiekvienas paveiksliukas apibūdina sveiką arba
nesveiką mitybą. Šis klausimas ypač svarbus, jei mokiniai, iliustruodami sveiką ir nesveiką
mitybą, pasirinko paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti žmonės. Paklauskite, kodėl žmogus
paveiksliuke atrodo sveikas, laimingas ir panašiai. Ar dėl to, kad šypsosi? bėga? yra lieknas?
stambus? dėvi ryškius drabužius?
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PAVEIKSLĖLIAI IR ŽODŽIAI
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

15 minučių
30 minučių
paveikslėliai iš užduoties „Sveika ar nesveika?“,
popierinės arba plono kartono ovalios figūros,
rašikliai ir klijai

Informacija mokytojams: pasinaudodami ankstesnės užduoties „Sveika ar nesveika“
paveikslėliais, mokiniai kiekvienam paveikslėliui priskirs tam tikrus apibūdinimus. Diskusija
gali vykti porose, grupėse arba klasėje bendrai. Paskatinkite mokinius pagrįsti savo žodžius,
venkite sprendimų, pagrįstų vien fizine išvaizda, figūra.

Instrukcijos
1. Paskirstykite klasę poromis arba grupelėmis
ir duokite kiekvienai jų paveikslėlių rinkinį
iš ankstesnės užduoties.
2. Paprašykite kiekvienos grupės priskirti
apibūdinantį žodį ar žodžių junginį
kiekvienam paveikslėliui. Galite pateikti
apibūdinimų, iš kurių galima pasirinkti,
sąrašą. Tinkami žodžiai būtų „sportiškas“,
„skanus“, „riebus maistas“, „laimingas“,
„energingas“, „sveikas“, „kaloringas“,
„sudėtyje daug cukraus“, „nesveikas“
ir panašiai. Venkite žodžių, kurie remiasi
tik fizinių apimčių ir figūros vertinimu.

Laiminga

Sportiška

3. Priklijuokite prie paveikslėlių ovalo
formos lapelius su apibūdinimais.
4. Parodykite paveikslėlius visai klasei,
akcentuodami, kad „sveìka“ gali
reikšti daugybę dalykų.
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TREČIA DALIS
SAVĘS VAIZDAS IR SAVIVERTĖ
Svarbu sumažinti svarbą, kurią žmonės priskiria ryšiui tarp kūno figūros ir laimės, savivertės.
Sekančios užduotys atkreipia dėmesį į kitus informacijos apie savęs vaizdą šaltinius,
nesusijusius su suvokiama kūno figūra.





Kūno formos ir dydžiai
Trys dalykai apie mane
Žodžiai ir jų reikšmės

Apžvalginio tyrimo komentarai:

Figūra ir dydžiai
„Pratimą tinka atlikti dienos pabaigoje“
„Stengiausi atrodyti labai teigiamas. Sunku buvo sugalvoti, kuo galėtų būti naudingos
tokios charakteristikos, kaip, pavyzdžiui, negraži nosis ar trumpi pirštai.“

Trys dalykai apie mane
„Vaikams, turintiems daugiausiai emocinių problemų, ši užduotis buvo sunkiausia.
Patikinau, kad tai yra konfidenciali užduotis.“
„Mergaitės buvo labai drovios, užduotis joms buvo labai sunki. Berniukai buvo labai
teigiami.“

Žodžiai ir jų reikšmės
„Kai kuriems buvo labai sunku surasti žodžius, kuriais „norėtų“ save apibūdinti.
Esi tas, kas esi.“
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FORMOS IR DYDŽIAI
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

0
30 - 50 minučių
mokyklinė lenta, rašikliai

Informacija mokytojams: šis pratimas skatina mokinius diskusijos metu atkreipti dėmesį į
teigiamus figūros ir dydžių skirtumų aspektus.

