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Vienas protingas žmogus kartą pasakė, jog yra du pasauliai: vaikų ir suaugusių 

vaikų. Čia bus kalbama apie pastaruosius. 

Neretai tenka išgirsti žmones, išimtinai  vyriškosios lyties atstovus, sakant, jog 

gyvenime reikia  padaryti tris pagrindinius dalykus, kad jaustumeisi,  jog ne 

veltui gyvenai: pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti sūnų.  Kažkodėl 

neteko girdėti, o kokius gi svarbiausius gyvenimo uždavinius sau kelia 

moterys? Ar gali būti, kad tų uždavinių  yra tiek daug ir įvairių, jog būtų sunku 

apibūdinti trimis žodžiais? Kaip ten bebūtų, bet vienas dalykas dažnai yra 

svarbus abiejų lyčių atstovams, kurie tampa tėčiais ir mamomis, tai siekis 

užauginti gerus vaikus.  

Galima būtų diskutuoti, kokia reikšmė suteikiama pasakymui „geras vaikas“. 

Nesuklysiu sakydama, jog dažnai pirmiausiai turima galvoje, kad tai turėtų būti 

paklusnus vaikas.  Jis turi neprieštarauti ir klusniai vykdyti suaugusiojo (vaiko) 

paliepimus, nes šis jau yra sukaupęs tam tikrą gyvenimo patirtį ir viską žino.  

Sveikinčiau tuos tėvus ir pedagogus (pastarieji tam tikru aspektu gali papildyti 

ar net perimti tėvų vaidmenį), kurie taip nemano ir žino, jog žinojimui, kaip ir 

tobulėjimui ribų nėra, kurie siekia pažinti save ir geriau save suprasti, kurdami 

savo santykį su vaiku.  

To santykio kūrimas ir yra svarbiausias dalykas vaiko ugdymo procese, ir dėl jo, 

to santykio, verta pasistengti. Klystama, jei galvojama, kad reikia vaikui 

parodyti, duoti instrukciją, kaip reikia ką nors daryti, ir paliepti. O tada jau 

vaikas privalo taip ir elgtis, kaip pasakyta. Žinoma, visuomenėje egzistuoja  

tam tikros taisyklės, kurios yra būtinos bendraujant, pavyzdžiui, mandagumo. 

Tačiau verta susimąstyti, kas yra mandagumo pagrindas? Manau, jog tai – 

pagarba sau ir kitam. Taigi, mokydami vaiką mandagiai elgtis visų pirma 

turėtume su juo elgtis pagarbiai: negąsdinti, negrasinti, nemušti. Juk yra 

liaudies patarlė: „Kaip šauksi, taip atsilieps“. Dar yra ir kita patarlė, visiškai 

tinkanti šiuo atveju: „Iš baimės geras nebūsi.“  



Kai suaugę neberanda argumentų įtikinti vaiką elgtis jų nuomone tinkamai ir 

ima grasinti, pavyzdžiui, sakydami: „Jeigu tu taip, tai aš tau taip... (dažniausiai, 

ko nors neduosiu), tai neužilgo tai atsisuka prieš patį „mokytoją“: „Jeigu tu 

man (ko nors) nenupirksi ar neleisi, tai aš to ir ano nedarysiu!“ Akivaizdu, kad 

tai nepadeda sukurti pagarbaus tarpusavio santykio ir apsunkina bendravimo 

procesą. Dažniausiai suaugę praranda kantrybę ir patys ima elgtis netinkamai, 

nes taip su jais elgėsi jų pačių tėvai.  

Pagrindiniai žmogaus charakterio bruožai ir elgesio būdas susiformuoja 

ikimokykliniame amžiuje ir šiame procese didžiausią reikšmę turi pačių tėvų ar 

kitų vaikui reikšmingų žmonių elgesys. Supykę reaguojame netinkamai, po to 

dažnai gailimės, kad nesusivaldėme. Iš tiesų tai to „suaugusio vaiko“ elgesys... 

Apibendrinant galima išvardinti kliūtis, kurios trukdo bendrauti:  

 Grasinimas, kuris išprovokuoja pyktį. 

