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Skaitant šią knygą susidaro įspūdis, jog tai, ką Adleris žinojo kaip ir apie ką pirmasis rašė prieš 40 
metų, šiandien nepasikeitė ir tebėra aktualu, netgi jei auklėtojai, tėvai ir mokytojai vis dar per mažai 
skiria tam dėmesio. Adleris žymiai aplenkė savo laikmetį.

Jis mums atskleidė, jog netinkamo, klaidingo elgesio, silpnų protinių gebėjimų vaikus visiškai 
galima suprasti, jei tampa aiškus jų elgesio tikslas ir savita logika. Neturint šių žinių didelė dalis 
auklėjimo pastangų tampa betikslės ir užuot padėjusios veda į nesėkmę. Šioje knygoje Adleris 
aprašo kai kuriuos pagrindinius vaikų auklėjimo principus. Ypač reikšmingas yra vaiko bendrumo 
jausmo vystymasis. Adlerio nuomone bendrumo jausmą galima laikyti normalaus vaiko vystymosi 
barometru. Šiuo principu paremta Adlerio pedagoginė technika. Jei vaikui ima mokykloje nesisekti, 
jis jau pradeda prarasti pasitikėjimą savimi ir ima ieškoti kelio, kuris jo įsitikinimu gali jam padėti 
kuo greičiau patirti psichologinę sėkmę, tuo tarpu reikšmingumo ir pranašumo jis siekia 
neprotingomis priemonėmis. Adleris teigė, jog vaikų auklėjimas iš viso įmanomas tik tuo atveju, jei 
vaikai su viltimi ir džiaugsmingai žiūri į ateitį. Adleris drąsiai teigė, jog beviltiškų vaikų nėra, nes 
tik tas gali daryti vaikui gerą įtaką, kuris pripažįsta jo stipriąsias puses ir (su)gebėjimus net ir 
tokiose situacijose, kuriose vaikas sutrinka ir pasimeta. Suaugusieji įvairiausiais būdais išreiškia 
savo nepasitikėjimą vaiku. Taip jie užmuša jo bendrumo jausmą. Tie patys veiksniai, kuriuos 
Adleris pavadino žalojančiais, egzistuoja ir šiandien, pvz., pesimistiškų lūkesčių poveikis, blogų 
pažymių, konkurencinės kovos tarp klasių pasekmės, kai mažuma triumfuoja daugumos sąskaita.

Nors Adleris daug padėjo tėvams, kad jie galėtų geriau suprasti savo vaikus, svarbiausiu veiksniu 
auklėjant naująją katrą jis laikė mokyklą. Jo primygtinai akcentuotas mokyklos reikšmingumas 
labai oponuoja šiandieniniams praktikams. Mes nemėgstame pripažinti, jog mūsų mokytojai ir 
mūsų mokyklos neįvykdo užduoties kiekvieną vaiką išmokyti skaityti ir rašyti, o į didėjantį skaičių 
tų vaikų, kurie neįgyja šių fundamentalių įgūdžių, žiūrima ne kaip į tos neveiksmingos mokyklos 
sistemos aukas, bet kaip į tokių jėgų aukas, kurios yra kažkur anapus mokytojo veiklos sferos. 
Pirmiausia mokytojas suverčia atsakomybę tėvams, po to kaltina kenksmingą aplinkos įtaką.

Mums šiandien žinoma, kad mokytojas gali ištaisyti tas ugdymo blogybes, kurias vaikas patyrė savo 
šeimoje ir bendruomenėje, visų pirma remdamasis savo turimomis galimybėmis bei gebėjimu dirbti 
grupėje ir tuo metu daryti įtaką mokinių mintims ir vertybinėms nuostatoms.

Adleris buvo giliai įsitikinęs, kad mes neturime laukti idealios mokyklos, kad  ištaisytume 
ankstyvojo ugdymo trūkumus. Kokio lygio atsakomybę turėtų prisiimti mokykla ir tėvai, darydami 
įtaką vaikams? Čia Adleris pateikė jau tapusį klasikiniu teiginį: “Rytdienos vaikų ugdymo viltis – 
pirmiausia mokyklų ir mokytojų pasikeitimas, tuo pat metu neatmetant ir tėvų bendradarbiavimo.” 
Mokytojas turėtų sveikinti tėvų bendradarbiavimą ir jį skatinti, tačiau jis negali tapti nuo jo 
priklausomas.