Instrukcijos
1. „Minčių lietaus“ pagalba lentoje surašykite kiek įmanoma daugiau fizinių charakteristikų.
KAI KURIE PAVYZDŽIAI
Ūgis
Pečių plotis
Strazdanos
Plaukų ilgis
Plaukų spalva
Odos spalva
Garbanoti arba tiesūs plaukai
Nosies dydis
Veido forma

Rankų ilgis
Odos struktūra
Kūno plaukuotumas
Šlaunų apimtis
Pėdų dydis
Dantys
Akių spalva
Nosies forma
Pirštų ilgis

2. Aptarkite kiekvieną charakteristiką bei padiskutuokite, kuo ji gali būti naudinga žmogui.
Pavyzdžiui, jei žmogus aukštas, jis lengviau gali pasiekti krepšinio tinklelį. (Kai kurioms
fizinėms charakteristikoms gali nepavykti sugalvoti teigiamų aspektų, pavyzdžiui, tankūs
antakiai, didelė nosis ir pan.).
3. Aptarkite, kurios iš charakteristikų yra pastovios, o kurias galima pakeisti. Kodėl kažkas
turėtų norėti pakeisti savo fizinę išvaizdą, pavyzdžiui, laikydamasis dietos, chirurgų arba
ortodontų pagalba? Ar pavojinga keisti savo fizinę išvaizdą?
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TRYS DALYKAI APIE MANE
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

5 minutės
20 minučių + 20 minučių
popierius ir pieštukai

Informacija mokytojams: sekančią užduotį galima susiaurinti iki fizinių, emocinių, protinių ar
charakterio savybių, arba galima apimti visus šiuos aspektus. Užduoties susiaurinimas tik iki
fizinių charateristikų gali būti ypač naudingas formuojant kūno vaizdo sąmoningumą, tačiau
gali varžyti kai kuriuos mokinius. Jei mokiniai nenoriai linkę apibūdinti save, paprašykite
užduotį atlikti poromis, kur kiekvienas iš poros narių išvardina tris charakteristikas apie save,
tuomet apsikeičia vietomis ir užpildo užduoties rašytinę dalį. Užduotį galima pradėti nuo bendrų
charakteristikų, toliau jas labiau siaurinant, kai vaikai ima suprasti, ko iš jų norima.
Išsaugokite rezultatus sekančiam pratimui.

Instrukcijos
1. Paprašykite mokinių užrašyti apie save tris žodžius – apibūdinančius fizines, emocines,
protines arba charakterio savybes (kažką apie savo kūną, savijautą ar asmenybę).
2. Tuomet paprašykite apversti popieriaus lapą ir užrašyti tris žodžius, kuriais norėtų save
apibūdinti.
PAVYZDYS

Vardas:
Yra:
Norėtų būti:

Jonas Jonaitis
greitas, nedidelio ūgio, ūmaus būdo
aukštas, išradingas, ramaus būdo

3. Ši užduotis gali paskatinti diskusiją apie ryšį tarp suvokiamo ir norimo savęs vaizdo. Galite
pasinaudoti praeitų užduočių pavyzdžiais, primindami mokiniams, kad, pasiekus trokštamos
fizinės išvaizdos, asmenybė gali ir nepasikeisti viduje, žmogus dėl to nebūtinai bus
laimingesnis (pavyzdžiui, Maiklas Džeksonas?).
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ŽODŽIAI IR JŲ REIKŠMĖS
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

0
30 minučių
užrašai iš prieš tai buvusios užduoties

Informacija mokytojams: nesiimkite šios užduoties, jei pratimo „Trys dalykai apie mane“ metu
apsiribojote tik fizinėmis charakteristikomis. Ši užduotis susijusi su „stereotipais“ ir gali
paskatinti mokinius pasinaudoti kitais įrodymais (pavyzdžiui, elgesiu), o ne fizinėmis
charakteristikomis, vertinant asmenį.

Instrukcijos
1. Kaip pagrindu pasinaudosime praeitos užduoties rezultatais. Paprašykite kiekvieno mokinio
pasirinkti po vieną žodį iš savo antrojo sąrašo.
2. Paprašykite apibūdinti specifinį elgesį, būdingą tokiam žmogui, pavyzdžiui, „geras žmogus
pasidalina saldainiais su kitais“.
3. Taigi, kiekvienam mokiniui pasirinktas žodis gali būti kaip tikslas, kurio siekiant, reikia
elgtis tam tikru būdu.
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KETVIRTA DALIS
KŪNO VAIZDAS, FIGŪRA IR VALGYMO SUTRIKIMAI
Paskutiniojoje dalyje rasite tris linksmas užduotis, kurios yra šiek tiek ilgesnės nei kitos, tačiau
tiek mokytojams, tiek mokiniams jos paprastai atrodo ypač vertingos.