 Šaipymasis, ironija, nes tai įžeidimas, sukeliantis nuoskaudą. 

 Liepimas, įrodinėjimas: „Tu turi taip padaryti!“ 

 Kritikavimas: „Tu nemoki, nesugebi...“ 

 Moralizavimas: „Ir kaip tu galėjai, juk tai tavo pareiga!...“ 

 „Diagnozės“ taikymas: „Tavo problema, kad tu esi silpnavalis.“ 

 Rūpimos, skausmingos temos suniekinimas: „Nieko čia tokio, nematau 

problemos.“ 

 Patarinėjimas: „Kodėl nedarai taip ir taip...? Aš tau sakiau, kad...“ (Iš 

vaiko atimama galimybė pačiam priimti sprendimą). 

 Lyginimas su kitais asmenimis: „Elgiesi visai kaip tėvas!”, “O brolis už 

tave geriau padarė…” 

 Gėdinimas. 

 Kvotimas ir tardymas: „Kas pirmas pradėjo?!“ (vaikas išsigąsta ir ginasi: 

„Gal..., nežinau, pamiršau...“) 

 Jausmų nuvertinimas: „Na, neliūdėk, baik ašaroti, nusiramink!“ 

 Kai pabrėžiamas savo paties reikšmingumas: „Štai aš... O mano laikais 

tai...“ 

Visos šios bendravimo kliūtys tarsi sako „tarp eilučių“, jog „TU NESI SVARBUS“. 

Prieš ką nors sakant, reikėtų pagalvoti, kaip žmogus jausis, tai girdėdamas, 

kokį poveikį turės tavo žodis.  Kai kitas jaučiasi, kad jį supranta, o ne teisia, 



priešiškumas dingsta ir  savaime norisi elgtis mandagiai. Pagarba ir savitarpio 

supratimas – būtina bendravimo sąlyga. Kai tą suvoks „suaugę vaikai“, mūsų 

visuomenė taps sveikesnė ir, tikėtina, sumažės emigracijos mastai. Žmonės 

išvažiuoja iš Lietuvos ne tik dėl ekonominių problemų, bet ir dėl priešiškų 

tarpusavio santykių, tą patvirtina daugelio išvykusiųjų pasisakymai 

žiniasklaidoje.  Kodėl mūsų visuomenėje tiek daug pykčio ir nepakantumo 

vienas kitam, didelės diskusijos klausimas.  

Norėtųsi, kad suprastume, jog mes visi savo šalies vaikai ir esame atsakingi už 

savo visuomenės kūrimą.  Tą bendrystės jausmą reikia stengtis puoselėti 

visose visuomenės grandyse: šeimoje, darželyje, mokykloje, darbo kolektyve. 

Atrodytų, tai taip paprasta, juk tereikia elgtis pagal principą: „Nedaryk kitam 

to, ko nenorėtum, kad tau darytų.“ Deja, dažnai mus, suaugusius vaikus, veikia 

mūsų pačių vaikystėje patirtos nuoskaudos, susikaupęs pyktis, kuris 

prasiveržia kartais mums patiems netikėtai ir kurį dažniausiai išliejame ant 

silpnesnių už save. Taip ir sukasi užburtas ratas, ir patyčių mūsų visuomenėje 

nemažėja, ir pagal savižudybių skaičių kažkodėl vis pirmaujame, kai mus lygina 

su kitomis šalimis... Tačiau suaugę, kad ir vaikai širdyje,  juk jau galėtų protu 

valdyti savo elgesį, taip parodydami mūsų vaikams tinkamo elgesio pavyzdį. 

Juk žinome, kad vaikai mokosi iš suaugusiųjų elgesio ir moralizavimas čia turi 

mažiausiai reikšmės.  

Manau, kad mums, šios visuomenės suaugusiems ir dar nesuaugusiems 

vaikams, vertėtų pasistengti ir bandyti kurti tokius tarpusavio santykius, kurie 

pagrįsti pagarba vienas kitam. Tuomet tikėtina, kad gyvensime tokioje šalyje, 

iš kurios nesinorės pabėgti.   


