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Santrauka
Mokymosi aplinka daro tiesioginį poveikį studentų
aukštesniųjų mąstymo įgūdžių ugdymui, psichologinei
savijautai ir mokymuisi. Prie mokymosi efektyvumo
prisideda psichosocialinė aplinka. Šią aplinką sudaro
aukštosios mokyklos aplinka, studento, dėstytojų ir bendrakursių bei mokomosios medžiagos sąveika. Psichosocialiniai veiksniai yra labai reikšmingi prognozuojant
studentų akademinę sėkmę. Akademiniai ir socialiniai
reikalavimai gali sukelti ir emocinę įtampą. Svarbu įvertinti studentų patiriamus psichosocialinius veiksnius,
turinčius įtakos jų psichologinei gerovei ir sveikatai. Tyrimo tikslas – remiantis moksliniais šaltiniais, apžvelgti
psichosocialinius veiksnius, galinčius paveikti aukštųjų
mokyklų studentų akademinius pasiekimus, sveikatą ir
gerovę.
Įvadas
Studentai – tai socialinė grupė, kuri daug dėmesio skiria
mokymuisi [1]. 2018 metais aukščiausios kvalifikacijos specialistus šalyje rengė 42 aukštosios mokyklos: 20 universitetų
ir 22 kolegijos (iš jų 7 universitetai ir 10 kolegijų – nevalstybiniai). 2018–2019 mokslo metų pradžioje šiose mokyklose
studijavo 111,3 tūkst. studentų, iš jų universitetuose – 77,3
tūkst., kolegijose – 34 tūkstančiai.
Bendrojo ugdymo mokyklos aplinkos pakeitimas į
aukštosios mokyklos aplinką laikomas dideliu gyvenimo
iššūkiu [2]. Tai laikas, kai įvyksta daug gyvenimo pokyčių:
pradedamos studijos naujoje aplinkoje, keliančioje naujus
iššūkius ir reikalavimus. Aukštųjų mokyklų fizinė, socialinė, psichologinė aplinka, studentų tarpusavio santykiai,
santykiai su akademiniu personalu, gebėjimas įgyvendinti
savo siekimus gali būti svarbūs studijuojančiųjų savijautai,
todėl psichosocialinė aplinka laikoma vienu iš svarbiausių
veiksnių, turinčių įtakos mokymosi efektyvumui ir studentų
akademinei sėkmei [3,4]. Daugeliui tai yra įdomus metas,
bet neretai lydimas rimtų išbandymų, nes socialiniai ir akaŽurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu

deminiai reikalavimai gali kelti emocinę įtampą, o tai savo
ruožtu daro įtaką akademinio gyvenimo kokybei ir asmens
sveikatai [5–7]. Įvertinę mokymosi aplinką, D. Wynaden ir
kiti (2013) nustatė, kad studentus galima priskirti rizikos grupei, nes amžius, kai dauguma jaunuolių pradeda studijuoti,
sutampa su įvairių elgesio modelių ir psichikos sveikatos
problemų pasireiškimo laiku [6]. Įvairių tyrimų duomenimis,
iki 30 proc. studentų gali jausti depresijos ar nerimo simptomus. Neretai aukštųjų mokyklų studentai, norėdami įveikti
gyvenimo sunkumus, naudoja įvairius streso ir emocinės
įtampos mažinimo būdus, vartoja alkoholį. Visame pasaulyje
vis labiau pripažįstama psichikos sveikatos atsparumo ugdymo svarba. Daugėja įrodymų, kad jaunų žmonių sveikatos
stiprinimas yra ekonomiškai efektyvus ne tik jų sveikatai, bet
ir šalies ekonominiam stabilumui bei socialinei gerovei. Nuo
jaunų žmonių sveikatos priklauso jų indėlis į darbo rinką,
šeimos ir visuomenės gyvenimą.
