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Vaikus

AUKLĖKIME

Nuotrauka iš asmeninio albumo

teisingai!
V

isi tėvai anksčiau ar vėliau susiduria su
klausimu, kaip auklėti vaiką, kad užaugtų laimingas, savarankiškas, atsakingas ir savimi pasitikintis žmogus. Į šį ir kitus tėvelių
dažniausiai užduodamus klausimus atsako
psichologė Agnė Lingertaitienė.

Kodėl vieni vaikai paklusnūs, o su kitais susikalbėti būna sunku?
Tėveliai, augindami ne vieną vaiką, sutiks, kad
vaikai labai skirtingi. Vieni klauso mūsų liepimų ir su jais tarsi nebūna sunkumų, kitiems
reikia griežčiau pasakyti, dažnai net pakartoti reikalavimą. Labai svarbu suprasti, kad nė
vienas vaikas nepradeda dienos galvodamas,
kaip sugadinti tėveliams dieną ir išmušti juos
iš pusiausvyros. Kiekvienas vaiko poelgis turi
savas priežastis, kurios būna situacinės, lemiamos vaiko raidos arba psichologinės.
Kokio amžiaus vaikas yra užtektinai
suaugęs, kad suprastų, koks jo elgesys
netinkamas ir kad reikia klausyti tėvų?
Kūdikystė yra metas, kada vaikas kuria pasitikėjimo aplinkiniais sąsajas. Mama, tinkamai ir
laiku reaguodama į vaiko elgesį, sukuria sąlygas saugiam prieraišumui, pasitikėjimui. 2–3
gyvenimo metais vaikas pradeda siekti autonomijos, nori viską išbandyti, savarankiškai
pasirinkti, pats įgyvendinti savo sumanymus.
Tai metas, kai tėvai turi leisti vaikui bandyti,
suteikti pagalbą ir drauge mokyti, koks elgesys yra tinkamas, koks saugus, o koks ne. Jeigu tėvai auklėja nuosekliai, jų taisyklės aiškios,
vaikas greitai supranta, kaip elgtis yra gerai.
Normalu, kad vaikas išbando ribas, vis tikrina tėvų reakciją.
Kodėl vaikas neklauso?
Vaikai neklauso dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia priežastys gali būti situacinės: vaikas
alkanas, ištroškęs, jam nuobodu, jis serga, yra
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Praradę kantrybę ir
norėdami kuo greičiau pasiekti, kad vaikas tinkamai pasielgtų,
ima nurodinėti, gąsdina, moralizuoja, rėkia,
net pliaukšteli.
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pervargęs po darželio ar dienos įvykių.
Kitas priežastis gali lemti vaiko raida. Neklusnumą skatina įgimtos savybės, tokios
kaip temperamentas, arba biologinės kilmės
sutrikimas, pvz., hiperaktyvumas. Gali būti amžiaus tarpsnių ypatumų: savojo „aš“ ieškojimas, tyrinėjimo poreikis, nepriklausomybės siekis.
Psichologinės neklusnumo priežastys yra dėmesio siekis, noras būti savarankiškam ir nepriklausomam (gal todėl vaikas priešinasi,
kovoja), menkavertiškumo jausmas (vaikas
net neįsitraukia į veiklą, nes bijo, kad nepasiseks), kerštavimas, stiprios emocijos (įsiutęs
sulaužo žaislą).
Kiekvienas vaikas yra individualus, labai skirtingos ir situacijos. Suprasdami vaiko elgesio priežastis tėvai lengviau randa išeitį tiek iš
paprastos, kasdienės, tiek iš sudėtingos situacijos. Svarbu, kad tėvai domėtųsi vaiko raida, suprastų, koks elgesys būdingas kiekviename raidos etape, ieškotų informacijos. Kuo
mažesnis vaikas, tuo dažniau pasitaiko situacinių vaiko neklausymo priežasčių. Jas reikėtų pasistengti kuo greičiau pašalinti. Alkaną
pamaitinti, nuobodžiaujančiam parūpinti veiklos, sudirgusiam sumažinti dirgiklių, pavargusį apkabinti ir nuraminti.
Ar vienodai auklėjami berniukai ir
mergaitės?
Auklėdami vaikučius neturėtume jų skirstyti pagal lytį – berniukas, mergaitė. Vaikystėje
tiek mergaitės, tiek berniukai auklėjami vienodai. Juk negali pasakyti, kad tik vieniems reikia

