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Neįmanoma išspręsti problemų, 
naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, 

kuriuo jas sukūrėte. 
Albertas Einšteinas   

Įvadas

Šiame leidinyje pristatomas kitoks pagalbos socialinę atskirtį 
patiriantiems žmonėms būdas. 

Šiandien Lietuvos viešojoje erdvėje dažnai girdime nuogąstavimus, 
kad valstybės socialinė parama socialiai pažeidžiamiems žmonėms 
yra netikslinga ir nekonstruktyvi, nekalbant apie tai, kad ji, lyginant su 
kitomis Europos Sąjungos šalimis, yra mažesnė. Kyla klausimas – ar ji yra 
naudinga, ar jos teikimas motyvuoja laukiančiuosius pagalbos keisti savo 
gyvenimo būdą, integruotis į darbo rinką, ugdyti geresnius socialinius ir 
darbinius įgūdžius, būti geresniais tėvais savo atžaloms? 

Didžiausią iššūkį patiria vaikų globos namų auklėtiniai, kai sulaukę 18 
metų išeina į kitą bendruomenę, kuri vadinama visuomene. Valstybės 
skiriama vienkartinė parama nesuteikia šiems jaunuoliams jokių saugumo 
garantų. Vaikų globos namų auklėtiniai dažnai stokoja minimalių socialinių, 
bendravimo ir profesinių įgūdžių, todėl jų viltis turėti savo būstą, susirasti 
darbą ir įsitvirtinti visuomenėje žlunga per trumpesnį laiko tarpą, negu ji 
buvo puoselėjama ir kuriama, augant ir gyvenant vaikų globos namuose. 

VšĮ Šeimos santykių instituto specialistai, rengdami paraišką ES 
struktūriniams fondams, tikėjo ir iki šiol tiki, kad į šią problemą reikia 
pažvelgti iš kito perspektyvos taško. Tėvų globos netekusių vaikų integracija 
į visuomenę ir darbo rinką turi būti kompleksinis ir dinamiškas procesas, 
kurį organizuotų ir įgyvendintų vaikų globos namai. Teikiama pagalba 
turi ugdyti vaikų socialinius, bendravimo ir darbinius įgūdžius, tuo būdu 
paruošiant vaikus savarankiškam gyvenimui ir sėkmingai integracijai į 
darbo rinką. 

Dabartinė vaikų globos namų aplinka nėra orientuota į sąmoningą vaikų 
atsakomybės už asmeninį gyvenimą skatinimą ir jų savarankiškumo ugdymą 
– tai lėmė suformuota socialinės paramos sistema. O jau nuo ankstyvo 
amžiaus labai svarbu ugdyti vaikų savarankiškumą, atsakomybės už savo 
gyvenimą jausmą, motyvuoti juos, suteikti galimybių įgyti praktinių 
įgūdžių ir patyrimo. Pagrindiniai vaikų globos namuose augančių vaikų 
ugdytojai ir motyvatoriai – vaikų globos namų darbuotojai/specialistai 
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– pripažįsta, kad jų pastangos padėti vaikų globos namų auklėtiniams 
pasiruošti savarankiškam gyvenimui dažniausiai lieka bevaisės. 

Šis leidinys – tai įrankis, kurį kuriant buvo remtasi VšĮ Šeimos santykių 
instituto septynerių metų patirtimi ir žiniomis, įgytomis dirbant su įvairių 
socialinių grupių šeimomis ir vaikais. Jis yra skirtas ir bus išplatintas visoms 
besidominčioms vaikų globos įstaigoms Lietuvoje. Leidinyje pristatomas 
socialinių darbuotojų (ir kitų globos namų specialistų) veiklos modelis, 
skirtas globos namų auklėtinių – vaikų – savarankiškumo, atsakomybės 
už savo gyvenimą, motyvacijos didinimui, socialinių ir darbinių įgūdžių, 
reikalingų pasirengti integravimuisi į darbo rinką, ugdymui. Šį įrankį 
neužtenka turėti – juo reiks išmokti naudotis, vadovaujantis pateiktomis 
instrukcijomis ir rekomendacijomis. 40 skirtingų vaikų globos namų 
darbuotojų turės galimybę detaliau su juo susipažinti mokymų metu.

Leidinį sudaro trys pagrindiniai skyriai: 
I.Globos institucijose augančių vaikų poreikiai ir socializacijos 

ypatumai.
II.Darbinio tapatumo ir motyvacijos ugdymas.
III.Integracijos į darbo rinką ugdymo programa.
Kiekviename skyriuje yra trumpai pristatomos teorinės perspektyvos, 

tačiau didžiausią dėmesį leidinio sudarytojai skyrė praktiniams pavyzdžiams 
ir vaidmenų žaidimams, perteikiantiems pristatomos problemos esmę ir 
sprendimo būdus.

VšĮ Šeimos santykių instituto darbuotojai yra ambicingi, pasiryžę ne tik 
viešai pareikšti, kad vaikų globos namų sistema yra problemiška ir ydinga, 
bet ir pateikti savo viziją bei galimus problemos sprendimo būdus. Tiesa, 
mes esame pasiruošę geranoriškai priimti savo darbo vertinimus ir kritines 
pastabas. 

Dėkojame Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų, Kelmės 
rajono Vijurkų vaikų globos namų, Radviliškio rajono vaikų globos namų 
„Nykštukas“, Raseinių vaikų globos namų ir Pakruojo rajono Rozalimo vaikų 
darželio laikinosios globos grupės darbuotojoms, kurios savo pastabomis 
ir įžvalgomis prisidėjo prie veiklos modelio kūrimo. 

VšĮ Šeimos santykių instituto darbuotojai, 2009 m. rugsėjis
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I SKYRIUS

GLOBOS INSTITUCIJOSE AUGANČIŲ VAIKŲ POREIKIAI IR 
SOCIALIZACIJOS YPATUMAI

1. Vaiko raida ir jos uždaviniai

1.1. Ekologinis žmogaus raidos modelis 

Vaiko raidai ir jo gebėjimui prisitaikyti visuomenėje įtakos turi įvairūs 
pokyčiai ir veiksniai. Norėdami paveikti vaiką, privalome turėti žinių apie 
biologinį, socialinį ir kultūrinį kontekstą, kuriame vyksta jo raida, ir suprasti 
nuosekliai besivystančius procesus (pvz., suvokimo – mokymosi – elgesio). 

Daugelis teorijų žmogaus raidą aiškina pasitelkdamos individų 
panašumo ar elgsenos modelius. Tačiau šie modeliai neatspindi visų vaiko 
raidos aspektų ir nesuteikia galimybės pažvelgti į visuminį vaizdą. Raidos 
psichologas U. Bronfenbrenneris pritaikė ekologijos sąvoką žmogaus 
raidos ir socializacijos procesams tyrinėti. Jis pateikė ekologinį raidos 
modelį – informacijos apie žmogaus raidą junginį, padedantį geriau 
suprasti raidos procesą. Ekologinis raidos modelis apima žmonių ir jų 
aplinkos tarpusavio ryšius, nuolat vykstančius nuoseklius psichologinius, 
socialinius ir kultūrinius procesus. Pagal Bronfenbrennerio teoriją, ryšiai 
ir sąveikos kuria modelius, veikiančius raidą keturiuose pagrindiniuose 
lygmenyse: mikrosistemoje, mezosistemoje, egzosistemoje ir makrosistemoje. 
Toks konceptualus modelis suteikia galimybę tyrinėti vaiko raidos procesą 
daug platesniu aspektu, leidžia įžvelgti, kaip aplinkos pokyčiai veikia 
augančio vaiko raidą per socializaciją – procesą, kurio metu įgyjama žinių, 
įgūdžių ir charakterio savybių, leidžiančių jam tapti visaverčiu grupės ir 
visuomenės nariu. 

Mikrosistema – tai artimiausia nedidelė aplinkos dalis, kurioje vaikas 
būna tam tikru metu (pvz., šeima, mokykla, draugų grupė ir t.t.; žr. 1 pav.).

Mezosistema – tai dviejų ar daugiau mikrosistemų tarpusavio ryšiai 
ir sąveikos (pvz., šeimos-mokyklos arba šeimos-draugų, arba šeimos-
mokyklos-draugų). Mezosistema savo kompleksiniu poveikiu turi didelę 
įtaką asmenybės formavimuisi. Bronfenbrenneris pateikia pavyzdį apie vaiką, 
kuris pirmąją mokslo metų dieną į mokyklą eina vienas. Tokiu atveju namus 
ir mokyklą sieja vienintelis ryšys – vaikas. Kuo silpnesnis ryšys tarp namų ir 
mokyklos vertybių, patirties, objektų ir elgesio prasme, tuo prastesni vaiko 
mokymosi pasiekimai. Ir atvirkščiai, kuo šie ryšiai tvirtesni, tuo didesnės 
akademinės sėkmės galima tikėtis. Tai patvirtina ir ilgalaikiai tyrimai apie 
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ryšį tarp akademinės sėkmės ir bendro šeimos bei mokyklos poveikio (Epstein, 
1983).

Globos institucijose augančių vaikų šeimos funkcijas atlieka institucijos 
darbuotojai, todėl būtent jiems tenka atsakomybė už ryšio su mokykla 
palaikymą. Labai svarbu, kad šis procesas būtų abipusis. Be to, siekiant 
sėkmingos globotinių socializacijos ir integracijos į darbo rinką, būtina 
suteikti kuo daugiau kokybiškų ryšių tarp vaiką supančių mikrosistemų. 
Mezosistemos svarbios ir tuo, kad palaiko mikrosistemose vykstančią veiklą. 
Pavyzdžiui, kai globos namų darbuotojai skatina vaiką pasirinkti tam tikrą 
sporto komandą ar būrelį, ar bendraamžių grupę, tai vaiko pasirinkimas 
vyksta pritariant ugdantiems specialistams.

Egzosistema – tai aplinkos dalis, kurioje vaikas nėra aktyvus dalyvis, 
tačiau jis yra veikiamas tos aplinkos per vieną iš mikrosistemų (pvz., miesto 
valdžia, socialinės paramos tinklai globos institucijai ir t.t.). Egzosistemos 
netiesioginį poveikį vaikui iliustruoja pateikti pavyzdžiai. Tarkime,  jeigu 
miesto planavimo komisija nutartų perkelti globos namus į triukšmingą 
rajoną arba į vietą, kur nėra galimybės susisiekti visuomeniniu transportu 
– tai trikdytų vaikų socializaciją: triukšmas trukdytų mokytis, o susisiekimo 
galimybių stoka apsunkintų mokyklos, draugų, kultūrinių vietų lankymą. 
Arba, pavyzdžiui, jei netoli vaikų globos institucijos nėra kino teatro, vaikai 
neturi galimybės pamatyti naujausių filmų, o nepakankamas globos namų 
finansavimas riboja auklėtinių galimybes lankyti mėgstamus užsiėmimus 
– tai neigiamai veikia tiek emocinę vaikų būseną, tiek elgesį, vaikai jaučiasi 
atskirti.

Makrosistemą sudaro visuomenė ir subkultūra, kurioms priklauso 
augantis asmuo, ir kurios pateikia konkrečias įsitikinimų sistemų, gyvenimo 
būdo, socialinės sąveikos modelių bei gyvenimo pokyčių nuorodas (pvz., 
Lietuvos Respublika, miesto ar kaimo vietovė, demokratija).

Makrosistemos gali būti skirstomos į plataus ir siauro konteksto. Plataus 
konteksto makrosistemoms būdingas intuityvumas, emocionalumas, 
bendradarbiavimas, grupės tapatumas, tradicijos. Reikšmingomis 
vertybėmis laikomi žmonių tarpusavio ryšiai, grupės gerovė, pojūčiai, 
charakteris, stabilumas. Siauro konteksto makrosistemos pabrėžia asmens 
laisvę, efektyvų laiko panaudojimą, praktiškumą, racionalumą, varžymąsi, 
progresą bei pokyčių naudą. Siauro konteksto makrosistemose individai 
savo tapatumą paprastai apsprendžia asmeninėmis pastangomis ir 
pasiekimais, o plataus konteksto makrosistemose žmonės tapatumą kuria 
siedamiesi su grupe (kilme, darbo ar mokslo vieta, organizacijomis). Ir 
plataus, ir siauro konteksto makrosistemos atskleidžia žmogaus gebėjimą 
prisitaikyti ir išlikti. Siauro konteksto kultūros, vertinančios pažangą, ieško 
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vis naujų galimybių keistis, o naujas žinias siekia panaudoti visuomenės 
gerovei kurti; plataus – siūlo stiprius paramos tinklus, kurie padeda 
apsisaugoti nuo susvetimėjimo. Vaikų auklėjimo stilius taip pat gali būti 
siauro arba plataus konteksto. Siauro konteksto auklėjimo stilius stiprins 
vaiko savarankiškumą, o plataus – tarpusavio priklausomybės jausmą. 

Mikro-, mezo-, egzo- ir mikrosistemų tarpusavio ryšiai vaizdžiai 
atspindėti 1 paveiksle.

1 paveikslas. Sistemos ir jų ryšiai 
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Visos ekologinės sistemos sąveikauja laike, o tai keičia poveikį, kurį 
aplinka daro vaikui, ir kurį vaikas daro savo aplinkoms. Pavyzdžiui, 
brendimo metu vykstantys fiziniai pokyčiai gali paveikti savivertę, nes 
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vaikas lygina savo kūno pokyčius su draugų arba su jo aplinkoje idealiu 
laikomu kūno modeliu. Taip pat įvairių pasekmių vaikui gali sukelti svarbūs 
socialiniai įvykiai. Pavyzdžiui, dėl išaugusios narkotikų pasiūlos Lietuvoje 
mokyklose padidėjo dėmesys vaikų apsaugojimui – kai kurios mokyklos 
pamokų metu užrakina duris, kad pašaliniai asmenys nepatektų į mokyklą, 
įgyvendinamos įvairios prevencinės programos.

Kaip ekologinį modelį galima pritaikyti praktikoje?
Ekologinis raidos modelis gali būti naudingas analizuojant konkretaus 

globotinio elgesį:
• Mikrosistemos:
- Kokį auklėjimo stilių taikė vaiko tėvai?
- Kaip vaiką vertino jo broliai ir seserys?
- Kaip galima apibūdinti vaiko ryšius su draugais?
- Kokį poveikį vaikui turėjo ankstyvas institucijų įsikišimas į jo 

gyvenimą?
• Mezosistemos:
- Kokie vaidmenų modeliai galimi ir svarbūs šio vaiko gyvenime? 
- Kokias galimybes jis turi pasirinkti mėgstamą veiklą?
• Egzosistemos:
- Kokią pagalbą suteikė vaikų gerovės ir kitos institucijos?
• Makrosistemos:
- Su kokiomis vertybėmis – moralinėmis, religinėmis, kultūrinėmis – 

susiduria vaikas?
• Chronosistemos:
- Kokį poveikį laikui bėgant globotinio patirtis darė jo savivertei?

Dėl mikro-, mezo-, egzo- ir makrosistemų sąveikos laike socializacija 
tampa sudėtingu procesu. Vaikus veikia biotechnologijos, visuomeninės 
bei asmeninės atsakomybės sampratos kaita, globalizacija. Socialiniai 
pokyčiai įtakoja vaiko gerovę, nes vaikas patiria socialiai kenksmingos 
aplinkos poveikį. Tam, kad būtų užtikrinta sėkminga globotinių socializacija 
ir integracija į darbo rinką, vien globos namų darbuotojų pastangų 
nepakanka, reikalinga mokyklos bendruomenės, verslo struktūrų ir 
vyriausybės parama. Ekologinis modelis tai vaizdžiai atspindi. 

1.2. Psichosocialinės raidos stadijos
(pagal E. Eriksoną)

Siekiant geriau suvokti globotinio poreikius, ne mažiau svarbu suprasti 
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ir paties vaiko raidą. Kiekvienas žmogus augdamas praeina tam tikrus 
raidos tarpsnius ir turi įgyvendinti atitinkamus raidos uždavinius, kad 
galėtų pasiekti brandą. Šiuo metu plačiausiai naudojamos ir naudingiausiai 
paaiškinančios vaiko poreikius yra Eriksono psichosocialinės raidos ir 
prisirišimo teorijos.

Eriksonas atskleidė ryšį tarp biologinės žmogaus prigimties ir socialinės 
aplinkos. Jis nagrinėjo aplinkos įtaką žmogaus raidai ir pastebėjo, kad 
asmenybei poveikį daro tarpasmeninių sociokultūrinių santykių visuma. 
Remiantis šia teorija, žmogaus raida tęsiasi iki mirties. Raida – tai 
nesustojantis procesas, kurio metu individas nueina tam tikras gyvenimo 
ciklo fazes, susidurdamas su įvairiomis psichosocialinėmis krizėmis, kurias 
turi išspręsti. Nuo to, kaip žmogus sugeba įveikti iššūkius vienoje raidos 
stadijoje, priklauso jo gebėjimas įveikti sunkumus kitose.

Pirmoji stadija – pasitikėjimo ar nepasitikėjimo (0-1 m.). Šioje stadijoje 
kūdikis sprendžia pasitikėjimo ar nepasitikėjimo klausimą tarpusavio 
ryšyje su motina. Kūdikio globos kokybė ir pastovumas lemia šios 
pakopos rezultatus. Pasitikėjimo jausmas susiformuos tada, kai bus 
tenkinami pagrindiniai vaiko mitybos ir fizinio kontakto (švelnumo, 
dėmesio) poreikiai. Jei vaiko globa bus aplaidi ir nepastovi, atsiras 
nepasitikėjimas. 

Šio pirmo socialinio santykio patyrimas veda kūdikį prie vis gilesnio ir 
platesnio kitų santykių įsisąmoninimo. Pirmosios stadijos įveikimo sėkmė 
ar nesėkmė turi ypatingą reikšmę tolimesniems vaiko santykiams bei jo 
sugebėjimui pasitikėti kitais ir pačiu savimi, priimti ką nors iš aplinkos, 
leistis būti priklausomam nuo aplinkinių žmonių. Nuo to priklauso ir 
vaiko vidinės pilnatvės bei tvirtybės jausmas. Jeigu šios raidos etapas 
nesėkmingas, pagrindiniai iš jo išlikę jausmai yra nepasitikėjimas aplinka 
ir pačiu savimi.

Antroji stadija – savarankiškumo (autonomijos) ar gėdos ir 
nepasitikėjimo (1-3 m.). Biologijos požiūriu, vaikas, bręsdamas fiziškai, 
gali labiau kontroliuoti savo kūną: tuštinimąsi, šlapinimąsi, vaikščiojimą, 
manipuliavimą daiktais. Psichosocialiniu lygmeniu šis etapas susijęs su 
savivoka, nes vaikas supranta, kad šiuos veiksmus jis atlieka savarankiškai, 
nepriklausomai nuo kitų. Iš to gimsta sugebėjimas vis geriau išreikšti save, 
savarankiškai užmegzti santykius su aplinka, tiesiai pareiškiant norus ir 
tikintis jų patenkinimo. 

Šiuo metu jam svarbu įtvirtinti tai, ką gali jis pats. Dažnai sakoma, 
kad vaikas tampa piktas, prieštaraujantis, norintis visur reikšti savo valią. 
Globojantiems vaiką tampa sunku. Jei mama (ar kitas globojantis asmuo) 
itin primeta vaikui savo valią, neleidžia jam pačiam manipuliuoti savo kūnu, 
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ypač kontroliuoja jo tuštinimosi, šlapinimosi procesą (kada, kokiu būdu, 
kaip tvarkingai), riboja jo valią, norus, vaikui atsiranda abejonių dėl savo 
savarankiškumo, savivertės. Tokiais atvejais gali pradėti formuotis žemas 
savivertės ir stiprus gėdos jausmas (ypač kartojant „Gėda, kad taip padarei“, 
„Tu nemoki, nes per mažas“, „Tau neišeis“). Kai ši stadija išsprendžiama 
pakankamai sėkmingai, vaikui sudaromos sąlygos džiaugtis savo kūnu ir 
sugebėjimu jį kontroliuoti. Vaikas gali įtvirtinti savo valią. Taip padedamas 
pamatas jo savigarbai, savarankiškumui ir savikontrolei.

Trečioji stadija – iniciatyvos ar kaltės (3-6 metai). Vaikas sulaukia amžiaus, 
kai pagrindine jo funkcija tampa žaidimas. Jo organizmas pasiekia 
pakankamą brandą judesių ir kalbos srityje, jo judesiai tampa tokie, kad 
jis gali atlikti įvairius darbus, eksperimentuoti savo kūnu ir aplinkiniu 
pasauliu. Vaiką supančio pasaulio ribos nuolat plečiasi: jis sutinka daugiau 
nepažįstamų žmonių, stebi kitus vaikus, pamato daugybę naujų daiktų, 
atsiduria jam nežinomose situacijose ar aplinkoje, kurią reikia pažinti. Jie 
pradeda suprasti lyčių skirtumą, atsiranda seksualinis smalsumas. 

Šiame amžiaus tarpsnyje vaikai tampa itin smalsūs ir įkyrūs. Jie gali 
uždavinėti daugybę klausimų, atakuoti suaugusiuosius, norėdami suprasti, 
iš ko sudarytas pasaulis. Dažnai savo tyrinėjimuose jie būna aktyvūs ir 
agresyvūs, kas itin vargina suaugusiuosius. 

Jei vaikui pakankamai leidžiama fantazuoti, kurti žaidimus, 
eksperimentuoti, klausinėti, naudotis kai kuriais įrankiais, o ne slopinama 
iniciatyva (pvz., „Tu per mažas, įsipjausi“, „Susižeisi“, „Neimk“, „Suduš“, 
„Nusibodai“, „Atstok“, „Kokios nesąmonės“ ir t.t.), formuojasi iniciatyvumas, 
atsakomybės jausmas. Jei vaikas nuolat atstumiamas, vadinamas įkyruoliu, 
jam itin griežtai draudžiama eksperimentuoti, gali formuotis kaltės 
jausmas. Maži vaikai labai nori dirbti, padėti, eksperimentuoti. Bet žinoma, 
kad jie tai daro lėtai arba ne itin kokybiškai suaugusiųjų požiūriu, po jų 
darbo arba bandymo tenka pačiam tvarkytis. Suaugusiajam labai svarbu 
apsišarvuoti kantrybe, palaukti, kol vaikas pats padarys ar pabaigs, vaikui 
matant negriebti taisyti arba perdarinėti jo darbo. Svarbu nekritikuoti, 
neskubinti, leisti ir paskatinti užbaigti, siekiant neslopinti  vaiko noro ir 
motyvacijos savarankiškumui.

Šioje stadijoje vaiko pagrindinis tikslas yra patirti malonumą, bet 
tai dažnai kertasi su suaugusiųjų norais ir valia. Vaikai susiduria (ir turi 
susidurti) su suaugusiųjų draudimais. Šie draudimai yra itin griežti, kai 
liečia seksualinę sferą. Dėl lytinio smalsumo patenkinimo gali iškilti didelių 
sunkumų. Jei kliūtys ir draudimai ypač stiprūs, vaiko vaizduotei ir iniciatyvai 
suduodamas stiprus smūgis. Tėvus, auklėtojus, globėjus dažnai išgąsdina 
vaiko eksperimentai su savo lyties organais, ar mažų vaikų vienas kito 
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apžiūrinėjimas, tarpusavio žaidimai. Jie dažnai gėdina, baudžia vaikus, 
nežinodami, kad tai normalus šios stadijos elgesys, kurį reiktų ignoruoti, 
nukreipti vaiko dėmesį kita linkme ar paaiškinti jam rūpimus dalykus, jų 
neakcentuojant.

Ši stadija svarbi ir tuo, jog joje formuojasi vaiko superego arba taip 
vadinama SĄŽINĖ. Ji formuojasi internalizuojant autoritetingus tėvų ar 
supančių žmonių draudimus. Vaikas vidinėje psichologinėje sistemoje 
įjungia globėjų normas ir vertybes, kurios vėliau tampa jo dalimi ir yra 
pagrindas formuotis asmeninei vertybių sistemai. Jei šie draudimai yra itin 
griežti, baudžiantys, gąsdinantys, susiformuoja griežta, baudžianti sąžinė, kuri 
slopina natūralų vaiko smalsumą, iniciatyvumą. Tuomet formuojasi kaltės 
jausmas. Jeigu tėvų (ar globėjų) reikalavimai yra realistiški, formuojasi brandi 
sąžinė, kuriai taip pat būdingas normalus kaltės jausmas, padedantis vaikui 
ir vėliau suaugusiajam atskirti, kas yra blogai. Ir atvirkščiai, nenuoseklūs 
globėjų reikalavimai ir  normos, iškreiptos vertybės formuoja silpną vaiko 
sąžinę, kas apsunkina tolesnę jo adaptaciją, prisitaikymą prie socialinių 
normų.

Ketvirtoji stadija – darbštumo ir menkavertiškumo (mokyklinis amžius 
nuo 6 m. iki lytinės brandos). Šioje stadijoje vaikas pirmiausia keičia 
pasaulio tyrinėjimo būdą pereidamas nuo vaizdinių, fantazijų ir žaidimų 
prie suaugusiųjų pasaulio. Jis mokosi žinių ir įgūdžių, reikalingų gyvenimui 
visuomenėje. Pagrindinis toks įgūdis – gyventi už namų sienų, orientuotis 
platesnėse socialinėse sistemose. Vaikas mokosi patirti malonumą iš 
nuveikto darbo, pasiekto tikslo ir ima suvokti atkaklumo, pastangų 
įdėjimo prasmę. Jis mokosi džiaugtis darbu. Jei vaikas neskatinamas, 
nepatiria sėkmės, ar jam sunku atitikti tėvų (globėjų), mokyklos keliamus 
reikalavimus, jis gali pasijusti nekompetentingas ir nevisavertis, gali 
formuotis menkavertiškumo jausmas. Už pastangas, o ne rezultatą giriami 
vaikai motyvuojami siekti toliau.

Šios stadijos sėkmingas įveikimas priklauso nuo to, kiek pasitenkinimo 
ir džiaugsmo vaikas jaus iš veiklos. Jei vaikui sunkiau sekasi mokykloje, 
itin svarbu rasti sritį, kurioje jis galėtų patirti sėkmės jausmą (tai gali būti 
įvairūs būreliai, sportas, darbas).

Šeimos santykių instituto patirtis rodo, kad vaiko savivertė dažnai 
priklauso ne nuo gabumų ar intelekto, o labiau nuo aplinkos palaikymo, 
motyvavimo, skatinimo.

Penktoji stadija – tapatumo ar tapatumo sumaišties (paauglystė). 
Visų pirma šis laikotarpis prasideda intensyviu fiziologiniu subrendimu, 
biologiniu kitimu, lyties organų diferenciacija ir branda. Visos iki tol 
įgytos savybės, socialiniai sugebėjimai tarsi kristalizuojasi. Tai galutinė 
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pasirengimo gyventi suaugusiojo gyvenimą stadija, kurioje paauglys turi 
suvokti vaidmenį ir funkciją visuomenėje. Tam būtina išsiugdyti tvirtą 
savivokos jausmą, kuris duoda savo tapatumo ir tęstinumo pojūtį.

Paaugliui svarbu pasiekti asmeninį tapatumą tuo metu, kai greitai 
keičiasi fizinė asmens išvaizda, emocinė ir psichologinė perspektyvos 
bei visuomenės vertinimas. Paauglys eksperimentuoja su savo tapatumu 
– tai tyrinėjimų metas. Eriksono manymu, žmogaus tapatumas nurodo 
elgesį su kitais aplinkiniais žmonėmis, santykį su pačiu savimi, santykį 
su praeitimi ir ateitimi. Paauglystėje individualus tapatumas (įsitikinimai, 
būdo bruožai, gebėjimai, troškimai) turi būti suderinti su suaugusiųjų 
normomis, socialinės aplinkos teikiamomis galimybėmis ir reikalavimais, 
kad paauglys galėtų rasti vietą suaugusiųjų pasaulyje.

Tapatumas charakterizuojamas kaip „subjektyvus jausmas, 
patvirtinantis panašumą ir tęstinumą“. Šis jausmas – subjektyvus, kad jis 
arba ji išlieka toks pats, kintant situacijoms, laikui, o skirtingų kontekstų 
veiksmai ir patyrimai susilieja į tą patį, centrinį aktyvų AŠ. Jis formuojasi 
sintezuojant ir transformuojant daugybę vaikystės tapatumų į vieną 
struktūrą.

Intensyvus paauglio savęs suvokimas, vertinimas, savęs vaizdo 
susidarymas, pozicijos gyvenime ieškojimas – tapatumo ar identiškumo 
formavimasis. Savęs suvokimas ir vertinimas glaudžiai susijęs su tuo, 
kaip kiti jį suvokia ir vertina. Paauglys į save žiūri kitų akimis. Paaugliui 
svarbu pagarba, pasitikėjimas, tam tikros jo veiklos ir savarankiškumo 
pripažinimas. Paaugliai jautrūs, jie perdėtai reaguoja į jiems adresuotus 
neigiamus žodžius. Jų mąstymą lydi egocentrizmas.

Paauglys turi pastebėti, kad jo veiksmai yra aplinkinių vertinami – tai 
jam labai svarbu. Paauglys gali suabejoti savo sugebėjimais, tačiau niekam 
nepavyksta išvengti pasekmių ką nors veikiant. Paties veiksmai ir kitų 
vertinimai yra pasitikėjimo savo tapatumu esmė, ir tai padeda suprasti, 
kas jis iš tikrųjų yra. Paauglys turi pritaikyti savo darbštumą, atlikdamas 
kai kurias darbo užduotis. Jam labai svarbu gauti grįžtamąjį ryšį, kuris 
reikalingas, pasirenkant darbinius vaidmenis. Paauglys turi išspręsti 
konfliktus, susijusius su jo seksualinių vaidmenų tapatumu. Taip pat turi 
sukurti asmeninių vertybių sistemą, kuri leistų jam priimti individualius 
sprendimus, turinčius įtakos jo tolimesniam gyvenimui.

Labai svarbi užduotis paauglystėje – emocinis atsiskyrimas. Paaugliai 
kartais elgiasi taip, lyg tyčia provokuotų tėvus nutraukti emocinius ryšius. 
Jie meta iššūkį tėvų vertybėms. Individuacijos procesas apima pokytį savęs 
suvokime – paaugliai jaučia save kaip atskirą asmenį tėvų-vaikų santykių 
kontekste.
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Paauglys ieškodamas tapatumo dažnai įtraukia ir kitus žmones. 
Formuojantis paauglio tapatumui svarbi šeima. Elgesys, kuris 
yra priimtinas tėvams, gali būti paauglio tiesiogiai įgyjamas arba 
modeliuojamas. Per griežtas tėvų auklėjimas ir didelė kontrolė, vadovavimas 
apsunkina tapatumo formavimąsi. Paauglio tapatumo vystymuisi palanki 
tokia šeimos atmosfera, kuri skatina individualumą ir bendrumą.

Psichologiniu požiūriu, jaunystė pasiekta tada, kai individas atranda 
savo tapatumą, susidaro savo vertybių sistemą, gali užmegzti ir palaikyti 
tarpusavio draugystės ir meilės santykius, numato ateities perspektyvas 
(pvz., profesijos pasirinkimą). Jaunystės pradžią nurodo ne tiek individo 
metų skaičius, kiek jo protinis, emocinis ir socialinis subrendimas.

Šios krizės išsprendimas, įgalina individą tapti nepriklausomu, 
atsakingu suaugusiuoju. Priešingai, nesėkmingas krizės įveikimas veda 
prie sumaišties, pažeidžiamumo ir abejonių dėl savo tapatumo: tapatumo 
sumaišties, netikrumo, nesugebėjimo suvokti, kas jis toks ir kokiai aplinkai 
priklauso.

Eriksonas išskyrė ir negatyvų tapatumą, kuriam būdingas niekinantis 
požiūris į šeimos, artimos aplinkos siūlomus vaidmenis. Paauglys, 
negalėdamas atlikti tų vaidmenų, kurių iš jo tikisi tėvai ir visuomenė, 
identifikuojasi su tuo, kuo jis neturėtų tapti. Jis geriau tampa „niekuo“, 
„nevykėliu“.

1.3. Prisirišimo reikšmė vaiko raidai

Siekiant suprasti vaiko vystymosi modelį, svarbi yra ir prisirišimo teorija, 
kurios pradininku laikomas J. Bowlby. Jo teigimu, kiekvieno mūsų poreikis 
yra socialinių santykių poreikis. Kiekvienas kūdikis vystydamasis siekia 
užmegzti tam tikrą artimą ryšį su pirminiu globėju (motina), kuri atlieka 
dvejopą funkciją: biologinę (garantuoja fizinį išlikimą) ir psichologinę 
(užtikrina emocinio santykio palaikymą). Biologinė funkcija yra svarbesnė 
pradiniu gyvenimo tarpsniu, o psichologinė išlieka svarbi ir vėlesniuose 
raidos etapuose. Psichologinis ryšys su prisirišimo objektu ne tik teikia 
emocinę gerovę, bet ir garantuoja pažintinę funkciją ir gebėjimą susidoroti 
su emociškai nepalankiomis aplinkybėmis bei grėsmėmis. Tokias galimybes 
padidina sėkminga santykių su globėju patirtis. Globėjo prieinamumas 
ankstyvosiose stresinėse situacijose, sugebėjimas reaguoti į vaiko 
poreikius garantuoja prisirišimą. Visa tai užtikrina stabilią vidinę vaiko 
organizaciją, jo adaptaciją ir integraciją aplinkiniame pasaulyje. Nuo to 
priklauso ir asmens savivertė. Tai turi įtakos tolimesniems santykiams su 
kitais žmonėmis. Jei vaiko prisirišimo  objektas (globėjas) yra nepastovus, 
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neužtikrina jo poreikių, vaikas susiduria su atstūmimo grėsme. Tokiais 
atvejais jis laikys save nemylimu ir beverčiu, o ir vėliau santykiai su kitais 
žmonėmis jam atrodys nesaugūs ir grėsmingi. 