Pastaruoju metu Lietuvoje buvo labiau nagrinėjama psichosocialinė darbo ir mokyklų aplinka, nemažai mokslininkų
skyrė dėmesį studentų sveikatai, gerovei ir gyvensenai. Manome, kad aukštųjų mokyklų psichosocialinės aplinkos ir jos
poveikio studentų sveikatai ir gerovei supratimas gali prisidėti kuriant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų saugesnę
ir palankesnę aplinką. Studentų psichosocialinės aplinkos
gerinimas turėtų tapti vienu iš visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo prioritetų.
Tyrimo tikslas – remiantis moksliniais šaltiniais, apžvelgti psichosocialinius veiksnius, galinčius paveikti aukštųjų mokyklų studentų akademinius pasiekimus, sveikatą
ir gerovę.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros šaltinių ieškota mokslinėse duomenų bazėse
PubMed, Medscape, ResearchGate ir specializuotoje paieškos sistemoje Google Scholar. Paieškai naudoti raktažodžiai ir jų kombinacijos: psychosocial learning environment,
psychosocial factors, academic adjustment, lecturer-student
relationship, course colleagues, self-esteem, bullying, adaptation, motivation, stress, mental illness. Atrinkti 2010-2020
metais publikuoti, laisvai prieinami anglų ir lietuvių kalbo-

Adresas susirašinėti: Jelena Stanislavovienė, el.p. jelena.stanislavoviene@mf.vu.lt

41
mis straipsniai, kuriuose analizuojami aukštųjų mokyklų
aplinkos psichosocialiniai veiksniai ir jų sąsajos su studentų
akademiniais pasiekimais, sveikata ir gerove.
Tyrimo rezultatai
Psichosocialinės mokymosi aplinkos veiksniai. Literatūroje nurodoma, kad psichosocialinė mokymosi aplinka – tai
aplinka, apimanti psichologinius ir socialinius veiksnius,
galinčius daryti įtaką studentų pasitenkinimui, sveikatai ir
galimybėms studijuoti [8]. Kai kuriuose šaltiniuose teigiama,
kad psichosocialinė mokymosi aplinka susijusi su studentų,
dėstytojų ir mokymosi auditorijoje metodo sąveika [3]. A.
Bagdonas, V. Adaškevičienė teigia, kad „psichosocialinis“
– tai sudurtinis žodis, apibrėžiantis tam tikras psichologines
(stresas, nerimas, savigrauža, depresija) ir socialines (išsilavinimas, gyvenamoji vieta, darbas ir kt.) charakteristikas,
kurios gali turėti įtakos besimokančiojo fiziologiniams procesams [9]. Bendro sutarimo, kas turėtų būti vadinama aukštųjų
mokyklų psichosocialine mokymosi aplinka, nėra. Mokslinėje literatūroje aptariami tokie psichosocialiniai veiksniai,
kaip akademinė adaptacija, motyvacija, socialinė parama,
studentų santykiai su dėstytojais ir bendrakursiais, mokymosi
laiko valdymas, saviveiksmingumas, studentų akademinis
efektyvumas, savigarba, akademinis krūvis, savivertė, pagalbos ieškojimas ir kt. [4,7,10–12]. Šioje dalyje bus aptariami
keletas pagrindinių psichosocialinių veiksnių, apie kuriuos
dažniausiai kalbama aukštųjų mokyklų psichosocialinės
aplinkos kontekste.
Akademinė adaptacija. Pirmieji studijų metai jaunuoliams yra didelis iššūkis, nes jie turi prisitaikyti prie naujos
mokymosi aplinkos ir jos reikalavimų, prisiimti atsakomybę
už save ir suprasti savo naują statusą. Prisitaikymas prie
naujos mokymosi aplinkos laikomas pagrindiniu akademinių
rezultatų kokybės veiksniu [4]. Studijų kokybė priklauso nuo
to, kaip jaunuoliai pritampa prie akademinės bendruomenės
gyvenimo [13]. Pasak A. Zulumskytės ir L. Galminaitės,
studentai pasiekia geresnių mokymosi rezultatų, jei greitai
ir lengvai prisitaiko prie universiteto aplinkos. Autorės išskyrė veiksnius, turinčius įtakos adaptacijai prie universiteto
aplinkos: asmeninius, socialinius, intelektinius, materialinius
ir dvasinius. Šie veiksniai gali neigiamai veikti prisitaikymą
prie naujos akademinės aplinkos. O tai savo ruožtu gali lemti
blogesnę studijų kokybę [14].