Kūno formų piešimas
Išvaizdos aptarimas
Valgymo sutrikimai

Ypač rekomenduojame atlikti šias užduotis.
Apžvalginio tyrimo komentarai:

Kūno formų piešimas
„Smagu... pastiprinamas pranešimas „kitoks, bet vis tiek geras“
„Smagu... puikiai atskleidžia fizinius skirtumus“

Išvaizdos aptarimas
„Įdomi diskusija. Nelengva rasti tinkamo žmogaus paveikslą, dar sunkiau – nupiešti ar
tiesiog sugalvoti.“
„Vėl mane pasiekė įžvalga apie jų gyvenimus, rūpesčius. Žavu, kaip jie noriai dalinosi
savo rūpesčiu dėl ausų, svorio, ūgio, sportinių gabumų... išryškėjo požymiai, kad mokiniai
buvo mažiau linkę automatiškai vertinti žmogų, remiantis išvaizda.“

Valgymo sutrikimai
„Vaikus sužavėjo istorijos... įdomios pabaigos (visi pasveiko!).“
„Po aptarimo klasėje mergaitės susibūrė į grupę ir diskutavo, kaip pačios galėtų šią
problemą spręsti. Šiuo metu jos savarankiškai atlieka tyrimą, siekdamos išsiaiškinti, kaip
jaučiasi mergaitės ir kuo kiti galėtų joms padėti.“
„Susirūpinome išklausę istorijas, tačiau klasė iš tiesų gerai šią situaciją įveikė.“
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KŪNO FORMŲ PIEŠIMAS
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

10 minučių
1 valanda
popierius ar kita medžiaga, supjaustyta į šiek tiek didesnio,
nei mokinių ūgis ir plotis, dydžio gabalus, teksto žymekliai,
kreida ir lipni juostelė

Informacija mokytojams: šios užduoties metu mokiniai pieš realaus dydžio savo portretus, forma,
kuriuos po to galima iškabinti ant klasės sienų. Be abejonės, išryškės įvairiausios klasės mokinių
kūno formos bei dydžiai, ir tai leis vaikams pastebėti skirtingas augimo ir vystymosi stadijas.
Kai kurie mokiniai gali nejaukiai jaustis, atlikdami šią užduotį. Paskatinkite juos dalyvauti,
tačiau neverskite to daryti. Jei turėsite laiko, užduotį galite pakartoti mokymosi metų pabaigoje,
taip iliustruojant kiekvieno mokinio kūno pasikeitimus.

Instrukcijos
1. Paskirstykite klasės mokinius į 2–3 žmonių grupeles ir duokite kiekvienai didelio formato
popieriaus ar kartono atraižų bei teksto žymeklių, kreidos.
2. Paprašykite vieno mokinio iš grupės atsigulti ant popieriaus atraižos.
3. Paprašykite kito grupės nario ant popieriaus nubrėžti gulinčiojo kūno kontūrus, kiek
įmanoma tiksliau brėžiant pagal tikrąsias kūno linijas. Jei naudojate teksto žymeklius,
pasirūpinkite, kad vaikai neišsiteptų rūbų.
4. Apkeiskite vaikus vietomis, kad kiekvienas iš grupės būtų apipieštas ir apipiešęs kitą
mokinį.
5. Pritvirtinkite realaus dydžio savęs portretus ant sienų, pabrėždami kūno formų ir dydžių
skirtumus. Kiekviename paveikslėlyje galite akcentuoti skirtingus dalykus, tokius kaip ūgis,
batų dydis, galvos forma, pirštų ilgis ir panašiai, akcentuodami kūno formų ir augimo tempo
įvairovę.
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IŠVAIZDOS APTARIMAS
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

5 minutės
20 minučių
klausimai (žr. apačioje),
namų darbams: žymių žmonių nuotraukos ar piešti atvaizdai

