
Parengta pagal Daniel 
J. Siegel, Tina Payne Bryson 

~Aukl~jimas be dramu". 

priemones namu vaistin~l~se, 
kurias mes turime po ranka. 

Viena i daniausiu automa 

tiniu reakciju - pliauktel~jj 
mas. Neminint kitu prieas~iu, 
kod~l tai neveiksminga, vaikas 

negalvoja apie savo elgesi, o gal 
voja apie tai, kokie neteisingi 

yra t~vai. 
Kas fizi5kai ir neurologikai 

vyksta su vaiku? Smegenyse su 
kuriama trikdanti situacija, kai 

t~vai tampa baim~s ir skausmo 
altiniu, o juk nuo gimimo b~ 

• game pas tvus, kad jie mus ap 

gintu. Jei t~vai tampa baim~s 
arba skausmo Saltiniu, smegenu 
funkcija dezorganizuojama ir tai 
vadinama ekstremaliai sutriku 

sio prieraiumo forma. 
Kai mums kas nors grasina, 

pad~ties kontrole perima repti 
lin~s primityviosios smegenys, 
kurios reaguoja j automatines 

reakcijas ~pulk, b~k arba su 
stink". Kai suadinamos u im 

pulsyvias reakcijas atsakingos 

smegenu sritys, kaip priversime 
veikti mastan~ias, racionalias 
smegenu sritis, kuriu vystyma 
sis leidia vaikams lavinti savo 
auktesnes smegenu sritis? 

Bus daugiau. 

mesj tuomet, kai vaikas netin 
kamai pasielg~, jei parodytu 
m~me, kad suprantame jo 
jausmus ir pamokytume juos 
ireik5ti? Jei mes norime, kad 
vaikai iaugtu gebantys ir ger 
biantys, labai svarbus m~su 
elgesys jiems netinkamai pa 

sielgus. 

Pliauktel~jimo ala 
Aukl~dami turime visada at 

sivelgti j vaiko raidos stadija, 

jo temperamenta, emocionalu 
ma ir j situacijos konteksta. 

Vaiku smegenys dar nesusi 

formave, tod~l jie negal~s visada 

pateisinti m~su l~kesiu. Reikia 
atskirti, ar vaikas negali pasielg 
ti tinkamai, ar nenori. Verta at 
sakyti sau, ar vaikas elgiasi su 
prantamai, atsivelgiant ijo am 

iu ir i situacija. Be to, kadangi 
mes norime iugdyti orias as 
menybes, kurios nebus aklai pa 
kl~stanios kitiems, turime Zi 
noti, kad vaikai kartais duos va 
lia emocijoms ir priesgyniavi 
mui. 

Kokios yra daniausios au 
tomatin~s reakcijos, vaikams 
netinkamai pasielgus? Sios au 
tomatin~s reakcijos i5lieka kaip 
daniausiai naudojamos aukl~ 
jimo priemon~s, jos panaios j 
greitas skausmo malinimo 

mus, tik reikia imokyti tinka 
mu jausmu reikimo b~du. 

Visi t~vai nori, kad vaikai 
isiugdytu savita asmenybe ir 
tapatybe, o ne iaugtu aklai pa 
kl~stantys kitiems monms. 

Ko ia akimirka 
noriu imokyti? 
Ar as noriu imokyti vaika 

paklusnumo, imokyti jj sl~pti 
tam tikrus dalykus nuo t~vu, 
ar noriu jdiegti supratima, kad 
tam tikri jausmai yra netinka 
mi, ar, priesingai, noriu imo 
kyti geriau tvardytis, dalytis, 

b~ti atsakinguam, noriu imo 

kyti supratimo, kad jo jausmai 

ir jis yra vertingi kaip ir kiti, 
kad galime jausti visus jaus 

vams. Vaiku proveriai su t~ 

vais daniausiai atskleidia ju 

saugumo jausma ir pasitik~ji 

ma. 
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Kod~l mano valkas 
taip elgiasi? 
Iekodami atsakymo j sj 

klausima, atmeskite savo prie- Kaip geriausiai 
laidas. Danai tai, kas atrodo galiu to imokyti? 
normalu, kelia susir~pinima. Pasielgdami automatikai, 