Pozityvūs santykiai su bendrakursiais ir dėstytojais, gebėjimas susitvarkyti su sudėtingesniu ir gausesniu mokymosi turiniu lemia pasitenkinimą pirmo kurso patirtimi ir pasilikimą
toliau studijuoti. Anot mokslininkų, studentai, kurie buvo
labiau motyvuoti įgyti akademinių žinių ir atlikti mokslinius
darbus bei labiau patenkinti pasirinkta studijų programa,
lengviau prisitaikė prie naujos akademinės aplinkos [15].

Kai kurie autoriai teigia, kad nauja mokymosi aplinka
turi įtakos studentų emocinei savijautai. Pirmosios savaitės
naujoje akademinėje aplinkoje vadinamos vienišumo laikotarpiu. Tolesnė situacija priklauso nuo to, ar studentams
pavyksta užmegzti ryšį su universiteto bendruomenės nariais
ir ar jie pritampa prie akademinės aplinkos. Studentų negebėjimas prisitaikyti prie naujos mokymosi įstaigos gali lemti
nusivylimą ir studijų nutraukimą [7,16].
Moksliniai tyrimai rodo, kad didesnį prisitaikymo iššūkį
patiria studentai, kilę iš mažų miestų ar kaimų. Siekiant įgyti
aukštąjį išsilavinimą prestižiniuose universitetuose, jaunuoliams tenka atsiskirti nuo šeimos, keisti gyvenamąją vietą ir
persikelti į didmiesčius. Dėl to studentai dažniausiai patiria
stresą [12]. Nustatyta, kad prisitaikyti prie naujos aplinkos
padeda šeimos ir bendraamžių palaikymas. M. C. Elias, R.
Mahyuddin ir J. Uli (2009) teigia, kad socialinė šeimos ir
bendraamžių parama yra esminis veiksnys, leidžiantis pirmakursiams prisitaikyti prie naujos aplinkos. V. Chhuonas ir C.
Hudley (2008) nurodo šias pagrindines socialinės paramos,
gaunamos iš šeimos ir draugų, rūšis: patarimus ir grįžtamąjį ryšį, pasitikėjimo ir artumo ryšį, laiko leidimą kartu,
finansinę pagalbą ir prieglobsčio siūlymą. Pasak autorių,
aukštųjų mokyklų pirmakursiai, turintys didelę socialinę
paramą, anksčiau prisitaiko prie naujos aplinkos [16].
Prisitaikymas prie mokymosi aplinkos turi stiprų ryšį su
saviveiksmingumu [10,11,17]. Teigiama, kad akademinis saviveiksmingumas yra svarbus besimokant ir prisitaikant prie
naujų mokymosi situacijų [15]. Kartais jaunuoliai nusivilia
studijomis, nes jų lūkesčiai neatitinka realybės. Olandijos
mokslininkai, išnagrinėję 243 pirmo kurso studentų patirtį,
padarė išvadas, kad suvokimas, jog norimos specialybės studijos ne tokios, kokių buvo tikėtasi, gali nulemti akademinės
adaptacijos procesą – studentai gali suabejoti, ar toliau tęsti
studijas. Tai gali turėti neigiamos įtakos jų adaptacijai universitete. Su šia problema gali susidurti ir aukštesniųjų kursų
studentai, nes šie dažnai tikisi, kad kitame kurse mokymosi
programa patenkins jų lūkesčius [15].
Studentų santykiai su dėstytojais. Palankūs studentų ir
dėstytojų santykiai yra svarbus veiksnys, gerinantis mokymosi rezultatus [10]. Tarpusavio ryšys turi įtakos jaunuolių
savigarbai, akademiniams rezultatams ir socializacijai universitete [4].