Informacija mokytojams: ši užduotis skirta užtikrinti žinias, įgytas ankstesnių užduočių pagalba.
Diskusijai greičiausiai vadovaus mokytojas. Tačiau pirmiausia mažose grupelėse arba porose
diskusijoms turi būti iškelti specifiniai klausimai. Ankstesnių užduočių rezultatai (pavyzdžiui,
portretai iš „Kūno formų piešimo“ užduoties) gali būti panaudoti kaip įrodymas, kad žmonės
auga skirtingu greičiu, ir to negalima pakeisti. Paveikslėliai iš „Stereotipų“ užduoties patvirtina,
kad išorinis vaizdas gali būti apgaulingas.

Instrukcijos
1. Suskirstykite mokinius į poras ar grupeles. Paprašykite moksleivių apgalvoti, kokius fizinės
išvaizdos aspektus galima pakeisti, o kuriuos būtina priimti.
2. Paprašykite kiekvieno iš mokinių atsinešti žinomo žmogaus nuotrauką. Padiskutuokite, kas
mokiniams šiame žmoguje patinka, o kas ne. Pabrėžkite fizinius skirtumus. Aptarkite
teigiamas ir neigiamas puses.
Klausimai
Iš kur jie semiasi idėjų apie grožį?
Ką galite pasakyti apie žmogų iš to, kaip jis atrodo išoriškai?
Ko negalite pasakyti apie žmogų iš to, kaip jis atrodo išoriškai?
Jei kažkaip pakeistumėte savo kūną, ar dar kažkas jumyse pasikeistų?
Ar „žymaus žmogaus x“ fizinė išvaizda ir figūra įtakoja tai, kaip jis kažką atlieka, kiek
patrauklus ir fiziškai sveikas jis jums atrodo?
Kuo jums patinka jūsų draugai? Kodėl jūs jiems patinkate?
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VALGYMO SUTRIKIMAI
Pasiruošimui skirtas laikas
Minimalus užsiėmimo laikas
Medžiaga

5 minutės
90 minučių
po vieną būsimų trijų istorijų kopiją trijų mokinių grupelei

Informacija mokytojams: kitos istorijos yra apie tris skirtingus žmones, jų valgymo ir dietų
laikymosi įpročius.
 Pirma istorija (Joana) yra apie mergaitės bandymus laikytis dietų.
 Antra istorija (Laura) yra apie tai, kaip mergina susirgo nervine anoreksija.
 Trečia istorija (Sara) yra apie nervinės bulimijos susirgimą.
Pasakojimai yra trumpi, juose nedetalizuojami tokie dalykai, kaip fiziniai pokyčiai ar svoris.
Istorijoms buvo parinkti merginų vardai, nes šios problemos yra dažnesnės merginų tarpe.
Tačiau, esant reikalui, galite merginų vardus pakeisti vaikinų vardais. Gali būti įdomu tą pačią
istoriją papasakoti su pagrindine heroje mergina, o po to su vaikinu, pabaigoje aptariant
skirtumus – ar tai buvo netikėta? Ar vaikinai labiau palaiko vaikiną? Ar herojaus lytis turi
reikšmę istorijos interpretavimui?
Istorijos turėtų tapti pagrindu diskusijoms apie dietų laikymąsi bei kūno vaizdą, iš anksto galite
apgalvoti tinkamus klausimus, galinčius paskatinti diskusiją. Pavyzdžiui, „ką darytumėte, jei tai
būtų jūsų geriausias draugas?“
Istorijos neturėtų išgąsdinti vaikų, versdamos pakeisti valgymo įpročius, taip pat jos neaprašo ir
pasveikimo proceso. Galite aptarti sveikimo procesą diskusijos metu, paprašydami mokinių
pagalvoti, kokiais būdais herojai galėtų pradėti gydytis arba pasiūlykite mokiniams patiems
parašyti istorijų pabaigas.
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PIRMA ISTORIJA