Vaikų prisirišimo, stabilumo įvertinimui buvo sukurtas metodas, 
pavadintas „Svetimos situacijos skale“. Metodas remiasi teiginiu, kad 
kiekvienas į svetimą aplinką pakliuvęs ir nuo prisirišimo objekto kuriam 
laikui atskirtas vaikas reaguoja tam tikru būdu. Pagal prisirišimo stabilumą 
yra skiriami 4 vaiko reagavimo būdai:

• Saugus – vaikai jaučiasi saugūs ir ramūs esant globėjui, o jam pasišalinus 
tampa nerimastingi ir vengia bendrauti su svetimu asmeniu. Jie skuba 
užmegzti ryšį su vėl sugrįžusiu globėju ir tai juos lengvai nuramina. Galima 
manyti, kad tokių vaikų tėvai yra pakankamai stabilūs ir saugūs prisirišimo 
objektui, padedantys sukurti stabilią vidinę organizaciją.

• Neramus/vengiantis – vaikai išoriškai nėra tokie jautrūs išsiskyrimui su 
globėju, o jam sugrįžus nėra linkę lengvai atkurti ryšį. Kita vertus, tokie 
vaikai neteikia pirmenybės globėjui ir prieš svetimą asmenį. Jų prisirišimo 
objektai nėra pakankamai saugūs, dažniausiai ignoruoja vaikų nerimą 
ir nepadeda susikurti adekvačios saugių santykių patirties, kuri lemtų 
pakankamą savivertę ir saugumą kituose santykiuose.

• Neramus/priešiškas – vaikai išgyvena išsiskyrimą su globėju, negali 
nurimti, kai jo nėra, bet šiam sugrįžus taip pat aktyviai priešinasi ryšiui. 
Tokius vaikus globėjams sunku nuraminti. Akivaizdu, kad jie negali atkurti 
raminančių patirties prisiminimų. Tai nerimą ir nusivylimą skatinantys 
santykių prisiminimai vaiko sąmonėje. Dažniausiai tokių vaikų globėjai į jų 
nerimą ir stresines situacijas patys reaguoja nerimastingai.

• Dezorganizuotas/dezorientuotas – vaikai stengiasi išvengti kontakto 
su aplinka ir net tuomet, kai globėjas yra šalia jų. Siekdami išsiveržti iš 
aplinkos, tokie vaikai išsiskiria aktyviais judesiais, net agresija, o kartais ir 
priešinga reakcija – sustingimu. Šių vaikų prisirišimo objektai paprastai 
yra ambivalentiški – jie bando nuraminti, tačiau tuo pačiu metu gali tapti 
nekantrūs, patys kurstyti vaiko nerimą ir baimę, todėl ryšiai su aplinka šiems 
vaikams kelia konfliktiškus impulsus. Galima manyti, kad tėvai (globėjai) 
šiems vaikams neretai kalba apie visišką savo atsidavimą ir meilę, tačiau iš 
tikrųjų nėra linkę parodyti, greičiau baudžia nei ramina.

Kitas metodas – „Suaugusiojo prisirišimo klausimynas“ – skirtas suskirstyti 
suaugusius žmones pagal prisirišimo objekto prieraišumą ir prisirišimo 
stabilumą į 4 grupes:

• Saugius/autonomiškus, kurie vaikystėje pasižymi saugiu ir stabiliu 
prisirišimu prie savo objekto, o šis yra labai prieinamas. Paprastai tokie 
žmonės vertina ryšį su kitu žmogumi, išlaiko palankius prisiminimus apie savo 
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globėjus ir sugeba juos integruoti į sėkmingus ateities bendravimo modelius.
• Nesaugius/atsiribojusius, kurie pasižymi santykių su aplinkiniais 

vengimu, prisiminimų nuvertinimu ir negalėjimu jų įjungti į naujus 
santykių prisiminimus sąmoningoje atmintyje ir saugius bendravimo 
modelius. Paprastai praeities patyrimas jiems neatrodo reikšmingas ar 
vertas dėmesio. Savo globėjus tokie žmonės arba nepakankamai vertina, 
arba tik idealizuoja, tačiau visais atvejais jie linkę gilintis į tokio vertinimo 
priežastis.

• Nesaugius/susirūpinusius, kurie pasižymi ryšio su aplinkiniais 
nestabilumu, nors jo ir nevengia. Tokie asmenys greitai sutrinka, susidūrę 
su prisirišimo objektu tampa pikti ir pasyvūs, bet santykiai su aplinkiniais 
jiems visuomet kelia daug nerimo. Dažniausiai, remdamiesi praeities 
patirtimi, savo tėvus (globėjus) jie laiko nevykėliais. Šie asmenys primena 
užsispyrusius ir nuolat maištaujančius vaikus.

• Neryžtingus, kurie pasižymi neryžtingumu santykiuose su aplinkiniais: 
negali jų išlaikyti baimindamiesi būti atstumti, traumuoti ar panašiai. 
Šie žmonės bijo bet kokių vaikystės prisiminimų, keliančių sumaištį jų 
vidiniame pasaulyje. Jie nėra pajėgūs įvertinti savo vaikystės išgyvenimų 
ir traumų.

Bowlby teigia, kad ankstyvas prisirišimas yra lemiamas žmogaus 
tolimesnės psichikos veiksnys, tačiau tai dar nereiškia, kad procesas yra 
negrįžtamas. Ši teorija teikia vilties. Nauja patirtis gali keisti seną patirtį ir 
kurti naujus modelius. Patyrus prisirišimo problemas ankstyvoje vaikystėje, 
tačiau esant normaliems vėlesniems ryšiams, vaiko ar žmogaus raida gali 
artėti prie normalios raidos. Ankstyvo saugaus prisirišimo ryšio trūkumas 
yra pavojingas vaiko asmenybės raidai, tačiau visus tokius nukrypimus nuo 
normalios raidos kelio galima pataisyti, esant sėkmingiems vėlesniems 
ryšiams su kitais globėjais, mokytojais. Šiltas, saugus, ilgalaikis ryšys su kitu 
žmogumi leidžia kurti naujus elgesio ir bendravimo su aplinka modelius.

Taigi apibendrinant šias teorijas, galima pasakyti, kad kiekvienam 
žmogui labai svarbu:

- prisirišti prie kito asmens, kad vėliau būtų galima atsiskirti; 
- pajusti saugumą ir kito žmogaus priėmimą;
- jausti, kad yra mylimas ir vertinamas vien už tai, kad yra su savo būdo 

bruožais ir trūkumais;
- bendrauti, būti išgirstu;
- pajausti savo savarankiškumą;
- jausti savo iniciatyvumą (būti pastebėtu, pagirtu, paskatintu ir 

apdovanotu už pastangas, o ne už rezultatą);
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- pajusti atsakomybę už savo poelgius;
- pajusti darbo teikiamą džiaugsmą;
- susikurti savo tapatumą (vertybių sistemą, lyties tapatumą, santykius, 

profesinį pasirinkimą).

2. Globos namų auklėtinių raidos ypatumai

Žmogaus raidos tyrimai atskleidžia, kad galima numatyti universalius 
vaiko, paauglio ir suaugusio žmogaus augimo ir keitimosi dėsningumus. 
Pokyčiai vyksta visais raidos aspektais: fizinės, emocinės, socialinės ir 
pažintinės. Vaiko raidos supratimas tam tikro amžiaus tarpsniais padeda 
nustatyti auklėjimo ribas, kuriose galima planuoti tinkamą vaikui mokymosi 
aplinką ir veiklą.

Moksliniai tyrimai įrodė, kad pirmaisiais gyvenimo metais 
smegenys yra imlios stimuliuojamiems potyriams ir kad tuo laikotarpiu 
intensyviausiai kuriami nerviniai ryšiai, todėl kūdikiui svarbu turėti tinkamą 
priežiūrą, kad jis galėtų augti ir vystytis. Vaiko priežiūra ir psichologinė 
raida yra neatsiejamos. R. Spitzas (1946) ir Bowlby (1966,1969,1973) atliko 
tyrimus, kurie atskleidė žalingą kūdikio atskyrimo nuo motinos poveikį. 
Bowlby padarė išvadą, kad bet koks ankstyvųjų motinos ir vaiko santykių 
sutrikdymas gali turėti skaudžių emocinių, socialinių ir intelektinių 
padarinių. Sutrikdymu jis vadino motinos netekimą kūdikystėje dėl mirties 
ar ligos, darbo, kitų aplinkybių, tokių kaip nepriežiūra, kai fiziškai motina 
yra, tačiau emociškai jos nejauti. Bowlby teigė, kad anksti nutrūkus motinos 
ir vaiko santykiams kūdikiai patiria depresiją, sulėtėja jų fizinė ir psichinė 
raida, jie linksta į nusikaltimus. Spitzas ir Bowlby pasisakė už „prigimtinę“ 
– motinos – globą.

1966 metais H. Sheelsas pradėjo ilgalaikį tyrimą, kuris įrodė, kad vaikų 
raidai įtaką daro ne giminystės ryšys su globėju (prigimtis), o priežiūros 
kokybė (patirtis). Šis tyrimas parodė, kad normaliai vaiko raidai užtikrinti 
būtina priežiūra ir rūpinimasis (tai atitiko Spitzo ir Bowlby požiūrį), tačiau 
tai padaryti gali ir kitas asmuo, nebūtinai motina. Net nuo gimimo globos 
stygių patyrę kūdikiai gali vystytis normaliai, jei juos prižiūri rūpestingas 
asmuo. Sheelsas pasisakė už „patirtą“ – kitų asmenų – globą.

Vaikai į globos institucijas patenka įvairaus amžiaus, kai pripažįstama, 
kad tėvai nepajėgia užtikrinti vaikų išlaikymo ar globos arba šeimoje 
patiriamas nuolatinis smurtas, prievarta, nesirūpinimas, arba kai tėvai 
palieka vaikus ar numiršta. Globos institucija vaikams užtikrina fizinį ir 
psichologinį saugumą, tačiau augdami joje vaikai taip pat susiduria su 
sunkumais: jiems reikia susikurti priklausomybės ir stabilumo jausmą, 
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palikus gimtuosius namus. Dažniausiai vaikus kamuoja sielvartas, pyktis, 
baimė, kaltės jausmas. Kartais visa tai perauga į fizinę ar žodinę agresiją, 
nebrandų elgesį (verksmą, zirzimą, šlapinimąsi į lovą), manipuliavimą, 
užsisklendimą ar padidėjusį aktyvumą. Vaikui reikia laikytis naujų taisyklių, 
priimti naujas vertybes. Reikia priprasti prie kitų vaikų. Vaikų, patekusių į 
globos institucijas, gyvenimo istorijos, patirtys skirtingos, tačiau globos 
namuose jie privalo gyventi po vienu stogu ir paklusti vienodoms 
taisyklėms. Pavyzdžiui, vaikas, neturėjęs valgymo režimo ir valgęs, kada 
mama atnešdavo maisto ir kur papuola, dabar turi valgyti nustatytu laiku 
ir prie bendro stalo. Vaikas, pripratęs pasiimti iš mamos pinigų tiek, kiek tik 
randa piniginėje, pats pirkdavęs tai, ko nori, globos institucijoje sužino, kad 
imti pinigus iš auklėtojos piniginės yra vagystė. Protesto reakcijos ir elgesio 
problemos gali kilti ir dėl staigaus vaidmenų pasikeitimo. Pavyzdžiui, 
tvarka vyresnis-jaunesnis gali suirti, jei buvęs vyriausias šeimoje vaikas 
apgyvendinamas su vyresniais už save vaikais. Daug tėvų globos netekusių 
vaikų yra išgyvenę artimų žmonių netektis, kas atsiliepia emocinei raidai ir 
sukelia stiprų nesaugumo jausmą.

Perkėlimo į globos instituciją poveikis vaikams priklauso nuo šių 
veiksnių:

• vaiko amžiaus, raidos etapo, lyties;
• vaiko santykių kokybės su biologiniais tėvais;
• biologinių tėvų auklėjimo stiliaus;
• papildomų streso šaltinių (persikėlimas, atskyrimas nuo brolių, seserų 

ir t.t.).
Galima išskirti ir teigiamus vaiko perkėlimo į globos instituciją 

veiksnius:
• fizinis ir psichologinis saugumas;
• stabilumas;
• konstruktyvūs suaugusiųjų santykiai (jei šeimoje vaikai matė tik 

destruktyvius, nutrūkstančius);
• galimybė globos institucijų darbuotojams pasitelkti kitų specialistų 

pagalbą;
• tinkami vaidmenų modeliai.
Svarbu akcentuoti, kad sėkmingam vaiko adaptacijos ir ugdymo globos 

institucijoje procesui reikia tam tikrų sąlygų:
• kuo geriau pažinti vaiką;
• bendravimo, taisyklių aiškumo ir atvirumo;
• laiko, kad vaikas priprastų prie naujos aplinkos.
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2.1. Vaiko pažinimo reikšmė

Auklėjimas yra nenutrūkstamas tarpusavio sąveikų procesas. Jis veikia 
ir globėjus, ir vaikus. Siekiant, kad globotinių socializacijos procesas 
vyktų kiek įmanoma sėkmingiau, reikia žinoti, kad įtakos santykių tarp 
globėjų ir vaiko dinamikai bei auklėjimo stiliui turi vaiko savybės – amžius, 
kognityvinės raidos lygis, temperamentas, lytis bei specialieji poreikiai 
(pvz., negalia).

Amžius ir kognityvinės raidos lygis. Tyrimai rodo, kad vaikystėje taikytas 
auklėjimo stilius turi įtakos paauglio elgesiui. Vaikai į globos instituciją 
patenka su įvairiomis, dažniausiai skaudžiomis patirtimis. Paprastai tokie 
vaikai yra augę be priežiūros, auklėjimo taisyklės (jeigu tokios ir buvo) buvo 
chaotiškos, nenuspėjamos, auklėjimo stilius – labai griežtas, nenuoseklus. 
Taigi tikėtina, jog šių vaikų paauglystės laikotarpis bus sudėtingesnis, nei 
normaliose šeimose augusių vaikų. Paauglystė – tai vaikų ir suaugusiųjų 
santykių išbandymo metas. Konfliktai gali kilti dėl kasdieninių dalykų: 
paskirtų užduočių, bendravimo, taisyklių laikymosi. Jeigu suaugusieji 
neigiamai reaguoja į paauglio norą jaustis savarankiškam, pasidaro 
pernelyg griežti ar pernelyg nuolaidžiauja, vaikas greičiau ims maištauti, 
elgdamasis atvirkščiai. 

Paauglių globos ir priežiūros procesas turi savų ypatumų, nes pati 
paauglystė, kaip atskiras raidos tarpsnis, turi išskirtinių bruožų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti. Prieš pradedant dirbti su paaugliu reikia išsiaiškinti jo 
požiūrį į siūlomą pagalbą. Dauguma paauglių atsargiai vertina mėginimą 
jiems padėti. Net tie, kurie sąmoningai siekia pagalbos, giliai viduje 
tai vertina kaip gėdingą savo silpnumą, baiminasi kritikos, kontrolės ir 
priklausomybės jausmo. Tą liudija dažni paauglių atsakymai – „Viskas gerai“, 
„Pats galiu susitvarkyti“ ir pan. Bendravimą su paaugliu gali palengvinti 
žinojimas, kad paaugliams yra būdinga:

• Egocentriškumas. Paaugliai viską vertina savaip ir jiems labai sunku 
išgirsti bei pripažinti kitų nuomonę. Reikėtų šią poziciją pripažinti ir 
gerbti paauglių nuomonę, o ne skubėti vertinti jų mintis ar akcentuoti 
egocentriškumą. Bet koks kritiškas paauglio minčių vertinimas sukels jo 
prieštaravimą, todėl naudinga ne ginčytis su juo, bet gilintis į jo požiūrį. 
Paaugliai labai palankiai vertina tai, kad su jais tariamasi, jiems siūloma 
rinktis. Pavyzdžiui, kalbant apie tvarką kambaryje, galima skatinti paauglį 
išsakyti savo nuomonę: „Turbūt yra daug būdų, kaip tu gali išspręsti tą 
problemą, ką tu galvoji apie tai?“ Socialinio darbuotojo tikslas skatinti 
paauglį pačiam prisiimti atsakomybę. Galima pasiūlyti keletą galimybių ir 
duoti iš jų pasirinkti.
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• Noras jaustis lygiam. Paprastai vaikai ir paaugliai yra žemesnėje 
pozicijoje už suaugusiuosius. Siekiant bendradarbiavimo su paaugliu, reikia 
įvertinti šį pozicijų skirtumą ir nuolat pabrėžti abipusio bendradarbiavimo 
naudą. A. Šopenhaueris sakė, kad draugystė – tai menas išlaikyti tinkamą 
atstumą. Šis posakis tinka ir apibūdinant bendravimą su paaugliais. 
Paaugliai dažniausiai nori santykio „Arba tu darai dėl manęs, arba esi prieš 
mane“. Todėl paaugliui reikėtų ne piršti savo nuomonę ir siūlyti sprendimus, 
bet išsiaiškinti, ką jis pats apie tai galvoja. Antraip jam gali atrodyti, kad 
jo nuomonė yra nesvarbi ar neteisinga. Pasitikėjimą ir bendradarbiavimą 
stiprina paauglio skatinimas išsakyti savo idėjas ar pasiūlymus: „Negaliu 
sugalvoti... gal tu turi kokių minčių apie tai?“ Kartu tai yra siekimas parodyti, 
kad ir su suaugusiaisiais paauglys gali sutarti. Tai itin svarbu globojamiems 
vaikams, nes dėl skausmingos asmeninės patirties jie dažniausiai iš esmės 
niekuo nepasitiki. Kai atsiranda pakankamai tvirtas ryšys su paaugliu, 
tuomet jau galima ir patarti.

• Kategoriškumas. Paaugliai yra egocentriški ir dažnai kategoriški, o 
tai trukdo jiems įžvelgti kitas perspektyvas. Siūlomą nuomonę paaugliai 
neretai suvokia kaip spaudimą sutikti arba patys siekia, kad socialinis 
darbuotojas ar kitas suaugusysis patvirtintų jų nuomonę. Todėl svarbu 
sukurti objektyvaus bendradarbiavimo modelį, kurio esmė – struktūruoti 
santykius ir bendravimą taip, kad paauglys pats galėtų pastebėti, 
patvirtinti ir įvertinti savo mintis ir prielaidas, jog jo neteisingi sprendimai 
ar netinkamas elgesys sukelia daug psichologinių problemų jam pačiam. 
Jei paauglys sako, kad teisingai pasielgė trenkdamas kambario draugui 
per veidą, nereikėtų skubėti moralizuoti, bet kartu su juo išsiaiškinti kitas 
alternatyvas, patikrinti įsitikinimą, ar tikrai tai buvo geriausias sprendimas. 
Toks bendravimo modelis padeda paaugliui suvokti, kad jis ieško išeities 
iškreiptu būdu.

• „Viskas  arba  nieko“ principas. Paaugliai dažnai mąsto dichotomiškai 
pagal „viskas arba nieko“ principą ir tai trunka gana ilgą laiką. Vieną dieną 
paauglys gali būti prislėgtas ir nerimastingas, o kitą rytą jis jau gali būti 
džiugus ir atsipalaidavęs. Šie kraštutinumai vargina patį paauglį ir trikdo 
aplinkinius. Todėl bendraujant su juo, reikėtų nuolat aptarti tarpinius 
vertinimus, pavyzdžiui, užuot sakius tik „gerai“ ar „blogai“, skatinti paauglį 
vertinti „geriau“ ar „blogiau“.

Temperamentas. Temperamentas – tai įgimtų savybių, nusakančių 
individo jautrumą įvairiai patirčiai ir reagavimą į socialinių sąveikų modelius, 
derinys. Jis yra svarbiausias ir nekintantis asmenybės aspektas. 

Yra 3 temperamento tipai: lengvas, sunkus ir lėtas. Vienas iš kraštutinumų 
– lengvo temperamento vaikai. Jie yra geros nuotaikos, judrūs, lengvai 
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prisitaikantys ir draugiški, jų reakcijos vidutiniškai intensyvios ir 
neintensyvios. Kitas kraštutinumas – sunkaus temperamento vaikai. Jie 
sunkiai prisitaiko, staigiai reaguoja, būna blogos nuotaikos. Nepažįstamoje 
aplinkoje tokie vaikai užsisklendžia, yra neaktyvūs, nejudrūs. Tarpinę 
vietą užima lėto temperamento vaikai. Jie naujose situacijose iš pradžių 
užsisklendžia, bet po kurio laiko prisitaiko. Jų aktyvumas nedidelis, 
reakcijos neintensyvios. 

Temperamentą atsinešame gimdami, tačiau aplinkos veiksniai jį gali 
keisti. Jei paveldėjimo ir aplinkos sąveika teisinga, galima tikėtis palankios 
vaiko raidos. Jei ne – greičiausiai kils elgesio problemų. Todėl svarbu 
suderinamumas – auklėjimo stiliaus pritaikymas prie vaiko temperamento. 
Įtakos turi ne tik vaiko, bet ir vaiką prižiūrinčio specialisto temperamentas. 
Aktyvus darbuotojas gali prarasti kantrybę su pasyviu vaiku, socialus – 
pasijusti atstumtas uždaro vaiko, o agresyvus vaikas gali gąsdinti santūrų 
globėją. Darbuotojai, priklausomai nuo jų temperamento, gali skatinti, 
nepritarti ar ignoruoti tam tikrus vaiko temperamento pasireiškimus.

Siekiant sėkmės socializacijos procese, socialiniam darbuotojui ar 
pedagogui taip pat svarbu žinoti vaiko fizinio išsivystymo lygį, sveikatos 
būklę; pažinti jo psichikos ypatumus – dėmesio, atminties, darbingumo 
pajėgumus, mokslumo lygį, požiūrį į mokymąsi.

2.2. Vaiko pažinimo metodai

Socialinio darbuotojo vaikų globos namuose tikslas – užtikrinti vaiko 
priežiūrą ir auklėjimą, kad jis galėtų augti, vystytis ir tobulėti. Vaiko 
kultūrinės, socialinės ir pedagoginės aplinkos (esminių socializacijos 
veiksnių) pažinimas, kuo išsamesnė informacija apie šeimos veiksnius 
padėtų teisingai įžvelgti vaiko individualybę ir atskiras jo psichikos savybes 
(Kvieskienė G., Indrašienė V., 2008). Svarbu įvertinti vaiko asmenybę 
jo santykių su aplinka kontekste ir suprasti jo sunkumų (problemų ar 
simptomo) priežastis, poveikį vaikui ir santykiams. 

Vaiko įvertinimui taikomi įvairūs būdai ir metodai, tačiau gausiausią 
metodų grupę sudaro empiriniai tyrimo metodai (Kvieskienė, Indrašienė, 
2008) – tai stebėjimas ir savistaba, pokalbis, veiklos procesų ir rezultatų 
analizė, gyvenimo istorija, įvairūs testai ir anketos.

Pagrindinės funkcionavimo sritys, kurias socialiniam darbuotojui svarbu 
pažinti yra šios:

•  emocinė (emocijų raiškos būdai, nuotaikos ir jų kaita, gebėjimas valdyti 
afektus, atsparumas stresui, frustracijos tolerancija);

•  kognityvinė (kalbos išsivystymas, gebėjimas sutelkti ir išlaikyti dėmesį, 
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intelektinės galimybės, mokymosi pasiekimai ir sunkumai);
• socialinė (adaptacijos ypatumai, bendravimo ir socialiniai įgūdžiai, 

santykių su bendraamžiais bei globos namų darbuotojais, mokytojais 
pobūdis);

•  savistaba (kiek vaikas sugeba galvoti apie savo bei kitų jausmus, norus, 
elgesio priežastis, numatyti ir suprasti savo ir kitų veiksmus).

Vienas iš plačiausiai taikomų ir universaliausių vaiko pažinimo būdų yra 
stebėjimas. Šis metodas leidžia stebėti vaiką jo kasdieninėje įprastinėje 
veikloje. Stebėjimo objektas – vaiko išorinis elgesys, jo veikla, pasisakymai 
įvairiomis aplinkybėmis (dirbant, mokantis, žaidžiant). Taikant stebėjimo 
metodą, reikia užsibrėžti konkretų tikslą, stebėti programos sudarymą, 
projektuoti vaiko stebėjimo situacijas, tiksliai užrašyti stebėjimo 
duomenis ir juos įvertinti. Svarbu stebėti dinamiką – palyginti duomenis. 
Stebėjimas gali būti tiesioginis ir netiesioginis: tiesioginis – tai veiklos ir 
elgesio vertinimas, netiesioginis – asmenybės pažinimas, stebint veiklos 
rezultatus (vaiko piešinius, rašinius, muzikavimą, žaidimą ir t.t.). Stebėjimo 
objektu gali būti ir atskiri vaiko poelgiai, elgesys globos institucijoje, 
mokykloje ar bendraamžių tarpe, įvairi veikla ir tarpusavio sąveikos (su 
bendraamžiais, suaugusiaisiais institucijoje ir už jos ribų). Stebėjimo 
metodas padeda išsiaiškinti vaiko turimus įgūdžius, nuostatas ir 
vertybes, buities normas. Svarbu pažinti vaiko vidinius ir išorinius veiklos 
motyvus, tikslus ir domėjimosi sritis.

Vaiko pažinimui itin naudingas ir sociometrijos metodas, kuris buvo 
sukurtas pripažinimo, nepaisymo ir atstūmimo modeliams grupėse vertinti. 
Sociometrinį vertinimą atlikti lengva: vaikai anonimiškai apklausiami vieni 
apie kitus ir rezultatai suvedami į lenteles. Klausimų pavyzdžiai: „Kas yra 
tavo geriausias draugas?“, „Su kuo norėtum atlikti bendrą projektą?“, „O su 
kuo nenorėtum atlikti bendro projekto?“, „Su kuo pasidalytum paslaptimi?“ 
Sociometrijos rezultatai palengvina nepaisomų ir atstumtų vaikų 
įsitraukimą į grupę, leidžia nustatyti, kokias intervencijos priemones reikia 
taikyti: socialines (ar vaikas bendradarbiauja, dalijasi, giriasi), emocines 
(ar vaikas teisingai supranta kitų emocijas, ar rodo empatiją), kalbines (ar 
bendraudamas vaikas tinkamai atsakinėja, ar aiškiai išreiškia savo norus), 
fizines (ar vaikas griebiasi agresijos spręsdamas konfliktus).

Vaikams pažinti yra naudojami įvairūs testai ir anketos. Anketa nėra 
tiesioginis tyrimas – ji padeda ištirti požiūrius ir nuostatas, nustatyti 
socialinę asmenybės būklę (anketų pavyzdžiai pateikiami prieduose).



25

2.3. Bendravimo su globotiniais ypatumai

Pagrindinis vaiko pažinimo būdas socialinio darbuotojo darbe yra 
pokalbis. Kiekvienas pokalbis turi turėti tikslą arba uždavinį. Bendrieji 
pokalbio tikslai:

•  Gauti informacijos, kuri vėliau padės atlikti užduotį.
•  Megzti ir puoselėti bendradarbiaujantį ryšį su vaiku, siekiant patenkinti 

vaiko poreikius ir padėti spręsti problemas. 
Nuo gebėjimo užmegzti pokalbį, jį palaikyti, priklauso ir galutinis 

bendravimo rezultatas. Pokalbį sudaro 3 etapai: pradžia, vidurinis etapas 
ir pabaiga. Kiekvienas etapas turi skirtingus uždavinius. Pokalbio 
struktūra:

•  Pokalbio pradžia – santykių užmezgimo ir įvertinimo etapas. Pokalbio 
pradžioje yra renkama informacija apie vaiką ir jį supančią aplinką, 
aiškinamasi ir analizuojamos įvairios problemos.

•  Pokalbio vidurinis etapas – vertinamas bendradarbiaujančio 
ryšio stiprumas, planuojama ir veikiama. Įvertinama problema, 
numatomas planas, įvertinamos stipriosios plano pusės ir trūkumai, t.y. 
prognozuojama.

•  Pokalbio pabaigoje – apibendrinama, aptariama, kas buvo naudinga. 
Susitariama dėl kito pokalbio.

Pirmųjų 2-3 pokalbių metu daugiau dėmesio skiriama diagnostinei 
(vertinimo) funkcijai atlikti, paskutiniųjų – labiau susitelkiama į 
prognozavimą, kuris leidžia numatyti sėkmingas problemos sprendimo 
strategijas. Pokalbis planuojamas individualiai kiekvienam vaikui, 
atsižvelgiant į jo poreikius. 

Aplinka, kurioje vyksta pokalbis, turi būti saugi, sutvarkyta taip, kad 
pokalbio metu niekas netrukdytų (būtų išjungti telefonai, niekas nesibelstų 
į duris), nebūtų pašalinių asmenų. Turi būti tinkama psichologinė atmosfera, 
kad vaikas jaustųsi saugiai, neužsisklęstų ir galėtų atsiverti. Atsisėskite taip, 
kad būtų galimas akių kontaktas su vaiku. Sėdėti reikia šalia vaiko, tačiau 
išlaikant pakankamą atstumą, kad vaikas jaustųsi patogiai – per mažas 
atstumas gali gąsdinti. Nereikėtų sėdėti už stalo, nes tai nuteikia pernelyg 
oficialiai ir trukdo užmegzti betarpišką kontaktą su vaiku.

Pokalbį reikėtų pradėti nuo neutralių, tačiau vaikui aktualių temų (apie 
sportą, televizijos laidas, draugus, mokyklą pomėgius ir pan.), kad vaikas 
galėtų pasijusti laisviau. Kartu galėsite pastebėti, ar vaikas pasakoja 
vaizdžiai, ar jo kalba skurdi, susipažinsite su jo vartojamais terminais.

Prieš pradėdami rinkti informaciją, supažindinkite vaiką su pokalbio tikslais. 
Pavyzdžiui, galima pasakyti, kad norite labiau jį pažinti arba norite padėti 
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jam įveikti tam tikras problemas. Prieš susitikimą su vaiku susipažinkite 
su jau turima informacija apie jį ir pasinaudokite ja, neklausinėdami 
papildomai. Pavyzdžiui, jei žinoma, kad vaikas vienišas, nederėtų jo klausti, 
ką jis mėgsta veikti su savo draugais. Klausimus svarbu parinkti aiškius ir 
vienareikšmiškus, į kuriuos galima tikėtis tikslių atsakymų. Klausimo žodžiai 
turi būti suprantami, reikėtų vengti mažai žinomų sąvokų ar specialiųjų 
terminų. Patartina vengti uždarų klausimų į kuriuos galima atsakyti „Taip“ 
arba „Ne“, nes tuomet vaikas neįsigilina į klausimo esmę. Naudingi atviri 
klausimai, kurie skatina atsakyti remiantis patyrimu. Klausimų pavyzdžiai:

•  Kokias televizijos laidas mėgsti?
•  Kokia veikla po pamokų užsiimi?
•  Ko nemėgsti daryti?
•  Ką paprastai veiki su draugais?
•  Kas atsitinka, kai tu supyksti?
•  Ką Linas siūlo Tau kartu veikti?
Pokalbio pradžioje reiktų vengti klausimų, kurie gali sukelti vaiko 

priešiškumą, skatintų gintis. Jei vaikas pokalbio pradžioje ima viską neigti, 
tai gali susiformuoti bendra neigiama pozicija specialisto atžvilgiu, o tai 
toliau skatina neigiamus atsakymus. Būtina nuolat stebėti vaiko emocines 
reakcijas. Pastebėjus, kad vaikas sudirgęs ar išsigandęs, reikėtų reaguoti į 
vaiko emocijas. Padidėjusį nerimą ar įtampą galima sumažinti, nukreipiant 
vaiko dėmesį į neutralias temas. Pokalbio metu reikėtų kaitalioti pokalbio 
pobūdį nuo faktinės informacijos rinkimo pereinant prie emocinio turinio 
ir atvirkščiai. Stebėdami vaiko emocines reakcijas, turite galimybę įžvelgti 
vaiko pažeidžiamumo ir galimų intervencijų sritis. 

Bendravimą su vaiku palengvina empatija, autentiškumas ir vaiko 
vertybių priėmimas. Specialisto gebėjimas įsijausti į vaiko pasaulį, 
pagyventi jo emocijomis, supratimas, pagarba bei noras padėti yra 
svarbūs bendradarbiaujančio ryšio kūrimo ir palaikymo veiksniai. Kontakto 
užmezgimą palengvina ir socialinio darbuotojo natūrali laikysena, išlikimas 
savimi bet kurioje situacijoje (autentiškumas) bei visuminis kito žmogaus 
priėmimas ir vertinimas be išankstinių nuostatų. Tai padeda išgirsti ir 
suprasti vaiką, formuotis tapačiam kito žmogaus vaizdui.

Laikas taip pat turi reikšmės pokalbio sėkmei. Laiką kiekvienam vaikui 
reikia planuoti individualiai. Nei vaikas, nei socialinis darbuotojas neturi 
skubėti, tačiau pokalbis neturi trukti per ilgai. Vidutinė pokalbio trukmė 
– 50-60 minučių. Vaikas turi iš anksto žinoti tikslų pokalbio laiką. Jei 
numatoma daugiau pokalbių (pavyzdžiui, 5-10), tuomet geriausia iš 
anksto numatyti susitikimų laiką, pavyzdžiui, kasdien 14 valandą arba 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 15 valandą.
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Bendravimas su vaiku yra dvipusis procesas, kuriam būtinas grįžtamasis 
ryšys. Bendravimui ugdymo procese būtina, kad veiktų tokia grandinė 
(Petty G., 2006):

Ką ugdytojas
turi mintyse?