Literatūroje gausu įrodymų, kad dėstytojų sukurta studijų atmosfera gali paskatinti studentus siekti sėkmės, arba
atvirkščiai – slopinti jų siekius [18]. Draugiškai ir supratingai
besielgiantys lektoriai prisideda prie studentų rezultatų gerinimo ir padeda išlaikyti jaunuolių susidomėjimą studijomis,
o tai savo ruožtu lemia pozityvius bendrakursių santykius.
Dėstytojo ir studento santykiai yra laikomi sėkmingo prisitaikymo prie socialinės ir akademinės aplinkos pagrindu.
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Jaunuoliai, užmezgantys glaudžius santykius su lektoriais,
labiau mėgaujasi mokymosi aplinka ir geriau sutaria su bendrakursiais [3,13].
Dėstytojai gali atlikti reikšmingą vaidmenį, formuodami
jaunuolių savimonę ir lūkesčius, susijusius su studijų pasiekimais ir prasmingu gyvenimu po studijų. Kuo studentai
geriau sutaria su lektoriais, tuo jie labiau patenkinti studijomis ir universitetu [3,10,19]. Dėstytojai, nepalaikantys kolegiško ryšio su studentais, gali neigiamai paveikti akademinius rezultatus, todėl galima daryti prielaidą, kad pozityvūs
dėstytojų ir studentų santykiai yra labai svarbus mokymosi
proceso veiksnys [10].
Studentų santykiai su bendrakursiais. Studentai nemažai laiko praleidžia aukštojo mokslo įstaigoje,
dažnai bendrauja su bendrakursiais. Moksliniuose tyrimuose teigiama, kad jaunuolių santykiai su bendrakursiais turi tiesioginės įtakos prisitaikymui prie universiteto aplinkos ir akademiniams pasiekimams [11,20].
Jei santykiai su bendrakursiais nekolegiški, studentas
jaučiasi atstumtas, patiria problemų grupiniuose užsiėmimuose, mokymosi aplinka tampa nemaloni [20].
Socialiniuose tinkluose pateikiama nemažai informacijos
apie studentų patiriamas patyčias ir psichologinį smurtą.
2011 metais viename Suomijos universitete buvo atliktas
tyrimas, kuriame dalyvavo 2805 studentai. Buvo nustatyta,
kad apie 5 proc. studentų patyrė bendrakursių patyčias [21].
Autoriai pažymi, kad pastebėjo atvejų, kai studentai buvo
skatinami būti aktyvūs ir reikšti savo nuomonę, bet kartais jie
bijodavo bendrakursių reakcijos ir komentarų, kuriuos galima
vertinti kaip naudingus ir palaikančius, bet dalis jaunuolių
juos vertindavo kaip menkinančius ir žeminančius [21].
Nemažai tyrėjų nagrinėjo aukštųjų mokyklų aplinkoje
pasireiškiančias patyčių formas: žodines patyčias (t. y. grubūs
ir priešiški komentarai, pašaipos ir kritika, susijusi su asmeninėmis savybėmis), gandų ar apkalbų skleidimą ir socialinę
atskirtį. M. Pörhölä ir kiti (2016), atlikę tyrimą nustatė, kad iš
maždaug 8500 šalių keturiose (Argentinoje, Estijoje, Suomijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose) universiteto studentų
dažniausiai (nuo 11,5 iki 14 proc.) pasireiškiančios patyčios
buvo su studijomis susijusi nepagrįsta kritika, menkinimas
ir žeminimas [22].
Lietuva išsiskiria dažnomis patyčiomis, todėl galima
spėti, kad mūsų šalies universitetuose ši problema taip pat
aktuali. 2018 metais Lietuvos studentų sąjungos atlikto tyrimo duomenimis, iš 793 apklaustų studentų didžioji dalis
patyrė nemalonų sarkazmą ir siekimą išjuokti ar pažeminti.
56 proc. jaunuolių mokymosi aplinkoje patyrė kito studento
psichologinį smurtą [23]. Nors šie rezultatai neatskleidžia,
ar studentai patyrė bendrakursių smurtą, galima numanyti,
kad ši problema aktuali studijuojant pirmame kurse. Apiben-

drinant galima pasakyti, kad santykiai su bendrakursiais yra
svarbus veiksnys, turintis didelės įtakos studentų psichologinei būsenai ir pasitenkinimui mokymosi aplinka.