JOANA

Joana susitikinėjo su Deividu du mėnesius, kuomet pradėjo laikytis dietos, nes manė, kad yra
per stora. Jai labai nepatiko fizinio lavinimo pamokos, nes tuomet reikėdavo dėvėti šortus, ir visi
galėjo matyti jos stambias kojas ir šlaunis. Ji manė, kad visi ją apkalbinėja. Kartais berniukai
mergaitę dėl jos stambumo erzindavo. Joana nusprendė laikytis dietos. Mergaitė žinojo apie
kalorijas, nes mama nuolat laikydavosi dietų. Taigi, ji žinojo, kad per dieną turi suvartoti kuo
mažiau kalorijų, tad stengėsi nebevalgyti riebių produktų, pyragaičių, traškučių, šokolado ir
čipsų.
Buvo iš tiesų labai sunku laikytis nusistatytos dietos, ypač, kai draugai galėjo valgyti viską, ko
norėjo. Ji vengė valgyti salotas pietums, nebeužkandžiavo šokoladu ir traškučiais. Joana pradėjo
jaustis sudirgusi, parasdavo savitvardą dėl smulkmenų. Ji numetė tik labai nedaug svorio, ir tai
labai erzino, tad Joana stengėsi valgyti vis mažiau ir mažiau. Mokykloje jai buvo sunku
susikaupti, krūpčiodavo nuo menkiausių dalykų.
Vaikinas Joaną metė, nes, pasak jo, nebebuvo su ja linksma. Joana nuolat kalbėjo tik apie tai,
kokia yra stora. Jaunuolis ne kartą merginai sakė, kad ji jam patinkanti tokia, kokia yra ir
negalėjo suprasti, kodėl ji kankina save dietomis. Joana manė, kad, jei numestų dar šiek tiek
svorio, jie vėl galėtų būti kartu. Merginos geriausia draugė sakydavo, kad jos nuotaikos pernelyg
nepastovios ir pradėjo dažniau leisti laiką su kitais draugais.
Joana sverdavosi kasdien ir vis nusivildavo, kad negali greitai numesti daug svorio. Visą laiką ji
jautėsi alkana. Fizinio lavinimo mokytoja vieną dieną paprašė jos pasilikti po pamokos ir pasakė,
kad nerimauja dėl jos. Mokytoja pastebėjo, kad anksčiau mokinė buvo energinga, o dabar sunkiai
susikoncentruoja ties užduotimis.

ANTRA ISTORIJA

LAURA

Laura buvo vienuolikos, kai kartu su grupe savo draugų pradėjo laikytis dietos. Laura kartais
nieko nevalgydavo visą dieną, ir jos draugai sakydavo, kad jai daug geriau sekasi laikytis dietos
nei jiems. Tai mergaitę skatino gerai jaustis ir Laura pradėjo vis daugiau laiko praleisti
besimokydama ir taip nukreipdama mintis nuo alkio. Ji nebeeidavo pasilinksminti su mokyklos
draugais po pamokų, užsidarydavo ir likdavo savo kambaryje mankštintis tol, kol tėvai grįždavo
iš darbo. Lauros vyresnysis brolis erzindavo ją, jog jos užpakalis storas, taigi, ji nešiojo
apdribusius drabužius, kad niekas kitas to nepastebėtų.
Lauros mama vis kartodavo, kad ji darosi per liesa, todėl versdavo ją valgyti vakarienę kartu su
šeima. Mergaitė darėsi vis liesesnė ir liesesnė, dėvėjo kelis sluoksnius rūbų, kad tik niekas
nepamatytų jos baisaus kūno. Ji žinojo, kad gali nevalgyti dienos metu mokykloje, todėl vakarais
suvalgydavo šiek tiek vakarienės, kad motina būtų patenkinta.
Laura sverdavosi tik atsikėlusi ryte, grįžusi iš mokyklos ir po vakarienės. Jei svoris nors kiek
pakildavo, tą dieną ji daugiau sportuodavo, kad tik nei kiek nesustorėtų. Ji praleisdavo begales
laiko žiūrėdama į save veidrodyje, žnaibydama pilvą ir šlaunis, vildamasi, kad dar suplonės.
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Lauros draugai su ja nebesikalbėjo. Ji į tai nekreipė dėmesio, nes žinojo, kad turi daug mokytis,
todėl vis tiek negali susitikti su draugais po pamokų.
Vieną dieną berniukas, kuris jai patiko mokykloje, pasakė, kad ji atrodo kaip skeletas, taigi,
grįžusi namo, mergaitė praverkė ištisas valandas. Nors Laura jau buvo numetusi nemažai
svorio, ji vis dar norėjo suliesėti. Kodėl niekas jos nebemėgo? Ji taip gerai mokėsi mokykloje,
nedarė nieko blogo. Mokyklos slaugytoja pasakė , kad mergaitė atrodo ligota ir turi valgyti
daugiau, nes yra per liesa. Laurai niekaip neprasidėjo mėnesinės, nors visoms jos draugėms tai
jau buvo įvykę, taigi, slaugytoja pasakė, kad jei ji nepradės daugiau valgyti, galiausiai pateks į
ligoninę.