Ką jis sako? Ką vaikas girdi? Ką jis supranta?

Dažniausiai kylantys sunkumai, bendraujant su globos institucijose 
augančiais paaugliais:

• nesugebėjimas užmegzti ryšio;
• vaiko vidinių nuostatų ir vertybių nesupratimas;
• pernelyg dideli lūkesčiai (tiek vaiko, tiek savo atžvilgiu);
• sunkumai valdant bendravimą grupėje;
• sunkumai keičiant bendravimo formas pagal ugdymo tikslus ir 

uždavinius;
• sunkumai atpažįstant ir išgyvenant savo jausmus bendravimo metu.
Neigiamiems vaiko ir jį prižiūrinčių specialistų santykiams įtakos turi vaiko 

patirtis. Tyrimai rodo, kad blogas elgesys su vaiku turi ilgalaikių padarinių, 
tokių kaip pasitikėjimo stoka, menka savivertė, depresija, santykių ir 
seksualinės problemos, mokymosi sunkumai, valgymo sutrikimai, polinkis 
į priklausomybes nuo alkoholio ir narkotikų, ir suaugus. Prievartą, smurtą, 
nepriežiūrą patyrę vaikai sunkiai kontroliuoja emocijas, vengia rodyti 
jausmus, jiems sunku susikurti prieraišius santykius, jie vengia artimumo, 
dažniau elgiasi agresyviai, neretai yra sutrikusi jų kognityvinė raida.

Taip pat tarpusavio santykių sunkumus gali sąlygoti tai, kad priešiškai 
ir nepalankiai nusiteikę, daug dėmesio reikalaujantys vaikai verčia 
darbuotojus jaustis nevykėliais. 

Siekiant įveikti bendravimo sunkumus, pirmiausia reikia susikurti 
bendrą erdvę su vaiku. Tai padaryti galima pasitelkiant įvairias patrauklias 
užduotis, vaidmenų žaidimus. Paaugliai mielai imasi vaidmenų žaidimo, 
nes bando priversti suaugusįjį pasijusti taip, kaip jaučiasi patys, nori iš 
jo išmokti tvarkytis su nepakeliamais jausmais. Svarbu priimti, toleruoti 
ir įvardinti paauglio neigiamus jausmus, pavyzdžiui, į stipriai išreikštas 
emocijas: „Suprantu, tavo pyktį ..., matau, kad tau dabar sunku...“). Tuo būdu 
nuo pat bendravimo pradžios parodoma, kad čia bus galima kalbėti apie 
sunkius dalykus ir nemalonius jausmus. 

Ryšio užmezgimui labai tinka žaidimai – žaidimo erdvė, bendra veikla 
su socialiniu darbuotoju suteikia paaugliui saugumo, nes leidžia pasirinkti 



28

pokalbio tempą, bet kada iš pokalbio vėl pasitraukti į žaidimą. Tinka įvairūs 
stalo žaidimai – domino, šaškės, „Alias“, „Kris Kros“, dėlionės ir t.t. Labai 
naudingi specializuoti kortų žaidimai apie jausmus, kurie padeda suprasti 
ir priimti savo bei kitų jausmus, lavina geranoriško bendravimo įgūdžius. 
Galima atlikti specialų pratimą – „Nebaigti sakiniai“ (žr. 1 priede).

Svarbus pokalbio elementas yra pauzė, kai pokalbį nutraukia vaikas. 
Jei vaikas nutyla, stengdamasis priimti kokias nors detales, abejodamas 
ar norėdamas apgalvoti atsakymą, nereikėtų jo skubinti ar užduoti kito 
klausimo. Tai trikdo vaiką ir gali pakenkti ryšio užmezgimui. Tačiau, kai 
vaikas nutyla, nes jaučiasi atsakęs į klausimą ar išsakęs tai, ką norėjo 
pasakyti, ir laukia klausimo – tokių pauzių ilgai tęsti nereikėtų. Per ilgai 
užtrukus pauzei, vaikas pasigenda grįžtamojo ryšio. Tyla kai kuriuos vaikus 
veikia bauginančiai ir kelia nerimą. Tai apsunkina kontaktą ir trikdo ryšį – 
vaikas stengiasi išvengti tokios jį gąsdinančios situacijos, kaip pokalbis su 
socialiniu darbuotoju. 

Socialinis darbuotojas vaiko klausytis turi aktyviai. Aktyvus klausymasis 
– tai darbuotojo sugebėjimas būti kartu su vaiku, empatiškai reaguojant į 
vaiko kalbą. Tai galima daryti laikysena ir žodžiu. Žodžiai atlieka dvejopą 
funkciją: praneša vaikui, kad jo klausomasi, ir padrąsina bei paskatina. 
Svarbu tinkamai reaguoti į vaiko pasakojimo turinį – neparodyti savo 
asmeninių nuostatų, smerkimo reakcijų. Vaikai į globos institucijas 
patenka, patyrę daug skausmingų išgyvenimų. Jų patirtys gali kelti daug 
jausmų klausančiajam – pyktį, nuostabą, pasibjaurėjimą. Tačiau vaikui 
asmeninių nuostatų demonstruoti nedera. Žinoma, reaguoti reikia, tačiau 
parodant, kad specialistas yra pajėgus priimti ir išklausyti vaiko pateikiamą 
informaciją.

Žodiniai intarpai, pavyzdžiui, „Aha“, „Hm“, atspindi paramą. Parama 
skatina pasitikėjimą, padeda išsikalbėti. 

Empatiją – įsijautimą į vaiko išgyvenimus ir problemas – galima išreikšti 
pasakymais: „Suprantu, kaip buvo sunku...“, „Turėjo labai skaudėti, kai su tavim 
taip elgėsi...“, „Panašu, kad buvai įpykęs...“ ir t.t. 

Siekiant paskatinti vaiką gilintis į išgyvenimus ir jausmus, tinka 
padrąsinimas, pavyzdžiui, „Ar tau tai ką nors primena?“, „Kas tave verčia taip 
galvoti?“. Netinka klausimas „Kodėl?“, nes vaikas nežino atsakymų, o tai 
apsunkina bendravimą. 

Patikslinimas suteikia vaikui galimybę ir naują požiūrį į įvairius 
išgyvenimus, o taip pat parodo išgyvenimų ryšį su išoriniais veiksniais. 
Pavyzdžiui, į vaiko vidinius išgyvenimus galima reaguoti taip: „Ar aš teisingai 
suprantu, kad buvo taip baisu, jog tu pasislėpei...“. Taip parodoma, kad 
socialinis darbuotojas ne tik girdi ir supranta vaiko jausmus ir išgyvenimus, 
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bet ir susieja priežastį su pasekme. Tai padeda vaikui pačiam giliau suvokti 
savo jausmus ir elgesį.

Mokslininkai išskiria vidines ir išorines klausymosi kliūtis, kurios trukdo 
vedančiajam pokalbį klausytis pokalbio metu.  

Vidinės kliūtys – nugrimzdimas į įvairius apmąstymus, nes vaiko 
išgyvenimai paliečia ir klausančiojo asmeninius išgyvenimus; audringos 
emocijos, nuostatos ir požiūrių skirtumai. Jausmų apimtas (supykęs, 
sunerimęs, besipiktinantis) socialinis darbuotojas ar kitas specialistas 
savaip (o tai neatitinka vaiko pasakojimo) suvokia tai, kas jam sakoma. 
Todėl svarbu stebėti savo elgesį ir emocijas, nes neprofesionalus elgesys 
blaško vaiko dėmesį. Suprantama, kad vaiko išgyvenimai sukelia jausmų, ir 
kad specialistas turi savo vertybines nuostatas, tačiau profesija įpareigoja 
jų neužkrauti ant vaiko pečių, apie savo jausmus galima kalbėti ir būtina 
juos aptarti su kitais specialistais supervizijų ar intervizijų metu.

Išorinės klausymosi kliūtys yra aplinka (triukšmas, apšvietimas, 
temperatūra, telefono skambučiai, pašaliniai asmenys ir t.t.) ir individualios 
ypatybės (mikčiojimas, artikuliacija, kalbos kultūra, apranga, manieros, 
įžūlus elgesys, euforija, abejojimas) bei kalbos forma ir turinys (paini, 
nenuosekli minčių raiška, neaiškios formuluotės, greita ar pernelyg lėta 
monotoniška kalba). Vaikai dažnai būna labai emocionalūs ir greitai 
parodo savo nepasitenkinimą ar priešiškumą, kurie trukdo veiksmingai 
pokalbio eigai. Jei vaikas neaiškiai, netiksliai formuluoja mintis, padeda 
patikslinantys klausimai: „Aš ne visai supratau, ką turi galvoje?“, „Man 
nėra aišku, kaip tai nutiko?“. Užduodamas klausimą iš nesupratusiojo ar 
nežinančiojo pozicijos, specialistas atkreipia dėmesį į pokalbio turinį, o ne 
į vaiko asmenybę, kas leidžia vaikui atsipalaiduoti, skatina jo pasitikėjimą 
pašnekovu. Globos institucijose augantys vaikai iki patenkant į globos 
namus paprastai turi kritikuojančių, kaltinančių, baudžiančių santykių 
patirtį, todėl yra labai jautrūs ir gynybiški. Bet kokia užuomina į vaiko 
asmenį, tiesus klausimas „Kodėl?“ skatins vaiką gintis.

Tyrimai rodo, kad daugeliui globojamų vaikų yra būdingos šios 
savybės:

• Jautrumas, bailumas, nepasitikėjimas savimi, nes jie buvo nuolat 
emociškai nesaugūs: dirbo per sunkius darbus, elgetavo, ieškojo maisto, 
guodė tėvus. Šios savybės padėjo jiems prisitaikyti prie savo smurtaujančių 
tėvų.

• Atžarumas, priešgyniavimas, pataikūniškas elgesys, nes jie patyrė fizines 
bausmes, gąsdinimus, augo skurdžiose sąlygose. Šeimos kultūra skatino 
šias savybes ir vaikas tai priima kaip priimtiną būdą spręsti konfliktus.

• Egoizmas, pavydas ir kerštas. Šias savybes lemia charakteris, perdėtas 
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specialistų rūpinimasis ir priekaištai, santykiai su kitais vaikais ir t.t..
• Polinkis meluoti, apgaudinėti išsigalvoti nebūtų dalykų. Kiekvienam 

vaikui yra labai svarbu galvoti, kad jo tėvai yra geri, nes tai teikia gyvenimo 
prasmės ir vilties pojūtį. Siekdamas išsaugoti tikėjimą tėvais, vaikas turi 
susikurti paaiškinimą, kuris pateisintų smurtinį tėvų elgesį, abejingumą ir 
nepriežiūrą, turi rasti būdą, kaip įtikinti save, kad tėvai nekalti ir neatsakingi 
dėl to, kas su juo atsitiko. Skriaudžiamam vaikui lengviausia galvoti, kad 
smurto nebuvo, todėl jis stengiasi tai paslėpti net nuo savęs. Dažnai nuo 
smurto vaikas ginasi fantazuodamas, išgalvodamas nebūtas istorijas. Jis 
išmoksta nebekreipti dėmesio į aštrų skausmą, nuslėpti prisiminimus, 
sudėtingų amnezijų pagalba pakeisti laiko, vietos ir asmens pojūtį, susikurti 
asmenybės antrininkus. Išoriškai tai gali atrodyti kaip nenuoširdumas, 
melavimas, išsisukinėjimas. 

• Stiprybės smurtą ar išnaudojimą patyrusiems vaikams suteikia 
neigiami dalykai – jie gerai įvaldę „išlikimo – išgyvenimo“ strategijas, todėl 
gerai jaučiasi būdami savoje „subkultūroje“.

2.4. Vaiko patirties įvertinimas

Norint suprasti ir pažinti vaiką bei numatyti jo ugdymo strategijas, 
svarbu įvertinti vaiko patirtį:

• biologinė šeima: tėvas, motina, jų persirgtos ligos, auklėjimo stilius ir 
ryšiai (palaiko ar nepalaiko, kiek dažnai palaiko); broliai ir (ar) seserys, jų 
amžius ir ryšiai; kiti artimi giminaičiai;

• paties vaiko persirgtos ligos, traumos, netektys ir t.t.
• vaiko istorija iki patekimo į instituciją;
• patekimo į instituciją istorija.
Vaikai ne visuomet linkę atskleisti savo patirtį šeimoje (dėl psichologinio 

išstūmimo, nepasitikėjimo, gėdos ir t.t.). Nuspėti galimą vaiko patirtį leidžia 
tam tikri elgsenos požymiai.

2.5. Vaiko patirtis ir ją atspindintys elgsenos požymiai 

Tam tikras  netinkamas vaiko elgesys gali slėpti šeimoje patirtus sunkius 
išgyvenimus:

• Fizinė prievarta ir vaiko elgsenos požymiai:
 - nepaaiškinamas elgesys, pavyzdžiui, kontakto su suaugusiuoju 

baimė, baimingas reagavimas į kitų vaikų verksmą, tėvų baimė;
 - nuolatinis vangumas, prastas dėmesio sukaupimas, padidėjęs 

užsisklendimas ar poreikis paprasčiausiai pasikalbėti;
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 - negebėjimas palaikyti gerų santykių su bendraamžiais, dažni 
agresyvaus elgesio atvejai;

 - neramumas, nenusėdėjimas vietoje.
• Fizinė nepriežiūra ir vaiko elgsenos požymiai:
 - piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais;
 - nuolatinis nuovargis, apatija;
 - ribų ir taisyklių nesilaikymas (bėgimas iš pamokų, negrįžimas 

laiku iš mokyklos, betikslis vaikščiojimas gatvėse).
• Seksualinė prievarta bei išnaudojimas ir vaiko elgsenos požymiai:
 - nenoras persirengti kitų akivaizdoje ir tokių situacijų vengimas 

(pvz., kūno kultūros pamokose);
 - keistas neįprastas seksualinis elgesys arba žinios, užsisklendimas, 

infantilus elgesys;
 - žodinis pasakojimas apie lytinius santykius su vienu iš tėvų ar 

globėjų;
 - tam tikrų žmonių ar vietų baimė;
 - užsisklendimas;
 - nebrandus (vaikiškesnis nei reikalauja amžius) elgesys;
 - smurtas prieš daiktus ir bendraamžius;
 - besaikis masturbavimasis.
Seksualinė prievarta neretai būna tariamai nesmurtinė, tačiau ji suluošina 

ir sužaloja emociškai. Seksualinė prievarta – tai vaiko išnaudojimas, 
verčiant dalyvauti seksualiniuose veiksmuose. Siekdami tėviškos meilės 
vaikai neretai elgiasi seksualiai, nes jų patirtyje tai vienintelis būdas tos 
meilės gauti.

• Emocinė prievarta ir vaiko elgsenos požymiai:
 - užsisklendimas, prislėgtumas, apatija;
 - asocialus ar iššaukiantis elgesys;
 - kiti emocinės sumaišties ženklai (pasikartojantys ritmiški judesiai 

– sūpavimasis, lingavimas, pernelyg didelis dėmesys detalėms, menkas 
fizinis ar žodinis bendravimas su kitais);

 - netyčiniai savo elgesio komentarai („Aš blogas“, „Ot kvailas“ ir 
pan.).

• Emocinė deprivacija ir vaiko elgsenos požymiai:
 - plaukų sukimas, lūpos ar piršto čiulpimas;
 - nuolatinis varginantis suaugusiųjų dėmesio ir švelnumo 

siekimas;
 - mėginimas žudytis;
 - asocialus ir destruktyvus elgesys;
 - miego sutrikimai, trukdymas žaisti, neurotiškumo požymiai (irzlumas, 
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nuotaikų kaita, jautrumas vertinimams ir t.t.);
 - elgsenos kraštutinumai (nuolaidumas-reiklumas, pasyvumas-

agresyvumas);
 - isterijos, fobijos ir kompulsiniai požymiai (įkyrios mintys ir 

veiksmai, ritualai, persivalgymas – nevalgymas).

3. Raidos užduotis (pagal R. Havighurst)

Psichologas R. Havighurstas (1972) tyrinėjo, kaip keičiasi visuomenės 
lūkesčiai, priklausomai nuo individo elgesio jam bręstant. Šiam socializacijos 
aspektui paaiškinti jis vartojo terminą raidos užduotis. Augdamas vaikas 
tobulėja fiziškai, bręsta jo protas, jis įgyja socialinių įgūdžių. Tobulėdamas 
fiziškai, jis išmoksta vaikščioti, kontroliuoti šlapinimąsi ir tuštinimąsi. 
Proto raida vaikui leidžia išmokti skaityti, skaičiuoti, spręsti problemas. 
Socialinis tobulėjimas padeda bendrauti ir bendradarbiauti, įsijausti į kito 
žmogaus būseną. Emocinis vystymasis išmoko reguliuoti impulsus ir reikšti 
jausmus.

Visuomenė žmogaus raidai kelia tam tikrus reikalavimus:
• išsiugdyti tinkamą priklausomybės – savarankiškumo modelį;
• išsiugdyti tinkamą „duodu-imu“ modelį artimuose santykiuose;
• bendrauti su įvairiomis socialinėmis grupėmis;
• ugdyti sąžinės jausmą;
• išmokti atlikti psichologinį, socialinį ir biologinį vaidmenis;
• pripažinti, kad kūnas keičiasi ir prisitaikyti prie jo;
• valdyti kūną ir išmokti naujų elgesio modelių;
• išmokti suprasti fizinį pasaulį ir jį kontroliuoti;
• susikurti tinkamą simbolių sistemą ir tobulinti abstraktų mąstymą;
• susieti save su Visata.
Augdamas vaikas visais šiais aspektais susiduria su vis naujais 

visuomenės lūkesčiais: laukiama, kada išmoks vaikščioti, kalbėti, prašytis 
ant puoduko, apsirengti. Vėliau – kada išmoks skaityti, rašyti, skaičiuoti. 
Tikimasi, kad vaikas bus sąžiningas, mokės dalintis, pasirinks tinkamą 
savo lyčiai vaidmenį, mylės kitus žmones ir bus pajėgus atsakyti už savo 
veiksmus. 

Taigi raidos uždavinius iškelia visuomenė. Jei užduotis neįvykdoma 
deramu laiku, ji ir nebus gerai įgyvendinta. Viena neatlikta užduotis iš 
dalies ar visiškai sužlugdys kitų užduočių įvykdymą (Havighurst, 1972). Jei 
vaikais neišsiugdė sąžinės jausmo, tai paauglystėje gali būti linkęs elgtis 
asocialiai. Vaikui, kuris neturi patirties, kaip priimti ir parodyti švelnius 
jausmus, gali nepavykti sukurti šeimos ar gerų santykių šeimoje.
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Nepavykus įgyvendinti raidos užduoties, kyla nepasitenkinimas iš 
aplinkinių, nes vaikas nepateisino jų lūkesčių. Skirtingose visuomenėse 
vaiko raidos užduotys yra nevienodos, o kiekviena visuomenės grupė 
turi savus raidos apibrėžimus ir lūkesčius. Raidos apibrėžimų ir lūkesčių 
skirtumai gali sukelti socialinių prisitaikymo problemų. Pavyzdžiui, 
mokytojai gali tikėtis, kad mokyklinio amžiaus sulaukę vaikai jau bus 
pakankamai savarankiški – mokės patys susitvarkyti ir savarankiškai 
mokytis, suteikiant jiems tik nedidelę pagalbą. Tačiau nepriežiūrą patyręs 
vaikas nėra pilnai įgyvendinęs raidos užduočių ir dėl to gali nepatenkinti 
mokytojų lūkesčių (jis tikisi, kad mokytojai jam daugiau padės).

Kad vaikas galėtų atitikti visuomenės lūkesčius, jis turi ugdytis savivaizdį, 
išmokti savireguliacijos, tinkamų socialinių vaidmenų ir realizuoti raidą 
atitinkančius įgūdžius. Kaip to išmokstama?

3.1. Socializacijos būdai

Išskiriami įvairūs socializacijos būdai ir metodai (žr. 1 lentelę):

1 lentelė. Socializacijos būdai

Būdas Metodas

Emocinis (veikia jausmai) Prisirišimas

Operantinis (veikia aplinkybės)

Pastiprinimas
Blėsimas
Bausmė
Grįžtamasis ryšys
Praktinis mokymasis

Stebėjimo (veikia mėgdžiojimas) Modeliavimas

Kognityvinis (pažintinis) (veikia informa-
cijos apdorojimas)

Nurodymai
Standartų nustatymas
Argumentavimas

Sociokultūrinis (veikia prisitaikymas)

Grupės spaudimas
Tradicijos
Ritualai ir šablonai
Simboliai

Mokymosi (veikia aktyvus dalyvavimas)
Tarpusavio ryšių nustatymas
Bendradarbiavimas
Perkėlimas

Emociniai būdai (veikia jausmai). Emocinis – tai susijęs su jausmais ir 
emocijomis (pvz., meile, baime, pykčiu). Emocijos apima realizacijas į kitus 
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žmones, savęs ir kitų žmonių suvokimą, emocijų raišką.
Prieraišumas – tai „vieno asmens emocinis ryšys su kitu, kuris jungia 

juos erdvėje ir tęsiasi laike“ (Ainsworth M., 1973). Vaiko socializacija 
vyksta dėl tarpasmeninių sąveikų. Kai žmonės vienas prie kito prisirišę, jie 
dažnai sąveikauja. Prieraišumas ir bendravimas veikia vienas kitą. Jautri ir 
rūpestinga globa – socialinių sąveikų pagrindas. Kai vaikas yra prisirišęs prie 
globėjo, socializacija vyksta daugeliu būdų. Kai kurie gebėjimai atsiranda 
veikiant (operantinis būdas), kiti – pamėgdžiojant (stebėjimas), dar kiti – 
apdorojant informaciją (pažintinis būdas), perimant kultūrines tradicijas 
(socialinis-kultūrinis būdas), o dar kiti – aktyviai dalyvaujant (mokymosi 
būdas). Globos institucijose augantiems vaikams itin svarbu atrasti saugaus 
prisirišimo objektą. Tai gali būti mokytojas, socialinis darbuotojas, treneris 
ar kitas vaikui reikšmingas asmuo.

Operantiniai poveikio būdai (veikia aplinkybės). Operantinis – tai 
darantis poveikį. Kai poelgį seka lauktas atlygis (pastiprinimas), didėja 
tikimybė, kad toks elgesys kartosis. Kai poelgis neatneša laukto atlygio, 
pavyzdžiui, nepatraukia dėmesio arba yra ignoruojamas, arba rezultatas 
yra neigiamas (bausmė), tikimybė, kad toks elgesys kartosis, mažėja. 
Norint sustiprinti pageidaujamą elgesį, galima naudoti keletą socializacijos 
metodų: teigiamą pastiprinimą, neigiamą pastiprinimą ir formavimą.

Pastiprinimas – tai materialus arba nematerialus atlygis už poelgį, 
siekiant paskatinti tokio pat elgesio tikimybę ateityje. Pastiprinimas 
gali būti teigiamas arba neigiamas. Teigiamas pastiprinimas yra atlygis 
ar malonus dalykas (pvz., skanumynas, paglostymas, pagyrimas) už 
pageidaujamą elgesį. Neigiamas pastiprinimas – yra nemalonios sąlygos 
panaikinimas, sulaukus pageidaujamo atsako (pvz., nustojama barti vaiką, 
kai tik jis atsiprašo).

Formavimas – tai sistemingas neatidėliojamas nuoseklių pageidaujamo 
elgesio pastangų pastiprinimas, kol pageidaujamas elgesys įsitvirtina 
ir išlieka. Formavimo pavyzdžiu gali būti vaiko mokymas skaityti – 
vaikas pirmiausia skatinamas pažinti raides, po to sudėti jas į tinkamus 
skiemenis, dar vėliau į žodžius ir sakinius. Mokoma tol, kol vaikas pasiekia 
pageidaujamą skaitymo kokybę. Formavimas yra veiksmingas įvairių 
įgūdžių mokymo būdas.

Kad pastiprinimas taptų veiksmingu įgūdžių formavimo būdu, reikia, 
kad:

• Vaikas prieš pastiprinimą atliktų pageidaujamą veiksmą. Pavyzdžiui, 
mokant palaikyti tvarką kambaryje, vaikas pradžioje turi susirinkti 
išmėtytus daiktus, tik tuomet galima suteikti atlygį. Sunkiausias teigiamo 
pastiprinimo aspektas: kaip padaryti, kad vaikas pirmą kartą atliktų 
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pageidaujamą veiksmą, kurį būtų galima pastiprinti?
• Pageidaujamą poelgį būtina pastiprinti nedelsiant, kai jis parodomas. 

Pavyzdžiui, jei norite, kad vaikas išmoktų tvarkos, nedelsdami pagirkite, 
kai tik jis parodo pirmus tvarkymosi ženklus – pakloja lovą, pasideda 
tvarkingai knygas ir t.t. Nereikėtų šiuo atveju laukti, kad vaikas sutvarkytų 
visą kambarį. Svarbu tinkamai reaguoti į pirmuosius tvarkymosi ženklus.

• Pradžioje pageidaujamą elgesį reikia pastiprinti kiekvieną kartą, kai jis 
parodomas. Kiekvieną kartą, kai vaikas tvarkingai padeda daiktus, reikia 
skirti atlygį – pagirti ar pan.

• Kai naujai išmoktas elgesys tampa įprastu, pastiprinti galima tik kartais 
– kas keletą dienų. Pavyzdžiui, galite pasakyti: „Džiaugiuosi, kad tavo 
kambarys tvarkingas“.

• Ilgalaikis šio auklėjimo tikslas yra savęs apdovanojimas, todėl 
subjektyvų pastiprinimą (ypatingas lengvatas, pagyrimus) reikia taikyti 
kartu su objektyviu pastiprinimu (pvz., skanumynais).

Sunkumai, kylantys taikant pastiprinimą:
• Tenka laukti, kol pageidaujamas elgesys atsiras.
• Vaikai skirtingai reaguoja į pastiprinimą, ypač vyresni. Kartais sunku 

surasti, koks pastiprinimas veikia.
• Vaikui gali nusibosti tam tikras pastiprinimo būdas, tuomet mažėja šio 

metodo veiksmingumas.
•  Yra rizika pastiprinti tokius poelgius, kuriuos norima pašalinti. Jei vaikas, 

kuris jau išmoko tvarkingai pasidėti daiktus ir palaikyti tvarką kambaryje, 
vėl nesusitvarko, nes išskubėjo į mokyklą, o jam pasakoma: „Maniau, kad 
tu jau išmokai tvarkos“, tikriausiai nepageidaujamas elgesys kartosis, nes 
sulaukti neigiamo dėmesio yra geriau, nei jo visai nesulaukti.

• Auklėjimo tikslas yra išmokyti vaiką reguliuoti savo elgesį, o 
pastiprinimas yra reguliavimas iš šalies, todėl gali sumažėti vaiko 
savikontrolės motyvacija.

Blėsimas – tai tolygus išmokto elgesio išnykimas, nutraukus pastiprinimą. 
Iš esmės – tai nepageidaujamo elgesio ignoravimas. Pavyzdžiui, jei 
socialinis darbuotojas nori, kad grupėje vaikas nustotų trukdyti kitiems, 
jis nusprendžia nekreipti dėmesio į tai, kaip vaikas įvairiais išsišokimais 
bando atkreipti į save dėmesį, užuot kiekvieną kartą davęs pastabas. 
Taip nutraukiamas pastiprinimas dėmesiu. Jeigu vaikas bent 10 minučių 
grupėje laikosi taisyklių, socialinis darbuotojas jį pagiria. Svarbu pastebėti 
tinkamą elgesį ir jį pagirti bei nekreipti dėmesio į netinkamus išsišokimus, 
t.y. blėsimas derinamas su pastiprinimu. Blėsimas tinka įniršio priepuolių, 
skundimosi atvejais, tačiau, kai yra persivalgymas, vogimas ar agresijos 
priepuoliai, šis metodas nėra itin veiksmingas.
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Pasitaiko atvejų, kai netinkamą elgesį ignoruoti grupėje sunku, nes ir 
kiti vaikai susierzina ar pradeda elgtis panašiai. Tuomet tinka pertrauka. 
Pertrauka – tai blėsimo rūšis, kai nutraukiamas bet koks pastiprinimas. 
Vaikas turi kurį laiką praleisti savo kambaryje ar kitoje vietoje, kur jo 
elgesį galima ignoruoti. Vieta turi būti parinkta taip, kad joje nebūtų 
vaikui įdomios veiklos. Pertrauka suteikia vaikui laiko ir erdvės suvaldyti 
savo emocijas ir elgesį. Šis būdas labai tinka paaugliams. Skiriant vaikui 
pertrauką, būtina jam pasakyti, kodėl tai yra daroma, kad vaikas žinotų ir 
ateityje gebėtų kontroliuoti savo elgesį.

Grįžtamasis ryšys – tai teigiamas ir neigiamas elgesio įvertinimas. 
Tai abipusis globėjo ir vaiko ryšys, kai globėjas savo reakciją keičia 
priklausomai nuo vaiko elgesio. Grįžtamąjį ryšį galima parodyti tiek 
verbaliai (pvz., pasakant: „Jonai, šitas knygas reikia sudėti taip, kaip sudėjai 
praėjusį kartą“, „Vika, ši apranga tau tinka“, „Šaunuolis, Tomai, puikiai atlikai 
užduotį“) ir neverbaliai (linktelėjimas galva pritariant, klausiantis žvilgsnis 
ir t.t.). Grįžtamasis ryšys suteikia vaikams informacijos, ar jų elgesys yra 
tinkamas, pasiūlo, kaip tą elgesį keisti. Laiku gautas grįžtamasis ryšys yra 
veiksmingesnis už tą, kurio sulaukiama gerokai vėliau.

Praktinis mokymas. Globos institucijų sistema vis dar vadovaujasi 
prielaidomis, kad vaikai, augantys globos namuose, yra pernelyg pažeisti, 
jog galėtų patys imtis atsakomybės, todėl visas dėmesys yra nukreiptas 
į materialinės gerovės sukūrimą bei sveikatos ar psichologinių problemų 
sprendimą. 

Globos institucijose augančiam vaikui dažnai yra sudėtinga pamatyti 
ar sužinoti daugelį šeimoje augančiam vaikui įprastų dalykų, tokių kaip, 
pavyzdžiui, skalbimas, valgio gaminimas, pinigų taupymas ar uždirbimas. 
Dauguma globos institucijose augančių vaikų neturi galimybės įgyti 
daugelio kasdienių įgūdžių. O juk vaikai daug ko išmoksta patys ką nors 
darydami. Psichologas J. Bruner (1981) yra įsitikinęs, kad vaikai mokosi, 
atrasdami naujus dalykus. Mokymasis – lėtas procesas, kurio metu patirtis 
apdorojama ir pertvarkoma taip, kad taptų prasminga.

A. Bandura (2000) praktinį mokymąsi sieja su saviveiksmingumu – tikėjimu, 
kad situaciją galima valdyti ir sulaukti teigiamų rezultatų. Pavyzdžiui, 
skatinant vaikus įgyti kompetencijų, jiems sudaromos tinkamos sąlygos 
(galimybė padėti virtuvėje ar skalbykloje, kartu kurti šventės scenarijų ir 
papuošimus). Tokiu būdu vaikai motyvuojami siekti tikslų. 

Vaikams reikia pasiūlyti jų raidą atitinkančias užduotis, prasmingus 
užsiėmimus tam, kad jų pastangas lydėtų sėkmė.  Dirbdami jie mokosi, nes 
patys pamato, kas pavyksta, o kas – ne. Praktinis mokymas padeda vaikui 
atrasti veiksmingus problemų sprendimo būdus, ugdo savarankiškumą ir 
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atsakomybę. Tuo pačiu vaikai mokosi bendrauti.
Dar vienas iš įgūdžių mokymo ir mokymosi būdų yra žaidimas. Žaidimų 

pagalba galima ugdyti fizinius, protinius ir socialinius įgūdžius. Žaisdami 
įvairiausius sportinius žaidimus, karpydami, siūdami ar siuvinėdami, 
meistraudami, vaikai įgyja fizinių įgūdžių. 

Protinius gebėjimus galima lavinti, pasitelkiant įvairius stalo žaidimus 
(„Alias“, „Monopolį“, šaškes, šachmatus ir kt.). Šie žaidimai lavina ne tik 
įsiminimą, samprotavimą, sprendimų priėmimą, bet kartu stiprina ir 
socialinius gebėjimus – bendravimą, dalijimąsi, bendradarbiavimą, 
varžymąsi ir empatiją. 

Panaudojant įvairius vaidmenų žaidimus, galima išmėginti elgesio 
būdus ir socialinius vaidmenis. Vaikams suteikiama galimybė pažinti, ką 
reiškia būti mama, mažu broliuku, gydytoju, socialiniu darbuotoju. 

Viena iš šiuolaikinių priemonių, kuri suteikia galimybių mokytis 
problemų sprendimo, kūrybingumo, modeliavimo, ugdo savarankiškumą, 
yra kompiuteris. Vaikai labai mėgsta leisti laiką prie kompiuterio, tik reikėtų 
pasirūpinti, kad tas laikas būtų tikslingas, orientuotas į teigiamos patirties 
įgijimą. Šiam tikslui projekte dalyvaujantiems vaikų globos namams buvo 
parūpintos interaktyvios lentos.

Siekiant, kad vaikas įsitrauktų į įvairias veiklas, svarbu jį sudominti, 
patraukliai pateikti įvairias užduotis, žaidimus.