švelnumo, meilės, rūpesčio ar globos. Nesvarbu,
ar berniukas, ar mergaitė, vaikai yra labai skirtingi. Vieni susijaudina, kai jiems yra įsakmiau,
griežčiau pasakoma, kitiems tai visai nerūpi.
Vieniems užtenka vieno pasakymo, kiti tarsi
visai negirdi tėvų ir reikia kartoti keletą kartų.
Kaip auklėti darželinio amžiaus vaikus, kaip – vyresnius?
Auklėjimo būdai skiriasi mažai, tačiau jie turėtų būti pritaikyti pagal vaiko amžių, kad jam
reikalavimai būtų suprantami ir aiškūs. Mažyliams jie turėtų būti žaismingesni, patraukiantys dėmesį. Ir mažiems, ir didesniems vaikams
galime taikyti pagyrimą, paskatinimą, parodyti pavyzdį, aptarti netinkamo elgesio pasekmes. Jokio amžiaus vaikų neverta gąsdinti,
moralizuoti, papirkinėti, rėkti, mušti ar kitaip
skriausti. Vyresnius vaikus labiau veiks pokalbis, kartu galima susitarti, kokia pasekmė gali laukti, jei paauglys nesilaikys susitarimo.
Kaip vaikus veikia griežtas auklėjimas?
Pirmiausia reikėtų apibrėžti, kas yra „griežtas auklėjimas“. Vaikai turėtų būti auklėjami
nuosekliai, su meile ir pagarba. Griežtas auklėjimas literatūroje apibūdinamas kaip „autoritarinis auklėjimo stilius“. Vaikai turi laikytis
griežtų taisyklių, kurias nustato tėvai. Vaikui
nepanorus besąlygiškai laikytis šių taisyklių,
dažnai skiriamos bausmės. Autoritariniai tėvai nesugeba pagrįsti šių taisyklių. Jei prašoma paaiškinti, tėvai gali tiesiog atsakyti: „Nes
aš taip pasakiau“; „Todėl, kad esu tavo mama.“

Tokie tėvai kelia gana aukštus reikalavimus,
bet negeba tinkamai reaguoti į vaiko elgesį.
Atlikti tyrimai rodo, kad autoritariniai tėvai
rodo atžalai mažai šilumos, prižiūri kiekvieną
žingsnį. Jie griežti, ribojantys ir baudžiantys.
Tėvai nediskutuoja su savo vaikais apie nustatytas šeimos taisykles, tik reikalauja, kad būtų vykdomi jų nurodymai. Dėl tokio auklėjimo paaugęs vaikas gali tapti maištingas arba
pernelyg nuolankus. Tie, kurie maištauja, gali
agresyviai elgtis, o nuolankesni ilgai lieka priklausomi nuo tėvų, negeba prisiimti atsakomybės, paklūsta kitų nurodymams.
Ar teisingai elgiasi tėvai, galvodami,
kad viską leisdami savo atžalai išugdys savarankišką ir atsakingą žmogų?
Dažnai tokie tėvai su vaiku bendrauja šiltai,
yra atlaidūs. Jie įsitikinę, kad meilę gali įrodyti tenkindami vaiko norus, o patys reikalavimų jam nekelia. Viską leidžiantys tėvai dažnai sako: „Tu gali pasilikti iki vėlaus vakaro,
jei tik to nori“; „Tau nereikia daryti to, kas tau
nepatinka.“ Viską leidžiantys tėvai vengia sakyti vaikui „ne“, kad jo nenuviltų. Vaikui jie
yra labiau draugai, o ne auklėtojai. Tokio auklėjimo pasekmė – vaikai nežino aiškių elgesio
ribų ir taisyklių, mano, kad už padarytus prasižengimus nebus sunkių pasekmių. Mokslininkų nustatyta, kad paaugusiems vaikams
gali būti sunku valdytis, egocentriškumas gali trukdyti tinkamai vystytis santykiams su
bendraamžiais.
Vaikui viską leisti ir nieko neleisti yra du kraštutinumai. Tėvai turėtų šiltai bendradarbiau-