TREČIA ISTORIJA

SARA

Sarai 17 metų. 15 metų ji pradėjo laikytis dietų, nes manė, kad yra per stora. Atrodė, kad jos
draugai gali valgyti viską ir nestorėti, tačiau pati manė, kad yra per stora. Sara
nebepusryčiaudavo, sumažino pietų porciją. Ji stengėsi išvengti vakarienės, sakydama mamai,
kad pavalgė pas draugę.
Visą laiką ji jautėsi alkana ir pradėjo valgyti visus tuos dalykus, kurių iki tol sau neleisdavo –
šokoladą, čipsus, pyragus, traškučius. Kartą vakare, likusi viena, ji daugiau nebegalėjo
atsispirti. Nuėjusi į virtuvę desperatiškai ieškojo kažko saldaus. Pirmiausiai ji suvalgė
šokoladinį batonėlį. Po to dar vieną. Tada - pyrago su uogiene. Suvalgė kelis pakelius traškučių.
Taip greitai viską sušveitė, kad net pati nesuprato, kas vyksta. Sara išsigando, kad prarado
kontrolės jausmą, ją apėmė nerimas, kad ji niekada nenustos valgyti.
Kai galiausiai ji liovėsi, jautėsi tokia pilna, kad atrodė tuoj sprogs. Skaudėjo pilvą. Sara nekentė
savęs už tai, kad suvalgė tiek maisto. Kaip ji taip galėjo? Ji sugadino visus dietos laikymosi
rezultatus ir tiesiog žinojo, kad dabar tikrai priaugs svorio. Sara jautėsi labai kalta, norėjo
atsikratyti suvalgyto maisto. O jei kas nors apie tai sužinos? Jie pamanys, kad šitiek valgydama
ji yra baisus žmogus.
Ji net nesugebėjo tinkamai laikytis dietos – jautėsi beviltiška. Viskas, apie ką mergaitė galėjo
galvoti – kaip baisiai ji jaučiasi. Sara tik norėjo atsukti laikrodį valanda atgal ir grįžti prie
įprastos dietos. Ji jautėsi tokia pilna, kad vienintelis dalykas, kurio norėjo – tai atsikratyti
suvalgyto maisto. Sara nuėjo į tualetą ir sukėlė sau vėmimą, kad išvengtų pilnumo jausmo ir
skrandžio skausmo. Kadangi jautėsi klaikiai, prisiekė sau, kad daugiau niekada taip nesielgs.
Ryte ji vėl pradės laikytis dietos.
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PRIEDAS
APŽVALGINIO TYRIMO REZULTATAI

ĮVADAS
„Valgymo sutrikimai, kūno vaizdas ir
savigarba“ – medžiaga pagrindinei mokyklai
buvo specialiai sukurta valgymo sutrikimų
ilgalaikei prevencijai. Klasėje taip pat
atliekama eilė užduočių, padedančių pakelti
savivertę, pagerinti kūno vaizdą, mesti
iššūkį neigiamiems kūno formomis
pagrįstiems stereotipams. Ši medžiaga
skirta 9–15 metų amžiaus vaikams,
besimokantiems pagrindinėje mokykloje, iš
kurių daugumas jau įžengia į paauglystės
laikotarpį, taigi, jų požiūris į savo ir kitų
kūną keičiasi kartu su fiziniu vystymusi. Ši
vystymosi stadija yra ypač svarbi, norint
pagerinti savęs vertinimą, nes vaikai, kurie
šios stadijos metu tampa nepatenkinti
savimi ir savo kūnu, turi tikimybę vėlesniais
metais susirgti valgymo sutrikimais. Tokiu
būdu jie patenka į padidintos rizikos grupę.