Stebėjimo būdai. Šis būdas padeda netiesiogiai išmokti socialinės 
elgsenos, nuostatų, emocijų. Modeliavimas – tai mokymasis pamėgdžiojant 
kito žmogaus elgesį ir patiriant to elgesio padarinius. Elgesio modeliai 
gali būti tėvai, broliai ir seserys, giminaičiai, treneriai, mokytojai, globos 
institucijų darbuotojai, televizijos herojai. Tapatindamasis su elgesio 
modeliu žmogus tiki, kad kai kurie šio modelio bruožai yra būdingi ir jam 
pačiam. Kai tokį tikėjimą panašumu seka modeliui būdingos netiesioginės 
emocinės reakcijos, sakoma, kad vaikas tapatinasi su modeliu. Modeliavimas 
yra svarbus socializacijos būdas. Bręsdamas vaikas iš artimiausios aplinkos 
išmoksta įvairių elgesio būdų, kuriuos naudoja vėlesniuose santykiuose. 

Mokymasis stebint (modeliavimas) apima:
•  gebėjimą susintetinti pastebėtus dalykus;
•  laikyti gautą informaciją atmintyje;
•  apibendrinti ir kurti taisykles;
•  prisiminti reikiamą informaciją ir, prireikus, ja vadovautis.
Taigi modeliavimas leidžia pajausti, kaip reikia elgtis anksčiau 

nepatirtose situacijose. Bandura (1989, 2001) teigia, kad tikimybė, jog 
vaikas pamėgdžios modelį, priklauso nuo:

1) dėmesio;
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2) kognityvinės raidos lygio;
3) įsiminimo;
4) stebimos veiklos rūšies;
5) motyvacijos;
6) gebėjimo atkurti elgesį;
7) turimų alternatyvių elgesio būdų.
Globos institucijose augančių vaikų patirtyse yra daug asocialaus 

elgesio modelių pavyzdžių, todėl jiems reikia laiko išmokti juos pakeisti 
tinkamais elgesio būdais. 

Įvairūs veiksniai turi įtakos tam, kiek vaikai bus linkę mėgdžioti naujų 
modelių elgesį. Modeliai, kuriuos vaikas suvokia kaip panašius (fiziškai ir 
(ar) psichologiškai), tikriausiai bus mėgdžiojami ir su jais tapatinamasi. 
Čia svarbu, kad ir globos namų darbuotojai paskatintų vaiką tapatintis, 
pabrėždami panašumus (pvz., „Matai, kaip mudviem sekasi sutarti“, „Tau 
taip pat gerai sekasi prižiūrėti gėles“ ir pan.). Modeliai, kurie suvokiami kaip 
stiprūs ir autoritetingi, taip pat bus mėgdžiojami ir su jais bus tapatinamasi 
(pvz., „Mano socialinė darbuotoja protingiausia pasaulyje“).

Vaikų elgesį veikia ir tai, ar modelis, su kuriuo jie tapatinasi, yra 
baudžiamas, ar skatinamas. Pastebėta, kad vaikai pamatę už agresyvų 
elgesį baudžiamą savo modelį, rečiau jį pamėgdžioja, nei pamatę, kad 
modelis buvo paskatintas ar išvengė bausmės. Pavyzdžiui, jei vyresnių 
vaikų agresyvus elgesys yra netoleruojamas, tai ir mažesni vaikai vengs 
elgtis agresyviai.

Labai svarbūs yra globos namų darbuotojų tarpusavio santykiai. 
Negalima vaikų akivaizdoje žeminti vienas kito, apkalbinėti, šaipytis. 
Tarpusavio santykius patartina aiškintis ne prie vaikų. Vaikams daug 
svarbiau tai, ką jie mato, negu tai, kas jiems sakoma. Jeigu darbuotojų 
tarpusavio santykiai yra konfliktiški, nepagarbūs, nesilaikoma profesinės 
etikos ir ribų, vaikai praranda galimybę tapatintis su tinkamais modeliais.

Dar vienas mokymosi stebint ir mėgdžiojant būdas yra televizija. 
Televizijoje matytas elgesys gali būti naudojamas kaip modelis, nes vaikai 
pastebi, kaip kažkas gauna atlygį už savo veiksmus. Svarbu parinkti tinkamas 
vaikams televizijos programas, nes galima paskatinti ne tik prosocialų, bet 
ir asocialų elgesį. Jei filmo herojus nusikalstamu būdu gauna trokštamą 
dalyką ir išvengia bausmės, tai asocialus elgesys yra pastiprinamas. 
Prosocialus elgesys televizoriaus ekrane paprastai pastiprinamas, kai 
herojus sulaukia daug dėmesio ar tampa didvyriu.

Kognityviniai būdai. Tai socializacijos būdai, kai poveikis kyla iš 
informacijos apdorojimo ir iš patirties, sukuriant prasmę. Šiai grupei 
priklauso: nurodymai, standartų nustatymas ir argumentavimas.
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Nurodymai paprastai paaiškina, kaip ką nors padaryti. Taip pat tai gali 
būti ir paliepimai. Nurodymai turi būti pasakomi suprantama kalba, esant 
reikalui parodyti ir pakartoti, turi atitikti vaiko raidą ir galimybes. 

Standartas – tai mokėjimo lygis ar meistriškumo laipsnis, laikomas 
siektinu tikslu ar atitikimo matu. Kai globos namų darbuotojai vaikams 
nustato standartus, jie pasako, ką šie turėtų daryti: „Tau keturiolika metų. 
Norėčiau, kad laikytumeisi susitarimų“, „Tikiuosi, šį trimestrą baigsi gerais 
pažymiais“. Standartų nustatymas leidžia vaikams sužinoti, ko iš jų tikimasi 
arba ko nesitikima. Standartus kuria mokytojai (rašo pažymius), treneriai 
(nustato užduočių normatyvus, pabrėžia, kad negalima vartoti alkoholio 
ir pan.), draugai (pasako, ką turi dėvėti, kokios muzikos klausytis ir pan.), 
darbdaviai (nurodo, kada privalai ateiti į darbą ir kiek dirbti), globos namų 
auklėtoja (nurodo, kada privaloma grįžti į namus).

Argumentavimas – tai paaiškinimai, kodėl reikia ką nors atlikti. 
Priežasčių pateikimo tikslas – leisti vaikui padaryti išvadas susidūrus su 
panašia situacija ir taip išmokti savireguliacijos. Pavyzdžiui, vaikui, kuris 
ką tik apspjovė kitą vaiką, auklėtoja sako: „Nesispjaudyk. Spjaudantis plinta 
bacilos. Be to, spjaudytis nemandagu. Kaip tau patiktų būti apspjautam?“. 
Argumentavimas, kaip socializacijos priemonė, ypač veiksminga tada, 
kai vaikai sugeba mąstyti logiškai ir lanksčiai, t.y. nuo 11-12 metų, vaikui 
įžengus į paauglystę. Vaikai, kuriems nuolat pateikiamos nurodymų 
priežastys, racionaliau mąsto ir valdo elgesį.

Sociokultūriniai būdai. Didelę įtaką elgesiui turi ir aplinkinių sociokultūriniai 
lūkesčiai. Grupės sprendimas, tradicijos, apeigos, nusistovėjusi tvarka – tai 
socializacijos priemonės, kuriomis sociokultūriniai lūkesčiai veikia elgesį.

Grupės sprendimas. Bendruomenę sudaro grupės: šeimos, kaimynijos, 
draugai, mokyklos, klubai. Grupės, kurioms priklauso žmogus, veikia 
jo elgesį. Žmonės jaučia poreikį užmegzti ryšius su kitais žmonėmis, o 
socialinis palankumas lemia, ar jis bus priimtas į grupę, ar ne. Taigi žmonės 
yra linkę prisitaikyti prie grupės lūkesčių (grupės sprendimo). Siekiant 
sėkmingesnės globotinio integracijos į grupes (vaikų globos namuose, 
mokykloje, bendruomenėje), suaugusieji gali daryti įtaką grupei, keisdami 
tos grupės nuostatas. Pavyzdžiui, formuojant nuostatas, kad vaikų globos 
namų auklėtiniai yra malonūs ir su jais smagu bendrauti. 

Socialinių grupių įtaka būna skirtinga ir jai įtakos turi šie veiksniai:
1 .  G r u p ė s  t r a u k a. Kuo daugiau žmogus nori priklausyti grupei, tuo 

lengviau jis paklus. Paauglystėje grupės trauka pasidaro labai svarbi. Šio 
amžiaus vaikai gali vienodai kirptis, avėti tokius pačius batus, net panašiai 
kalbėti. Todėl užuot moralizavus paauglį, kad aklai nesektų mada, reikia 
skatinti kūrybiškumą ir padėti rasti kitų galimybių pritapti prie grupės, pvz., 
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mokant siūti madingesnius rūbus, groti gitara, klausytis muzikos ar pan. 
2 .  G r u p ė s  p r i ė m i m a s. Grupės nario statusas – lyderio ar sekėjo 

– veikia ir jo įtakingumą grupėje. Sekėjas yra labiau priklausomas nuo 
grupės, nei lyderio. Nerimastingi, priklausomi ir neužtikrinti savo padėtimi 
grupėje vaikai labiau pasiduoda grupės įtakai.

3 .  G r u p ė s  t i p a s. Įtakingumas priklauso nuo grupės narių emocinių 
ryšių. Grupės, kuriose šie ryšiai artimi, turi didesnę įtaką. 

Nusistovėjusi tvarka – tai pasikartojantys veiksmai ar nustatytos 
procedūros, kurie irgi turi didelį poveikį elgesiui. Globos namuose tai būtų 
nustatytas laikas, kada keliamasi ar einama miegoti, pietaujama ir kita. 
Nusistovėjusi tvarka svarbi tuo, kad vaikai žino, ko ir kada tikėtis, todėl 
jaučiasi saugiai ir gali atitinkamai elgtis. 

3.2. Raidos užduotys besikeičiančioje visuomenėje

Šeimą, socializaciją ir vaikus veikia ir socialiniai, politiniai (pvz., karas), 
ekonominiai (pvz., darbo saugumas), technologiniai (pvz., kompiuterizacija) 
pokyčiai. Bendri visuomenės pokyčiai šeimai sukelia stresą. Patys savaime 
pokyčiai nėra nei geri, nei blogi. Pokyčių vertę lemia tai, kaip mes į juos 
reaguojame. Stresas apibrėžiamas kaip tai, kas viršija žmogaus galimybes. 

Šiuolaikinius vaikus veikia daugelis tų pačių stresorių, kaip ir praėjusios 
kartos vaikus – tai nerimas dėl išsiskyrimo, konkurencija tarp brolių ir 
seserų, mokyklos keliami uždaviniai, draugų spaudimas, nepriklausomybės 
siekis. Tačiau šiandien vaikai taip pat susiduria ir su naujais iššūkiais – 
tai, pavyzdžiui, vartotojiškumas namuose, mokykloje, žiniasklaidoje, 
laisvalaikio sferoje, informacijos perteklius ir pernelyg didelės pasirinkimo 
galimybės. Dažnai tenka priimti sprendimus tokiose srityse, kuriose žmogus 
yra mažai patyręs ar visai nepatyręs. Dažnai faktai ir nuomonės nėra aiškūs. 
Pavyzdžiui, dalis mokslininkų teigia, kad kavą gerti sveika, nes ji pasižymi 
antioksidacinėmis savybėmis, o kiti sako, kad kava kenkia širdžiai. 

Mobilieji telefonai, kompiuteriai ir elektroninis paštas vis dažniau pakeičia 
tiesioginį bendravimą su kitais. Lietuvoje daugėja atvykėlių iš kitų religijų ir 
kultūrų. Auga jaunimo nusikalstamumas, vis dažniau nusikaltimus padaro 
moterys ir merginos. Padidėjo narkotikų pasiūla ir vartojimas. Ekonominė 
krizė sukelia daug netikrumo dėl darbo, pragyvenimo. Mažinamas 
finansavimas socialinėms paslaugoms. Atsiranda ir daugėja tokių apraiškų, 
kaip savižudybės ar šeimos nužudymas dėl finansinio nuosmukio šeimoje. 
Ekonominės gerovės smukimas kelia stresą visuomenėje.

Didelę įtaką vaikų socializacijai turi technologiniai pokyčiai. Po 1979 m. 
gimusioji karta auga informacijos tinklų, skaitmeninių prietaisų, pažadų 
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apie nenutrūkstamus ryšius laikais (Montgomery, 2000). Technologiniai 
pokyčiai leidžia vienu metu atlikti daug darbų – mokėdami už pirkinius 
kalbame telefonu, vairuodami valgome, dirbdami žiūrime filmą per 
kompiuterį. Žmonės stengiasi maksimaliai išnaudoti laiką, nes reikia labai 
daug ką atlikti. Verslas keičiasi taikydamasis prie žmonių poreikių – atsirado 
parduotuvių, kuriose galima įsigyti visko („Akropolis“ pakeičia teatrą, 
knygų skaitymą, pasivaikščiojimą parke ar miške, bendravimą – „Maxima 
– apie viską pagalvota“, „Maxima – motina“).

Visi paminėti visuomenės pokyčiai verčia žmones „būti parengtyje“ 
(„kautis ar bėgti“ yra reakcijos į stresą), verčia greičiau kalbėti, dažniau 
pertraukinėti, nuolat ieškoti naujovių ir dirgiklių, siekti greitų rezultatų. 
Tai neišvengiamai veikia vaiko raidą ir socializaciją. Veiksmingiausias 
būdas prisitaikyti prie visuomenės pokyčių yra pasinaudoti tais, kurie 
prie jų geba sėkmingai prisitaikyti. Tyrimai atskleidė, kad stresui atsparios 
šeimos pasižymi tam tikru elgesiu ir laikosi vertybių, nebūdingų šeimoms, 
sutrinkančioms ir tampančioms bejėgėmis stresinėse situacijose. Šios 
savybės – tai:

• Meilės ir pripažinimo rodymas. Pripažinimas ir supratimas gali pasireikšti 
elgesiu (šypsena, prisilietimu, apkabinimu) arba žodžiais („Esi geras vaikas“). 
Skatinamas bendradarbiavimas, o ne konkurencija – užuot sakius „Žiūrėk, 
Simas daug geriau pakloja lovą“, galima pasiūlyti „Žinai, gal paprašom Simo, 
kad padėtų tau pakloti lovą“.

• Bendravimas. Šeimos nariai yra spontaniški, sąžiningi, atviri, jautrūs vieni 
kitiems, esant tiek teigiamiems, tiek neigiamiems jausmams. Konfliktinės 
situacijos sprendžiamos, o ne užgniaužiamos.

• Darna. Šeima mėgsta laiką leisti drauge, dalijasi namų ruošos darbais. 
Gerbiami ir individualūs skirtumai, autonomija, nepriklausomybė.

• Vertybių ir standartų perdavimas. Aiškiai apibrėžiamos vertybės ir 
su jomis supažindinami vaikai. Šios vertybės bei standartai aptariami ir 
išmėginami praktiškai. Toleruojami ir gerbiami individualūs skirtumai. 
Tėvai būna ir sektini pavyzdžiai, ir mokytojai.

• Gebėjimas veiksmingai spręsti problemas. Stresinėse ir kritinėse 
situacijose laikomasi optimistiškai ir ieškoma sprendimo. Tyrinėjamos 
alternatyvos, visi vienas kitam padeda. 

Kaip globotiniui išmokti atsispirti stresui? Reikėtų ugdyti ir paskatinti 
vaiko gebėjimą pačiam rinktis situacijas ir tai, kas jam naudinga. Pirmas 
žingsnis stiprinant atsparumą – žinių ir įgūdžių suteikimas vaikui, kad jis 
užaugtų savarankiškas ir galėtų pats pasirūpinti savimi bei daryti įtaką 
bendruomenėje. Nuosekliai rodant, kodėl vaikui naudinga siekti dėmesio 
socialiai priimtinais būdais (geru mokymųsi, elgesiu), gerai sutarti su 
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kitais, mokėti planuoti savo laiką ir atlikti skirtas užduotis, taip pat ugdant 
vaiko kalbą, gebėjimą pasirūpinti savimi ir spręsti problemas, tikėtina, 
kad galima padėti vaikui atsisakyti išmokto bejėgiškumo ir įgalinti jį. 
Tam reikia, kad specialistai emociškai ir verbaliai reaguotų į vaiką, vengtų 
draudimų ir bausmių, daugiau vadovautųsi, drausmintų, remtų ir skatintų 
pageidaujamą elgesį, tinkamai struktūruotų aplinką ir laiką, nuolat stebėtų 
vaiką, su juo bendrautų ir skatintų jį bendrauti, tokiu būdu užkirsdami 
kelią rizikingam elgesiui. Patys specialistai taip pat turėtų kontroliuoti savo 
elgesį, kad vaikas nuolat turėtų teigiamą pavyzdį.

3.3. Pagalba globotiniams, įgyvendinant raidos užduotį

Raidos užduotis – tai pusiaukelė tarp individo poreikių ir visuomenės 
reikalavimų. Kiekvienas individas yra socializacijos rezultatas. Ar jis bus 
pozityvus, visuomenės lūkesčių prasme, priklauso nuo daugybės veiksnių: 
šeimos, mokyklos, bendraamžių, grupės, žiniasklaidos ir bendruomenės. 
Globotinių santykiai su vienu svarbiausių veiksnių – šeima – sutrikdyti. 
Šeimos vaidmenį šiuo atveju atlieka vaikų globos namų darbuotojai, todėl 
santykiai su jais daro stiprų poveikį psichosocialinei vaiko raidai, jo vertybių 
sistemos formavimuisi. Globotiniai patenka į globos namus iš šeimų, 
kuriose paprastai vyrauja nuostatos „kovoti už save“, „ginti savo teritoriją“ 
ir „neprašyti pagalbos“. Pavyzdžiui, jei vaikas augantis darnioje, dirbančių 
tėvų šeimoje dėl keliamo triukšmo bus drausminamas taip: „Jonai, gal 
galėtum nekelti tiek daug triukšmo?“, tai asocialioje šeimoje augantis Jonas 
tokiu atveju išgirstų: „Užsičiaupk!”. Pirmojoje šeimoje vaiko auklėjimui 
tėvai naudoja sudėtingesnę kalbą ir tuo pačiu diegia abstraktesnį, ne 
tokį daiktišką ir konkretų tikrovės supratimą, o antrojoje – vaikas gauna 
paprastą, konkretų tiesioginį nurodymą, todėl tikėtina, kad jo kalba ir 
tikrovės supratimas bus konkretesnis ir skurdesnis.

Nagrinėjant skirtumus tarp abiejų šeimų požiūrių į gebėjimą ugdyti 
vaikus, tikėtina, kad pirmoje šeimoje vaikas bus motyvuojamas ir 
skatinamas turėti ambicingų troškimų ir didelių tikslų. Tokiose šeimose 
vaikams paprastai sakoma: „Jei dabar gerai mokysiesi, tai ateityje gausi 
gerą darbą“ arba „Pataupyk dviračiui“ ir pan. Tokiu būdu vaikas mokomas 
atidėti atlygį. Kasdien besigrumiantiems dėl išgyvenimo žmonėms atlygis 
reikalingas dabar. Jiems daug svarbesnis saugumo jausmas, nei ateities 
laimėjimai. Gyvenimas dabartimi, agresyvumas, šiurkštumas yra norma, o 
ne aukštas rezultatas ar mokslo pasiekimai. Nuolatinis išteklių trūkumas, 
kad galėtų patenkinti kasdienius pagrindinius poreikius, neskatina vaikų 
taupyti, atidėti atlygį ar net galvoti apie ateitį. Tokiose šeimose vaikai 
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pratinami neįkyrėti, o drausminimui taikomos fizinės priemonės. 
Dėl šių aplinkybių specialistams, dirbantiems su globotiniais, reikėtų ne 

tiek diegti aukštus standartus ar moralines vertybes, kiek stengtis mažinti 
asmenybės raidai trukdančius socializacijos aspektus (skurdi kalba ir patirtis, 
pažintinė stimuliacija) ir tobulinti aspektus, padedančius tapti asmeniui 
pilnaverčiu visuomenės nariu (pagalba giminėms, vaikų atsakomybė, 
gebėjimas spręsti problemas, profesinis ugdymas). Kai auklėtoja sako 
vaikui „Nesimušk, nes kitam skauda, kai muši“, o šis atsako „Todėl ir mušu“, 
auklėtoja privalo suprasti, kad vaiko vertybių nuostata „mušti“ prilygsta 
supratimui „ginti save“. Siekdama pakeisti agresyvų elgesį, auklėtoja turėtų 
taikyti ne argumentavimą, o pastiprinimą už paklusnumą ir atsakomybę 
už neklusnumą. Kitaip tariant, auklėtoja iš anksto turėtų visiems vaikams 
nurodyti elgesio normas ir pasakyti, kokio elgesio ji tikisi, ir kas laukia už šių 
normų nesilaikymą (pvz., „Pyktį kitiems žmonėms išreiškiame žodžiais“; „Jei 
gerai elgsitės, gausite lipduką“; „Muštis negalima“; „Jei kam nors suduosite, 
būsite įspėti. Jei suduosite dar kartą, penkias minutes turėsite sėdėti koridoriuje 
už durų“). Šeimos santykių instituto psichosocialinės reabilitacijos vaikų 
dienos centre tam tikslui yra taikomas struktūruotos aplinkos metodas. 

 Struktūruota aplinka – tai visa, kas apima struktūrą. Tai tiek dienos režimas, 
ar stabilus veiklų, konsultacijų grafikas, tiek nuoseklus taisyklių taikymas 
bei nuobaudų sistema, aiškios ribos ir pan.

Įprastai į globos sistemą pakliuvusiems paaugliams ir vaikams sunku 
suprasti, kas tai yra struktūra. Įpratę gyventi be dienos režimo, eiti miegoti 
ar valgyti tada, kai tam atsiranda galimybės, jie sunkiai prisitaiko prie 
naujų taisyklių. Viena vertus, tai, kad gali miegoti ir reguliariai gauti valgyti, 
jiems yra priimtina, kita vertus, jiems sunku išlaikyti laiko rėmus ir priimti 
taisykles. Net jei vaikas pradžioje priešinasi struktūrai, pamažu jis pradeda 
jaustis saugesnis, geriau prisitaiko prie aplinkos, adaptuojasi, o palaipsniui 
– ima stebėti ir sėkmingiau koreguoti savo neadaptyvų elgesį. Aiški struktūra, 
nuosekliai išdėstyta dienotvarkė, stabilus ir nekintantis pokalbių su 
socialiniu darbuotoju laikas, aiškios ribos ir taisyklės padeda sukurti 
saugumo ir nekintamumo pojūtį, kuris į globos sistemą patekusiam vaikui 
teikia žinojimą, jog pasaulis, jo aplinka gali būti nekintanti. Tiek globos 
institucijoje, tiek globėjų namuose svarbu išlaikyti dienotvarkę ir struktūrą, 
vaikas turi žinoti, kas jo laukia po valandos, kada jis pietaus ar eis miegoti, 
kada jo laukia pokalbis su psichologu ar socialiniu darbuotoju, kada laikas 
ruošti pamokas, o kada eiti į čiuožyklą ar žaisti kieme. Pokalbiai su socialiniu 
darbuotoju taip pat turi turėti aiškią struktūrą (tai jau aptarėme I skyriaus 
2.3. poskyryje). 

Alternatyvūs problemų sprendimo būdai. Vis tik atsidūręs ir ilgesnį laiką 
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būdamas struktūruotoje aplinkoje, globotinis pamato, kad anksčiau turėti 
ir išmokti jo elgesio būdai yra netinkami. Tokiu momentu labai svarbu, kad 
socialinis darbuotojas ar globėjas su globotiniu pakalbėtų apie tai, kas 
nutinka tokioje situacijoje, stengdamasis išsiaiškinti:

• Kaip globotinis elgiasi?
• Kaip globotinis jaučiasi?
• Ką globotinis galvoja? Kokios mintys sukasi jo galvoje?
Ankstesnė vaiko patirtis gali nulemti tai, kad jis mato tik vieną elgesio 

būdą, ir globotinio galimybės pasirinkti bei pamatyti alternatyvius elgesio 
būdus gali būti labai ribotos. Tačiau alternatyvūs elgesio ir problemų 
sprendimo būdai neturi būti primesti iš šalies, svarbu, kad globotinis 
pats juos pamatytų ir galėtų pasirinkti. Tiek globėjams, tiek vaikų globos 
namuose dirbančiam socialiniam darbuotojui svarbu suvokti, kad tam, 
jog įvyktų norimi elgesio pokyčiai prireiks laiko ir pokyčiai vyks etapais, o 
rezultatai nebus pasiekiami greitai. 

Pirmajame etape socialinis darbuotojas, psichologas ar globėjas turi 
išsiaiškinti ir suprasti, kaip vaikas mąsto, kodėl elgiasi būtent taip, kokie 
jausmai jam kyla bei įvardinti juos pačiam vaikui. Pavyzdžiui, Linas sumušė 
kitą berniuką todėl, kad šis jį pravardžiavo.  Iš tėvų namų Linas atsinešė 
suvokimą, kad skriaudiką reikia sumušti, kad taip jis įrodo savo vyriškumą ir 
apgina garbę. Dabar Linas jaučiasi stiprus ir vyriškas, o jei nebūtų mušęsis 
– būtų skystas ir silpnavalis. Jei mėginsite klausti, ar jis galėjo pasielgti 
kitaip, didelė tikimybė, jog Linas nepateiks kitokio problemos sprendimo, 
šiuo atveju elgesio su jį pravardžiavusiu berniuku, būdo. Todėl šiame 
etape svarbu tiek vaikui, tiek socialiniam darbuotojui įsisąmoninti vaiko 
įsitikinimus apie tam tikrą elgesį. 

Kitame etape socialinis darbuotojas gali pradėti mėginti ieškoti 
alternatyvaus elgesio ir problemų sprendimo būdų tiesiogiai su vaiku 
nesusijusiose situacijose. Pavyzdžiui, skaitant pasaką ar situaciją, kurioje 
du herojai toje pačioje situacijoje pasirenka skirtingus sprendimo būdus. 
Su globotiniu reikia diskutuoti apie pasirinktus būdus, apie tai, kaip herojai 
jautėsi toje situacijoje, kaip pats globotinis joje būtų pasielgęs. 

Trečiajame etape galima mėginti globotinio patirtį, pavyzdžiui, kai toje 
pačioje situacijoje istorijos herojai gali pasirinkti skirtingus elgesio būdus, 
sieti su asmenine situacija. Klausti, kaip dar galėjo (bet nebūtinai pasielgė) 
pasielgti Linas? Gal jis galėjo jį pravardžiavusį vaiką apspjauti? Gal galėjo 
irgi pradėti jį pravardžiuoti? Gal supykęs galėjo trenkti kumščiu į stalą ar 
sieną? Galbūt galėjo eiti į sporto salę pamėtyti kamuolį? Gal galėjo tiesiog 
nueiti nekreipdamas dėmesio? Kaip kiekvienu atveju jis būtų jautęsis? Čia 
svarbu ne tai, kad globotinis jau dabar imtų elgtis tinkamai, bet kad jis 
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bent teoriškai suvoktų, jog yra galimi ir kitokie problemos sprendimo ir 
elgesio būdai nei tie, kurie berniukui įprasti. 

Ketvirtajame etape, pereinama prie alternatyvaus elgesio būdų 
pasirinkimo konkrečiose situacijose. Pradžioje tai gali būti pateikiama 
kaip namų darbas, pavyzdžiui, stebėti savo netinkamo elgesio apraiškas 
ir jas skaičiuoti. Vėliau reikėtų aptarti, kokie jausmai toje situacijoje kilo, 
kas nulėmė, jog buvo pasirinktas būtent toks elgesio būdas, kokie galėjo 
būti alternatyvūs šios problemos sprendimo būdai. Tada bandyti išsikelti 
konkretesnius tikslus, pavyzdžiui, kad Linas kilus pykčiui, jį sukėlusį žmogų 
muštų mintyse arba suskaičiuotų iki dešimties, atlikdamas kvėpavimo 
pratimus, arba pasirinktų kažkurį kitą, jam labiausiai priimtiną, alternatyvų 
problemos sprendimo būdą. 

Šeimos santykių instituto patirtis rodo, kad teikiant pagalbą vaikams 
labai naudingi šie darbo principai: bendradarbiavimas ir parama, teigiamas 
grįžtamasis ryšys, įdomi ir patraukliai pateikta veikla, skatinimas ir praktinis 
mokymas, empatija.

Bendradarbiavimas ir parama. Mokantis naujų adaptyvių elgesio 
formų, ieškant alternatyvių problemų sprendimo, pykčio suvaldymo 
būdų, o ir šiaip paprastoje kasdienėje veikloje svarbus bendradarbiavimas 
ir parama. Tai ypač svarbu vaikui, praradusiam tėvų globą, nes jo patirtyje 
visada yra apleistumo ir nereikalingo jausmas. Pojūtis, jog tai, ką jis 
daro, rūpi ne tik jam vienam, jausmas, kad kitas žmogus tiki ir pasitiki jo 
galimybėmis, yra stipri motyvacinė jėga judėjimui į priekį. Tiek socialinis 
darbuotojas, tiek globėjai turi suprasti, kad bendradarbiauti yra labai 
svarbu. Bendradarbiavimas galimas tik tada, kai vaikas pasitiki socialiniu 
darbuotoju ar globėju. Todėl, kaip jau buvo minėta, pradedant bendrauti su 
vaiku geriau kalbėtis neutraliomis, bet vaiką dominančiomis temomis (pvz., 
apie jo pomėgius ir pan.). Tokiu būdu tarp vaiko ir socialinio darbuotojo 
ar globėjo užmezgamas ryšys. Vėliau pereinama prie konkretesnių temų, 
aiškinamasi, kokios problemos kyla globotiniui. Siekiant bendradarbiavimo 
vaikas turi jausti, kad jis yra suprantamas, priimamas toks, koks yra. Svarbu 
pasidalinti atsakomybes ir jų laikytis, jokiu būdu neatlikti užduoties už vaiką 
ir nenuvertinti jo pastangų, neparodyti, kad jis kažko nesugeba. Pavyzdžiui, 
jei globėja su savo globotiniu sutarė kartu kepti sausainius, tai ji turi kantriai 
išlaukti, kol vaikas pats suminkys tešlą ar išplaks kiaušinių baltymus, o ne 
imtis daryti tai pati, nors, ko gero, tai ji padarytų kelis kartus greičiau. Toks 
pats principas galioja ir situacijose, kurios reikalauja sudėtingesnių elgesio 
formų, t.y. būti kartu, tačiau kiekvienam atlikti savo užduotį ir suteikti paramą 
bei pagalbą, jei kažko padaryti neišeina. Būtent suteikti paramą ir pagalbą 
bei leisti vaikui toliau užduotį atlikti pačiam, o ne prisiimti atsakomybę sau 
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ir viską padaryti už jį. Globotiniui labai svarbu jausti paramą bei tikėjimą jo 
jėgomis, todėl socialinis darbuotojas bei globėjai turėtų stengtis įvertinti 
vaiko pastangas, pasidžiaugti jo pasiekimais, pagirti už tai, kas vaikui 
sekasi, išbūti kartu tada, kai nepavyksta, ir skatinti siekti savo tikslo net tuo 
atveju, kai nesiseka ar neišeina visko atlikti iš pirmo karto.

Teigiamas grįžtamasis ryšys. Suaugusieji diskusijose ar po tam tikrų 
veiklų skatinami suteikti grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip sekėsi jiems patiems 
ar jų kolegoms. Dažnai tenka stebėti, jog išsakydami savo nuomonę 
žmonės linkę pastebėti negatyvius, o ne pozityvius dalykus. Todėl svarbu 
ir patiems išmokti teikti teigiamą grįžtamąjį ryšį ir mokyti šio įgūdžio 
globotinį. Teigiamas grįžtamasis ryšys – tai pozityvios įžvalgos, aptariant 
kito elgesį ar nuomonę, net ir nedidelių teigiamų dalykų įvardinimas tiek 
savo, tiek kito elgesyje, teigiamų pokyčių pastebėjimas, turimo potencialo 
atlikti tam tikrus veiksmus įžvelgimas. 

Ne visiems pavyksta natūraliai suteikti teigiamą grįžtamąjį ryšį. Bet 
tai lavintinas įgūdis. Tai galima daryt nuolat, net ir įprastose kasdienėse 
situacijose. Pavyzdžiui, pagirti šeimos narį, kad jam puikiai pasisekė atlikti 
kažkokį buities darbą, pagirti kolegę už naujos metodikos pristatymą, 
paminint jos pristatymo privalumus – struktūrą, nuoseklumą. Taip pat 
reikia išmokti pastebėti savo teigiamas savybes ir potencialą, pavyzdžiui, 
pagirti save, kad pokalbio metu su globotiniu metu buvote empatiškas. 

Bendraujant su globotiniu svarbu suteikti jam teigiamą grįžtamąjį ryšį, 
pastebėti būtent tai, kas jam sekasi, įvardinti sritis, kuriose jis turi potencialo. 
Pavyzdžiui, prisiminus jau aptartą situaciją apie Liną, būtų galima pagirti 
šį berniuką už tai, kad jis susivaldo ir vietoj to, kad pultų muštis, bando 
spręsti situaciją žodžiais ar tiesiog pasitraukia iš jos. Svarbu pastebėti net 
menkus dalykus, pavyzdžiui, net jei Linas užsipuolė vaiką, galbūt prieš 
smūgiavimą jis susimąstė, galbūt pastebėjote, jog jis bandė nuspręsti, 
kaip pasielgti, o anksčiau to nedarydavo. Arba kitas pavyzdys – galbūt 
globotinė ir nesusitvarkė viso kambario, bet susitvarkė savo žurnalus ar 
pasiklojo lovą, galbūt jai puikiai sekėsi ruošti valgį ir tai yra ta sritis, į kurią 
gali būti nukreiptas jos profesinis orientavimas. 

