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Ugdykite savivertę 

Vaiko savęs supratimas kaip vertingo ar 

beverčio pradeda vystytis dar kūdikystėje, 

kai jis mato save tėvų akimis. Net ir mažų 

dalykų pastebėjimas ir pagyrimas skatina jį 

didžiuotis savimi. Priešingai, girdėdamas 

menkinančius komentarus, lyginamas su 

kitais vaikais, jis jaučiasi bevertis. Leiskite 

vaikui žinoti, kad visi daro klaidų, ir kad jūs 

vistiek jį mylėsite, net jei jums ir nepatinka 

jo elgesys. 

Pastebėkite tinkamą elgesį  

Kiekvieną dieną sugalvokite, dėl ko 

galėtumėte pagirti savo vaiką. Negailėkite 

apdovanojimų – savo meilės, apkabinimų. 

Svarbu, kad pagyrimai būtų išsamūs – 

paaiškinkite, ką jis padarė tinkamai. Greitai 

pastebėsite, kad vaikas vis dažniau elgiasi 

taip, kaip jūs norėtumėte. 

Nustatykite ribas ir išlaikykite 

nuoseklų auklėjimą 

Taisyklės yra būtinos kiekvienoje šeimoje. 

Jos padeda vaikams pasirinkti priimtinus 

elgesio būdus ir mokytis save suvaldyti. 

Nustatykite aiškias taisykles namuose. 

Paaiškinkite vaikams, kokios bus pasekmės, 

jei jų nesilaikys. Galite naudoti sistemą – du 

įspėjimai, trečia – pasekmė. Kai vaikas 

neklauso, ramiai jam pasakykite taip 

nebesielgti ir pasakykite, ką turėtų daryti. 

Pagirkite, jei vaikas paklauso. Jei 

nepaklauso, paskirkite tinkamas „bausmes“ 

(pav. išėjimas į kitą kambarį ar tam tikrų 

malonumų praradimas). Vaikas išmoks 

labiau jus gerbti, jei laikysitės savo žodžio. 

 

 

Skirkite laiko 

Dažnai vaikams ir tėvams būna sunku 

susitikti ir pabūti visiems kartu, tačiau 

vaikams tai – didžiausias džiaugsmas. Kartu 

su vaiku pusryčiaukite, išeikite 

pasivaikščioti, o taip pat paskirkite vieną 

vakarą per savaitę, kuris bus „ypatingas 

vakaras“, kai visi būsite kartu. Vaikai, kurie 

negauna pakankamai dėmesio, dažnai bando 

jį atkreipti netinkamais būdais, nes žino, kad 

tada tikrai bus pastebėti. Net ir neigiamas 

dėmesys yra geriau, nei likti visai 

nepastebėtam. 

 

Būkite pavyzdys 

Vaikai mokosi stebėdami savo tėvus. Prieš 

pratrūkdami pykčiu vaiko akivaizdoje, 

pagalvokite, ar norite, kad jūsų vaikas taip 

elgtųsi, kai supyksta. Kalbėkite vienas su kitu 

mandagiai (paprašykite, padėkokite). 

Demonstruokite tokias savybes, kokias norite 

ugdyti savo vaikams: pagarbą, draugiškumą, 

sąžiningumą. 

 

Vaikams svarbu paaiškinti, kodėl reikia elgtis 

vienaip ar kitaip. Aiškiai pasakykite ko 

tikitės. Jei kyla problemų – jas įvardinkite, 

išreikškite savo jausmus ir priimkite 

sprendimus. Galite pateikti kelis sprendimų 

variantus ir leisti vaikams pasirinkti. 

Pasirinkę patys, jie yra labiau linkę priimti ir 

pasekmes. Visada kalbėkite apie tai, kas 

norėtumėte, kad vyktų. 

 

 

 

 

Būkite lankstūs 

Jei jūs dažnai nusiviliate savo vaiko elgesiu, 

gali būti, kad tikitės nerealių dalykų. Aplinka, 

kurioje vaikas auga stipriai veikia jų elgesį, 

taigi jūs galite keisti vaikų elgesį, keisdami 

aplinką. Kai vaikas auga, jūs taip pat turite 

palaipsniui keisti savo auklėjimo būdus. 

Parodykite, kad jūsų meilė – 

besąlygiška 

Jūsų, kaip tėvų atsakomybė yra auklėti ir 

mokyti vaikus, tačiau labai svarbu, kaip jūs tai 

pateikiate. Kai norite ką nors pasakyti vaikui , 

venkite kaltinimo ir kritikavimo, nes į tai jis 

reaguoja kaip į pažeminimą, menkinantį 

savivertę. Stenkitės globoti ir skatinti vaiką, 

netgi auklėdami jį. Nesakykite vaikui, kad jis 

yra blogas, tai taip pat menkina jo savivertę. 

Atskirkite veiksmą ir žmogų 

Padėkite vaikui suprasti ir atskirti, kad ne jis 

pats jums nepatinka, bet jūs tiesiog norite, kad 

nepasikartotų netinkamas jo elgesys. Vaikui 

labai svarbu žinoti, kad yra mylimas 

besąlygiškai, nesvarbu, ką bedarytų – taip 

ugdoma jo savivertė, skatinamas pasitikėjimas 

savimi. Nebandykite vaiko motyvuoti, 

sakydami, kad nemylėsite jo, ar jį paliksite. Jei 

nežinote kaip elgtis, paklauskite savęs, ar toks 

auklėjimo metodas skatina mano vaiko 

savivertę? 

Nesivelkite į konfliktą 

Jei sūnus ar dukra išbando jūsų kantrybę 

pykčio priepuoliais ar nepagarbiai kalbėdami 

su jumis, geriausias reagavimo būdas – išeiti iš 

kambario ir pasakyti, kad jūs būsite gretimame 

kambaryje, jei vaikas norėtų pasikalbėti apie 

tai, kas įvyko. 

 



 

 

 

 

 

 

Naudokite natūralias ir logines pasekmes 

Pagal statistinius duomenis, kasdien mes 

pasakome daugiau nei 2000 paliepimų savo 

vaikams. Turbūt nekeista, kad jie mūsų 

nebegirdi. Pavyzdžiui, jei nuolat reikia priminti 

vaikui, kad jis saugotų žaislus, tai parodykite 

jam, kokios yra natūralios pasekmės – žaislai 

sulūžo ir jis nebeturi su kuo žaisti. Veiksmai 

kalba garsiau negu žodžiai. Arba, jeigu vaikas 

nesutvarkė žaislų, tai ryte „žaislai iškeliavo“ ir 

jis neturi galimybės su jais žaisti kitą dieną. 

Tokiu būdu vaikas gali matyti, kokia yra jūsų 

auklėjimo logika. 

Pastebėkite asmeninius poreikius ir 

priimkite savo trūkumus 

Stenkitės, kad tėvystė jums būtų įveikiamas 

darbas. Susitelkite į tas sritis, kurioms reikia 

daugiausiai dėmesio, nesistenkite visko keisti 

vienu metu. Jūs neturite žinoti visų atsakymų – 

būkite atlaidūs sau. Pripažinkite, kai jaučiatės 

pervargę. Bent kartą per savaitę raskite laiko 

sau, kad galėtumėte veikti tai, kas jus 

asmeniškai džiugina. Jei jūs jausitės gerai, 

tikėtina, kad gerai jausis ir jūsų vaikai. 
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