sutinka, ar nesutinka dalyvauti tyrime. Iš
tyrimą pradėjusių 26 mokyklų, 9 jo
neužbaigė dėl eilės priežasčių, iš kurių
dažniausios buvo personalo (liga arba
motinystės atostogos) bei laiko stygius. Tik
dvi mokyklos nurodė, kad medžiaga būtų
labiau tinkama vyresniems mokiniams.
Tyrime dalyvaujančių mokyklų mokytojų ir
mokinių buvo prašoma užpildyti
klausimynus prieš ir po šio paketo
panaudojimo, siekiant įvertinti žinių ir
požiūrių pokyčius. Klausimynai buvo
grąžinti tyrėjams, kurie juos įvertino.
Mokytojų buvo prašoma suteikti išsamų
grįžtamąjį ryšį apie paketą, užpildant
įvertinimo klausimynus bei nuolat
papildomai komentuojant atliekamas
užduotis, pildant specialius užrašus.

APŽVALGINĖ FAZĖ

PAKETAS MOKYTOJAMS

Šios medžiagos tinkamumą naudoti
pagrindinėje mokykloje patvirtino Lothian
regiono Švietimo departamento kontrolės ir
vertinimo skyrius. Buvo kreiptasi į
atsitiktinai atrinktas 250 Lothian regiono
mokyklų (valstybines ir privačias), prašant
dalyvauti paketo apžvalginiame įvertinime.
Švietimo departamento darbuotojas,
atsakingas už pagrindines mokyklas, mus
informavo, kad greičiausiai gausime nedaug
atsakymų. Jis spėjo, kad projekte sutiks
dalyvauti ne daugiau kaip 6 mokyklos. Iš 66
atsakiusių į mūsų užklausimą, 26 sutiko
dalyvauti tyrime. 36 atsisakė, 4 nenurodė, ar

Šis paketas skirtas 9–15 metų mokykloje
besimokantiems vaikams. Paketo medžiagą
realizuoja mokytojas maždaug per keturias
savaites. Tačiau ją galima realizuoti ir
greičiau arba ilgiau – trimestro eigoje.
Paketo įgyvendinimui nebūtinos jokios
išankstinės žinios apie valgymo sutrikimus.
Pakete yra dvi pagrindinės dalys:
 MEDŽIAGA MOKYTOJAMS (1–2 valandos) –
23 puslapiai, padalinti į 16 skyrių, kur
aprašoma nervinė anoreksija, nervinė
bulimija, dietos laikymasis, badavimas,
kūno vaizdas bei požiūriai į stambumą.
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Mokytojams rekomenduojama
perskaityti visą medžiagą prieš
pradedant darbą klasėje. Pakete taip pat
pateikiami patarimai „Ką daryti, jei
įtariate valgymo sutrikimą“ bei
literatūros sąrašas.

TEISINGŲ ATSAKYMŲ PROCENTAS

 DARBAS KLASĖJE (5–20 valandų) - 19
užduočių, apimančių keturias
pagrindines sritis:
Temos pristatymas klasei
Vaikų ir suaugusiųjų valgymas
Pokyčiai paauglystėje ir augant
Kūno vaizdas ir savęs vaizdas.
ATGALINIS RYŠYS
REZULTATAI