Svarbu, kad ir pats globotinis išmoktų teikti teigiamą grįžtamąjį ryšį tiek 
apie kitus, situacijas, tiek apie save. Geriausiai teikti teigiamą grįžtamąjį ryšį 
galima išmokti grupėje, bet tai įmanoma ir konsultacijų metu – vaikas gali 
pasistengti įvardinti teigiamus dalykus apie tai, kaip jam sekasi keisti savo 
elgesį, kaip jis vertina šiandienę konsultaciją, kas joje buvo gero. Teigiamas 
grįžtamasis ryšys padeda įvertinti savo progresą, pastebėti dalykus, kurie 
gali padėti spręsti esamoje situacijoje iškilusias problemas Neretai jis leidžia 
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pastebėti pozityvius dalykus savyje, kurių šiaip galbūt net nepastebėtum, 
stiprina savivertę.

Įdomi ir patraukliai pateikta veikla. Čia verta susimąstyti apie save 
– kokiuose mokymuose įdomiau dalyvauti: tuose kur lektorius gyvai, 
remdamasis asmenine patirtimi, pristato teoriją ir čia pat skatina išbandyti 
naujus metodus, ar tuose, kuriuose lektorius ateina ir tiesiog perskaito 
teorinę medžiagą, kurią jūs ir pats galite susirasti literatūroje? Taigi darbo 
su globotiniu atveju reikia apgalvoti, kaip įdomiai ir patraukliai pateikti 
veiklą, galbūt paieškoti susijusių žaidimų ar vaizdinės medžiagos, galbūt 
susieti tai su vaiko pomėgiais ar rasti kitus būdus sudominti jį, parodyti, 
kokia yra tokios veiklos nauda. Be abejo, tam, kad galėtum naujai ir 
patraukliai pateikti veiklą, reikalingas papildomas pasiruošimas, laikas bei 
įdirbis, tačiau įdėtos pastangos vertos rezultatų. Įdomiai pateikta veikla 
neatrodo kaip prievolė ar kažkieno primestas darbas, skatina globotinio 
įsitraukimą bei savarankiškumą, padeda prisiimti atsakomybę. Kaip pavyzdį 
galima pateikti situaciją apie mergaitę, kuri patekusi į globos sistemą 
visiškai neturėjo higienos ir savitvarkos įgūdžių. Naudojimasis tualetiniu 
popieriumi, rankų plovimas, prausimasis ar savo daiktų pasidėjimas į 
vietą jai atrodė kaip visiškai neįprastas ir nereikalingas dalykas. Socialinė 
darbuotoja ar auklėtoja, užuot puolusi prausti mergaitę ir sakyti, jog 
taip įprasta, galėtų pasirinkti ilgesnį, bet veiksmingesnį kelią. Pradžioje 
reikėtų paaiškinti mergaitei, kad auklėtoja padės jai išmaudyti jos lėlę, 
kurią mergaitė atsinešė iš namų, pamigdys ją, išskalbs lėlės drabužėlius, 
sušukuos plaukus. Vėliau auklėtoja turėtų atkreipti mergaitės dėmesį 
į tai, kad dabar lėlė atrodo kaip princesė, ir paklausti, ar ir pati mergaitė 
nenorėtų būti panaši į princesę: kvapni ir šilkiniais plaukais. Tokiu būdu 
įprastas prausimasis ar šukavimasis tampa savotiška žaidimo dalimi, o 
ne privaloma ir nemalonia procedūra. Analogiškoje situacijoje su higienos 
įgūdžių stokojančiu paaugliu galima pasikalbėti apie žinomą žmogų ar 
žvaigždę, kuris yra jo idealas, į kurį paauglys lygiuojasi. Galima paklausti 
paauglio, kokia jo nuomonė apie tai, ar jo dievaitis maudosi. Arba, ar jo 
šypsena yra tokia akinamai balta, todėl, kad jis valosi dantis, tokiu būdu 
tarsi parodant, kad norint būti panašiu į savo dievaitį, galima žengti bent 
paprastus žingsnelius. 

Taigi, kaip ir buvo minėta, kai veikla pateikiama įdomiai ir patraukliai, 
tikimybė, kad ji taps įprasta ir kad globotinis pritaikys ją savo gyvenime, 
yra daug didesnė nei tada, kai veikla pateikiama įprastu būdu.

Skatinimas ir praktinis mokymas. Čia vėl galime grįžti prie pavyzdžio 



48

apie dalyvavimą seminaruose. Kartais seminaruose suteikiama galimybė 
išbandyti naują įgūdį, suprasti, kaip tai daroma. Toks bandymas ne visuomet 
gali būti sėkmingas, tačiau jei  lektorius ar grupė skatina jus, sakydami, jog 
jums puikiai sekasi, tai noras judėti į priekį išauga dešimteriopai. 

Į globos sistemą pakliuvusiems vaikams dažnai trūksta pasitikėjimo 
savimi, o tai gali sulaikyti juos nuo mėginimo išbandyti kažką naujo, nuo 
noro keisti savo elgesį. Socialinis darbuotojas gali būti labai empatiškas, 
gali puikiai pateikti teorinį modelį, tačiau jei jis nepadės vaikui praktiškai 
jį išbandyti, didelė tikimybė, jog globotinis pats to taip pat nepadarys ir 
nepritaikys naujo įgūdžio savo gyvenime. Pavyzdžiui, istorijoje apie Liną, 
kurioje berniukas į pašaipas bei kritiką reaguoja agresyviu elgesiu, būtų 
galima sumodeliuoti tokią situaciją: iš pradžių Linas pravardžiuoja socialinį 
darbuotoją, o šis ne puola muštis, bet pasielgia vienu iš alternatyvių elgesio 
būdų, tada socialinis darbuotojas pasišaipo iš Lino, o berniukas mėgina 
pasirinkti naują elgesio būdą, o ne jam įprastą agresiją. Konkrečiame 
pavyzdyje svarbu įvertinti riziką, jei Linas jautrus pašaipoms ar kritikai, 
galima modeliuoti situaciją, kai jis vaidina kitą berniuką, ar pateikti tokią 
pastabą, kuri berniukui būtų mažiau skaudi. Tai tik vienas iš galimų praktinio 
mokymo pavyzdžių. Kiekvienas specialistas pats gali pasirinkti jam 
tinkamiausią mokymo metodą konkrečioje situacijoje konkrečiam vaikui.

 Atkreipkite dėmesį ir į tai, jog geriausiai galima perteikti tuos įgūdžius, 
kuriuos esame praktiškai išbandę patys, todėl prieš mokant globotinį 
vertėtų įgusti ir patiems. Neužmirškite, jog sėkmingo įgūdžio taikymo 
praktikoje prielaida yra tinkamas paskatinimas. Tai gali būti žodinis 
paskatinimas už pastangas ar sėkmingai atliekamą veiklą arba kažkokios 
privilegijos suteikimas, pavyzdžiui, galimybė pusvalandžiu ilgiau pažaisti  
kompiuteriu ar nueiti į kino filmą su globėjais. 

Empatija. Empatija, kaip jau buvo minėta, yra sugebėjimas įsijausti į 
kito žmogaus vaidmenį, suprasti, kaip jis jaučiasi, kokia yra kito žmogaus 
emocinė būsena. Toks gebėjimas yra neįmanomas, jei socialinis darbuotojas 
ar globėjas pats nemoka įvardinti savo jausmų, todėl svarbu nuolat 
tobulinti savo emocijų raišką bei atlikti savistabą. Empatija nėra įgimta – 
tai lavintinas gebėjimas. Empatiški žmonės ne tik supranta tai, kaip jaučiasi 
kitas, bet dažniau gali numatyti ir kito žmogaus minčių tėkmę. Tėvų globą 
praradusiam, į globos sistemą pakliuvusiam vaikui labai svarbus patyrimas, 
kad kitas žmogus supranta, kaip jis jaučiasi, dėl ko jam kyla vieni ar kiti 
jausmai, net jei tie jausmai labai sunkūs ar destruktyvūs.

Tam, kad vaikas būtų empatiškas, visų pirma jis turi mokėti atpažinti 
savo jausmus. Prieš patenkant į globos sistemą tokių vaikų jausmais 
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dažniausiai nesidomima, vaikai nemoka atpažinti net paprastų jausmų – 
tokių kaip pyktis, gėda ar baimė. Tiek socialinis darbuotojas, tiek globėjai 
gali palengvinti šį procesą, padėdami atpažinti ir įvardinti tuos jausmus. 
Pavyzdžiui, kai globotinis susiginčija su kitu ir negauna norimo daikto, 
galima tiesiogiai įvardinti vaiko jausmus: „Tu jautiesi nusiminęs ir liūdnas, nes 
negavai šito daikto. Galbūt net šiek tiek pyksti ant Pauliaus, nes jam pavyko jį 
paimti“. Kitaip tariant, reikia patiems būti empatiškiems ir atspindėti vaiko 
emocinius išgyvenimus.

Vaikai ir  paaugliai yra gana egocentriški, daugiausia galvoja apie 
savo išgyvenimus ir jausmus, jiems sunku susivokti, kaip gali jaustis kitas 
žmogus. Įsijausti į skirtingus vaidmenis bei juose esančių žmonių jausmus, 
vaikui gali padėti jau minėti vaidmenų žaidimai, klausimai apie istorinius 
ar filmo personažus, kitus pažįstamus žmones, jų išgyvenamus jausmus. 
Ugdant empatiją, svarbu kantriai mažais žingsneliais žengti nuo savo 
paties jausmų pažinimo iki kito žmogaus emocinių išgyvenimų atjautimo.

4. Vaiko socializacijos sritys ir veiksniai

Socializacija – žmogaus adaptacija jį supančių žmonių bendruomenėje. 
Tai procesas, kurio metu individai įgyja žinių, išsiugdo charakterio bruožų, 
leidžiančių jiems patiems tapti visaverčiais grupės ir visuomenės nariais 
(Brim, 1966).

Socializacija prasideda nuo gimimo ir tęsiasi visą gyvenimą. Vaiko raidai 
įtakos turi tiek įvairios visuomenės jėgos, tiek ir jis pats. Socializacija ne tik 
leidžia individui dalyvauti socialinių grupių ir visuomenės gyvenime, bet 
ir užtikrina pačios visuomenės egzistavimą ir nuoseklią socialinę tvarką. 
Socializacija – tai abipusis procesas, kai vienam asmeniui sąveikaujant 
su kitu, atsakas į poelgį lemia tolesnę reakciją. Socializacijai būdingas 
dinamiškumas. Ji laikui bėgant vyksta:

• įvairiais komunikacijos būdais;
• sąveikaujant su individui svarbiais žmonėmis emociškai veiksminguose 

kontekstuose, kuriuos formuoja įvairios socialinės grupės.
Socializacija yra visa tai:
• ką tėvas sako vaikui: „Mes namuose nesikeikiame“, „Duoną pjauname 

peiliu“, „Tavo pareiga susitvarkyti kambarį“;
•  ką mokytojas sako mokiniui: „Mes klasėje turime taisykles, kurios 

draudžia muštis“, „Namuose turite perskaityti knygos puslapį“;
• ką daro draugai ir bendradarbiai: „Jei nori būti su mumis, turi elgtis taip 

pat“;
• ko moko treneris: „Sportininkai nerūko, siekia tikslo“;
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• kas transliuojama per TV, radiją, kas pateikiama žiniasklaidoje, 
perteikiant tam tikrus elgesio modelius ir sprendimo būdus (pvz., 
merginoms demonstruojamas kūno, grožio kultas);

• ką daro kaimynai, bendruomenė;
• ką siūlo religija, visuomenės organizacijos.
Pirminė socializacija suprantama kaip pagrindinių nuostatų perėmimo 

laikotarpis ir siejama su ankstyvąja vaikyste. 
Antrinė socializacija siejama su tuo asmens laikotarpiu, kai į jo ugdymą 

įsitraukia kitos socialinės grupės asmenys, daug daugiau įtakos ima turėti 
kultūros procesai. 

Socializacija gali būti planinga arba spontaniška. Procesas, kai suaugęs 
žmogus vadovaujasi tam tikromis vertybėmis, kurias nuolat aiškiai 
perduoda vaikui, atitinkamai jį pagirdamas už paklusnumą ar subardamas 
už nepaklusnumą, vadinamas planinga socializacija (pvz., „Šaunuolė, 
kad sutvarkei kambarį“, „Aš pykstu dėl tos pastabos mokykloje“). Tačiau 
dažniausiai socializacija vyksta spontaniškai, žmonėms sąveikaujant, 
nesiekiant apgalvoto tikslo perduoti žinias ar vertybes. Neplaninga 
socializacija gali vykti žmonėms bendraujant ar stebint sąveikas (pvz., 
tėvai gali drausminti Ievutę, kad ji pertraukia jų tarpusavio pokalbį, bet 
vėliau patys visai nekreipdami dėmesio, kad Ievutė žaidžia ir kalbasi su 
broliu, gali juos sutrukdyti, liepdami tučtuojau ateiti – taip vaikai gauna 
prieštaringą žinią iš tėvų. Arba tėvas baudžia vaiką už tai, kad jis agresyviai 
elgėsi mokykloje, o po to pats po konflikto su žmona išdaužo namuose 
stiklus). Vaikai taip pat sėkmingai supranta užuominas bei mokosi iš to, ką 
girdi ir iš to, ką mato. Kartais vaikus veikia ne tik, kas vyksta iš tikrųjų, bet ir 
tai, kaip jie tai suvokia ir interpretuoja.

Pagrindiniai socializacijos veiksniai: šeima, mokykla, draugų grupė, 
žiniasklaida ir bendruomenė. Kiekvienas veiksnys turi savo vaidmenį. 
Kartais jie papildo vienas kitą, kartais – prieštarauja (pvz., draugų nuostatos 
gali prieštarauti tėvų nuostatoms). Asmeninis vaiko vaidmuo ne mažiau 
reikšmingas jo paties socializacijoje. 

4.1. Šeima

Šeima – tai socialinė sistema, kurioje vyksta auklėjimas, ugdomas 
prieraišumas, perduodamos vertybės ir suteikiamos įvairiausios 
galimybės. Šeima yra svarbiausias vaiko socializacijos veiksnys, nes daro 
didžiausią įtaką vaiko raidai. Ji įveda vaiką į bendruomenę ir visuomenę. 
Šeima perduoda santykių su kitais žmonėmis elgesio modelius (kaip tėvai 
bendrauja tarpusavyje, kaip bendrauja su vaiku). Šeima suteikia ugdymą, 
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paramą, emocinį auklėjimą, taisykles, perduoda visuotines vertybes, 
nuostatas, žinias, įgūdžius. Tėvai turi turėti aiškiai apibrėžtas vertybes, 
kurias vėliau vaikas perims. Tėvai yra pavyzdys savo vaikams.

Šeimoje vaikas suvokia vaidmenis. Vaidmuo – tai elgesys, kurio tikimasi iš 
žmogaus, kai jis arba ji užima tam tikrą poziciją grupėje. Vaidmens atlikimo 
sąvoka vartojama ryšiams su kitais žmonėmis apibūdinti. Šeimoje išskiriami 
su vaidmeniu susiję lūkesčiai, vaidmens supratimas, vaidmens priėmimas ir 
šio vaidmens atitikimas. Vaidmens priėmimas arba atmetimas liudija vaiko 
ankstyvąją socialinę patirtį. Vaidmenis vaikai prisiima socializacijos metu, 
dažniausiai šeimoje arba ją atstojančioje globėjų grupėje. Pavyzdžiui, 
berniukas stebėdamas savo tėvą mokosi, kaip reikia atlikti tėvo funkcijas – 
pagal tai, kaip jis elgiasi su savo sūnumi, vyro funkcijas – pagal tai, kokie jo 
santykiai su žmona, sūnaus – pagal tai, kaip jis elgiasi su savo tėvais, dėdės, 
kaimyno ir kt. Žmogaus elgesys formuojasi šių vaidmenų pagrindu. 

Šeimoje vaikas mokosi reikšti ir patirti jausmus (tiek meilės, prisirišimo, 
tiek pykčio, nusivylimo ir kt.), ugdosi socialinius ir  bendradarbiavimo 
įgūdžius Šeima užtikrina vaikui bendravimo poreikį, perduoda bendravimo 
stilių, gebėjimą spręsti problemas.

4.2. Mokykla

Mokykla – antroji vaiko bendruomenė, į kurią vaikas patenka po 
šeimos ir kurioje socializuojasi, įgauna tam tikrus elgesio, bendravimo su 
bendraamžiais ir vyresniais žmonėmis įgūdžius. Mokykla gali pakoreguoti 
šeimos socializacijos trūkumus (pvz., vaikas iš asocialios šeimos, kurioje 
nėra taisyklių, atėjęs į mokyklą sukuria gerą santykį su mokytoja, perima 
vertybes, pradeda laikytis nustatytų taisyklių, įgauna naujų socialinių 
įgūdžių).

F. Parker manė, kad didžiausi bet kurios mokyklos ugdymo ištekliai yra 
patys vaikai. Socialinis veiksnys mokyklose yra pats svarbiausias iš visų 
veiksnių, jis svarbesnis už mokomuosius dalykus, metodus, mokytoją. Tai, 
ko vaikai išmoksta vieni iš kitų žaisdami ir dirbdami kartu, yra labai svarbu. 
Moksleiviai kartu mokydamiesi perima vieni iš kitų socialinę patirtį. 
Mokykla yra visuomenės veiksnys. Jos tikslas – perteikti visuomenės 
sukauptas žinias, gebėjimus, papročius ir įsitikinimus. Mokykla privalo 
padėti atsiskleisti jaunų žmonių kūrybiškumui, padėti prisitaikyti prie 
besikeičiančios fizinės ir socialinės aplinkos, o kartu užtikrinti kultūrinį 
tęstinumą.

Vaiko socializacijai įtakos turi tiek pati atmosfera mokykloje, tiek 
santykiai su klasiokais ir kitais vaikais, tiek mokytojo asmenybė. Mokytojai 
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taip pat tampa vaidmenų modeliais.

4.3. Bendraamžiai

Draugų grupę sudaro panašaus amžiaus ir panašios socialinės padėties 
asmenys, turintys bendrų interesų. Vaikai pradeda vertinti save remdamiesi 
grupės nuomone. Bendraamžių grupė noriai priima mokančius bendrauti, 
sutarti ir nemėgsta išsišokėlių, keistuolių, agresyvių vaikų. Vaikas 
išmoksta „priimti žaidimo taisykles“ ir atlikti keletą skirtingų vaidmenų, 
kurių reikalauja žaidimas. Kontrolė bendraamžių grupėje paprasta: 
nepaklūstantys jos normoms ir nepripažįstantys jos vertybių vaikai tiesiog 
nepriimami į grupę. Grupės atstūmimas labai stipriai veikia vaiko savivertę, 
jo emocinę būseną.

Draugų, kaip socializacijos dalyvių, funkcija – padėti vaikui susivokti 
pasaulyje ir savyje, stebint iš kitos, ne iš šeimos perspektyvos. Tai 
socialinio palyginimo šaltinis. Iš draugų vaikas sužino apie savo gabumus. 
Sąveikaudami su sau lygiais žmonėmis sužinome, ar esame geresni, ar 
tokie pat, ar blogesni pagal pasiekimus sporte, sėkmę pasimatymuose, 
gaunamus pažymius ar kitas gyvenimo sritis. Dažnai vaikai ieško tam 
tikro vaidmens, kuriuo galėtų įsitvirtinti grupėje, gali išmėginti įvairius 
vaidmenis – lyderio, sekėjo, juokdario, ramybės drumstėjo ar taikdario – ir 
sužinoti, kaip kiti į juos reaguoja. Vėliau vaikui būna labai sunku atsisakyti 
įprastinio vaidmens grupėje (pvz., vaikui, priėmusiam juokdario vaidmenį 
ir taip įsitvirtinusiam grupėje). Net gavęs pastabą mokykloje, nubaustas 
namuose, jis sunkiai gali keisti įprastą vaidmenį, nes jaučiasi, kad tai yra jo 
galimybė gauti bendraamžių pripažinimą ir būti grupėje.

Draugai padeda išreikšti ir įtvirtinti vertybes ir nuostatas. Su draugais 
dažnai aptariami santykiai šeimoje, su mokytojais. Be to, draugai gali 
užjausti ir (ar) patarti, kaip išspręsti problemą. Draugai stipriai veikia vaikų 
mintis ir elgesį, ypač tų vaikų, kuriems reikia aplinkinių pritarimo ir kurie 
bijo būti atstumti.

4.4. Bendruomenė

Bendruomenė plačiąja prasme – tam tikra žmonių grupė, kuri siekia 
bendro tikslo. Tai tapatybės ir bendrumo jausmas, kuris atsiranda priklausant 
tam tikrai vietai, organizacijai ar socialinei grupei. Bendruomenėje 
svarbiausias elementas yra žmonės, turintys tą patį interesą. Bendruomenės 
paskirtis – suteikti priklausymo, draugystės jausmą ir sudaryti sąlygas vaikų 
socializacijai. Bendruomenės dydis, mobilumas lemia žmonių bendravimo 
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būdą. Į bendruomenę įeina ir visuomenės grupės, kurios taip pat svarbios 
socializacijos procesui. Viena tokių visuomenės grupių funkcijų – pateikti 
vaikams skirtingas gyvenimo perspektyvas: praplėsti jų patirtį, pamokyti 
naujų statusų ir vaidmenų. Tai gali keisti vaiko požiūrį į save, jo savivertę. 
Tokios grupės tai skautai, ateitininkai, jaunieji socialdemokratai, „Patria“ 
ir kt. Pavyzdžiui, vaikinas gyvenantis šeimoje, kurioje mama ir seneliai 
slopina jo savarankiškumą, iniciatyvumą, dėl savo drovumo ir iniciatyvumo 
stokos jautėsi atstumtas klasėje, neturėjo draugų, buvo prislėgtas, bejėgis, 
nusivylęs. Atsitiktinai patekęs į bažnyčioje sukurtą jaunimo bendruomenę, 
jis buvo paskatintas, priimtas į kitokią, nei mokykloje, vertybių turinčią 
jaunuolių grupę, jam joje buvo suteiktas svarbus vaidmuo. Taip vaikinas 
gavo naujos patirties, susikūrė naujus elgesio modelius. Jis gavo daug 
patarimų, kaip įveikti sunkumus namuose, klasėje.

Svarbi bendruomenės dalis yra kaimynai. Vaikai gana anksti, paprastai iš 
kitų vaikų, išmoksta, kaip reikia elgtis su tam tikrais žmonėmis: „Ši kaimynė 
nuolat niurzga, reikia būti atsargiam su ja“. Bendruomenė gali pasiūlyti 
neformalią socialinės paramos sistemą – tai giminaičiai, draugai, kaimynai, 
kuriais galima pasikliauti patekus į bėdą (pvz., patekus į ligoninę, trumpą 
laiką vaikais gali pasirūpinti kaimynė). Taip pat joje gali veikti ir formali 
socialinės paramos sistema, pavyzdžiui, globėjų klubas, vienišų mamų 
klubas.

4.5. Žiniasklaida

Žiniasklaida – tai laikraščiai, žurnalai, knygos, radijas, televizija, kinas, 
kompiuteriai ir kitos komunikacijos priemonės bei informacinės 
technologijos, kuriomis galima pasiekti didelę auditoriją.  Žiniasklaidoje 
pateikiama daugelis gyvenimo aspektų, mokoma juos pažinti, todėl ji 
turi didelę įtaką socializacijai ir vaikų pasaulėžiūrai. Žiniasklaida teikia 
informaciją apie visuomenę, iš jos vaikai gali pažinti tokias pasaulio sritis, 
su kuriomis kitaip nesusidurtų ir neįgytų patirties – jie plaukia po vandeniu, 
keliauja į džiungles, kitus laikus, šalis ir pan. 

Žiniasklaida atspindi ir įvairius vaidmenų modelius. Joje pateikiami 
žmonių santykiai rodo vaikams elgesio ir bendravimo skirtingose 
situacijose būdus. 

Dėl savo turinio ir poveikio vaikų socializacijai ypač daug rūpesčių kelia 
televizija ir kinas. Kai kurios laidos, filmai vaizduoja labai iškreiptus tarpusavio 
santykius. Viena paauglė yra prasitarusi, jog visi vyrai yra apgavikai – tokia 
jos nuomonė susiformavo dėl per TV matytų serialų. Žiūrėjimas vaikus 
veikia kitaip nei suaugusiuosius, nes jie stokoja patirties. Vaikai patiki, kad 
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per televiziją rodomi vaizdai yra tikri, kad smurtu ar manipuliacija (kaip 
TV serialuose) galima išspręsti problemas, kad reklamuojamus gaminius 
būtina pirkti, kad televizijoje pateikiami stereotipai, vertybės ir elgesys yra 
priimtini. Kuo skurdesnė vaikų patirtis ir prastesnė ekonominė situacija 
šeimoje, tuo lengviau jie patiki viskuo, ką mato per televiziją (Roberts ir 
Folker, 2004).

Smurto stebėjimas per TV ir kiną turi didelį poveikį vaiko asmenybei, 
tačiau ne visada vienodą: žiūrovas labiau tapatinasi su smurtaujančiu 
personažu, jei šis yra patrauklus; nusikaltimo scenos turi didesnį poveikį jo 
elgesiui tuomet, kai rodomas smurtas pateisinamas, nebaudžiamas.  Nėra 
tyrimų duomenų, įrodančių, kad smurtą stebintys vaikai gali įsitraukti į 
nusikalstamą veiklą, tačiau akivaizdu, kad tie, kurie jo mato per televiziją 
daug, būna agresyvesni (Geen, 1994; Perse, 2001).

Šiandien žurnaluose, TV, kine jauni žmonės susiduria ne tik su smurto, 
bet ir su nenutrūkstamu seksualinių vaizdų srautu. Juose vaizduojama daug 
nuogo kūno, nešvankybių, seksualumo. Seksualumas ir seksualiniai ryšiai 
yra aukštinami, o apie atsitiktinių santykių žalą, padarinius užsimenama 
labai mažai. Tai formuoja atitinkamą paauglių požiūrį į kūną, seksualumą, 
santykius su priešinga lytimi ir labai įtakoja jų vertybes.

O TV reklamos? Jose rodoma, kaip tam tikru produktu labai lengvai 
išsprendžiamos problemos, kaip greitai galima tapti galingu, geidžiamu, 
patraukliu... Vaikai supranta dalykus tiesiogiai, todėl jie nėra atsparūs 
reklamai.

 Kita vertus, televizija gali plėsti vaikų akiratį, kai kalbama apie tolimas 
šalis, naujas kultūras, naują patirtį. Todėl svarbu žinoti, kokias laidas stebi 
vaikas, siekti, kad jos būtų kryptingos ir riboti televizijos žiūrėjimo laiką. 
Gerai, kai žiūrint televiziją ar kiną šalia vaiko yra suaugęs žmogus, kuris 
gali paaiškinti tam tikrus žodžius, įvykius, užduoti vaikams klausimų, 
pasiūlyti kitus problemų sprendimo būdus, akcentuoti situacijas, kuriose 
bendradarbiaujama, kuriose siūlomi sektini poelgiai. Tiek vaikams, tiek 
paaugliams naudinga žiūrėti jų amžių atitinkančius filmus, o po to grupėje 
kartu aptarti su filmu susijusius jausmus, mintis, iškeltas problemas, jų 
sprendimo būdus (pvz.,  labai naudingas kino filmas „Choristai“ – būtų 
galima aptarti jame vaizduojamų globos namų auklėtinių gyvenimo 
ypatumus, kylančias emocijas ir pan.).

Tiek straipsniai žurnale ar laikraštyje, tiek laida per TV gali būti labai 
geras pagrindas diskusijai tarp paauglių, dalyvaujant suaugusiajam. Jose 
galėtų būti analizuojamos įvairios aktualios temos:  tuo metu mieste ar 
šalyje vykstantys įvykiai, su paauglyste susijusios aktualijos, tokios kaip 
narkotikų vartojimas, paauglių nėštumas ir kt. 
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Vaikų socializacijai ypač reikšmingas yra knygų skaitymas. Knygos – 
tai žinių šaltinis, kuris perduoda kultūrinį pagrindą naujoms kartoms. 
Iš jų mokomės istorijos, vertybių, moralės normų, idealų ir nuostatų. 
Knygos padeda ugdyti kalbinius ir skaitymo įgūdžius, skatina pažintinę ir 
psichosocialinę raidą. Jos suteikia vaikams galimybę analizuoti ir suprasti 
savo ir kitų žmonių jausmus. Literatūra gali padėti vaikams suvokti gyvenimo 
tikrovę. Knygose vaikai randa elgesio modelius, kuriais pasinaudoja 
spręsdami problemas, susipažįsta su kai kurių poelgių padariniais. Gerai, 
kai tėvai patys skaito vaikams – taip jie padeda pagrindus vėlesniam 
savarankiškam vaiko skaitymui. Be to, skaitydamas vaikui suaugusysis 
užmezga su juo ypatingą ryšį.

Kita vertus knygos, kaip ir TV, kinas, žurnalai, taip pat kartais gali skatinti 
smurtą, formuoti stereotipus, propaguoti abejotinas vertybes. Svarbu 
vaikams parinkti tinkamas knygas. Galima būtų rekomenduoti šias: 

• Janet Fitch „Baltasis oleandras“ – knyga apie globojamos mergaitės 
patirtį ir išgyvenimus. 

• Roman Gary „Gyvenimas dar prieš akis“ – knyga apie globojamo 
berniuko patirtį ir jausmus. 

• Tim Guenard „Stipriau už neapykantą“ – apie stiprius berniuko jausmus 
savo tėvams ir jų įtaką tolimesniam gyvenimui. 

• Harper Lee „Nežudyk strazdo giesmininko“  – apie mergaitės 
išgyvenimus, susidūrus su tragedija, apie drąsą, sąžiningumą ir kitas 
vertybes. 

• Katherine Patrerson. „Tiltas į Terabitiją“ – apie vaikų išgyvenimus ir 
tarpusavio santykius.

• Katherine Patrerson „Smarkuolė Gilė Hopkins“ – apie išgyvenimus, 
netekus tėvų, mergaitės santykius su globėja. 

• Katherine Patrerson „Kaip ir žvaigždės“ – apie vaikų netektis ir 
jausmus. 

• Tove Jonson „Troliai mumiai“ ir „Nematomas vaikas“ – apie vaikus, 
kuriais niekas nesirūpino.

Populiarioji muzika taip pat daro įtaką vaikų socializacijai, nes ji 
užvaldo dėmesį ir emocijas, o dainų tekstai teigia konkrečias vertybes. 
Daugelis paauglių pasirenka populiariosios muzikos žanrą, grupę, atlikėją 
ir tapatinasi su juo. Toks tapatinimasis gali daryti įtaką aprangai, elgesiui, 
draugų pasirinkimui.

Kompiuteriai, vaizdo žaidimai, mobilieji telefonai – kokia jų reikšmė 
vaikų socializacijai? Kompiuterių naudojimas pamokose išplėtė mokymo 
galimybes, tačiau jų nauda namuose vertinama prieštaringai. Vaizdo 
žaidimai kupini agresijos, sekso scenų, stereotipų. Juose nelieka vietos 
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kūrybai, veiksmas vyksta pagal nustatytas taisykles, painiojama tikrovė ir 
fantazijos. Internete vaikas dažnai gali rasti informacijos, kuri prieštarauja 
šeimos vertybėms (smurto, pornografijos). Kita vertus, žaisdamas vaikas 
susipažįsta su informacinėmis technologijomis, išmoksta laikytis taisyklių. 
Kai kurie žaidimai moko spręsti problemas, ugdo loginį mąstymą, lavina 
motoriką ir orientaciją erdvėje. Suaugusieji turėtų padėti vaikams atsirinkti 
tai, kas yra naudinga, tinkama – kontrolės mechanizmas šioje srityje 
būtinas.

Ypač nerimaujama, kad dėl TV, kompiuterių, lieka vis mažiau laiko 
kitai veiklai –sportui, buvimui lauke, „gyvam“ bendravimui su draugais ar 
šeimos nariais. Todėl reikia nustatyti kiek laiko, kada ir kokiu tikslu vaikas 
gali praleisti prie TV ar kompiuterio.

5. Bendravimas, kaip reikšmingas socializacijos veiksnys

Žmogus yra unikali būtybė, kuri ne tik dalyvauja socialiniuose, tarpusavio 
santykiuose, bet ir juos kuria, atsižvelgdama į savo asmenybės interesus, 
lūkesčius ir aplinkinių nuomonę. Gebėjimas bendrauti yra svarbus socialinis 
įgūdis, kuris lemia žmogaus sėkmę. Išskiriami šie bendravimo lygiai:

• asmeninis;
• tarpasmeninis;
• masinis (arba grupės).
Asmeninis bendravimas pasireiškia dviem formomis: vidine ir išorine. 

Vidinis bendravimas – tai bendravimas su pačiu savimi, savojo „aš“ vaizdo 
kūrimas. Kuriant savąjį „aš“ labai svarbi patirtis. Visi patirti įspūdžiai veikia 
žmogaus mintis ir veiksmus, nes sukuria vidines nuostatas, reikalavimus ir 
taisykles. Suvokti save, susikurti savojo „aš“ vaizdą padeda tai:

• kaip save matome patys – požiūris į save;
• kaip mus mato kiti – aplinkinių požiūris į mus;
• kaip manome, kad mus mato kiti.
Šių minčių derinys priklauso nuo savigarbos jausmo ir nuo to, kaip 

vertiname ir pripažįstame save. Savo vertės suvokimas yra labai svarbi 
bendravimo sąlyga. Savosios vertės suvokimas susideda iš savigarbos ir 
simpatijos sau. 