ti su vaiku, skatinti jį būti nepriklausomą, bet
tuo pačiu atsakingą už savo veiksmus. Tėvai
turėtų ne tik nurodinėti vaikui, bet ir gebėti
drauge pramogauti, juokauti, klausytis vaiko
ir atsižvelgti į jo požiūrį kurdami ir taikydami taisykles. Vaikai turi jausti, kad tėvai juos
vertina, jų nuomonė yra svarbi. Tokie vaikai
auga labiau socialiai kompetentingi, atsakingi ir savarankiški.
Ar teisingai elgiasi tėvai, nustatydami taisyklę: „Jei susitvarkysi kambarį – eisi į lauką“?
Teigiamai suformuluota sąlyga yra tinkama.
Jei vaikas mažesnis, galime reikalavimą labiau detalizuoti (pvz.: „Susidėk žaislus į lentyną, drabužius sulankstyk ir sudėk į spintą, stalą nuvalyk šluoste.“). Reikėtų vengti
negatyvių sąlygų, gąsdinimo („Jei nesusitvarkysi – niekur neisi“; „Jei nesaugosi žaislų, daugiau niekada nieko nepirksiu“). Jei
iš vaiko viską atimame, jam viską uždraudžiame, dažniausiai jis tik dar blogiau elgiasi, tampa priešiškas. Norimo rezultato
nepasiekiame, o gąsdinti daugiau nėra kuo.
Kokias taisykles vaikams reikėtų nustatyti?
Taisyklės priklauso nuo šeimos susitarimo.
Vienuose namuose yra taisyklė, kad negalima bėgioti, kituose – kad negalima muštis,
rėkti, šokinėti ant lovos arba prieš valgį būtina plautis rankas. Taisyklės turėtų galioti ne
tik vaikams, bet ir tėvams. Taisyklių neturėtų būti daug, jos vaikams turėtų būti supran-