Kai keturmetis nesimua ir vi- skirdami bausme ar leisdami 
sa laika elgiasi nepriekaitin- patirti elgesio pasekmes gali 
gai, kelia susir~pinima jo san- me pasiekti elgesio pasikeiti 
tykis su t~vais. Kai vaikas pri- mo, arba tai moko m~su vai 
siries prie t~vu ir jauiasi sau- kus vengti suaugusiu, sl~pti 
giai, jis nebijos ibandyti ju poelgius, kurie, vaiku nuomo 

santykiu. Dauguma vaiku tai, ne, gali b~ti baudiami. O jei 

kas blogiausia, pasitaupo t~- gu parodytume visa savo d~ 

kama elgesi, reikia akimirka 

lukter~ti ir uduoti sau 3 klau 

simus. 

lus. Tod~l kasdienis m~su re 
agavimas j netinkama vaiku 
elgesj yra svarbus auginant 

vaikus tokius, kokius mes juos 

norime matyti ateityje. 

Uduokite sau 33 

lausimus 
Taigi, kaip elgtis, kad au 

kl~jimas virstu tokiu, kuris la 
vintu bendradarbiavimo, sa 

moningumo jg~dius, o ne 

remtusi baime. 
Atsakymas yra, jis papras 

tas, jis toks pat, kokj mes sa 

kome savo vaikams, kai paste 

bime ju pykti ar netinkama el 
gesj. Pries reaguojant j netin Kai jsijungia 

autopilotas 
Kaip mes reaguojame, kai 

vaikai elgiasi netinkamai? Da 

niausiai jsijungia vidinis auto 

pilotas, sureaguojame aki 
mirksniu, stengiam~s susival 

dyti, suvaldyti vaiku elgesi 

grietesniu odiu, kuri sten 

giam~s pasakyti taip, kad ne 

glumintum~me aplinkiniu, ar 

ba pagrasiname bausme. Tai 
n~ra blogiausia t~vu reakcija, 
bet galime pasielgti geriau. 

Svarbiausia suprasti, ko 
mes siekiame, kai vaikas elgia 

si netinkamai. Galutinis aukl~ 

jimo tikslas - skatinti tinkama 

elgesi ilgalaik~je perspektyvo 
je, imokyti vaikus susivaldyti, 

apgalvoti elgesj ir reaguoti 
brandiai, ypa jtemptose si 
tuacijose, suvaldyti impulsy 
vias reakcijas, 

Bet ilgalaikis tikslas pasie 

kiamas nuosekliai kasdien igy 
vendinant trumpalaikius tiks- 

, '\· s tikiu, kad visi 
] .  t~vai nori, kad ju 

i hvaikai uaugtu 
dorais, laimingais, jau 
triais mon~mis. A tikiu, 
kad dauguma t~vu nori 
surasti tinkamiausius 
vaiku aukl~jimo b~dus, 
taiau mes negimstame 
su igimta t~vyst~s pro 
grama. T~vyst~s ig~diu 
mes turime mokytis, nes 
b~nant t~vais, kai kurie 
dalykai yra igimti, o kitus 
mes igyjame. 

wIekoti nauju aukl~jimo 

b~du mes pradedame, kai su 
siduriame su vaiku elgesiu, ku 

ris mus glumina, pykdo, kelia 
nerima, veda i proto. 

Po kiek laiko, nepavykus 
pakeisti vaiko elgesio, mums 

utenka nuovokos prad~ti 
lausti, ka mes kaip t~vai gali 
me pakeisti savyje, ko mes tu 

rime imokti, kad gal~tume 

pad~ti vaikams keistis ir augti 
tokiems, kokius mes norime 
juos matyti. 

Sio straipsnio tikslas nra 
kalb~ti apie aukl~jima apskri 
tai, bet pateikti konkreias el 
gesio rekomendacijas t~vams, 
kai vaikai elgiasi netinkamai ir 
») ptarti kai kurias automatines 
reakcijas, kurios n~ra veiks 
mingos. 