Savigarba – tai požiūris į save, kaip į gabią, energingą, valingą, sėkmingą 
ir patikimą asmenybę, turinčią už ką save gerbti.

Simpatija sau – tai emocijos ir jausmai savo paties atžvilgiu. Tai 
besąlygiškas savęs priėmimas su visais trūkumais ir privalumais. 
Pasitikėjimas savimi, tikėjimas savo jėgomis – tai vienas iš gerų santykių 
su kitais žmonėmis garantų. Labai svarbu, kad globojamo vaiko aplinkoje 
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būtų kuo daugiau žmonių, kurie tikėtų vaiko sėkme, jo gebėjimais.

Pavyzdys:
14 metų Lina pateko į vaikų dienos centrą dėl mokyklos nelankymo. Pradžioje 

dienos centre mergina į viską žiūrėjo nepatikliai, atsisakinėjo atlikti užduotis, 
laikėsi nuošaliai, užsiėmimų metu stengdavosi išlikti tik stebėtoja. Drąsinama, 
skatinama išmėginti vieną ar kitą užduotį, Lina antrąją dienos centro veiklos 
savaitę prisijungė prie bendros grupės užduoties vykdymo. Sulaukusi grupės 
dalyvių palaikymo, Lina vis daugiau įsitraukdavo į veiklas. Po penkių savaičių 
vaikų dienos centre Lina jau noriai dalyvaudavo užsiėmimuose ir net pati ėmė 
siūlyti idėjas. 

Kiekvienas žmogus trokšta pripažinimo. Jau kūdikystėje vaikas turi 
fizinį poreikį būti paliestam. Šis poreikis stipriausias iki 10 mėnesių. Vaikui 
pradėjus vaikščioti, fizinis lietimo poreikis – stimulo alkis – perauga į 
nefizinį – pripažinimo alkį. Yra 4 pagrindiniai pripažinimo tipai:

• teigiamas pripažinimas;
• neigiamas pripažinimas;
• ignoravimas;
• mišrus pripažinimas.
Neigiamas pripažinimas yra geriau, negu jokio. Kai vaikas nėra vertinamas 

teigiamai, jis siekia, kad ir neigiamo įvertinimo. Mišrus pripažinimas – 
kai teigiamas ir neigiamas įvertinimas išreiškiamas kartu, pavyzdžiui, 
pasakymas, jog užduotis yra atlikta pakankamai gerai (teigiamas), kaip 
vaikui iš globos namų (neigiamas).

Teigiamas vidinis nusistatymas, palankumas sau ir kitam žmogui sąlygoja 
sėkmingą išorinį bendravimą. Per bendravimą žmogus turi galimybę 
pažinti pasaulį ir pats pasireikšti.

Paaugliams labai svarbus bendraamžių palaikymas ir pripažinimas. 
Draugai gali padėti integruotis, tačiau gali ir kliudyti.

Pavyzdys:
Tomui sunku rasti savo vietą klasėje. Jo mokykloje vyrauja akademinių 

pasiekimų tradicijos, stipri tarpusavio konkurencija. Tomui nesiseka 
matematika, todėl jam reikia daug mokytis, kad prilygtų kitiems ir jaustųsi 
klasės narys. Gerai, kad Lina nuolat padeda.

 Vyto mokykloje viskas kitaip. Jo draugai nesinešioja mokyklinių vadovėlių 
į mokyklą, neruošia namų darbų. Jiems svarbu atrodyti „kietiems“. 
Mokytojai sako, kad Linas gabus, bet neišnaudoja galimybių.
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Tarpasmeninis bendravimas. Tarpasmeniniuose santykiuose yra labai 
svarbus sugebėjimas bendrauti, palaikyti ne tik savojo „aš“ teigiamą vaizdą, 
bet ir daryti įtaką aplinkiniams.

Tarpasmeniniai santykiai – tai AŠ-TU santykių sistema. Jie prasideda nuo 
TU. AŠ kitam žmogui yra TU, nežinomas objektas. AŠ sau esu pažįstamas. 
Pirmą kartą susitikę kitą, „nežinomą objektą“ tarsi klausiam savęs: „Kas jis? 
Koks jis?“. Pirmasis įspūdis apie kitą suteikia pradinę pažintinę-emocinę 
informaciją apie jį. Pagal tai sprendžiame, kas JIS, koks JIS. Tarpasmeniniai 
santykiai turi įvairias formas. Paprasčiausia jų forma – pažintis. Pažintis gali 
būti ilgalaikė ir atsitiktinė. Pirmuoju atveju bendraujama kaip su „artimu“ 
žmogumi, antruoju – kaip su „tolimu“. „Tolimas“ ir „artimas“ sąlygoja 
oficialius arba familiarius santykius.

Profesinė pažintis – tai specifiniai santykiai profesiniu pagrindu. Jie sudaro 
sąlygas profesiniam vystymuisi, kvalifikacijos tobulėjimui, asmenybės 
įsitvirtinimui darbe. Tačiau šias sąlygas reikia panaudoti tikslingai. Jeigu 
jos nepanaudojamos laiku, pasireiškia egoistinės tendencijos (pavydas, 
nesutarimai). To pasekmė – paslėpti arba atviri konfliktai, profesinis 
uždarumas. Profesinė pažintis stiprėja, kai užsimezga partnerystės 
santykiai. Partneris – tai bendros veiklos dalininkas, be kurio neįmanoma 
veikti.

Partnerystė užsimezga ir vystosi bendrų poreikių tenkinimo pagrindu. 
Dėl darbo pobūdžio susidaro situacija, kai neįmanoma veikti be kito 
pagalbos (pavyzdžiui, aktoriai scenoje, gydytojai ir slaugytojai, pilotas ir 
šturmanas ir t.t.). Mokyklų, nevyriausybinių organizacijų, mokslo kolektyvų 
veikloje dažnai reikia kolektyviai spręsti darbo organizavimo ar kūrybines 
užduotis. Tenkinant visų bendrą darbo poreikį, tampama partneriais, nes 
neįmanoma atlikti užduoties vienas be kito. Sprendžiant užduotį bendrai, 
sukuriamos sąlygos intensyviai mąstyti („Minčių lietus“) – užduotis 
atliekama sėkmingiau.

Asmeniniame gyvenime užsimezga kitokie partnerystės santykiai – 
mokymosi, žaidimų, pramogų, sekso. Atskiri individai tampa partneriais 
net nusikalsdami. Vadovaudamiesi nusikalstama motyvacija, kuri jiems 
atrodo dora ir teisinga bei derindami elgesio būdus, jie taip pat tenkina 
bendrą poreikį, nors jis ir asocialus. Taip susikuria gaujos. Gauja – tai grupė 
žmonių, atsidavusių bendram tikslui ir užsiimanti neteisėta ar kriminaline 
veikla (Jackson&McBride, 1985). Gaujos kelia rūpestį ne tik dėl asocialios 
veiklos, bet ir todėl, kad jų vis gausėja. Gaujų nariai paprastai būna 
vyrai, bet jose pasitaiko ir merginų. Jų nariai savo tapatumą išreiškia tam 
tikrais vardais, tatuiruotėmis, žargonu, ženklų kalba. Nepilnamečių gaujų 
aktyvumui stiprią įtaką daro skurdi aplinka, prastos mokyklos, ribotos 
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laisvalaikio praleidimo ir įsidarbinimo galimybės, suaugusiųjų neigiamas 
pavyzdys ir nusikalstamumas, atstūmimas, paauglio poreikių ignoravimas. 
Į gaujas dažniau buriasi vaikai, kurie patiria per mažai meilės ir švelnumo, 
nuolat jaučiasi nesaugūs. Gaujų nariai mano, kad jei yra aukos, ir dėl savo 
problemų kaltina visuomenę. Jų nuomone, jei visuomenė jiems nepadeda, 
jie turi teisę gintis patys, nesilaikydami taisyklių.

Kitokie yra bičiulystės ir draugystės santykiai. Bičiulius jungia bendri 
interesai, nuoširdus palankumas vienas kitam. Kai bičiulystė įgyja dvasinį 
bendrumą, ji tampa draugyste.

Grupės santykiai užsimezga tuomet, kai asmenybė suvokia bendrus 
tikslus ir paverčia juos savo gyvenimo bei veiklos tikslais. Žmogus visada 
yra kelių grupių (šeimos, mokyklos, darbovietės ir t.t.) narys. Kuo didesnė 
grupė, tuo didesni ir tikslai, tuo didesnių tikslų siekia ir asmenybė. 
Jei santykiai su kolektyvu silpni, asmenybė izoliuojasi, sumenkėja, 
paskęsdama savo asmeniniuose reikaluose. Grupiniai santykiai formuojasi 
ugdant asmenybę grupėje ir grupei padedant. Sistemoje asmenybė-grupė 
užsimezga santykiai ir su mažesnėmis kolektyvo grupėmis (neformaliomis). 
Neformalios grupės – tai dėl bendrų poreikių, interesų susivienijusi maža 
bendruomenė, pavyzdžiui, draugų grupė klasėje. Ši grupė turi neišrinktą, 
bet įtakingą lyderį. Ji gali neturėti bendros veiklos ar elgesio programos – ją 
vienija tik simpatijos, palankumo jausmas kuriai nors grupės „žvaigždei“.

Grupės itin svarbią vietą užima paauglių gyvenime. Ankstyvojoje 
paauglystėje vaikai jau moka formuluoti mintis ir savo prielaidose atrasti 
klaidas. Jie taip pat atranda dėsnius, moka patikrinti, ar prielaidos atitinka 
faktus (tikrovės tikrinimas). Dėl to mažėja jų pasitikėjimas savo gebėjimais, 
ypač gebėjimu protauti. Paaugliai jau supranta kitų reakcijas ir būtinybę 
atsižvelgti į jų lūkesčius. Šį naują gebėjimą atskleidžia įsivaizduojamoji 
auditorija – individo įsitikinimas, kad kitiems, kaip ir jam pačiam, rūpi jo 
elgesys ir išvaizda. Taigi paauglys mano, kad yra dėmesio centre, ir deda 
visas pastangas, kad būtų toks, kaip draugai ir iš jų neišsiskirtų. Šio amžiaus 
vaikai labai linkę prisitaikyti prie grupės ir galimybės išmėginti įvairius 
vaidmenis bei elgesio modelius. Iš kitų reakcijos jie sprendžia, ar vaidmuo 
atitinka jų savivaizdį. Paauglys ieško savo tapatumo bendraamžių grupėje. 
Grupės simboliai ir ritualai (apranga, elgesio stilius, nuostatos, nuomonė) 
bei jos pripažinimas ir parama padeda nuspręsti, kas yra gerai, o kas – 
blogai, taip prisidėdami prie tapatumo raidos. Tapatinimasis su grupe ir 
išstūmimas tų, kurie skiriasi nuo grupės narių, padeda vaikams suprasti, kas 
jie yra, ir patikrinti, kas jie nėra. Paauglystėje tapatumą formuoja sukaupta 
patirtis, gebėjimai ir tikslai. Atsakymo į klausimą „Kas aš esu?“ įmanoma 
ieškoti savyje, o ne kituose. Bendraamžių grupė tampa tarpininku tarp 
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individo ir visuomenės, veiksmingai prisidėdama prie tarpusavio raidos. 

6. Globos namų auklėtinių socializacija ir sunkumai

Globos namų auklėtinių socializacija, emocinė, psichologinė būsena 
labai priklauso nuo to, kokiame amžiuje vaikas pateko į globos namus, 
kokia buvo jo patirtis iki tol. 

Priežastys, dėl kurių vaikai patenka į globos įstaigas, yra objektyvios ir 
subjektyvios. Objektyvios priežastys – tai tėvų netekimas, sunkios jų ligos. 
Tačiau tokių vaikų Lietuvos globos įstaigose 1990 m. buvo tik 1787 (26,5 
proc.). Kur kas didesnė dalis – 4039 (59,7 proc.) – buvo vaikai, kurių tėvams 
atimtos tėvystės teisės. Šių šeimų vaikai labai anksti patyrė skausmą, alkį, 
neviltį, kas dažnam paveikia psichiką, jų fiziologinį ir moralinį augimą 
(Barkauskaitė, 1999). Tokie vaikai dažnai yra uždari, agresyvūs, konfliktus 
linkę spręsti smurtu, dėl savo išgyvenimų nepatiki suaugusiaisiais, todėl su 
jais kontaktą užmegzti ir bendradarbiauti yra itin sunku. 

Taigi vaikai į globos namus daugiausiai patenka dėl šeimos aplinkos 
problemų ir jų sąlygojamų socialaus elgesio nukrypimų, siekiant užtikrinti 
vaikui atitinkamas psichosocialinės raidos sąlygas ir patenkinti jo 
poreikius.

Kaip paradoksalų reiškinį Radzevičienė (2000) įvardija faktą, kad kuo 
vėliau kūdikis patenka į globos įstaigą, tuo geresnė jo socialinė adaptacija, 
nes jis, nors ir buvo auginamas žemo sociokultūrinio išsivystymo sistemoje, 
sąveikavo su tam tikru žmonių ratu ir motiną matė dažniau, nei augdamas 
globos institucijoje. Kuo ankstyvesniame amžiuje vaikas nukreipiamas į 
globos instituciją (net ir nepatyręs smurto, bausmių, pirminės psichinės 
deprivacijos), tuo sunkiau vyksta jo socialinė adaptacija. Vaikams, esantiems 
globos institucijose, formuojasi nesaugus prieraišumas. Globos institucija 
gali patenkinti fiziologinius (maisto, miego, šilumos) vaikų poreikius, tačiau 
psichiniai poreikiai (bendravimo, saugumo jausmo, prieraišumo, teigiamų 
emocijų patyrimo ir kt.) yra tenkinami minimaliai (Radzevičienė, 2006).

Visa tai veikia psichosomatinę, emocinę vaiko raidą, socialinius 
įgūdžius, tarpusavio santykius su kitais žmonėmis. Kaip rodo J.D. Coieso 
ir bendradarbių 1988 m. tyrimas, netinkamas elgesys su vaiku, patirtas 
smurtas, jėgos demonstravimas veikia vaiko socialinį elgesį ir santykių su 
kitais palaikymą. Prievarta, smurtas ir pats vaiko atskyrimas nuo šeimos 
traumuoja jį bei skatina nesaugumo jausmo formavimąsi, prieraišumo 
sutrikimą, nebrandumą, informacijos apdorojimo problemas. Be to, tai 
apsunkina tarpasmeninių santykių palaikymą, integravimąsi į visuomenę, 
formuoja uždarumą, izoliaciją, socialinį pasišalinimą iš prosocialios aplinkos, 
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santykių ribotumą arba priešiškus, agresyvius, socialiai nepriimtinus 
veiksmus.

Galima teigti, kad vaikams, gyvenantiems globos institucijose, trūksta 
patirties teigiamiems santykiams palaikyti bei socialinei informacijai 
apdoroti. Įvairiose šalyse jau nuo 1990 m., tiriant tėvų netekties ir gyvenimo 
institucijose įtaką socialinei ir psichinei asmens raidai, konstatuojama, kad 
institucijose gyvenantys vaikai dažnai pasižymi žemesniais kalbiniais ir 
intelektiniais gebėjimais. Pastebėta, kad labai rimtos elgesio problemos 
būdingos net 67 proc. ugdytinių ir tai yra dėsninga, nes institucinio ugdymo 
sąlygomis vaiko ir personalo bendravimą reguliuoja institucinė rutina (Pringle, 
1986), vaikai neskatinami pradėti bendrauti, o vaikų pastangos bendrauti 
su suaugusiais (52 proc.) buvo ignoruojamos. Atsižvelgus į jas, 65 proc. 
atvejų, personalo reakcija buvo reguliatyvi (kokie nors nurodymai), tik 35 
proc. atvejų – pagalbinė. Dėsninga, kad toks bendradarbiavimo modelis 
turi neigiamos įtakos tiek kognityvinei, tiek psichosocialinei raidai.

Globos įstaigoje vaikas susiduria su daugybe žmonių (personalu), 
kurie atlieka įvairias funkcijas (rūpinasi vaiku, padeda jam), bet vis dėl to 
neužtikrinamas tokių ryšių pastovumas, tęstinumas.

Kaip jau buvo minėta, pagrindinis vaiko socializacijos veiksnys – šeima. 
Taigi kyla aktualus klausimas – kokios globos įstaigos galimybės sudaryti 
sąlygas, kurios būtų panašios į šeimos aplinką?

Konsultuojant skirtinguose globos namuose, stebima įvairi situacija, 
kuri labai priklauso nuo toje įstaigoje dirbančių žmonių asmeninių savybių, 
profesionalumo, komandinio darbo principų, personalo tarpusavio 
santykių, emocinio klimato. Svarbu siekti sukurti vaikui šeimai artimą 
aplinką, kuri yra suprantama kaip aplinka, kurioje jam yra sudarytos pačios 
palankiausios sąlygos vystytis – tai tiek vaiko aprūpinimas, tiek jo apsauga, 
globa, saviraiškos galimybės, pagarba ir meilė. Aktualu atkreipti dėmesį į 
tai:

• Ar vaikas turi asmenį, su kuriuo galėtų sukurti artimus emocinius 
santykius? 

• Kam vaikas išsipasakoja apie iškilusias problemas? 
• Kieno gali paklausti jam iškilusių klausimų? 
• Kam parodo savo jausmus?
Analizuojant globos namų auklėtinių atvejus su globos namų 

darbuotojais pastebima, kad uždaresnio vaiko bijoma paklausti apie 
jo jausmus, išgyvenimus, nes, darbuotojų nuomone, paklaustas toks 
auklėtinis galėtų „ką nors sau pasidaryti“. Arba tiesiog pasiteisinama, kad 
„labai sunku, jis nesidalina savo jausmais“. 

Taigi pasitaiko atvejų, kai globotiniai ne tik neturi artimo žmogaus, su 
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kuriuo galėtų sukurti artimesnius, gilesnius santykius, bet kartais neturi 
jokių ryšių globos namuose arba ryšiai būna labai paviršutiniški. O juk 
labai svarbu pažinti kiekvieną vaiką, jo charakterio savybes, pomėgius. 
Ne visuose globos namuose vaikai jaučiasi fiziškai ir psichologiškai 
saugūs. Vis dar pasitaiko atvejų, kai institucijos darbuotojai yra šiurkštūs 
su vaikais, taiko auklėtiniams fizines bausmes. Globos namų ugdytojai 
dėl pedagoginių ir psichologinių žinių stokos ne visada geba suvokti 
vidinį vaiko pasaulį, todėl bendravimą lydi neigiamos emocijos, kurios 
sąlygoja neigiamą patirtį. R. Braslauskienės (2001) globos namuose atlikto 
tyrimo metu išryškėjo neteisingi pedagogų kaltinimai, metami auklėtiniams, 
kuriuos lydi slogi atmosfera ir konfliktinės situacijos: 67,45 proc. institucijos 
darbuotojų, bendraudami su vaikais, stengiasi pabrėžti asmens autoriteto 
galią, sukurti savo reikšmingumo įvaizdį. Reikalaudami vaikų paklusnumo, 
jie gali parodyti abejingumą, valdingumą, panaudoti jėgą, įsakinėti kitiems, 
kandžiai įžeisti ir pašiepti. Pedagogai dažnai nemoka ir nenori prisiderinti 
prie vaiko norų, nesistengia pažinti vaiko vidinio pasaulio, pajusti, kas 
jam yra įdomu. 33,84 proc. globos namų pedagogų yra bendraujantys, 
atviri, nuoširdūs, rūpestingi, suprantantys, sugebantys padėti ir (ar) atrasti 
optimaliausią problemos sprendimo būdą (Braslauskienė, 2001). 

Konsultuojant vaikus, nukentėjusius nuo smurto (projektas „Kompleksinė 
pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimos nariams“), 
pastebima, jog auklėtojai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai 
dažnai jaučiasi bejėgiai, nusivylę, kelia sau arba aukštus reikalavimus ir dėl 
to pervargsta, nemato savo darbo rezultatų arba bijo globotinių, jaučiasi 
nesugebantys užmegzti su jais ryšio, išreikalauti taisyklių laikymosi. Jiems 
itin trūksta psichologinio palaikymo, gebėjimo tvarkytis su patiems 
tenkančiu emociniu krūviu ir globotinių emocijomis. 

Sunkumų globos namuose gyvenantiems vaikams kelia ir tai, jog juose 
nėra vaidmenų modelių. Vaikai negali internalizuoti tiek sutuoktinių (vyro, 
žmonos), tiek motinos, tėvo vaidmenų modelio. Tada vienintelė galimybė 
lieka šių modelių mokyti kognityviai per paskaitas, pokalbius, vaidmenų 
žaidimus.

Konsultacijų metu pastebėta, kad dauguma globotinių yra labai 
nesavarankiški, jų socialiniai įgūdžiai menki, jie sunkiai suvokia savo 
atsakomybę globos namuose ir socialinius vaidmenis, neturi galimybės 
juos išbandyti, eksperimentuoti, jausti džiaugsmą iš veiklos. Pavyzdžiui, 
viena mergaitė pasakojo, kad kai jos rūbai purvini, ji juos tiesiog atiduoda 
skalbėjai. Tuo metu ji buvo su suplyšusiomis kojinėmis todėl, kad moters, 
kuri išduoda naujas, nebuvo įstaigoje, o jos niekas neįspėjo, kad reikia 
pasikeisti. Valgyti duodama tam tikromis valandomis, o indus tenka plauti 



63

tik kartais, bet ji to nedaranti. Mergaitė nesuka galvos, iš kur atsiranda 
maistas. Gražesnius rūbus jai nuperka prieš Kalėdas ateinanti graži 
moteris.

Kitas svarbus socializacijos veiksnys, kaip jau buvo minėta,  yra 
mokykla ir santykiai su bendraamžiais. Galima drąsiai teigti, kad mokykla, 
tarpusavio santykiai joje, užimtumas gali tapti atsvara vaiko gyvenime. 
Tačiau globotinių atžvilgiu dažnai tenka susidurti su neigiama mokyklos 
nuostata. Paprastai tokie vaikai turi elgesio, emocinių, mokymosi sunkumų 
ir jų adaptacija tiek klasėje, tiek pačioje mokykloje yra sunkesnė. Toks vaikas 
gali tapti „atpirkimo ožiu“ mokykloje. 

Tyrimais nustatyta, jog vaikams, netekusiems tėvų globos ir gyvenantiems 
globos institucijoje, būdingi prasti akademiniai laimėjimai, jie blogiau atlieka 
darbus, mažai domisi aplinka, pasižymi žinių stoka, pasyvumu atliekant 
užduotis (Block, 1980). Todėl dauguma tokių vaikų mokosi pagal specialias 
programas, dažnai paliekami kartoti kursą, perkeliami į kitas mokyklas arba 
pašalinami iš mokymo įstaigos, sulaukę tinkamo amžiaus (Barnett, Vondra, 
Shonk, 1966). Mokykloje globos namų auklėtiniai dažniausiai vertinami, 
kaip turintys mažiau žinių, patirties bei atsakomybės, apibūdinami, kaip 
nebrandūs, pasižymintys psichosocialinėmis problemomis, adaptacijos 
sunkumais.

Galima teigti, kad globos namų ugdytiniams būdingas prosocialinių 
įgūdžių trūkumas, socialiai nepriimtinas elgesys sumažina pageidautinos 
socializacijos mokykloje galimybes, apsunkina adaptacijos procesą. Globos 
namų auklėtiniai mokykloje linkę nesutarti su kitais vaikais, yra išsiblaškę, 
impulsyvūs, nesilaiko nurodymų. Taip pat šie vaikai dažniau jaučiasi vieniši, 
nemylimi, kiti vaikai jų nemėgsta, iš jų dažnai šaiposi. Tyrimo duomenys 
patvirtina, kad globos namų auklėtiniai mokykloje pasižymi kompetencijos 
trūkumu, mokymosi ir adaptacijos sunkumais (Žukauskienė, 2004).

Apleisti bei atskyrimą nuo tėvų išgyvenę vaikai yra blogiau pasirengę 
mokyklai naujų socialinių santykių užmezgimo ir nusiteikimo mokytis 
aspektu, todėl šiems vaikams pamokų metu reikia skirti ypač daug 
dėmesio. Tokių vaikų ugdymo ir adaptacijos procesas klasėje yra sunkesnis, 
todėl labai svarbu, kad su jais, o taip pat ir su visa klase, dirbtų socialinis 
pedagogas, siekiant pagerinti jų adaptaciją klasėje, o ne norint „atsikratyti“. 
Mokyklos, klasiokų kaita dar labiau apsunkina tokių vaikų socializaciją, 
neleidžia prisirišti prie klasės, susirasti artimesnių santykių. 

Kaip jau buvo minėta, mokykloje dažnai linkstama apkaltinti globotinį 
įvairiais dalykais, kuriuose jis gal net nėra dalyvavęs. Mokytojai, mokinių 
tėvai nori tokiu vaiku „atsikratyti“. Tokiu atveju iškyla labai svarbus 
klausimas, kas atstovauja globotinį mokykloje, ar yra tarpininkaujama, 
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ar ginami jo interesai, ar apie jo mokymosi rezultatus kalbama ir tada, kai 
nėra problemų, ar kažkas atstovauja tokio vaiko artimuosius mokyklos 
šventėse? Bendradarbiaujantis ryšys tarp globotinio atstovo ir mokyklos 
labai svarbus, kuriant bendrą problemos įveikimo planą.

Kaip jau buvo minėta, kuo skurdesnė vaikų patirtis, tuo labiau jie 
įtraukiami į televizijos, kompiuterinių žaidimų, žurnalų realybę. Jie negali 
kritiškai vertinti, atskirti žaidimo ir realybės. Tokiems vaikams smurtiniai 
filmai, žaidimai daro didesnę įtaką, jie greičiau tapatinasi su neigiamu 
herojumi.

Dažnai tenka susidurti ir su pačios bendruomenės neigiamu požiūriu į 
globos namų auklėtinius, priskiriant jiems negatyvius dalykus. Dėl tokio 
požiūrio tik dar labiau sumažėja tokių vaikų garbė ir savivertė. Tenka 
pastebėti, kad globos namai, taip pat kaip šeima, gali turėti savo „garbę“ 
visuomenėje, t.y. geresnį autoritetą.  Globotiniai iš tokių vaikų namų yra 
labiau vertinami, mažiau atstumiami. Tačiau vėl iškyla klausimas, kiek 
globos namų kolektyvas bendradarbiauja su bendruomene, kiek vaikai 
įsilieja į bendruomenės gyvenimą, kiek globos namų auklėtinių dalyvauja 
bendruomenės kolektyvų gyvenime ar visuomeninių organizacijų 
veikloje?

Kalbant apie bendradarbiavimą galima išskirti  asmeninį, socialinį ir 
tarporganizacinį bendradarbiavimo tinklus.

Asmeninis tinklas. Žmonių poreikių negalima atskirti nuo didesnių 
sistemų, kurių dalis jis yra. Šios didesnės sistemos įtraukia šeimą, mažas 
grupes, bendruomenę, įvairias institucijas, tokias kaip mokykla, bažnyčia, 
socialinė agentūra (pvz., dienos centras). Jos yra kiekvieno individo 
aplinkos dalis.

Visi asmenys priklauso keletui didesnių sistemų, kurios dažnai 
tarpusavyje kelia nesuderinamus reikalavimus. 

Socialinių ryšių tinklas yra apibūdinamas kaip socialinė struktūra, 
sudaryta iš individų, susijusių įvairiais ryšiais, santykiais (giminystės, 
kaimynystės, draugystės). Analizuojant asmeninį vaiko socialinių ryšių 
tinklą galima įvertinti jo socialinių santykių kokybę, t.y. santykių su 
vaiko tėvais, artimaisiais, draugais, kaimynais ir kt. pastovumą, tvirtumą, 
ilgalaikiškumą, periodiškumą ir t.t.

Globojamo vaiko socialiniai ryšiai – tai santykiai su pirminiu socialiniu 
tinklu, artimąja aplinka (tėvais, globėjais, broliais, seserimis, giminaičiais, 
draugais ir kt.), su kuriuo vaiką sieja artimi emociniai ryšiai, ir antriniu 
socialiniu tinklu – formaliąja aplinka. Pozityviai arba negatyviai formuojami 
socialiniai tarpusavio ryšiai, santykiai yra pagrindinis mūsų teigiamų arba 
neigiamų emocijų šaltinis. Vaikai, patekę į globos institucijas, susiduria su 
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daugybe išsiskyrimų, praradimų, pažeidžiami jų pirminiai svarbiausi tėvų-
vaikų socialiniai ryšiai.

Labai svarbu, ypač vaikui patekus į globos namus, kuo labiau išlaikyti 
buvusius santykius ir ryšius: nekeisti mokyklos, būrelio, ieškoti galimybių 
bendrauti su buvusiais draugais, kaimynais. Praktikoje pasitaikė atvejis, kai 
globos namuose gyvenantis jaunuolis, kaip artimiausią asmenį išskyrė tėvų 
buto kaimyną, siekė su juo matytis, bendrauti. Galima pasidžiaugti, jog 
globos namų darbuotojai randa galimybių padėti išlaikyti globotiniams jų 
socialinius ryšius.

Socialinis tinklas. Vaiko socialinių ryšių stiprinimas reiškia, kad siekiama 
padėti vaikui išlaikyti santykius su jam svarbiais žmonėmis ir institucijomis. 
Plėtojant socialinį tinklą, svarbu:

• pagal galimybes palaikyti santykius su biologine šeima;
• sustiprinti esamus ar atgaivinti nutrūkusius santykius (su giminaičiais, 

draugais);
• patį vaiką skatinti įsipareigoti kitiems, ypač jei jis yra pasyvus;
• socialiniame tinkle surasti asmenų, su kuriuo vaiko santykiai artimi, 

kuris turi daugiausiai kompetencijos.
Tarporganizacinis tinklas. Kartais globos namuose gyvenančiam 

vaikui iškyla įvairių (mokymosi, elgesio, adaptacijos globos namuose ir kt.) 
problemų. Tada labai svarbu kurti tarporganizacinį pagalbos tinklą, kuris 
vienytų įvairių sričių specialistus, pasirengusius bendradarbiauti, kartu 
spręsti problemas.

Pavyzdžiui, jei vaikui kyla adaptacijos problemų vaikų globos namuose, 
jis pastoviai grįžta į girtaujančios mamos namus, praleidinėja pamokas, 
vien globos namų darbuotojams būna sunku išspręsti iškilusius sunkumus. 
Tokiais atvejais naudinga kurti tinklą, kuris vienytų VTAS darbuotoją, 
mokyklos socialinį pedagogą, klasės auklėtoją, globos namų socialinį 
darbuotoją, vaikui artimą žmogų globos namuose, mieste dirbantį 
psichologą. Atvejo aptarimo pradžioje (koordinacinio susirinkimo metu) 
turėtų būti sukuriamas individualus pagalbos planas, kurį koordinuotų 
vienas iš atvejo aptarime dalyvaujančių specialistų (pavyzdžiui, VTAS 
darbuotojas). Visiems specialistams, atstovaujantiems skirtingas institucijas, 
reikėtų nusimatyti ir prisiimti savo veiklos ir atsakomybės dalį (pavyzdžiui, 
globos namų socialinis darbuotojas galėtų įtraukti mamos konsultavimą, 
kad ji padėtų vaikui adaptacijos procese; auklėtoja gerintų vaiko integraciją 
grupėje; mokykla prisiimtų problemų mokykloje sprendimą ir t.t.). Po tam 
tikro laiko reikalingi pakartotiniai koordinaciniai susirinkimai, kurių metu 
būtų aptariama, kaip sekasi vykdyti tikslus, kokie rezultatai jau pasiekti, 
pasidalinti patirtimi ir išsikelti naujus tikslus. Svarbu, jog būtų palaikomas 
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bendradarbiavimas tarp institucijų, keičiamasi informacija. 
Tarporganizacinio tinklo kūrimas galėtų būti naudingas ir siekiant 

padėti integruoti jaunuolius į darbo rinką. 

7. Pozityvioji socializacija

Pozityvioji socializacija arba vaiko gerovės metodas siekia garantuoti 
vaikui ne tik maisto ir saugumą, suteikti žinių, bet ir ugdyti jo gabumus. 
Pozityviosios socializacijos bendriausias tikslas – suteikti bręstančiai 
asmenybei papildomų gebėjimų įveikti negatyviosios socializacijos 
padarinius, išmokyti vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius valdyti savęs 
pažinimo ir savo socializacijos procesą (Kvieskienė, Indrašienė, 2008). 
Kitaip tariant, vaikas turi perkainuoti vertybes.

Yra šešios pozityvios socializacijos pakopos:
1.Diagnostika.
2.Socialinės partnerystės schema (sukuriamas pagalbos tinklas).
3.Strategijos parinkimas.
4.Veiksmų planavimas.
5.Veiksmų plano įgyvendinimas.
6.Stebėsena ir proceso vertinimas.
Pirmoji – diagnostikos pakopa – yra skirta vaiko situacijos analizei. Po 

to yra parenkami darbuotojai, kurie dirbs su vaiku tiek globos institucijoje, 
tiek už jos ribų. Strategijos parinkimas, kaip ir visas globotinio ugdymo 
ir socializacijos procesas, turi būti kruopščiai suplanuotas ir apgalvotas. 
Jis skiriasi nuo tradicinio ugdymo, nes jo metu sprendžiamos ne tik 
socializacijos problemos, bet siekiama ir asmenybės vertybinių pokyčių, 
vaikai mokomi atsisakyti išmokto bejėgiškumo ir prisiimti atsakomybę 
už savo gyvenimą, jį valdyti, padėti sau ir savo artimiems žmonėms, t.y. 
pasirengti savarankiškam gyvenimui. Gyvendami šeimoje, vaikai jaučiasi 
saugūs, nes savo kelyje į savarankišką gyvenimą jie visada sulauks tėvų 
palaikymo, materialinės paramos ar patarimų. Netekę tėvų globos vaikai 
ne tik neturi šių paramos šaltinių, bet neretai stokoja kasdienių socialinių 
įgūdžių, dėl ko patiria sunkumų santykiuose su bendraamžiais, turinčiais 
šeimas. Globojamiems vaikams tenka įveikti neigiamos socializacijos 
pasekmes. Kad tėvų globos netekusių vaikų integracija į visuomenę ir 
darbo rinką pavyktų, reikalingas nuoseklus, tęstinis, vaiko poreikius ir 
brandą atitinkantis savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas. Rengimas 
savarankiškam gyvenimui turi prasidėti ankstyvosiose globos stadijose ir 
tęstis tol, kol vaikas pradės gyventi savarankiškai.

