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Mokykimės būti gerais tėvais 
Kiekvieni nauji mokslo metai mus ir vėl priverčia labiau atsigręžti į savo vaikus, jų 

auklėjimą, mokymąsi ir tuo pačiu ne vienam iškelia klausimą, ar aš esu pakankamai gera mama ar 

tėtis. Dauguma tėvų nori, kad jų vaikai taptų protingais, kūrybingais, sąžiningais, tolerantiškais, 

tačiau kaip tai padaryti? Tėvais būti niekas nemoko. 

Daugelyje šalių jau ne vieną dešimtmetį gyvuoja „bendravimo kursai“ tėvams. 

Galvodamos apie tėvų poreikį mokytis Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kartu 

su vaikų socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimais organizuojame grupę tėvams. Grupės programa 

sukurta, remiantis T. Gordono bendravimo mokymo programa, o taip pat papildyta kitų užsienio ir 

Rusijos psichologų idėjomis. Pagrindinis dalykas, kurį turėtų įsisąmoninti tėvai dalyvaudami šioje 

grupėje, jog auklėjimo efektyvumas labiausiai priklauso nuo auklėjančio asmens ir kad norint keisti 

vaiką, reikia pradėti nuo savęs. 

Kai tėvai kreipiasi pagalbos į psichologą, jiems ir jų vaikams gali būti siūlomos 

skirtingos pagalbos formos: individualus konsultavimas arba darbas grupėje. Kol sunkumai nėra 

labai dideli arba tėvai tiesiog nori sužinoti apie vaikų auklėjimą darbas grupėje yra labai efektyvus. 

Grupėje tėvai pastebi, kad ne vieni turi tokias problemas, kad kitos šeimos susiduria su 

dar didesniais sunkumais. O žinojimas, kad tavo problema nėra tokia baisi, padeda tėvams 

atsipalaiduoti, ramiau reaguoti į iškylančias naujas situacijas. Šeimoms leidžiama patikėti, kad ir jos 

išspręs savo sunkumus, kaip išsprendė ir kitos šeimos. Grupė svarbi dar ir tuo, kad patys tėvai 

tampa pagalbininkais vieni kitiems. Jiems svarbu pamatyti, kad gali pasidalinti patirtimi. Grupėje 

galima susilaukti įvairių reakcijų į savo elgesį iš kitų dalyvių. Šeimos rate dažnai problemą matome 

tik iš vienos pusės, o grupėje, kiti dalyviai padeda ją paanalizuoti iš įvairių pusių. 

Programa sudaryta taip, kad pradžioje kalbama apie pamatinius auklėjimo, santykių 

kūrimo dalykus, kurie sustiprina tėvų – vaikų ryšį, ugdo pasitikėjimu grįstus santykius ir tik vėliau 

kalbama apie drausminimą, bausmes ir pasekmes, kurios irgi yra labai svarbios. 

Ko galima išmokti tėvų grupių metu? 

 besąlygiškai mylėti vaiką tokį koks jis yra ir vien todėl, kad jis yra. 

 išmokti stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi 

 pastebėti teigiamus vaikų pasikeitimus 

 klausytis ir išgirsti savo vaikus 

 atpažinti, ką vaikas nori pasakyti netiesiogiai. Pvz., kai vaikas sako mamai „tu 

broliui dovanoji geresnes dovanas...“ Tėvams svarbu ne pažodžiui išgirsti tai, 

ką jis sako, bet svarbu suprasti, kaip jis jaučiasi. Galbūt jis pavydi? 

 mokosi atpažinti netinkamą vaikų elgesį  

 mokosi koreguoti vaiko elgesį nenaudojant fizinių bausmių ir grasinimų  

 mokosi įvardinti, kokio elgesio jie tikisi iš vaiko. 

Tuo pačiu metu, kai tėvai mokosi geriau pažinti savo vaikus, jų atžalos kitoje grupėje 

susipažįsta su pagrindiniais socialiniais įgūdžiais: mokosi tinkamai bendrauti su aplinkiniais, spręsti 

konfliktines situacijas, kaip įsitraukti į bendrą veiklą, kaip suprasti ką jaučia kitas, kaip susivaldyti, 

kaip elgtis, kai tave erzina, kaip reaguoti, jei jautiesi atstumtas ir t.t. 

Šie užsiėmimai yra rekomenduojami po individualių psichologo konsultacijų. Pratybų 

metodika paremta žaidimais ir pratimais, kurie lavina bendravimo gebėjimus. 

Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nuolatos organizuojamos grupės 

įvairaus amžiaus vaikams bei grupės tėvams. Taip pat teikiame individualias konsultacijas vaikams, 

tėvams (globėjams), mokytojams. 

Kviečiame registruotis Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje tel. 8 

38961546. 