Septyniolika mokyklų iki galo realizavo
paketą, devynios iš jų suteikė detalizuotą
grįžtamąjį ryšį. Dar šešios mokyklos užpildė
klausimynus prieš tyrimą, tačiau jos
daugiau nepateikė jokios informacijos, taigi,
jų rezultatai nebuvo įtraukti į tyrimą.
Dauguma tyrime dalyvavusių mokyklų
patvirtino, kad darbo klasėje paketas
tinkamiausias 9–11 metų amžiaus vaikams,
tačiau du mokytojai nurodė, kad optimalus
amžius šio paketo realizavimui yra 11–13
metų.
Mokiniai užpildė klausimynus prieš ir po
tyrimo, kuriuose buvo klausimai,
vertinantys žinias apie valgymo sutrikimus
ir su jais susijusias temas, o taip pat
klausimai apie stambumą, lieknumą, dietos
laikymąsi. Šiame puslapyje pateiktame
grafike matote kiekvieno klausimo teisingų
atsakymų prieš ir po tyrimo (paketo
realizavimo) procentinį įvertinimą.

Klausimo numeris

MOKINIŲ REZULTATAI
(APKLAUSA PRIEŠ TYRIMĄ)

36%
Klaidinga
Nežinau

51%

Teisinga

13%

MOKINIŲ REZULTATAI
(APKLAUSA PO TYRIMO)

19%

Klaidinga

11%

Nežinau
Teisinga

70%

Bendri rezultatai atspindi 238 mokinių,
dalyvavusių tyrime, ryškų žinių pagerėjimą
ir atsakymų „nežinau“ sumažėjimą. Pokyčiai
pavaizduoti šiame puslapyje pateikiamose
skritulinėse diagramose.
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Taip pat išryškėjo požiūrio pokyčiai.
Mokinių, vertinančių teiginius kaip
teisingus ar klaidingus, skaičius išaugo 21
proc. po paketo realizavimo. Šie rezultatai
grafiškai nepavaizduoti.
BENDRAS POVEIKIS
Mokytojų užpildytų klausimynų rezultatai
neatspindėjo tokių ryškių žinių pokyčių,
kaip mokinių rezultatai, tačiau mokytojų
žinių lygis buvo gana aukštas ir prieš
pradedant realizuoti paketą. Bendras
teisingų atsakymų skaičius išaugo nuo 75 iki
80 proc. Mokytojai nurodė, kad jų
sąmoningumas ir žinios apie valgymo
sutrikimus po paketo realizavimo buvo daug
didesni. Mokytojai taip pat vertino, kad
mokinių sąmoningumas ir žinios apie
valgymo sutrikimus, realizavus paketą, taip
pat padidėjo, tik ne taip žymiai. Nenuostabu,
kad sąmoningumas, susijęs su valgymo
sutrikimais, likusioje mokyklos dalyje buvo
vertinamas kaip nepasikeitęs, nors trys
mokytojai nurodė, kad paketo realizavimas
turėjo teigiamo poveikio ir likusiai mokyklos
daliai. Ypač teigiamai mokytojai vertino
paketo skatinamas diskusijas apie valgymą,
figūrą. Visi, išskyrus vieną mokytoją, taip
pat teigiamai įvertino užduotis, kurių
pagalba metamas iššūkis stereotipams,
klaidingiems įsitikinimams. Mokytojai
skirtingai realizuodavo paketą – kaip mini
projektą, derindami su gyvybės ir augimo,
asmeninio saugumo, maisto, ūkininkavimo
bei kitomis temomis.

antsvorio. Mačiau, kad paketo realizavimas
buvo jam ypač veiksmingas. Trimestrą jis
baigė labiau save vertindamas.“ Paketas
dažnai paskatindavo gilesnį nei galima
tikėtis darbą, užduotys leisdavo mokytojams
iškelti ir mesti iššūkį tiems mokinių
požiūriams, apie kuriuos jie sąmoningai iki
tol nebuvo susimąstę. Paketui būdinga
lanksti struktūra, kurią galima tinkamai
pritaikyti įvairiose mokyklose ir prie
skirtingų mokymo metodų.

Vieno mokytojo komentaras, kad „darbo su
paketu metu teko stebėti begales
pasikeitimų jaunuose protuose!“ apibendrina
daugelio mokytojų išsakytą nuomonę.
Kalbant labiau specifiškai, vienas mokytojas
pasakojo, kad „vienas berniukas klasėje
buvo nuliūdęs ir susikrimtęs dėl savo

© Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 2005

VALGYMO SUTRIKIMAI