Pradėjęs gyventi savarankiškai, globotinis privalo:
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• mokėti nusipirkti parduotuvėje reikalingų prekių;
• mokėti pasiruošti maistą;
• mokėti skalbti, siūti ir pasitaisyti drabužius, atlikti kitus namų ruošos 

darbus;
• mokėti atlikti įvairius buities darbus (pavyzdžiui, pakeisti elektros 

saugiklius);
• mokėti suteikti pirmąją pagalbą ir laikytis namie saugumo taisyklių;
• turėti supratimą apie pajamas, reikalingas minimaliam pragyvenimui, 

pagrindinių maisto produktų ir namų apyvokos daiktų rinkos kainas;
• tvarkyti namų ūkio biudžetą, įskaitant visas gaunamas mėnesines 

pajamas ir išlaidas;
• mokėti sveikai gyventi, rūpintis asmenine higiena;
• turėti supratimą apie lytinį gyvenimą, įskaitant kontracepciją ir 

pasirengimą motinystei (tėvystei);
• mokėti ieškotis darbo ir pasiruošti pokalbiui su darbdaviu;
• suprasti darbuotojo pareigas ir atsakomybę;
• siekti įgyti aukštąjį arba profesinį išsilavinimą, susipažinti su studijų 

galimybėmis;
• gebėti ieškotis būsto;
• žinoti, kaip užsirašyti pas gydytoją;
• žinoti, į ką kreiptis skubios pagalbos ypatingais atvejais (policiją, 

gaisrinę, greitąją medicinos pagalbą);
• pasiieškoti ir pasinaudoti bendruomenės ištekliais ir paslaugomis;
• susisiekti su socialinių paslaugų skyriumi ir kitomis socialines paslaugas 

teikiančiomis institucijomis;
• susisiekti su organizacijomis, kurios teikia pagalbą buvusiems 

globotiniams arba tebeglobojamiems žmonėms.
Parengimas savarankiškam gyvenimui turėtų būti kompleksinis 

– vienodai svarbūs turi būti praktiniai, emociniai ir tarpasmeninio 
bendravimo įgūdžiai. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas socialinės 
kompetencijos bei psichikos atsparumo stiprinimui. Ugdymo procese turi 
dalyvauti ne tik globos namų darbuotojai, bet ir mokytojai, verslo atstovai, 
gydytojai. Pozityvios socializacijos rezultatų efektyviau galima pasiekti 
ne tik dirbant individualiai su globotiniu, bet ir  organizuojant įvairius 
grupinius užsiėmimus, specialistų konsultacijas, susitikimus su verslo, 
valdžios institucijų atstovais, įvairiais įdomiais žmonėmis, kurie galėtų 
patraukliai ir įdomiai papasakoti apie savo veiklą, apie tai, kaip jiems pavyko 
pasiekti savo tikslų gyvenime, kas jiems padėjo, o kas trukdė. Pedagogų 
pagalba labai reikalinga įveikiant įvairius mokymosi sunkumus, ruošiantis 
baigiamiesiems ir stojamiesiems egzaminams. Psichologas padeda įveikti 
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patirtas psichologines traumas, ugdo geros emocinės sveikatos palaikymo 
bei bendravimo įgūdžius, formuoja pozityvaus elgesio modelius. Profesinio 
orientavimo specialistas įvertina gebėjimus ir profesinį tinkamumą, 
padeda pasirinkti profesinį kelią. Socializacijos procesas yra dvipusiškas 
ir dinamiškas – svarbus paties globotinio įsitraukimas. Patį jaunuolį reikia 
skatinti iš anksto planuoti savo savarankišką gyvenimą, atsižvelgti į savo 
interesus, lūkesčius, ir galimybes. Pavyzdžiui jei globotinis nori studijuoti 
dailę, jam reikia jau mokykloje lankyti dailės būrelį. 

Šeimos santykių instituto patirtis rodo, kad pozityviai socializacijai yra 
labai svarbus kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas. Organizuojant įvairius 
kulinarinius užsiėmimus, konkursus ir varžybas, mokant švaros, tvarkos 
buityje, gero elgesio prie stalo, saugos namuose taisyklių, ugdomi ne tik 
kasdieniniai įgūdžiai, bet ir savivertė bei pasitikėjimas.

8. Kompleksinis specialistų požiūris į situaciją –
raidą atitinkanti vaiko priežiūra

Globojamo vaiko gyvenime svarbiausias tikslas – išmokti gyventi su kitais. 
Šie vaikai paprastai jau yra patyrę prievartą, išbandę žalingų priklausomybių 
skonį, kai kurie jau spėję nusikalsti. Todėl vien globos institucijoje dirbančių 
specialistų pastangų nepakanka. Siekiant užtikrinti kokybišką globotinių 
priežiūrą ir ugdymą bei pasirengimą tapti pilnaverčiais visuomenės nariais, 
būtinas kompleksinis požiūris į globojamų vaikų situaciją.

Sėkminga vaiko socializacija yra susijusi su jo sėkminga patirtimi 
branduolinėje šeimoje. Globojamų vaikų patirtis dažniausiai pažeista, o tai 
sukelia įvairius socializacijos ir vaiko raidos sutrikimus, kuriuos specialistai 
(pedagogai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, gydytojai, 
psichologai) gali koreguoti, nuolat glaudžiai bendradarbiaudami ir 
taikydami vieningus pozityvios socializacijos metodus. Ypač svarbi 
yra socialinė partnerystė, tinklinis bendradarbiavimas, visuomenės, 
bendruomenių ir grupių sutelktumas. Kokybiškai vaiko priežiūrai reikia 
ne tik nuoširdaus ir atsidavusio globėjo, vadovaujančio vaikui ir padedančio 
išlaikyti ryšius su biologine jo šeima, bet ir stimuliuojančios bei drąsinančios 
aplinkos, kurioje vaikas jaustųsi saugiai, ramiai ir sveikai, reikia amžių ir 
raidą atitinkančios veiklos, skatinančios vaiko emocinį, socialinį, psichinį 
ir fizinį vystymąsi. 

Ankstesniuose skyriuose aptarėme, kad žmogaus raidos tyrimai leidžia 
numatyti universalius vaiko, paauglio ir suaugusio žmogaus auginimo ir 
keitimosi dėsningumus. Tokie pokyčiai vyksta visais raidos aspektais: fizinės, 
emocinės, socialinės ir kognityvinės. Tipiškas vaiko raidos tam tikrame 
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amžiaus tarpsnyje supratimas nurodo vaiko ugdytojams ir globėjams ribas, 
kuriose jie turi planuoti tinkamą mokymosi aplinką. Kiekvienas vaikas yra 
asmenybė, kuriai būdingi individualūs raidos ypatumai, temperamentas, 
mokymosi stilius. Tradicinė ugdymo programa paprastai apima vaiko 
ugdymą namie, mokykloje ir neformalaus ugdymo institucijose (muzikos 
mokykloje, sporto būreliuose ir t.t.). Tradicinė ugdymo sistema globojamam 
vaikui dažnai yra arba nepasiekiama (kiek globotinių lanko, pvz., muzikos 
mokyklą?!), arba jos nepakanka. Reikia sutelktų mokyklos, bendruomenės, 
verslo ir vyriausybės pastangų, kad globojamam vaikui taptų prieinama ir 
pasiekiama kokybiška, raidą atitinkanti priežiūra. 

Šeimos santykių instituto patirtis rodo, kad tik vieningos pastangos 
padeda pasiekti teigiamų rezultatų pagalbos rizikos grupės vaikams 
procese. 

9. Globojamo vaiko poreikiai, lūkesčiai ir galimybės

Globojamam vaikui, kaip jau buvo akcentuota ankstesniuose skyriuose, 
yra ypač sunku kurti ir puoselėti emocinius ryšius, jaustis saugiam ir 
mylimam, reikšti savo jausmus. Jam sunku užmegzti ir palaikyti santykius 
su bendraamžiais. Keleto tyrimų duomenimis, draugų pripažinimas 
ir sėkmingos sąveikos priklauso nuo vaiko noro bendradarbiauti ir 
pozityviai bendrauti su kitais vaikais.Populiarūs tarp bendraamžių vaikai 
paprastai būna sveiki, energingi, iniciatyvūs, mokantys susitvardyti. Taip 
pat jie moka prisitaikyti – yra patikimi, švelnūs ir dėmesingi. Siekiant 
populiarumo svarbu būti savimi, jaustis laimingam, rodyti susidomėjimą 
ir rūpestį kitais, pasitikėti savimi, bet nesipuikuoti. Grupė nenoriai priima 
tokius vaikus, kurie nemoka susidraugauti, yra užsisklendę, nesupranta 
kitų žmonių emocijų, sunkiai bendrauja, mėgsta nurodinėti kitiems, trukdo 
kitų darbą, retai pagiria draugus. Dauguma grupių nemėgsta ir nevykėlių, 
apgavikų, verksnių, agresyvių vaikų. Asocialus elgesys patikimai koreliuoja 
su grupės atstūmimu (Coie&Cillesen, 1993).

Taigi iš vienos pusės turime globojamo vaiko skausmingą patirtį, o iš 
kitos pusės – visuomenės reikalavimus. Dažnai jautrūs ir pažeidžiami 
vaikai, neatlaikę šių visuomenės reikalavimų (pvz., „Būk sveikas, energingas, 
pasitikintis savimi, iniciatyvus“ ir t.t.), pasuka priešinga visuomenei kryptimi 
– įsitraukia į nusikalstamas grupuotes, izoliuojasi (socialinė atskirtis) arba 
patenka į išnaudotojiškus santykius (pavyzdžiui, prostitucijos pinkles). 
Sunkumų sudaro ir tai, kad dėl neigiamos patirties šie vaikai nepasitiki 
visais suaugusiaisiais.

Kaip padėti vaikui užmegzti ir palaikyti ryšius? Naudinga pirmiausia 
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įvertinti globojamo vaiko raidos lygį, jo poreikius, lūkesčius ir galimybes. 
Atkreipkite dėmesį, kad vienas iš iššūkių dirbant su nuskriaustais vaikais 
yra tai, kad jų raida dažnai neatitinka biologinio amžiaus. Be to, ji gali būti 
netolygi. Tai reiškia, kad kai kuriose srityse vaiko raida gali būti sulėtėjusi, 
tačiau bendrai paėmus jis turi vyresnio vaiko patirtį. Tai svarbu, nes dažnai 
vaiką globojantys suaugusieji jo elgesį, kurio tikisi, tapatina su vaiko 
chronologiniu amžiumi. Ir ne tik nuo vaiko amžiaus priklauso tai, ko iš jo 
gali tikėtis suaugusieji.

Kaip netinkamas fizinis elgesys su vaiku gali paveikti vaiko raidą?
• Fiziškai skriaudžiamas vaikas gali bijoti veikti, rizikuoti, bijodamas 

padaryti ką nors ne taip, todėl raida gali sutrikti.
• Kai kurie vaikai patiria rimtų traumų, nuolat veikiančių jų raidą, pvz., 

netenka klausos, regėjimo ar patiria smegenų pakenkimų. 

Kaip netinkamas emocinis/psichologinis elgesys gali paveikti raidą?
• Netinkamas emocini /psichologinis elgesys gali sukelti tokią savigarbos 

eroziją, kad vaikas jausis negalįs pasinaudoti net paprasčiausiais įgūdžiais.
• Netinkamas emocinis/psichologinis elgesys gali sukelti socialinės 

raidos sulėtėjimą, socialinių įgūdžių trūkumą, sunkų bendravimą su 
bendraamžiais ir kt.

Kaip netinkamas seksualinis elgesys gali paveikti raidą?
• Seksualinis išnaudojimas gali paskatinti seksualinį aktyvumą iki vaiko 

fizinės brandos. Tai gali sukelti psichikos pakenkimų, trukdančių normaliai 
vaiko seksualinei raidai.

• Lytiniu būdu perduodamos ligos ir infekcijos sutrikdo normalią vaiko 
seksualinę raidą.

• Emocinė seksualinio išnaudojimo trauma sutrikdo normalią seksualinę 
raidą – skatina seksualinį palaidumą arba sekso baimę.

Siekiant įvertinti vaiko raidos lygį, galima atlikti praktinę užduotį „Raidos 
saulutės“. 

Praktinė užduotis. Raidos saulutės

Situacija: Aistė (10 metų amžiaus) į vaikų globos namus pateko prieš 2 
metus. Nuo pat ankstyvosios vaikystės mergaitė savo biologinių tėvų buvo 
emociškai bei fiziškai skriaudžiama. Aistės tėvai išsiskyrė, kai jai buvo šešeri 
metai. Mergaitė liko gyventi su motina. Jos motina vaikystėje taip pat buvo 
skriaudžiama, ją užaugino globėjai. Motina nesugebėjo tinkamai pasirūpinti 
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dukters poreikiais, mergaitė dažnai ilgą laiką praleisdavo viena namuose, 
neretai kentė alkį. Aistės motina skriausdavo mergaitę, kai būdavo susinervinusi 
arba pervargusi. Kai Aistei buvo septyneri, motina pradėjo gyventi su kitu vyru. 
Į globos instituciją mergaitė pateko dėl motinos sugyventinio seksualinio 
išnaudojimo. 

Užduotis: pirmiausiai pagalvokite, kas būdinga normalaus 10 metų 
amžiaus vaiko raidai, o tada nupieškite Aistės raidos saulutę, pažymėdami, 
kokį amžių atitinka Aistės raida, vertinant skirtingus jos raidos aspektus.

Taigi normalaus 10 metų amžiaus vaiko raidos aspektai:
• chronologinis amžius – 10 m.;
• fizinė išvaizda (kaip dauguma dešimtmečių atrodo?) – 10 m.;
• protinis amžius (vieni vaikai gimsta gabūs, kiti nelabai – kokiam amžiui 

prilygsta daugelio dešimtmečių informacijos apdorojimas?) – 10 m.;
• mokyklinis amžius (vieni vaikai baigia mokslo metus ir eina į vyresnę 

klasę, o kai kurie gali likti antriems metams, tačiau dažniausiai kurioje klasėje 
yra daugelis dešimtmečių?) – ketvirtoje klasėje;

• emocinis amžius (vieni dešimtmečiai elgiasi kaip trimečiai, o kai kurie 
– kaip trylikamečiai, bet kaip elgiasi daugelis dešimtmečių?)– kaip 10 metų 
vaikas;

• socialinis amžius (daugelis dešimtmečių yra labai veiklūs ir stengiasi veikti 
kartu su savo bendraamžiais, dažniausiai su savo lyties vaikais) – taigi 10 m.;

• gyvenimo patirtis (daugelis dešimtmečių praleido 10 metų, veikdami savo 
amžiui ir raidos etapui būdingus dalykus) – taigi 10 m.

Jeigu pažiūrėsime į saulutę, vaizduojančią vaiko iš šeimos, kurioje 
nuo gimimo tenkinami jo poreikiai, raidos lygį, pamatysime, kad visuose 
spinduliuose, tikriausiai, bus nurodytas dešimties metų amžius (žr. 1 
schemą kitame psl.):
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1 schema. 10 metų vaiko raidos saulutė

Kultūrinė patirtis - 9 m.

Mokykla - 4 kl. (10 m.)Protinis amžius - 10 m.

Kalendorinis amžius - 10 m.Išvaizda - 10 m.

Emocinis amžius - 10 m.Patirtis - 10 m.

Socialinis amžius - 10 m.

Dabar prisiminkime Aistę, apie kurią kalbėjome. Mes žinome, kad jai teko 
daug patirti – tai  paveikė jos raidą. Negalima tikėtis, kad vaikų, patiriančių 
tai, kas gali sukelti raidos sunkumų, raida atitiks jų amžių. Dėl to, ką vaikai 
yra patyrę, jų raida gali būti normali, bet tik kai kuriais aspektais, o kitose 
raidos srityse bus neatitikimų. Pavyzdžiui, vaikas gali būti nuovokus ir turėti 
jo amžių atitinkančią fizinę išvaizdą, bet jo emocinės ir socialinės brandos 
lygis gali būti labai žemas.

Vaikų globos institucijoje augančio vaiko brandą galima palyginti su 
liūdna saulute, kurioje kiekvienam spindulėliui priskiriamas skirtingas 
amžius ar brandos lygmuo. Suaugusiems svarbu mokėti atpažinti, kokiame 
raidos etape yra vaikas.

Taigi pabandykime sudaryti Aistės raidos saulutę (žr. 2 schemą):

2 schema. Aistės raidos saulutė

Mokykla - 2 kl. (atitinka 8m.)

Socialinis amžius - 6 m.Protinis amžius - 7 m.

Kalendorinis
amžius - 10 m.Išvaizda - 15 m.

Emocinis amžius - 4 m.Gyvenimo patirtis - 20 m.

Kultūrinė patirtis - 5 m.
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Akivaizdu, kad Aistės raidos spindulėliai nesutampa. Jos raidos saulutė 
yra neproporcinga. Mes, suaugusieji, globojantys vaikus, turime stengtis, 
kiek tai įmanoma, suvienodinti visus spindulėlius. Tam reikės žinių, 
supratimo ir komandinio darbo. Kaip galima padėti Aistei suvienodinti jos 
spindulėlius? 

Reikėtų, kad Aistės veikloje atsirastų  dešimtmečiui vaikui būdingos ir 
naudingos kasdienės  patirtys: žaidimai, dainavimas chore ir pan. Aistės 
spindulėliai kažkiek susivienodins, tačiau ji dar ilgą laiką išliks vaiku, kurio 
asmenybė trapi. Kai kurie jos raidos saulutės spindulėliai yra pažeisti, todėl 
gali bet kada vėl lengvai pasikeisti.

Kalbant apie pagalbą vaikui, svarbu pabrėžti, kad vaiko atskyrimas nuo 
asmenų ir aplinkos, kurioje jis patyrė prievartą ar nepriežiūrą, nutraukia 
tik netinkamą elgesį su juo, bet tai nereiškia, kad savaime bus užtikrinta ir 
normali šio vaiko raida. 

Prisimikime, kad žmogus pereina tam tikrus raidos etapus ir nė vienas 
iš jų negali būti praleistas. Tai reiškia, kad tokiu vaiku reikia rūpintis 
atsižvelgiant į realų jo raidos lygį, o ne į tą, kuris turėtų būti pagal amžių. Tai 
ne vien raidos poreikių tenkinimas, bet ir raidos sunkumų kompensavimas. 
Nepriežiūra, netinkamas fizinis, seksualinis ir emocinis (psichologinis) 
elgesys, kiti sutrikimai, netektys ir išsiskyrimai, traumos gali paveikti 
bendrąją vaiko raidą. Svarbu  gebėti šį poveikį suprasti ir pastebėti, kada 
vaikui reikia papildomos pagalbos.

   Poreikių ir lūkesčių įvertinimui gali būti naudingas metodas „Koks aš 
esu?“ Šis metodas atskleidžia, kaip vaikas mato save. Tai galima išsiaiškinti 
tiesiog užduodant klausimus, pavyzdžiui, „Koks aš esu?“ (atsakymui 
geriausiai tinka būdvardžiai – gražus, liūdnas, vienišas, draugiškas ir pan.), 
„Kas aš esu?“ (daiktavardžiai – berniukas, mokinė, dukra, brolis ir pan.). 
Tokiu būdu vaiko galima klausti apie tai, kas jį erzina, apie veiklas, kuriose, 
jo nuomone, jam labiausiai sekasi ar nesiseka, apie dalykus, kurių jis bijo. 
Galima patiems pasiruošti panašų klausimyną arba pasinaudoti tuo, kuris 
pateiktas šioje knygoje (žr. 2  priede).

Pripažinimo, nepaisymo ir atstūmimo modeliams grupėse vertinti gali 
būti naudojamas sociometrinis vertinimas. Sociometrinį vertinimą atlikti 
lengva: vaikai anonimiškai apklausiami vieni apie kitus, o gauti rezultatai 
suvedami į lenteles. Klausimų pavyzdžiai: „Kas yra tavo geriausias draugas? 
Su kuo norėtum dirbti prie bendro projekto, o su kuo nenorėtum? Su kuo 
pasidalintum paslaptimi?“ Sociometrijos rezultatai palengvina nepaisomų 
ir atstumiamų vaikų įtraukimą į grupę. Atidžiai stebėdami globos namų 
darbuotojai, mokytojai gali įvertinti, kokias intervencijos priemones reikia 
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taikyti globojamam vaikui: socialines (ar vaikas bendradarbiauja, dalijasi, 
giriasi), emocines (ar vaikas teisingai supranta kitų emocijas, ar rodo 
empatiją), kalbines (ar bendraudamas vaikas tinkamai atsakinėja, ar aiškiai 
išreiškia savo norus?), fizines (ar vaikas griebiasi agresijos, spręsdamas 
konfliktus).

Norėdami padėti vaikams integruotis į bendraamžių grupę, klasės bei 
mokyklos kolektyvą, galime pasitelkti šias socialinių įgūdžių kategorijas:

• dalyvavimą (žaidimai su kitais, domėjimasis);
• bendravimą (kalbėjimasis ir klausymasis);
• bendradarbiavimą (eiliškumo laikymasis, dalijimasis);
• patvirtinimą ir paramą (padrąsinimas ir pagalba).
Šeimos santykių instituto patirtis parodė, kad ugdant šiuos įgūdžius 

pagerėja rizikos grupės vaikų adaptacija, vaikai išmoksta bendrauti daug 
atviriau, pagerėja jų santykiai su bendraamžiais.

Labai svarbu įvertinti kiekvieno vaiko individualius poreikius ir 
galimybes, aptarti juos su mokyklos specialistais. Mokytojai turėtų 
pastebėti globotinio sunkumus klasėje ir padėti vaikui juos įveikti, taip 
pat padėti integruotis į klasės bei mokyklos gyvenimą. To galima pasiekti 
skiriant bendras užduotis, organizuojant renginius ir pan. Kiekvienas 
mokytojas, socialinis pedagogas ar kitas specialistas turi savų metodų. 
Svarbu, kad globotinis nebūtų ignoruojamas, kad klasės kolektyvas teiktų 
paramą ir padrąsintų. Vaikų elgesiui daro įtaką tai, kaip suaugusieji veikia 
arba organizuoja bendraamžių grupės socialines sąveikas. Ypač svarbu, 
ar jie skatina bendradarbiauti, ar konkuruoti. Pavyzdžiui, frustracija ir 
lenktyniavimas prisideda kuriant priešiškus santykius tarp rupių, o grupių 
konkuravimas skatina darną grupės viduje. Grupių priešiškumą galima 
sumažinti, iškėlus aukštesnį arba bendrą tikslą, kurio įvykdymui būtinos 
abiejų grupių pastangos. Atlikti tyrimai ir praktika rodo, kad vaikus, kuriems 
gerai sekasi komandoje, draugai mėgsta labiau, nei tuos, kuriems geriau 
sekasi dirbant pavieniui.

Reikšmės vaiko socializacijai turi ir suaugusiųjų vadovavimo stilius (žr. 2 
lentelę): 

2 lentelė. Vadovavimo stilius

Suaugęs žmogus Vaikas

Autoritariškas Agresyvus
Paklusnus
Nepatenkintas
Konkuruojantis
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Demokratiškas Puikios nuotaikos
Bendradarbiaujantis
Savarankiškas

Nuolaidus Neorganizuotas
Frustruotas
Nesavarankiškas

10. Biologinės vaiko šeimos vaidmuo

Panagrinėkime biologinės vaiko šeimos vaidmenį jo gyvenime detaliau. 
Kaip jau buvo pastebėta, biologinės šeimos vaidmuo kiekvieno vaiko 
gyvenime yra didžiulis. Šeimos aplinka ir psichologinis klimatas, į kurį vaikas 
patenka tik gimęs, daug kuo lemia tolesnę jo raidą. Nuo šeimos aplinkos 
priklauso pirmieji, vaikui ypač reikšmingi,  kontaktai bei ryšiai, pažinimo 
galimybės, fiziologinis komfortas, taip pat tolesnė vaiko asmenybės raida.

Biologinė vaiko šeima – tai vaiko tapatybės dalis ir dalis to, kaip vaikas 
mato save patį bei pasaulį. Kiekvienas vaikas nori žinoti apie save, savo 
kilmę, savo istoriją. Vaiką pagimdę tėvai – tai šaltinis, kuriame vaikas gali 
rasti atsakymus į jam svarbius klausimus: „Kodėl ir kaip aš atsiradau? Iš ko 
paveldėjau fizinius bruožus – akių, plaukų spalvą, ūgį ir kt.? Kas mano tėvai 
ir kokia jų praeitis? Kokios mano biologinės šeimos individualios savybės ir 
gyvenimo patirtys lėmė man būti tokiu, koks esu dabar?“ 

Jei vaikas prarado savo šeimą, jei buvo paliktas savo tėvų arba nuo jų 
atskirtas dėl nepriežiūros ar smurto – bet kokiu atveju biologinė šeima 
išliks svarbia jo gyvenimo dalimi. Ryšio tarp vaiko ir jį pagimdžiusios šeimos 
nutrūkimas negalimas. Net jei vaiką pagimdę tėvai miršta, ryšys tarp jų 
egzistuoja. Jei vaiko gyvenime šis ryšys nuvertinamas arba ignoruojamas, 
jis jaučiasi pasimetęs, nes jo vidinė realybė neatitinka išorinės. Biologinės 
šeimos vaidmuo ypač svarbus  formuojant vaiko savosios vertės pajautimo, 
tapatybės jausmus ir iš to kylantį stabilumo jausmą.

 Išsiskyrimas su šeima, M. Pileckaitės-Markovienės ir T. Lazdausko (2007) 
nuomone, sukelia ne tik prisirišimo santykių sutrikimą, bet ir socialinio 
statuso bei psichologinės būsenos pokyčius. Pagrindinių orientyrų (šeimos 
ir artimiausios aplinkos) netekimas sutrikdo savęs ir savo gyvenimo 
suvokimą – jis tampa nestabilus ir neišbaigtas, kas sukelia neadekvatumo 
jausmą. Šiuo atveju vaikų iš nedarnių šeimų padėtis yra geresnė nei vaikų 
iš globos namų: net bloga realybė yra geriau nei visai nieko. Paauglys 
berniukas, kurį paliko gimdymo namuose, kuris nieko nežinojo apie 
savo motiną ir protėvius, savo išgyvenimus išreiškė taip: „Aš pasimečiau 
kosmose”.
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Žinojimas apie savo šeimą ir protėvius padeda vaikui suprasti jo vietą šios 
šeimos istorijoje ir gyvenime. Šis žinojimas yra artimai susijęs su „pareigos” 
ir „gyvenimo prasmės” sąvokomis bei padeda nustatyti gyvenimo tikslus ir 
užduotis bei suvokti savo gyvenimo kelio reikšmingumą.

Dažnai pasitaikanti vaiką globojančių suaugusiųjų klaida yra galvojimas 
ir sakymas, kad „vaikas neapkenčia savo tėvų“. Iš tikrųjų vaikas, kaltinantis 
ir peikiantis savo tėvus, „užstrigo“ ūmioje netekties išgyvenimo fazėje, ir tai 
trukdo tolimesniam jo asmenybės augimui bei santykiams su žmonėmis. 
Vaikai, atskirti nuo savo biologinių tėvų dėl apleistumo, nepriežiūros ar 
smurto, jaučia jiems prieštaringus jausmus. Iš vienos pusės, jie savo tėvus 
myli, nori su jais bendrauti, tikisi, kad tėvai pasikeis ir bus jiems geri. Iš kitos 
pusės, vaikai savo tėvų buvo daug kartų įskaudinti, jaučia jiems  pyktį, 
baimę, nepasitikėjimą ir nesaugumą. Šioje situacijoje vaikui reikalinga 
suaugusiųjų pagalba, kad jis galėtų tinkamai išreikšti savo pyktį ir pereiti 
prie už pykčio slypinčios tėvų meilės, globos ir pastovumo reikmės. Vaiko 
susitaikymas (bent jau emocinis) su savo šeima – tai jo „ligos” priežasčių 
(arba atstūmimo jausmo) gydymas.

Kai kurie vaikai yra ypatingai jautrūs tam, kad jų buvo atsisakyta. 
Jei jie buvo nereikalingi, atstumti, tai gal todėl, kad jie yra „blogi”? Tada 
labai svarbu vaikui paaiškinti, kad taip įvyko tikrai ne dėl jo kaltės, kad jei 
tokioje situacijoje būtų atsidūręs kitas vaikas, jam būtų nutikę lygiai tas 
pats. Kartu reikėtų pakalbėti apie tai, ką, tikriausiai, išgyveno jį pagimdę 
tėvai, jų nesmerkiant ir nekritikuojant, nenuneigiant jų kaip asmenybių. 
Nes vaikas vargu ar galės jaustis „geru” girdėdamas, kad jį pagimdę tėvai 
buvo „blogi“.

Būna tokių skaudžių faktų vaiko praeityje, apie kuriuos kalbėtis yra 
ypač sunku. Pavyzdžiui, jei vaikas gimė po išprievartavimo, jei tėvai prieš 
palikdami vaiką bandė atimti jam gyvybę, smurtavo prieš jį, išnaudojo ir 
galbūt už šiuos nusikaltimus dabar atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje ir 
pan. Tokia tragiška realybė kartais tampa vaikų gyvenimo dalimi ir tokiais 
atvejais būtina jiems viską tinkamai išaiškinti. Tai, ką sakome ir kaip sakome, 
turi priklausyti nuo vaiko amžiaus ir supratimo.

Tokiose situacijose labai sunku neteisti vaiką pagimdžiusių tėvų. Jei 
vaikas gimė po išprievartavimo, jam daug labiau padėsime, jei vietoj smerkimo 
ir kaltinimo paaiškinsime, kad jo nusikaltusiam tėvui buvo reikalinga 
pagalba, tačiau jis jos negavo. Jei vaikas buvo paliktas dėl negalios 
arba buvo atskirtas nuo savo tėvų dėl išnaudojimo ar smurto, galima 
pabandyti kartu su vaiku atsidurti jo tėvų vietoje: gal jie buvo per silpni, 
gal jiems buvo tiesiog neįmanoma susitvarkyti su juos užgriuvusiomis 
negandomis? Galima pasistengti kartu įsivaizduoti, kaip jaustumėmės, jei 
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niekuomet nebūtume buvę mylimi ir mylėję, jei mus nuolat būtų kamavę 
nepritekliai, bedarbystė, vienatvė, nesaugumo jausmas ir pan. Tai mus, 
ko gero, būtų atvedę prie tos pačios degradavimo, sulūžimo ribos. Tačiau 
kad ir koks nesėkmingas buvo tėvų gyvenimas, juose visada galima atrasti 
kažką gero ir akcentuoti tai vaikui. Tuo pačiu reikia  aiškiai įvardinti, kad 
toks elgesys, kaip smurtas, prievarta ar išnaudojimas, yra blogis, ir kad jis 
niekada nepraeina be pasekmių. Todėl vaiko globa šioje situacijoje buvo 
neišvengiamas dalykas. 

Gana dažnai savo šeimą praradęs vaikas siekia pakartoti gyvenimo 
stereotipus, būdingus biologinei šeimai. Priežastis yra ne tik išmokimas 
(„visi mes linkę elgtis su kitais taip, kaip kažkada buvo elgiamasi su mumis”), 
bet ir savotiškas vaiko ištikimybės savo biologinei šeimai patvirtinimas. 
Išsiskyrimas nėra vienintelis dalykas, dėl kurio vaikams, atskirtiems nuo 
tėvų, kuriuos jie prisimena, skaudu. Jie taip pat kenčia dėl to, kad negavo  
„palaiminimo” savo tolesniam gyvenimui, leidimo gyventi laimingai ir 
patikinimo, kad jie nėra kalti dėl išsiskyrimo su šeima.

Paprastai reikalingas specialus psichoterapinis darbas, kad būtų galima 
atskirti meilę tėvams nuo siekimo „sekti jų pėdomis”. Vaikas negali teisti 
savo tėvų, pagarba tėvams ir dėkingumas jiems už savo gyvenimą – 
natūralus ir reikalingas jausmas. Jei šio jausmo nėra kyla gilios psichologinės 
problemos. Bet tai nereiškia, kad vaikas turi kartoti tėvų klaidas. Būtent dėl 
meilės savo tėvams jam teks išmokti įveikti sunkumus ir pasiekti sėkmę, 
formuoti savo gyvenimą ir santykius su žmonėmis, tai yra daryti tai, ką 
norėjo, bet ko nesugebėjo padaryti tėvai.

