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I tema: Vaiko raida ir elgesys. 
Tikslai:  
• Susipažinti, susitarti dėl taisyklių, susitelkti į grupę. 
• Gauti informacijos apie vaiko raidą ir poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais. 
• Suprasti probleminio vaikų elgesio priežastis. 
Trumpas aprašymas: 
Tėvai savo vaikams linki pačių geriausių dalykų, siekia, kad jie užaugtų savarankiškais, 
draugiškais, darbščiais, sąžiningais, atsakingais, pasitikinčiais savimi žmonėmis. Kada kiekviena 
iš šių ir daugelio kitų pageidaujamų savybių formuojasi? Ko kiekviename amžiaus tarpsnyje vaikui 
reikia iš tėvų ir aplinkos, kad jo raida vyktų optimaliai? Kokie auklėjimo metodai padeda ugdyti 
teigiamas žmogiškąsias savybes ir atskleisti vaiko galimybes, o kokie – ne? Žinant vaiko poreikius 
ir amžiaus tarpsnių ypatumus, tėvams lengviau suprasti ar net numatyti jo elgesį ir reakcijas 
įvairiose situacijose, tinkamiau parinkti efektyvius vaiko elgesio reguliavimo būdus. Svarbios ir 
vaiko netinkamo elgesio priežastys. Vaiko elgesio priežasčių supratimas įgalina tėvus 
konstruktyviau spręsti tiek kasdienines, tiek ir sudėtingas situacijas. 
 
 
II tema: Geresnio ryšio su vaiku kūrimas. 
Tikslai: 
• Suprasti, kas padeda kurti artimesnį bendravimą su vaiku. 
• Išmokti rodyti vaikui teigiamą dėmesį, taikyti pagyrimus ir apdovanojimus, skirti specialų 

laiką. 
• Sužinoti, kodėl ir kaip reikia atkurti nutrūkusį ryšį su vaiku. 
Trumpas aprašymas: 
Vaikui būtina jausti, kad jis rūpi tėvams, kad yra jiems brangus ir svarbus, nežiūrint tėvų užimtumo 
ar vaiko prasižengimo. Nors kiekvienam vaikui gera būti apkabintam, priglaustam, išgirsti iš tėvų 
„aš tave myliu“, tačiau vien to nepakanka. Vaikas nuolat siekia ryšio su tėvais patvirtinimo; šis 
poreikis ypač sustiprėja dėl išsiskyrimo, tarpusavio konfliktų, ligos, įvairių vaiko patirtų 
išgyvenimų už šeimos ribų. Tėvams svarbu žinoti svarbiausius bendravimo principus, padedančius 
kurti geresnį ryšį su vaiku, ir turėti tam tikrą arsenalą priemonių, kurias galima taikyti reguliariai, 
nelaukiant kol vaikas išsireikalaus kontakto su tėvais, ėmęs elgtis netinkamai. 
 
III tema. Jausmų supratimas ir valdymas. 
 Tikslai: 
• Išmokti atpažinti savo ir vaiko jausmus. 
• Įgyti jausmų valdymo sudėtingose situacijose įgūdžių. 
• Susipažinti su aktyvaus klausymo metodu, padėsiančiu reguliuoti vaiko jausmus. 
Trumpas aprašymas: 
Žmonių santykiuose ir vidiniame pasaulyje jausmai užima reikšmingą vietą. Kartais jausmai yra 
tokie stiprūs ir sunkiai atlaikomi, kad žmogus nežino, kaip juos ištverti, nustumia kuo toliau, o 
tuomet jie veikia jau be jo žinios. Kartais nesuvaldyti jausmai išliejami sau ar kitiems destruktyviu 
būdu. Jausmų valdymo (reguliavimo) sunkumai atveda prie tokių skaudžių reiškinių, kaip smurtas 



prieš vaikus šeimoje, svaigalų vartojimas, psichosomatinės ligos, savęs žalojimas, savižudybės, 
tarpusavio agresija. Todėl vienas iš svarbiausių tėvystės įgūdžių apima savo jausmų supratimą ir 
valdymą, ypač vaiko auklėjimo situacijose, bei pagalbą vaikui reguliuojant jo jausmus. 
 
 
IV tema. Pozityvi disciplina. 
Tikslai: 
• Suprasti, kodėl kai kurie tėvų naudojami auklėjimo būdai nėra veiksmingi. 
• Sužinoti, kaip tinkamai nustatyti ribas ir taisykles, taikyti draudimus, vietoje bausmių 
 vaiko drausminimui naudoti elgesio pasekmes. 
• Apibendrinti mokymų patyrimą 
Trumpas aprašymas: 
Pozityvi, nesmurtinė disciplina – tai tokios vaiko elgesio valdymo priemonės, kurios sustabdo 
netinkamą vaiko elgesį, ugdo jo savikontrolę, moko jį atskirti gẽra nuo blogo, patirti savo elgesio 
pasekmes, prisiimti atsakomybę už padarytą žalą. Vaikui prasižengus, rekomenduojame taikyti ne 
bausmes, bet elgesio pasekmes.  
 
 
	