tamos. Galima jas kartu su vaikais užrašyti ir
pakabinti namuose, jei vaikai dar maži, jie gali
nupiešti, ką susitariate. Dalyvaudami kuriant
taisykles vaikai mieliau jų laikysis.
Kaip elgtis tėvams, jei vaikas neklauso nei gražiuoju, nei piktuoju?
Kai vaikas neklauso nei gražiuoju, nei piktuoju, dažnai tėvai patys išgyvena neigiamus
jausmus – pyktį, įniršį, bejėgiškumą. Praradę
kantrybę ir norėdami kuo greičiau pasiekti,
kad vaikas tinkamai pasielgtų, ima nurodinėti, gąsdina, moralizuoja, rėkia, net pliaukšteli.
Tokioje situacijoje reikėtų pagalvoti, kokios
priežastys lemia vaiko neklusnumą. Galbūt
vaikas pavargęs, supykęs, siekia dėmesio, nerimauja. Pagalvokime, kaip mes jam galime
padėti. Jeigu vis dėlto situacija nesikeičia, galima pasakyti vaikui, kokios bus jo elgesio pasekmės. Pavyzdžiui, vaikas smėlio dėžėje barsto smėlį kitam vaikui. Perspėkime, kad taip
elgtis negalima ir, jei jis toliau barstys smėlį,
turėsite išeiti iš smėlio dėžės ir šiandien statyti
pilių jis daugiau negalės. Jei vaiko elgesys nesikeičia, reikia paimti jį už rankos ir išsivesti.
Nereikėtų ilgiau grasinti, derėtis ar diskutuoti. Ilgainiui vaikas supras, kad jis yra atsakingas už savo elgesį. Jis turi pasirinkimą – arba
elgtis tinkamai, arba jo netinkamas elgesys
sulauks pasekmių.
Kokias pagrindines klaidas daro tėvai,
auklėdami savo vaikus?
Tėveliai, auklėdami savo vaiką, linki jam tik
gero, nori, kad jis užaugtų sveikas, sumanus,
PRIE KAVOS pataria mamai ir vaikui 2014/2
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elgiasi netinkamai, verta pasinaudoti pasekmės
metodu, t. y. paaiškinti, kokia
bus pasekmė, jei vaikas toliau bėgios ar
grius ant grindų, norėdamas kokio nors daikto: „Mes turėsime iš čia išeiti, jei tu nenustosi
rėkti.“ Jeigu vaiko elgesys nesitaiso, tėvai, nekreipdami dėmesio į aplinkinių žvilgsnius ir
komentarus, turi paimti vaiką už rankos ir palikę pirkinius išeiti. Nustatyti elgesio pasekmę
reikia tokią, kurią tikrai bus galima įvykdyti.
Jeigu bus neįmanoma išeiti, tai nereikėtų to ir
sakyti, nes vaikas išmoks nebegirdėti, žinodamas, kad tai tik gąsdinimas.

pasitikintis savimi, sąžiningas, laimingas, gebantis mylėti. Idealių tėvų nėra, kaip ir idealių vaikų. Mūsų elgesiui daro įtaką nuovargis, ilgos darbo valandos, laisvo laiko stygius,
finansiniai rūpesčiai, konfliktai, kantrybės
trūkumas. Dėl to auklėdami darome klaidų. Dažna klaida, kad tėvai nėra nuoseklūs –
vieną kartą vaikui leidžia ką nors daryti, kitąkart draudžia. Klaidinga yra viską vaikui
leisti arba, atvirkščiai, auklėti per griežtai,
daug ką drausti.
Kaip neklaužadas veikia mėgstamos
veiklos draudimas, užsiėmimų laiko
ribojimas?
Labai svarbu, kad vaiko mėgstamos veiklos
draudimas ar pramogų atėmimas netaptų auklėjimo priemone. Supraskime, tai kelia vaiko
nepasitenkinimą, pyktį ar net norą keršyti tėvams. Geriau skatinti, motyvuoti vaikus elgtis
tinkamai, pvz., užuot sakę vaikui: „Jei ir toliau
verksi, tai niekur po darželio neisim ir tikrai
nepirksim naujo žaislo“, – geriau skatinkime:
„Žinau, tau liūdna, kad turi pasilikti darželyje, tačiau baigiantis dienai aš apžiūrėsiu tavo pieštus piešinukus, tada mes eisime pasivaikščioti, pasisupti.“
Kaip jaučiasi mušamas vaikas? Ar tokios bausmės veiksmingos?
Žmonės, pateisinantys fizines bausmes, tvirtina, kad tie, kas vaikystėje buvo auklėjami
pliaukštelėjimais, išauga gerais, drausmingais žmonėmis. Viskas neva daroma vaiko labui – kad vaikas būtų geras, laikytųsi taisyklių, sugebėtų gerbti tėvus. Tačiau pabandykime įsivaizduoti, kad mes, suaugusieji, ko nors
neišgirstame, nepadarome arba padarome neteisingai, o mums už tai yra pliaukštelėjama.
Kaip jaustumėmės mes? Lygiai taip pat jaučia-
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si ir mušamas vaikas. Jis jaučia pyktį, nusivylimą, liūdesį, nuoskaudą, bejėgiškumą, pažeminimą, atsiranda noras priešintis ir keršyti.
Smurtas kenkia vaiko ir tėvų ryšiui, vaikui jis
nebeatrodo saugus ir grįstas abipuse pagarba
bei pasitikėjimu. Vaikai tėvų ima bijoti, o ne
juos gerbti. Mušamas vaikas supranta, kad nesutarimus galima spręsti smurtu, kad teisus yra
tas, kuris fiziškai stipresnis. Iškilus konfliktui
darželyje, vaikas muš silpnesnius, bandydamas
pasirodyti galingas. Kitas variantas – mušamas vaikas gali nepasitikėti savimi, augti nuolankus ir pasiduodantis kitų valiai, negebantis
apginti savo poreikių ir įsitikinimų.
Kaip tinkamai sudrausminti vaiką, kuris netinkamai elgiasi viešoje vietoje?
Daugeliui tėvelių kyla rūpesčių, kai vaikas
netinkamai elgiasi viešoje vietoje. Reikia suprasti, kad vaikai yra jautrūs stimulų pertekliui. Susibūrimuose, šventėse jie pavargsta,
tampa dirglesni, jautresni, piktesni. Nereikėtų dėl to pykti, jų barti. Jeigu nėra galimybės
išeiti, reikėtų pasistengti vaikui surasti veiklos, galima sugalvoti žaidimą – ką nors surasti, suskaičiuoti ir pan. Ypač dažnai vaikai
netinkamai elgiasi parduotuvėje. Vaikas visko nori, ima, liečia, bėgioja, negaudamas norimo žaislo pyksta, griūva ant grindų, verkia.
Norėdami suprasti vaiko savijautą, pabandykime nuėję į parduotuvę atsitūpti, pamatyti
vaiko regimą plotą. Vaikams tai – stebuklingas pasaulis, kuriame visko tiek daug, o mama eina ir deda viską į krepšį. Vaikui sunku suprasti, kodėl mamai galima viską pirkti, o jam – ne.
Jeigu dažnai nepavyksta išvengti konfliktų su
vaiku, galbūt nereikėtų jo vestis į parduotuvę. Kita išeitis gali būti su vaiku iš anksto susitarti, kad jis galės išsirinkti vieną daiktą sau.