Deja, tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslinėje literatūroje
patyčių tema labiau nagrinėjama mokyklų kontekste, o aukštosiose mokyklose tokių tyrimų atlikta mažiau.
Akademinis krūvis. Palyginti su bendrojo ugdymo mokykla, mokymasis universitete yra kur kas sudėtingesnis [7].
Pasak mokslininkų, pirmo kurso studentai patiria akademinį
stresą, nes jiems tenka didesnis mokymosi krūvis [4,24].
Universitete studijuojantys jaunuoliai dažnai susiduria su
didesniu nei mokykloje informacijos kiekiu, jiems keliami
aukštesni reikalavimai: atlikti namų darbus ir per gana
trumpą laiką pasirengti atsiskaitymams, parengti kursinius
darbus [7,25]. Siekdami aukštų rezultatų, studentai nuolat
jaučia akademinę perkrovą. Teigiama, kad studentų įtampą
veiksmingai mažina socializacija, nes tik tai jiems padeda
atsiriboti nuo minčių apie mokslus. Vis dėlto dėl didelio
mokymosi krūvio nukenčia jaunuolių laisvalaikis, įskaitant
susitikimus su draugais [24].
Saviveiksmingumas ir savivertė. Saviveiksmingumas
apibūdinamas kaip asmens tikėjimas savo gebėjimu sėkmingai atlikti akademines užduotis, įgyvendinti savo tikslus
[10,11,17]. Studentų atkaklumas ir pastangos lemia aukštus
studijų rezultatus ir pasitenkinimą universitetu [11,17,26].
Anot mokslininkų, besimokantys jaunuoliai, kurių saviveiksmingumo lygis yra aukštas, siekdami savo tikslų, mokosi
nuolat, atlieka sudėtingas užduotis, randa efektyvių būdų
įveikti sunkumus. Dažniausiai šie studentai pasirenka studijuoti sudėtingas pažangiausių sričių specialybes. Ir priešingai – studentai, kurių saviveiksmingumas menkas, vengia
sunkių užduočių, nuvertina savo pastangas, susigyvena su
asmeniniais trūkumais, sumenkina savo siekius ir patiria psichologinę įtampą. Žinoma, kad poveikį saviveiksmingumui
daro ir lektorių požiūris į studentus. Įrodyta, kad pagarbus
dėstytojų pastabų dėl atlikto darbo trūkumų teikimas ugdo
besimokančiųjų saviveiksmingumą, o nekorektiškas bendravimas gali neigiamai paveikti jaunuolių pasitikėjimą savo
akademiniu darbu [17]. Kita vertus, remiantis A. Ahmadu
ir T. Safaria (2013), per didelė dėstytojų pagalba gali turėti
neigiamos įtakos studentų pasitikėjimui atlikti akademinį
darbą. Dažni lektorių nurodymai gali ugdyti žemą studentų
saviveiksmingumą [17].
K. Grøtan savo tyrimuose nurodo, kad žemas saviveiksmingumo lygis gali lemti studentų žemesnę motyvaciją, prastesnius pasiekimus ir mažesnes ambicijas [26]. Kiti autoriai patvirtina, kad jaunuoliai, kurių
saviveiksmingumas žemas, dažniausiai vengia atlikti
sunkias užduotis, sumenkina savo pastangas, nuvertina
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savo galimybes ir patiria psichologinę įtampą [10,17,27].
Savivertė – tai savęs priėmimo, asmeninio įvertinimo ir
pagarbos sau būsena, galinti daryti įtaką jaunuolių pasiekimams [27,28]. Žinoma, kad tarp akademinių pasiekimų ir
jaunuolių savivertės yra abipusis ryšys. Jei didėja besimokančiojo savivertė, gerėja ir jo studijų rezultatai. Kita vertus,
aukštas išsilavinimo lygis ir akademiniai pasiekimai didina
studento savivertę [29]. Studentas, kurio savivertė žema,
blogai jaučiasi. Dažniausiai jam trūksta motyvacijos, neretai
jis neturi galios išreikšti save, savo gebėjimų ir jausmų. Visa
tai gali pakenkti jo studijų sėkmei ir savijautai [29,30].