“Kultūrinė deprivacija” yra dar viena mokytojo bejėgiškumo priežastis. Pagaliau nuolat plūstančių 
“mokslinių tyrimų” srautas suteikia mokytojams alibi. Tokiu būdu vaikų ugdymo nesėkmių 



kaltininkais tampa žemas IQ, sulėtintas berniukų vystymasis arba (neseniai) disleksija, vargu ar 
realiai egzistuojantys smegenų pažeidimai, cerebrinės disfunkcijos  ir suvokimo sutrikimai. Adleris 
pripažino protinių gebėjimų testo apgaulingumą, tačiau jo laikais visos kitos atsiprašymo dėl galimų 
mokymo nesėkmių priežastys buvo dar neatrastos.

Adleris darė prielaidas, o jo mokiniai, visų pirma Vienos būrelis, Adleriškų eksperimentinių 
mokyklų organizatorius, patvirtino, jog mokykla, jeigu ji eina teisinga kryptimi, gali kompensuoti 
netinkamą ugdymą bei jo trūkumus. “Ideali mokykla turėtų būti ne tik tokia vieta, kur perteikiamos 
žinios iš knygų, bet vieta, kur mokoma žinojimo ir meno gyventi.” Šiuolaikiniai mūsų praktikai 
apriboja tėvų bendradarbiavimą. Tėvai padaromi atsakingais už savo vaiko klaidas ir silpnybes, 
jiems priekaištaujama dėl aplaidumo ir priešiškumo ir tarytum nusikaltėliams jiems yra įteigiamas 
kaltės jausmas. Mokytojams tapo įprastu dalyku tėvams siųsti “meilės laiškus”, kai vaikui nesiseka 
ar jis trukdo pamoką. Kodėl jie siunčia šiuos raštelius? Paprastai jie tvirtina, kad tėvai norėtų tai 
sužinoti. Ar mokytojai visuomet daro tai, ko tėvai norėtų? Žinoma, kad ne! Kitas atsiprašymas yra 
toks: tėvai tai turėtų žinoti. Tiesą sakant, kodėl? Tuo atveju, jei tėvų įtaka vaikui buvo gera, jis 
tikriausiai nepatirs sunkumų. Ir ar mokytojas iš tiesų tikisi, kad tėvai gali ką nors padaryti, kad 
klaidoms, silpnybėms ir klaidingam elgesiui užkirstų kelią? Po kruopštaus tyrimo paaiškėja,  kodėl 
mokytojai siuntinėja tokius laiškus. Per tą vaiką savo klasėje jie jaučiasi patyrę tokią nesėkmę, kad 
jie norėtų jam už tai namie kokį kartą “gerai įkrėsti”.

Būdamas susidomėjęs mokykla, Adleris vienoje mokykloje suorganizavo savo pirmuosius 
psichologinio lavinimosi kursus mokytojams ir visai draugijai pristatė problemiškas istorijas. Vėliau 
jis pritaikė savo metodą,  pagrįstą asmenybės keitimusi grupės įtakoje, bendruomenei ir įsteigė 
konsultacijas tėvams auklėjimo klausimais, kuriose galėjo aktyviai dalyvauti ir mokytojai. Adleris 
nusprendė, jog tėvams, kuriems nesiseka teisingai auklėti savo vaikų, reikia mokymo, o ne 
terapijos. Turintys tokių žinių, gali tėvams padėti. Mokytojai gauna profesinį išsilavinimą ir gali 
taikyti metodus, kurie yra veiksmingi demokratiškoje aplinkoje. Tėvai tuo metu priima tą 
supratimą, kuris yra jiems perteikiamas, supratimą, kuris daugiau nebesiūlo gatavo sprendimo. 
Adleris užbaigia savo knygą penkiomis istorijomis. Šie pavyzdžiai turi ne tik svarbios informacijos, 
bet yra ir labai reikšmingi tuo, jog Adleris čia pateikia techniką, kuri nuostabiai tinka ugdant tėvų ir 
mokytojų psichologinį supratimą. Jis priima kiekvieną požiūrį ir bando interpretuoti jo reikšmę. 
Šiuo būdu jis įveda spėjimą kaip rimtą mokslinį tyrimo metodą. Jis kalbėjo apie tai, jog būtina 
“daryti spėjimus teisinga kryptimi.” Tuo laiku toks elgesys teoretizuotai ir mokslinei visuomenei 
buvo nepriimtinas. Jam, kaip ir mums, jo mokiniams, buvo nuolat priekaištaujama dėl pernelyg 
didelio paprastumo, skubotų išvadų. Tiesa, mes tai darėme, tačiau vedami gerų paskatų. Šiandien 
spėjimas, už kurio stovi drąsi idėja, laikomas ne tik teisingu, bet dar daugiau - esminiu mokslinės 
pažangos veiksniu. Scholastinio (priklausančio nuo atsitiktinumo) proceso metu iškeliama hipotezė 
ir bandoma ją patvirtinti. Pagal mažiausių sąnaudų dėsnį tikimybė, jog aiškinimas yra teisingas, yra 
tuo didesnė, kuo aiškinimas paprastesnis.

