
Kaip tinkamai taikyti drausminimo priemones? 

1. Drausminimo priemonė (bausmė) turi būti teisinga 

Drausminimas negali priklausyti nuo tėvų nuotaikos. Būdami geros nuotaikos, pailsėję 

ar po gero įvykio žmonės linkę greičiau atleisti kitiems, nusileisti, eiti į kompromisus. Tačiau kai 

mama grįžta labai pavargusi iš darbo, sukritikuota, patyrusi nesėkmę ar tiesiog dirbusi labai 

intensyviai, bet koks netinkamas vaiko poelgis gali išprovokuoti labai stiprią reakciją. Tokiu metu 

mama gali nubausti vaiką per stipriai, kai bausmės dydis nėra proporcingas vaiko poelgiui. 

2. Drausminimo priemonė neturi žeminti vaiko 

Drausminant vaiką, negalima žeminti jo asmenybės, skaudinti jį, nes drausminimo 

tikslas yra pakoreguoti elgesį. Žeminamas vaikas jau nebesupranta, už ką yra baudžiamas. 

Įsiskaudinęs jis tikrai nebus motyvuotas keisti savo elgesį ir klausyti suaugusiojo. 

3. Drausminant reikia vengti išsakyti blogas prognozes 

„Jeigu tu taip elgiesi dabar, tai koks tu būsi po kelių metų? Kas iš tavęs išaugs? 

Pamatysi, mokykloje tavęs niekas nežiūrės, tu neturėsi draugų.“ Tokiomis ir panašiomis prognozėmis 

vaikas yra baudžiamas ne už tai, ką jis padarė netinkamo dabar, o už ateities nuodėmes. Kurdami ir 

įsivaizduodami blogus ateities scenarijus, tėvai sustiprina savo baimes ir nerimą, todėl yra linkę vaiką 

nubausti stipriau nei būtina. 

4. Apsispręskite, ko norite pasiekti 

Koks šios drausminimo priemonės tikslas? Kad pasikeistų vaiko elgesys, kad visada 

būtų paklusnus, kad gražiai kalbėtų... Dažnai tėvams pasitaiko bausti vaikus iš emocinio protrūkio. 

Toks drausminimas nėra nukreiptas į problemos sprendimą, blogo elgesio pašalinimą. O tėvų 

užduotis – padėti vaikui tapti geresniu. Bausmė, drausminimas turėtų būti pagalbinė priemonė 

siekiant šio tikslo. 

5. Negalima bausti emocine prievarta 

Jeigu vaikui jau taikomos kažkokios sankcijos: atidėtas jo norimo daikto pirkimas, 

uždrausta žiūrėti filmukus, žaisti kompiuterinius žaidimus, eiti į kokį nors renginį, apriboti jo 

kišenpinigiai, nebereikia prie viso to dar užversti vaiką emociniais priekaištais. Labai dažnai 

pasitaiko, kad baudžiamas vaikas turi nuolat klausytis priekaištų dėl to paties poelgio. Tokiu būdu jis 

sutelkia dėmesį į savo nuoskaudą, pažeminimą ir visiškai pamiršta, kad yra nubaustas dėl tam tikro 

poelgio. Užtenka vieną kartą pasakyti, koks jos poelgis buvo netinkamas, kokia drausminimo 

priemonė bus jam skirta ir tuo pačiu priminti, kad yra mylimas taip pat kaip visada, ir iš jo laukiama 

priimtino elgesio. 

6. Drausminimo priemonė negali būti fizinė 

Jeigu tėvai tyčiojasi iš mažo berniuko, paaugęs jis ims tyčiotis ir skriausti  kitus: muštis 

su bendraamžiais, tyčiotis iš mokytojų, konfliktuoti savo naujoje šeimoje arba grubiai elgsis su savo 

tėvais. Tuo tarpu fiziškai bausta mergaitė tapusi moterimi tyčiosis pati iš savęs: gali kentėti nuo labai 

žemos savivertės, netikėti, kad yra  verta gerų dalykų, be to mušimas gali tapti jai normaliu dalyku. 

Tikėtina, kad savo šeimoje ir gyvenime nebus pajėgi pastovėti už save, leisdama savo partneriui ir 

toliau ją bausti fiziškai. Mušami vaikai nebegali visiškai pasitikėti savo tėvais, artimai ir 

nuoširdžiai su jais bendrauti, apskritai jų socialinis gyvenimas gali būti apsunkintas. 



Kalbant apie mušimą, tai nebūtinai yra tiesioginiai smūgiai. Kai suaugęs žmogus, 

būdamas supykęs, įsiutęs, susierzinęs čiumpa vaiką, papurto, trukteli už rankos ar peties, vaiko 

kūnelis tai įsimena kaip tiesioginę fizinę prievartą jo atžvilgiu: kūnas įsitempia, susitraukia raumenys. 

Ir jeigu tai yra sisteminis elgesys, žmogus augdamas tampa susitraukusiu fiziškai, tarsi nuolat 

bandydamas išvengti smūgio. Tėvai neturėtų sau meluoti, kad purto vaiką paskutinį kartą. Būtina 

dirbti su savimi, stebėti savo elgesį, savijautą ir tik pajutus pirmuosius ženklus, kad kyla pyktis, 

atsitraukti ir nurimti prieš taikant kitokią drausminimo priemonę vaikui. 

7. Tėvai turi būti pasiruošę bendradarbiavimui 

Nepaisant to, koks buvo vaiko poelgis, tėvai turi būti pasiruošę išklausyti netinkamo 

elgesio priežastis ir seką, aptarti, kas galėtų padėti  vaikui pakeisti savo elgesį. Tėvai turi atsisakyti 

baudžiamosios funkcijos ir pereiti prie padėjėjo, patarėjo vaidmens. Taip vaikas bus skatinamas 

pasitarti su tėvais prieš padarydamas ką nors nepriimtino.    

8. Būtina laikytis nuoseklumo 

Vaikai yra puikūs psichologai ir geba išnaudoti tėvų silpnybes. Iki 4-5 metų amžiaus 

vaikų elgesys visada yra grindžiamas emocine būsena. Vyresni vaikai jau gali naudoti tam tikrus 

elgesio modelius, pavyzdžiui: atbėga ir užverčia atsiprašymų lavina, kad išvengtų pasekmių. 

Tokiomis akimirkomis tėvai būna nuginkluoti ir labiau linkę prasižengimą praleisti pro pirštus. 

Atsiprašymas nereiškia, kad vaikas gali išvengti natūralių savo elgesio pasekmių. Svarbu kalbėti 

atsakingai ir laikytis nuoseklumo taikant drausminimą, bausmes: jeigu emocinio protrūkio metu buvo 

skirtas koks nors apribojimas, net praėjus pykčio priepuoliui jis turi būti įvykdytas. Jei vaikas nuolat 

girdi grasinimus, tačiau jie niekuomet nėra įvykdomi, susiformuoja tikėjimas, kad jam viskas galima 

ir jis yra nebaudžiamas. Kuomet tėvai atsitokėję supranta, kad bausmė yra per griežta, galima ją 

sušvelninti ar sutrumpinti, tačiau būtina ją pritaikyti. 
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