Motyvacija. Motyvacija apibūdinama kaip skatinanti
jėga, susijusi su įvairiais aspektais: smalsumu, atkaklumu ir
mokymusi [31]. Tai impulsas, paskata mokytis ir atlikti kitas
akademines veiklas [32]. Motyvacija gali būti skirstoma į
vidinę ir išorinę. [31]. Vidinė motyvacija apibūdinama kaip
malonumą ir pasitenkinimą teikiantis įsitraukimas į tam tikrą veiklą. Ši motyvacija atlieka svarbų vaidmenį siekiant
užsibrėžtų mokymosi rezultatų, atspindi besimokančiojo
polinkį mokytis ir įsisavinti žinias [33]. Vidinė motyvacija
suvokiama kaip kylanti iš prigimtinių psichologinių kompetencijos ir apsisprendimo poreikių [31]. Išorinę motyvaciją
lemia išorinė kontrolė [33]. Ji skatina jaunuolius atlikti tam
tikrus veiksmus, už kuriuos jie bus apdovanoti, pavyzdžiui,
gaus gerus įvertinimus [32].
Nustatyta, kad studentai, kurių motyvacijos lygis aukštas,
geba savarankiškai įsisavinti žinias, atsakingiau prisiima
atsakomybę už mokymąsi, atkakliai siekia tikslo ir jų akademiniai rezultatai yra geresni nei jaunuolių, kurių motyvacija
žema [34]. Saudo Arabijos Odontologijos koledžo studentų
tyrime nustatytas teigiamas statistiškai reikšmingas koreliacijos ryšys tarp akademinių rezultatų ir daugumos motyvacijos
subskalių (r = 0,2997, p = 0,0001) [34].
Psichosocialinių veiksnių įtaka studentų sveikatai.
Moksliniai tyrimai atskleidė, kad aukščiau aprašyti psichosocialiniai veiksniai turi įtakos ne tik studentų akademiniams
pasiekimams, bet ir sveikatai. Įvairūs tyrimai rodo, kad neigiama psichosocialinė mokymosi aplinka lemia studentų
nerimo, streso ir depresijos pasireiškimą [35–37]. Žinoma,
kad stresas yra susijęs su sudėtingu prisitaikymu aukštojoje
mokykloje, ypač kalbant apie pirmo kurso studentus. Jaunuoliai, patyrę didesnį stresą, sunkiau prisitaikė prie universiteto
aplinkos, buvo nepatenkinti savo akademine pažanga [11].
Amerikos koledžų sveikatos asociacija (2009) nustatė, kad
stresas yra dažniausias sveikatos veiksnys, trukdantis studentams pasiekti aukštų akademinių rezultatų [11]. Nors stresas
nėra liga, trumpas pozityvus stresas mobilizuoja žmogaus
pajėgumus ir padeda įveikti iššūkius, bet ilgai trunkantis
arba pernelyg stiprus stresas gali sutrikdyti sveikatą [38].
Depresiniai sutrikimai savo ruožtu gali silpninti pažinimo

funkciją, skatinti nepakankamą supratimo ir susidomėjimo
kitais jausmą, lemti energijos stygių. Visa tai veikia atmintį ir
susikaupimą, todėl sunkina naujų žinių įsisavinimą, gebėjimą
susidoroti su egzaminais ir kitomis sunkiomis situacijomis.
Šios problemos gali sustiprinti beviltiškumo ir neadekvatumo
suvokimą [26]. A. M. Bassols ir kiti (2014) atliko tyrimą,
siekdami palyginti, kaip nerimas ir depresija kinta studijuojant pirmame ir šeštame kursuose. Rezultatai parodė,
kad pirmojo kurso studentams pasireiškė stipresni nerimo
simptomai nei šeštojo, o studijuojant vis aukštesniame kurse
depresijos ir nerimo simptomai pamažu stiprėjo [39].