Jei tėvai, auklėdami vaiką, praranda
kantrybę, pratrūksta ir dėl to jaučiasi
blogai, ką turėtų sakyti ir aiškinti vaikui – atsiprašyti, nutylėti?
Augindami vaikus tėveliai patys patiria ne
tik džiugius jausmus, bet ir pyktį, bejėgiškumą, susierzinimą. Būna situacijų, kai šie
jausmai nevaldomai išliejami – vaikas aprėkiamas, gąsdinamas, jam net pliaukštelima. Reikėtų vaiko atsiprašyti, jeigu su juo
pasielgta netinkamai. Suaugusiojo pareiga
yra atkurti darnius santykius su vaiku. Labai svarbu, kad tėvai gebėtų patys atpažinti ir įvardyti, kokius jausmus patiria. Tada
bus išvengiama situacijų, kuriose nukentės
vaikas, be to, vaikus mokysime atpažinti ir
įveikti neigiamus jausmus.

Kaip elgtis su maištaujančiu vaiku?
Nuotrauka iš asmeninio albumo

Kol tėvai renkasi produktus,

vaikui darosi nuobodu. LaTėvai turėtų ne tik
vaikui nurodinėti, bet ir bai gerai yra įtraukti vaiką į procesą, kad jam
gebėti drauge pramonekiltų noras dūkti ar
gauti, juokauti, klausytis
aikštytis. Kartu galima rinkti gražiausius
vaiko ir atsižvelgti į jo
obuolius, geltoniaupožiūrį kurdami ir taisius bananus ir pan.
kydami taisykles.
Jeigu vis dėlto vaikas