Čia yra didžiausias Adlerio įnašas. Jis žiūrėjo į žmogų ne tik kaip į nedalomą visumą (dėl šios 
priežasties savo psichologinę sistemą, kuri remiasi nedaloma asmenybe, jis pavadino Individualiąja 
psichologija), tačiau jis taip pat perdavė mums techniką, kuri mus įgalina žmogų matyti kaip visumą 
su jo veiksmais ir tikslais. Šis holistinis požiūris verčia mus daryti išankstines išvadas, kuomet mes 
atpažįstame visą asmenį ir jo elgesio modelį. Nors visuminis požiūris greitai ima įsigalėti, mūsų 
visuomenę ir elgesį tiriantys mokslai vis dar tebėra septynioliktojo amžiaus kauzalinio 
deterministinio mąstymo įtakoje. Dėl šio “nemokslinio” požiūrio Adleris negalėjo turėti vilčių gauti 
mokslinę paramą. Todėl jis kreipėsi į neprofesionalų instituciją. Jiems jis parašė savo didžiąją dalį 
knygų. Jis netgi nuėjo taip toli, kad ėmė ruošti konsultantus ir terapeutus iš neprofesionalų. Daugelį 
metų jo rūpinimasis neprofesionalais buvo kliūtimi siekiant gauti visapusišką paramą sau ir savo 
pasekėjams. Tik dabar, švenčiant jo šimto metų jubiliejų, Adleris pagaliau gauna savo seniai 
pavėlavusį pripažinimą.



Šio naujo statuso priežastys įvairios. Adlerietiškas požiūris į žmogų atitinka demokratinės 
visuomenės poreikius. Jo pagarbus požiūris į žmogaus gebėjimą priimti sprendimus pamažu, tačiau 
užtikrintai keičia iki tol vyravusį vaizdą, pagal kurį žmogus yra mažas ir silpnas, vidinių ir išorinių 
jėgų auka. Adleris akcentavo socialinę žmogaus prigimties pusę ir tai išstūmė biologinius 
konceptus, kurie vyravo iki tol. Jo holistinis ir analizuojantis tikslus požiūris randa vis didesnį 
pripažinimą. Tai, kas anksčiau keldavo pasipiktinimą, dabar tampa svarbiausia elgesio keitimo 
sąlyga: konsultavimas ir terapija. Žmogų galima suprasti ir keisti tik atsižvelgiant į tą vaidmenį, kurį 
jis turi grupėje. Grupinis konsultavimas ir grupinė terapija yra Adlerio įdiegti metodai. Tai metodai, 
padedantys daryti sprendimus. Šeimos terapija yra ypatingai domimasi. Ir pagaliau į neprofesionalų 
rengimą, kuris anksčiau buvo atmetamas, šiuo metu žiūrima kaip į būtinybę. Netgi universitetai 
rengia neprofesionalius konsultantus, o šie gali bendruomenėje skleisti filosofines Adlerio pažiūras.

Adlerio teorijos ir metodų pripažinimas naujai įpareigoja jo šalininkus ir pasekėjus: jie turi ne tik 
įrodinėti Adlerio postulatų teisingumą, bet ir pasiūlyti savo pagalbą žmonijai, kuriai Adlerio 
principai gali būti naudingi. Tai, ką Adleris visada teigė esant veiksminga bendraujant su vaikais, 
pasirodė esant vertinga kalbant apie visus žmogiškus santykius, ar tai būtų šeimos narių santykiai, 
ar santykiai mokykloje, bendruomenėje, pramonėje ir galiausiai – ko mes tikriausiai norime tikėtis – 
politikoje. Socialinis interesas šiuo metu laikomas normalumo pagrindu; gilesnio ir stipresnio 
socialinio intereso ugdymas yra ne tik auklėjimo, konsultavimo auklėjimo klausimais ir terapijos 
tikslas, bet ir nepaneigiama sąlyga sugyventi su šalia jo esančiais žmonėmis.
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