Yra autorių, įrodžiusių, kad akademinis stresas gali būti
susijęs su širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, imuniteto
sutrikimais, virusinėmis ir bakterinėmis infekcijomis, kontaktiniu dermatitu ir astma [33,39]. Nemažai tyrimų parodė,
kad akademinis stresas gali lemti apetito stoką, pabloginti
skrandžio, dvylikapirštės ir storosios žarnos judrumą [35,40].
Nustatyta, kad kai kurie studentai dėl streso, susijusio su
psichosocialine mokymosi aplinka, jaučia apetito stoką, kiti
įtampą bando mažinti valgydami [41]. Jausdami įtampą, jaunuoliai dažniau vartoja greitąjį maistą, kaloringus patiekalus
ir užkandžius, kuriuose yra daug riebalų ir cukraus. Tai gali
lemti antsvorį ir nutukimą [42].
Įvairūs autoriai nurodo, kad bandydami įveikti įtampą,
kylančią dėl iššūkių akademinėje aplinkoje, jaunuoliai imasi
įvairių įveikos būdų: nuo problemų sprendimo, pagalbos
ieškojimo, sveikos mitybos, meditacijos ar kitos malonios
veiklos, raminamųjų vaistų ir pan. iki žalingų įpročių [5,7].
Žinoma, kad tarp studentų plačiai paplitęs rūkymas, o psichologinis stresas akademinėje aplinkoje laikomas viena
pagrindinių šio žalingo įpročio priežasčių [43,44].
Taigi, aukštojoje mokykloje patiriami psichosocialiniai
veiksniai ir jų poveikis (pavyzdžiui, persivalgymas, žalingi
įpročiai) gali pakenkti studentų sveikatai ir turėti įtakos įvairių ligų pasireiškimui.
Išvados
1. Mokslinėje literatūroje aptariami įvairūs psichosocialiniai veiksniai, su kuriais tenka susidurti aukštųjų mokyklų
studentams. Tarp jų minima akademinė adaptacija, motyvacija, socialinė parama, studentų santykiai su dėstytojais ir
bendrakursiais, mokymosi laiko valdymas, akademinis krūvis, saviveiksmingumas, savivertė, pagalbos ieškojimas ir kt.
2. Aprašyti psichosocialiniai veiksniai turi glaudų ryšį su
akademiniais pasiekimais. Teigiama psichosocialinė aplinka
gali palankiai veikti studentų savivertę, saviveiksmingumą,
motyvaciją. Ir atvirkščiai – nepalanki psichosocialinė mokymosi aplinka, nedraugiški santykiai su bendrakursiais,
konfliktai su dėstytojais, jų paramos stygius, didelis akademinis krūvis ir kt. gali didinti stresą, skatinti žalingus streso
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įveikos būdus ir provokuoti sveikatos sutrikimus. Mokslininkai pabrėžia, kad labai retai stiprias stresines reakcijas
sukelia pavieniai veiksniai – dažniau veikia tam tikra veiksnių kombinacija [9].
3. Aukštųjų mokyklų aplinkoje studentai praleidžia reikšmingą laiko dalį, todėl galima teigti, kad jų psichologinė ir
socialinė gerovė yra ir aukštosios mokyklos bendruomenės rūpestis. Rūpinantis psichosocialine aukštųjų mokyklų
aplinka galima reikšmingai prisidėti gerinant studentų akademinius pasiekimus ir sveikatos rodiklius.
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THE PSYCHOSOCIAL LEARNING ENVIRONMENT
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS:
LITERATURE REVIEW
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Summary
The learning environment has a direct impact on the development of students ’advanced thinking skills, psychological wellbeing and learning. The psychosocial environment contributes to
learning effectiveness. This environment consists of the environment of the high school, the interaction of the student, teachers and
classmates and teaching materials. Psychosocial factors are very
important in predicting students’ academic success. Academic and
social demands can also cause emotional tension. It is important to
assess the psychosocial factors experienced by students that affect
their psychological well-being and health. Thus, the authors of this
article aimed to review, based on scientific sources, the psychosocial factors that high school students face and that may affect their
academic achievement, health, and well-being.
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