Valdas Jankauskas,
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
direktorius
Tėvai, norintys išvengti vaikų „ožiukų“, atsikalbinėjimų ar maišto, turėtų aiškiai nustatyti ribas, kurių atžaloms privalu laikytis
nuo pat mažumės. Teks susitaikyti su tuo,
kad šias ribas nuolat bus bandoma apeiti –
deramasi dėl išlygų ar nuolaidų, teisinamasi
nepalankiomis aplinkybėmis ar iškilusiomis
neįveikiamomis kliūtimis, ir tai daroma gana įžūliai. Vaikas vis bandys situaciją pakeisti savo naudai, kol jo tvirtai nesustabdysi.
Ribos būtinos, nes vaikas šiaušiasi dažniausiai būtent tada, kai nėra aiškių taisyklių.

Nustatyti ribas reikėtų jau ankstyvoje vaikystėje – tai nuoseklus, ilgalaikis ir atsakingas
procesas, kurio turi laikytis ir kurį kuria abi
pusės – vaikas ir tėvai. Vaikui augant ir prisiimant didesnę atsakomybę, ribos plečiasi, vaikas įgauna daugiau laisvių.
Ribos, kurios nustatomos vienašališkai ir impulsyviai („Kaip pasakiau – taip ir bus“) arba nevieningai abiejų tėvų, pasmerktos žlugti. Drauge žlugs ir tėvų autoritetas.
Dėmesio: paauglystė! Tai ypač sudėtingas
ir maištingas laikotarpis, kai vaikams reikia
skirti ypač daug dėmesio – juos neįkyriai stebėti, kalbėtis ir tartis, tačiau pačių tėvų įtaka
smarkiai sumažėja. Didžiausiais autoritetais
paaugliams tampa draugai. Tėvams vertėtų
žinoti, kad vaiko draugų negalima atstumti.
Juk draugai – jo pasaulio dalis, pats vaikas
tuomet irgi jaučiasi atstumtas. Galbūt vaiko pasaulis mums atrodo mažas, palyginti su
mūsų pačių, tačiau vaiko akimis viskas atrodo kaip tik atvirkščiai.
Tėvų pareiga rasti bendrą kalbą su vaikais. Suaugusieji turi eiti pas vaikus ir kalbėtis, vadovaudamiesi ne savo, o vaiko interesais, ir priimti juos tokius, kokie yra.

Jei norite vaikiškų „ožiukų“ ar paaugliško
maišto energiją nukreipti teigiama linkme –
paskatinkite juos sportuoti. Įsitraukę į profesionalių ugdytojų vedamas drąsos ir ištvermės
reikalaujančias sporto veiklas – šuolius į vandenį ar povandeninį plaukimą, fechtavimą ar Rytų kovos menus, vaikai ne tik išeikvos energijos perteklių bei fiziškai sustiprės, bet ir bendraus su panašių interesų draugais, o jų tobulėjimą prižiūrės autoritetingi jaunimo vadovai.

Kaip keičiasi auklėjimo taisyklės?
Bėgant metams keičiasi daugelis dalykų. Natūralu, kad turi keistis ir auklėjimas. Anksčiau
buvo reikalaujama paklusti autoritetams, būti
nuolankiam, nesiginčijant priimti taisykles ir
normas. Dabar gerbiamas kiekvieno žmogaus
individualumas, jau darželyje vaikai skatinami diskutuoti, sakyti savo nuomonę, mintis.
Vaikai mokomi pasitikėti savimi, būti savarankiški, tolerantiški. Dabartiniai auklėjimo
būdai yra demokratiškesni, pozityvesni. Dauguma tėvelių noriai ir drąsiai kreipiasi į darželio, mokyklos psichologus, pasitaria dėl iškylančių neaiškumų. Smagu, kad vis daugiau
tėvelių domisi vaikų auklėjimo metodais, lanko tėvystės įgūdžių lavinimo mokymus, dalijasi savo patirtimi su kitais tėvais, sužino naujų, pozityvesnių auklėjimo būdų, kurie skatina bendradarbiauti su vaiku, ugdyti vaiko
atsakomybę už savo elgesį.
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