Šeimos ryšių palaikymas ir jų tęstinumo užtikrinimas. Globojamam 
vaikui labai svarbus  tiesioginių  kontaktų su jo biologine šeima palaikymas. 
Jei vaikas yra paimtas iš biologinės šeimos laikinai, kontaktai su šeimos 
nariais yra tiesiog būtini. Tyrimai rodo, kad susitikimai yra pagrindinis 
faktorius, siekiant suvienyti šeimas. Jei vaikai dažnai susitinka su savo 
biologiniais tėvais, atsiranda didesnė tikimybė, kad jie sugrįš į namus. 
Taip pat naudingi pokalbiai telefonu ar laiškų rašymas, kalbėjimas su 
vaikais apie jų biologines šeimas. Daugelis vaikų nori žinoti, ir turi tam 
teisę, kas vyksta su jų tėvais, ar jie gyvi. Jeigu vaikas nemato savo tėvų ir 
nieko apie juos nežino, jis pradeda galvoti, kad nieko jiems nereiškia. Jei 
bus palaikomi ryšiai tarp vaiko ir jo biologinės šeimos, vaiko perkėlimas iš 
vienos gyvenamosios vietos į kitą sukels jam mažiau streso ir konfliktų.

Gerai suplanuoti ir pavykę susitikimai su biologine šeima:
• stiprina vaiko tapatybės jausmą;
• leidžia vaikui žinoti, jog tėvams nieko neatsitiko;
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• parodo vaikams, kad tėvai juos myli;
• suteikia vaikui vilties;
• padeda sušvelninti vaiko kaltės jausmą, stiprina kompetencijas ir 

stipriąsias šeimos puses;
• parodo, kad šeima ir jį globojanti komanda dirba kartu, stiprindami 

šeimą. 
Socialinės tarnybos turi pasirūpinti saugiais vaiko ir jo tėvų kontaktais. 

Išimtis yra tik atvejai, kai kontaktai su šeima yra pavojingi vaikui. Ne mažiau 
svarbu, kad vaikas bendrautų ir su broliais, seserimis, seneliais arba kitais 
tolimesniais giminaičiais.

Kartais dėl tam tikrų priežasčių gali būti sunku remti vaiko ir jo 
biologinės šeimos susitikimus. Jų gerai nesuplanavus, poveikis vaikams 
gali būti iš tikrųjų žalingas, arba, geriausiu atveju, tokia padėtis gali kelti 
iššūkį darbuotojų komandai – jie turi padėti vaikui tvarkytis su skaudžiais 
išgyvenimais, spręsti situaciją. Susitikimų rengimas – tai procesas, į kurį 
įeina planavimas, pasirengimas ir įgyvendinimas.

11. Globos namų darbuotojų vaidmenys 

Vaidmuo - tai tipiškas arba laukiamas elgesys, siejamas su tam tikra 
pozicija grupėje. Kas yra socialinis vaidmuo? Tam tikru laiku ir tam tikroje 
vietoje žmogus ką nors veikia, kuo nors būna, elgiasi kaip kokios nors 
grupės narys, t.y. jis atlieka kokį nors socialinį vaidmenį. Ši sąvoka vartojama 
apibūdinti tiek veiklą, tiek ryšių su kitais žmonėmis specifiką (draugas, 
pavaldinys, auklėtojas). G.Allport nustatė keturias socialinio vaidmens 
stadijas:

1)su vaidmeniu susiję lūkesčiai;
2)vaidmens supratimas;
3)vaidmens priėmimas;
4)vykdymas.
Lūkesčiai gali būti keliami sau („Noriu būti gera auklėtoja”) arba kitiems 

(„Tikimės, kad būsite gera auklėtoja”). Gali būti painių, prieštaringų lūkesčių 
(„Šiandien reikia vesti vaikus į kompiuterių klasę, tad paimkite ir tą nuobaudą 
gavusį vaiką, nes reikia užpildyti vietas”). Kuo didesnė grupė žmonių, su 
kuriais bendrauja vaidmens atlikėjas, tuo įvairesni ir prieštaringesni su juo 
siejami lūkesčiai. Visuomenėje egzistuoja tam tikri modeliai, ką turėtų daryti 
ir kaip elgtis kiekvieno vaidmens atlikėjas (pvz., globos namų auklėtoja), 
tačiau žmonės vaidmenis supranta savaip. Jei paklaustume, kokia yra gera 
mama ir surinktume atsakymus iš grupės žmonių, išgirstume skirtingus 
atsakymus. Taip atsitinka dėl daugelio priežasčių: vertybių, bendravimo 
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ypatybių, individualios raidos sąlygų. Toks skirtingas vaidmens aiškinimas 
yra galimybė atsirasti konfliktui. Jei mes emocionaliai sutinkame su tuo, kad 
esame tam tikro vaidmens atlikėjais, reiškia, kad vaidmenį mes priėmėme. 
Jei nesutinkame („Kokia aš auklėtoja – jie manęs neklauso”), tai vaidmenį 
atmetame. 

Kas verčia atlikti emociškai nepatrauklų vaidmenį? Kartais žmogus 
nežino, kad vaidmuo jam nepatiks ar bus labai sunkus. Tam tikro vaidmens 
atlikimui gali trukdyti įvairios nepalankios aplinkybės. To pavyzdys – 
motinos vaidmens nepriėmimas. Moteris gali įsivaizduoti, kad vaiką auginti 
bus nesunku, galės ir mokytis, ir dirbti, o vėliau paaiškėja, kad kažko teks 
atsisakyti, kad dažnai jausis pavargusi ir išsekusi. 

Tiek aplinkos lūkesčiai, tiek vaidmens supratimas bei priėmimas turi 
įtakos pačiam vaidmens atlikimui. Jei vaidmuo nėra svarbus, žmogus gali 
jį atlikti atmestinai. Svarbūs vaidmenys susiję su didesniais troškimais ir 
meistriškumu. Oficialūs vaidmenys yra tokie, kaip mokytojas, mokinys, 
gydytojas ir kt. Profesiniai vaidmenys turi oficialias instrukcijas ir darbo 
taisykles. Tačiau ir tada gali kilti painiavos dėl skirtingo instrukcijų ar 
taisyklių interpretavimo. Kartais profesiniai vaidmenys būna sumaišomi 
su neformaliais vaidmenimis. Neformalių vaidmenų pavyzdžiai: draugas, 
šeimininkas, mylimasis. Šių vaidmenų turinį sunku apibūdinti ir jie 
aiškinami labai subjektyviai. Ar gali auklėtojas turėti mylimą auklėtinį? Ar 
gali auklėtojas, direktorius sakyti, kad jis yra globos namų šeimininkas? 
Kur yra profesinio ir neformalaus bendravimo riba? Žmogus ne visada 
įsisąmonina, kokius vaidmenis atlieka bendraudamas ir tai gali tapti 
problema. Jei vaidmuo neapibrėžtas, žmogus jaučiasi mažiau galintis 
ką nors pakeisti savo aplinkoje ir ją kontroliuoti. Atsiranda ir didėja 
priklausomybė nuo atsitiktinių aplinkos pokyčių. Tokia situacija vadinama 
išmoktu bejėgiškumu. Tuomet žmogus nežino, kaip save vertinti, kada 
laikyti save pareigingu ir kompetentingu, nes nėra aišku, kokios tos 
pareigos.

Tad socialinio vaidmens turinį galima nusakyti žodžiais: pageidaujama, 
būtina, draudžiama. Kas būtina, pageidaujama, draudžiama auklėtojo 
vaidmeniui?

Kokie galimi sprendimo būdai tokiose situacijose, kaip išmoktas 
bejėgiškumas? Bendravimo partneriams jų vaidmuo turi būti aiškus ir 
apibrėžtas. Tai padeda išvengti painiavos, jei auklėtojas jaučia norą išgelbėti 
auklėtinį ir pradeda daryti jam daugiau nuolaidų ar rodyti dėmesio, tačiau 
greitai pamato, kad jo pastangomis yra naudojamasi savanaudiškais 
tikslais.

Toliau detaliau panagrinėsime, kokius vaidmenis atlieka globos namų 



80

darbuotojai vaiko socializacijos procese. 
Vaiko socializacijos procesą galima pavaizduoti šia schema:

Asmenybės socializacija

Socialinės patirties
įgijimas

Savęs, kaip asmenybės,
realizacija

Kokie specialistai dalyvauja vaiko socializacijos procese? Pagrindiniai 
vaiko socializacijos procese dalyvaujantys specialistai yra šie:

• auklėtojai,
• socialiniai darbuotojai,
• psichologai,
• socialiniai pedagogai,
• pedagogai.

Kiekvienas iš jų yra atsakingas už tam tikras vaiko socializacijos sritis. 
Paprastai jų vaidmenys yra apibrėžti pareigybinėmis instrukcijomis, tačiau 
taip pat jie dalyvauja vaiko gyvenime užimdami neformalų vaidmenį – 
padėjėjo, vertintojo, stebėtojo, tarpininko tarp vaiko ir mokyklos ir pan.

Vaikas, kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose, dalyvauja įvairiose 
socialinėse sferose. Detaliau panagrinėkime tris pagrindines sritis:

• Vaikas-šeima. Šeimoje vaikas išmoksta įsijungti į ekonominį šeimos 
gyvenimą, t.y. dalyvauja skaičiuojant ekonominį šeimos biudžetą, mokosi 
planuoti savo išlaidas, įvertinti pajamų ir išlaidų santykį ir t.t. Kokiu būdu 
globos namuose vaikas gali mokytis planuoti išlaidas, dalyvauti įvairiuose 
sprendimuose dėl savo paties išlaidų? Kas būtų atsakingas už mokymąsi 
šioje srityje? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus padės aiškiau apibrėžti 
vaikų globos namų darbuotojų vaidmenis.

Šeimoje vaikas dalyvauja vertinant politinius reiškinius, susipažįsta su 
politinių sprendimų įtaka jai. Ar globos namuose vaikas supažindinamas 
su valstybės politika globos namų atžvilgiu? Kokia jo nuomonė apie 
įstatymus, susijusius su globos institucijomis? Kas atsakingas už vaiko 
žinias ir supratingumą šioje srityje? 
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Taip pat šeimoje gyvenantis vaikas įtraukiamas į kultūrinių ir vertybinių 
šeimos normų vertinimą ir perima arba atmeta jas. Kokios vertybės 
perduodamos globos namuose? Kokios galimybės vaikui dalyvauti globos 
namų, miesto, krašto bei valstybės kultūriniame gyvenime? Kas atsakingas 
už vaiko vertybių formavimąsi?

• Vaikas-mokykla. Vaikas palaiko santykius su bendraamžiais, įskaitant 
ir ekonominius. Jis dalyvauja klasės, mokyklos valdymo procese, jos 
kultūriniame gyvenime. Kaip globos namų darbuotojai skatina ir motyvuoja 
vaiką lankyti būrelius? Kaip atstovauja vaiko interesus tėvų susirinkimuose 
mokykloje ir tarpininkauja iškilus konfliktams su bendraamžiais ir 
mokytojais? Ar tarpininkavimo funkcijos imasi auklėtoja ar globos namų 
psichologas?

• Vaikas-aplinka. Vaikas dalyvauja visuomeninėje darbinėje veikloje, 
vaikų organizacijose, įtraukiamas į kultūros įstaigų veiklą. Kaip globos namų 
darbuotojai įtraukia vaiką į to miesto ar krašto kultūrinius renginius.

Vaikų globos įstaigose santykį „vaikas-šeima“ pakeičia santykis „vaikas-
globos namai“, tad ir uždaviniai, kuriuos kėlė ir stengėsi įgyvendinti šeimos 
institucija, tampa globos namų darbuotojų uždaviniais. 

Bendrąja prasme globos namų darbuotojai kelia savo vaidmeniui tokius 
lūkesčius:

1. Būti naudingu. Noras būti naudingu dažnai išreiškiamas patarimais, 
pamokymais, parodymu, veiksmu. Kartais nueinama į kraštutinumą: 
prisiimama per daug atsakomybės ir vaikui neleidžiama patirti savo elgesio 
pasekmių.

2. Būti kantriu. Auklėjant vaikus, tenka parodyti daug kantrybės. Pavojus 
atsiranda tuomet, kai auklėtojai nežino, ką daryti ir tarsi nepamato bent 
mažų vaiko pražangų. 

3. Suprasti. Noras suprasti vaikų globos namų auklėtinius, jų elgesį 
yra reikalingas dirbančiajam, tačiau žinodami patirtas traumas ir praeitį, 
galime pradėti pateisinti prasižengimus ir ribų nesilaikymą. 

Gana dažnai be kitų vaidmenų, kuriuos atlieka globos namų darbuotojai, 
vaikai iš jų tikisi, kad darbuotojai, ypač auklėtojos, atliks motinišką vaidmenį. 
Kas būdinga mamos vaidmeniui? Mamos vaidmuo gali skirtis:

1.Mama taip tvirtai jaučiasi mamos vaidmenyje, kad gali atlaikyti daug 
pykčio ir atstūmimo proveržių iš vaiko pusės bei išlikti ramia, besirūpinančia 
ir mylinčia. Jei žodį „mama” pakeisime žodžiu „auklėtoja”, jis tiks vaikų 
globos namų situacijai;

2.Mama (auklėtoja) neprisiima atsakomybės, todėl vaikas turi turėti 
stiprią savybę mylėti, kad nesusirgtų ar netaptų apatiškas;

3.Mama (auklėtoja) depresyvi ir užsidariusi savyje, todėl nepajėgi priimti 
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vaiko meilės ir pykčio apraiškų;
4.Mama (auklėtoja) naudoja vaiką, kaip konteinerį, į kurį suprojektuoja 

savo destruktyvumą, chaotiškumą.
Vaiko akimis ir žodžiais šis vaidmuo būtų apibūdinamas:
• Tu gali atlaikyti ir išbūti su mano pykčiu, baimėmis, dvasiniu skausmu 

ir nerimu.
• Tu gali apmąstyti, paaiškinti, atskirti, įvardinti jausmus, susieti juos su 

elgesiu.
• Tu gali parodyti, kad ne viską žinai ir ne viską gali.
• Tu gali nubrėžti man ribas ir neleisti dalykų, kurie yra pavojingi ir 

žalingi.

Vaikų globos namų darbuotojų darbo su vaikais turinį sudaro: 
1. Stabilus, rūpestingas santykis su vaiku (rūpinasi ir priima priešiškus 

jausmus bei nuotaiką).
2. Aiškios ribos, priešpastatomos neveiklumui, nerūpestingumui, 

griaunantiems veiksmams.
3. Atvirumas informacijai, išankstinės nuostatos nebuvimas.
4. Noras rasti tiesą.
5. Mokėjimas klausytis ir laukti.
6. Rimtas požiūris į vaiko jausmus ir fantazijas.

Tas pats vaidmuo gali būti skirtingai atliekamas dėl darbuotojo 
asmeninių savybių (t.y. viena auklėtoja gali būti energinga, iniciatyvi, aktyvi, 
kita – rami, kūrybiška, kantri) arba dėl skirtingų institucijų reikalavimų: 
vienuose globos namuose auklėtojos vaidmuo yra apibrėžtas vienomis 
instrukcijomis ir reikalavimais, kituose – šiek tiek kitokiomis.

12. Kultūriniai socializacijos aspektai vaikų globos
institucijose: individualizmas ir kolektyvizmas

Individualizmas pabrėžia asmeninį pasitenkinimą ir pasirinkimo 
galimybes, „išsiskyrimą iš kitų“. Kolektyvizmas akcentuoja tarpusavio 
priklausomybę, socialines pareigas, grupės gerovę – „prisitaikymą prie 
kitų“.

Individualizmas vertina asmeninę savimonę, savarankiškumą, individo 
iniciatyvumą, teisę į privatumą, malonumų siekimą ir nešališką požiūrį į 
visus grupės narius (Hofstede, 1991). Kolektyvizmas vertina savimonės 
bendrumą, grupės solidarumą, dalijimąsi, pareigas ir įsipareigojimus, 
grupės sprendimus ir ypatingą prisirišimą prie grupės narių. 
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Universalių vertybių teorija (Schwartz&Bilsley, 1987) individualizmą ir 
kolektyvizmą aiškina taip (žr. 3 lentelę) :

3 lentelė. Individualizmas ir kolektyvizmas
 

Individualizmas

Valdžia
Tikslo siekimas
Hedonizmas
Aktyvumas savarankiškumas

Kolektyvizmas

Palankumas
Tradiciškumas
Konformizmas
Universalumas

 
Individualizmas ir kolektyvizmas – du neatskiriami žmogaus gyvenimo 

ir visuomenės veido aspektai. Individualizmas užtikrina pažangą, kitimą, 
kolektyvizmas – vidutinišką lygį, pastovumą. Kolektyvas „tempia“ visus 
drauge, paremia silpnesnes, bejėgiškesnes grandis. Stipresnes grandis 
kolektyvas visada stengiasi traukti atgal, sugrąžinti į savo vidutinį lygį, 
užgniauži jų nukrypimus nuo visuotinės normos. Individualizmas suteikia 
stipriesiems galimybių laisvai taikyti naujas idėjas, ieškoti naujų kelių.

Individualistinę ir kolektyvinę orientacijas atskleidžia skirtingos 
auklėjimo vertybės ir vaikų auginimo priemonės, ypač valdžios vaidmenų 
pasidalijimas šeimoje, bendravimas, emocijų raiška, vaikų drausminimas ir 
vadovavimas jiems, akcentuojami įgūdžiai. 

Kolektyvistinis žmogus yra labai prisitaikantis, jam pirmoje vietoje yra 
kolektyvo egzistavimas. Ir kuo labiau jis sutampa su grupe, tuo laimingesnis 
ta prasme, kad išvengia konfliktų, kylančių iš individo nutolimo nuo 
kolektyvo normų. Tokioje būsenoje žmogus dingsta masėje, netenka savo 
individualistinės erdvės ir tampa lengvai pavergiamas bet kokios jėgos 
– politinės, ekonominės ar kitokios. Jei kolektyvizme žmogus dingsta 
draugijoje, tai individualizme priešingai – išnyra iš masės kaip individas. 
Vien individualistiškas žmogus yra egocentriškas. Jis netampa asmenybe, 
kol neišsivaduoja iš individualizmo rėmų. Individualisto dėmesys nukreiptas 
ne į kitų gerovę, o į savo, tik savo interesų gynimą. 

Individualizmo ir kolektyvizmo aplinka parodo, ar pabrėžiama asmeninio 
pasitenkinimo ar galimybės rinktis svarba, ar tarpusavio santykiai, socialinė 
atsakomybė ir grupės gerovė. Individualizmas prioritetu laiko pirmuosius 
dalykus, o kolektyvizmas – antruosius (Trumbull, 2001). 

Ugdant vaiką labai svarbu skatinti tiek jo individualizmą, palaikant jo 
stipriąsias puses, atrandant ir ugdant naujus gabumus, mokant prisiimti 
atsakomybę už savo poelgius, skatinant iniciatyvumą, nuomonės 
išreiškimą, tiek ir kolektyvistinę orientaciją, akcentuojant pagalbą kitiems 
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žmonėms, kitų supratimą, adaptaciją ir prisitaikymą grupėje, dalies savo 
norų ir poreikių atsisakymų dėl kitų. 

II SKYRIUS

DARBINIO TAPATUMO IR MOTYVACIJOS UGDYMAS

1. Asmeninė ir socialinė atsakomybė

Asmeninė atsakomybė –  tai asmens, jo veiksmų ryšys su rezultatais.
Socialinė atsakomybė – asmens, organizacijos, vyriausybės ar kito 

socialinio vieneto dalyvavimas visuomenės, kurios dalimi jie yra, gerovės 
kūrime. Socialinė atsakomybė reiškia įtaką, kurią turi sprendimai ar veiksmai 
visuomenės nuskriaustiesiems visuomenėje.

Asmeninė atsakomybė, kaip moralinė žmogaus savybė, yra ugdoma 
nuo mažens. Šiuolaikinėje visuomenėje diskutuojama apie tai, kad vaikai 
daug žino apie savo teises, bet mažai apie pareigas ir atsakomybę. Jei 
vaikas mokykloje išmušė langą, kas turėtų sutvarkyti įvykio padarinius 
– mokykla, tėvai, globos namai ar pats vaikas? Dažniausiai atsakomybę 
prisiima suaugusieji iš vaiko taip ir neišsireikalavę prisidėti darbu. 

Asmeninė atsakomybė skiriasi pagal laipsnį, priklausomai nuo to, ar 
asmuo žinojo apie galimus savo elgesio padarinius, ar nežinojo ir buvo 
nerūpestingas, neatsargus. Didelė atsakomybė priskiriama, jei žmogus 
norėjo atlikti tam tikrą veiksmą, rengėsi jam ir siekė gauti būtent tokį rezultatą. 
Visuomenėje asmeninės atsakomybės klausimus nagrinėja etika, teisė. Už 
pozityvius atsakingo elgesio rezultatus žmogus yra apdovanojamas, o už 
neigiamo, suplanuoto elgesio rezultatus – baudžiamas. Tačiau žmogus 
negyvena vienas ir asmeninė atsakomybė dažnai persipina su socialine 
atsakomybe. Dėl įvairių priežasčių atsiranda įtampa tarp asmeninės laisvės, 
asmeninės atsakomybės ir socialinės atsakomybės. Žmogus linkęs prisiimti 
tuo mažiau atsakomybės, kuo rimtesni jo elgesio padariniai, ypač jei jie 
neigiami. Stebintys elgesį žmonės yra labiau linkę suversti atsakomybę 
jį atliekančiam asmeniui. Tuomet atsakomybės priskyrimas tampa kito 
asmens kaltinimu.

Įtampos tarp asmeninės laisvės ir socialinės atsakomybės pavyzdys 
yra alkoholio ir narkotikų vartojimas. Kai kurie žmonės tiki, kad alkoholio 
ir narkotikų vartojimas žeidžia tik tą asmenį, kuris tame dalyvauja. Tačiau 
praktika rodo, kad vienos ar kitos priklausomybės atvejais asmuo gali 
nustoti rūpintis savimi ir savo šeima, įsitraukti į nelegalius veiksmus arba 
savo elgesiu rodyti vaikams, kad toks elgesys yra pateisinamas. Tokiais 
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atvejais asmeninė laisvė (elgtis, kaip noriu) turi neigiamą, žalingą įtaką 
kitiems.

Asmeninė atsakomybė yra vienas iš pagrindinių mokymosi 
bendradarbiaujant elementų. Ji ugdoma vertinant kiekvieną grupės narį 
individualiai ir visos grupės darbą. Kada rezultatus sužino ir individas, 
ir grupė, tuomet kiekvienas pasijunta atsakingas už bendrus grupės 
laimėjimus. Labai svarbu, kad grupė žinotų, kuriam nariui reikia daugiau 
pagalbos ir padrąsinimo, kad kiek įmanoma geriau atliktų užduotį. Be to, 
visi mokiniai turėtų suvokti, jog nė vienas iš jų negali pasislėpti už savo 
kaimyno nugaros ar pasinaudoti vien kolegų darbu. Kai sunku atsekti 
kiekvieno nario įnašą, kai kažkieno įnašas yra pernelyg didelis arba kai 
nariai nesijaučia atsakingi už galutinį produktą, dalis grupės stengiasi 
išlikti nuošalyje ir nepastebėta. Tai vadinama „socialiniu dykaduoniavimu”. 
Netinka kalbėti apie bendradarbiavimą grupėje, jei visą darbą atlieka 
darbštieji, o „dykūnai” jiems tai leidžia. Mokymosi bendradarbiaujant tikslas 
yra ne užgniaužti individualumą, bet kiekvieną asmenį padaryti stipresnį. 
Asmeninė atsakomybė – efektyvus būdas užtikrinti, kad grupinis darbas 
bus naudingas visiems nariams. Dirbęs grupėje, kiekvienas narys turėtų 
būti geriau pasiruošęs atlikti panašią užduotį pats.

Asmeninę atsakomybę už grupės darbą galima skatinti tokiais būdais: 
1. Dirbant mažomis grupelėmis: kuo mažesnė grupė, tuo didesnė 

kiekvieno nario atsakomybė.
2. Organizuojant individualų atsiskaitymą kiekvienam grupės nariui 

– tai būdas patikrinti, kaip kiekvienas dirbo grupėje.
3. Atsitiktinai parenkant vieną vaiką iš grupės, kuris atliktą darbą 

pristatytų žodžiu visai grupei.
4. Stebint grupę ir fiksuojant, koks aktyvus yra kiekvienas grupės 

narys.
Asmeninės atsakomybės bendradarbiaujant ugdymo pavyzdys gali 

būti aplinkos tvarkymas arba salės paruošimas bei papuošimas šventei, 
socialinių įgūdžių mokymasis modeliuojant įvairias socialines situacijas ir 
pan.

Spręsti įtampas keliančias situacijas naudojama dviejų sudedamųjų 
strategija: laisvės ir atsakomybės strategija. Jauniems žmonėms klausimas, 
ką rinktis – laisvę ar atsakomybę, kyla daugelyje jų gyvenimo situacijų. 
Nustatyta, kad jauni, savo šeimos neturintys žmonės, palikę namus ir 
pradėję studijuoti, daugiau naudoja alkoholio, narkotikų. Jie nori pabandyti 
tikros suaugusio žmogaus laisvės, kuri nesusijusi su suaugusio žmogaus 
atsakomybe. Tuomet asmeninės laisvės jausmas jiems yra svarbesnis už 
socialinės atsakomybės jausmą. Ši situacija linkusi keistis, kuomet jauni 
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žmonės sukuria šeimą ar turi prisiimti daugiau suaugusiojo atsakomybių 
(t.y. susilaukia vaiko ar pradeda dirbti pirmą darbą). Pastebėta, kad 
gyvenantys kartu jauni žmonės mažiau linkę keisti žalingus įpročius nei 
susituokę. Taigi, daugiau asmeninės atsakomybės prisiimama, jei tai 
skatina tuo metu visuomenėje vyraujančios elgesio ir moralės normos. 

Socialinės atsakomybės prisiėmimas priklauso nuo ryšių, kuriuos žmogus 
yra užmezgęs visuomenėje. Vaikų globos namų auklėtiniai socialinių ryšių 
turi mažiau nei vaikas augantis šeimoje. Todėl jo socialinės atsakomybės 
stiprinimas turėtų apimti ir socialinių ryšių kūrimą bei stiprinimą.

1.1. Savarankiškumas ar tarpusavio priklausomybė

Tiek savarankiškumas, tiek gebėjimas užmegzti stiprius socialinius 
ryšius yra savybės, kurių tikimasi iš jaunuolio. Didelis savarankiškumas ir 
nepriklausomybės pabrėžimas silpnina minėtųjų socialinių ryšių kūrimą. 
Kalbant apie savarankiškumą, reikėtų pabrėžti lyčių skirtumus. Moterys 
dažniau rūpinasi kitais, t.y. jaunais ir senais, jos vertina artimus ryšius, o vyrai 
pabrėžia laisvę ir pasitikėjimą savo jėgomis, t.y. vertina nepriklausomybę. 
Stipresni moterų socialiniai ryšiai atsispindi ne tik jų santykyje su vaikais ir 
senstančiais tėvais, bet ir pasirenkant profesiją: daugumą su globa susijusių 
profesijų (socialinių darbuotojų, mokytojų, auklėtojų) renkasi moterys. 
Stipresni moterų ryšiai išryškėja gana anksti, dar žaidžiant. Mergaitės 
vertina ramesnius žaidimus, kuriuose reikia daugiau kalbėtis ir mažiau 
veikti. Žaisdamos jos mažiau lenktyniauja tarpusavyje, žaidimuose bando 
pamėgdžioti socialinius santykius. Berniukai žaidžia didesnėmis grupėmis 
ir daugiau vertina žaidimus, orientuotus į veiklą. Paauglystėje mergaitės 
daugiau nei berniukai praleidžia su draugais ir mažiau būna vienos. 
Moterys daugiau nei vyrai laiko save empatiškomis. Būdamas empatiškas 
žmogus susitapatina su kitu, geriau pajaučia tas emocijas, kurias jaučia 
kitas. Fiziologiniai empatijos matavimai rodo mažesnius empatiškumo 
skirtumus, tačiau moterys empatiją išreiškia daugiau negu vyrai. Kartais 
specialistai, tiriantys lyčių skirtumus socialinės atsakomybės kontekste, 
kelia klausimą: gal geriau, kad moterys nustotų būti priklausomos nuo kitų 
ir taptų savimi pasitikinčios individualistės? Tačiau konkuravimu paremta 
individualistinė visuomenė nėra pajėgi pasirūpinti beglobiais, benamiais 
žmonėmis, smurtą patiriančiais vaikais. K. Markusas ir S. Kitayama išsako 
naująją priklausomumo sampratą: „Būti priklausomam – tai nebūtinai 
būti bejėgiam, neturinčiam galios ar kontrolės. Dažnai tai reiškia būti 
susijusiam”. Empatiškumas ir geri socialiniai ryšiai yra pagrindas socialinei 
atsakomybei.
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1.2. Kodėl reikia mokyti socialinės atsakomybės?
 
Mokydami jaunus žmones skaityti, rašyti, dirbti kompiuteriu, turime 

nepamiršti ir apie socialinės atsakomybės mokymą. Bendruomeniniai 
įgūdžiai yra ypatingai svarbūs pristatant save darbo rinkai ir adaptuojantis 
joje. Carneiro&Heckman (2002) atliko tyrimą apie 4 metų amžiaus 
vaikų (vėliau jį pakartojo su tais pačiais vaikais, kai jiems suėjo 12 metų) 
„asocialumą”. Buvo tiriamos tokios savybės, kaip nesąžiningumas, 
žiaurumas, nebendradarbiavimas. Vaikai buvo iš trijų skirtingų socialinių 
sluoksnių. Pastebėta, kad nepriklausomai nuo vaikų amžiaus prasčiausi 
rezultatai buvo tų vaikų, kurie gyveno žemas pajamas gaunančiose šeimose. 
Paprastai vaikai iš tokių šeimų būna apleisti tėvų ir jų domėjimasis įvairiais 
pasaulio reiškiniais yra ribotas, kas kitus suaugusiuosius (mokytojus, 
socialinius darbuotojus, globėjus) skatina nuleisti rankas ir tarsi palikti juos 
nuošalyje.

Mokymo įstaigose gana dažnai, ypač dirbant su įvairių elgesio ir 
emocijų sutrikimų turinčiais vaikais, įgnoruojami socialinės atsakomybės 
mokymo aspektai. Mokant socialinės atsakomybės labai svarbu mokyti 
tokių įgūdžių, kaip sprendimų priėmimas, savarankiškumas, kūrybiškumas. 
Meno įtraukimas į vaiko gyvenimą moko ne tik susipažinti su meno 
priemonėmis ir išraiškomis, bet ir lavina vaizduotę, mąstymą. Socialinės 
atsakomybės mokymas turi būti pradėtas vaikystėje. Kyla klausimas: kas 
turi mokyti, kiek tam skirti laiko, kiek mokymas kainuos ir kokios vizijos 
mokymą padarytų patrauklų ir prieinamą vaikams? Šiuo metu socialinės 
atsakomybės mokymas švietimo sistemoje neturi tokio statuso, kaip 
matematikos ar lietuvių kalbos mokymas, todėl jis yra mažiau vertingas 
vaiko ir juo besirūpinančiųjų suaugusiųjų akimis.

1.3. Komandinio darbo ir bendradarbiavimo mokymas

Socialinės atsakomybės jausmo vystymui labai svarbūs komandinio 
darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Šių įgūdžių mokymas dažniausiai 
vyksta žaidimų arba diskusijų forma. Pateiksime keletą pavyzdžių skirtingo 
amžiaus vaikams.

Praktinės užduotys. Bendradarbiavimo įgūdžių mokymas

Žaidimas (9 m. amžiaus vaikams): vaikai suskirstomi į dvi komandas 
po keturis narius. Komandos turi atspėti, koks daiktas yra paslėptas dėžėje. 
Kiekviena jų gali užduoti „taip-ne” tipo klausimus. Komandos varžosi 
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tarpusavyje, kuri pirma identifikuos, kas yra dėžėje. Šioje užduotyje svarbus 
bendradarbiavimas – visi komandos nariai turi sutarti, kokį klausimą klausti 
ir kokį atsakymą pateikti. 

Vadovas žaidimo metu stebi, kokius naujus klausimus kiekvienas vaikas 
kelia, ar pateikia naujos informacijos ir taip palaiko komandos darbą, t.y. 
demonstruoja bendradarbiavimo įgūdžius, spręsdamas problemą, kaip 
aktyviai įsitraukia. Taip pat įvertina, ar vaikas netrukdo komandos darbui, 
pavyzdžiui, išsakydamas nuvertinančias ar nereikšmingas replikas.

***

Diskusija (13-17 m. paaugliams): jaunuoliai suskirstomi į grupes po 
aštuonis narius. Jiems pateikiamas temų, kuriomis paaugliai paprastai turi 
tvirtą nuomonę, sąrašas. Jaunuoliai turi pasiekti susitarimą, kaip išspręsti bent 
dvi problemas susijusias su minėtomis temomis, ir parašyti rekomendacijas, 
kurias palaikytų visa grupė. 

13-14 metų paaugliams galima pateikti tokias temas, kaip ėjimo miegoti 
ar grįžimo namo laikas, suaugusiųjų filmų žiūrėjimas, draugų pasirinkimas 
ir pan. Vyresniesiems (16-18 metų) – gali būti pateikiamos tokios temos, 
kaip nepastovus mokyklos lankymas, rūkymas, alkoholio vartojimas ir 
pan.

Vadovo užduotis yra stebėti, kaip kiekvienas paauglys išsako savo 
aiškią poziciją, ar moka ją pagrįsti, ar siekia gauti papildomos reikalingos 
informacijos, ar gina grupės narių teisę turėti priešingą nuomonę ir pan. 
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jei jaunuolis nuvertina grupės darbą ir daro 
ką nors, kas nesisieja su užduotimi.

***

Klausimynas. Norint įvertinti socialinę atsakomybę daugiau asmeninėse 
situacijose, galima sukurti klausimyną, kuriame būtų panašūs klausimai 
į šį, skirtą 17-18 metų amžiaus jaunuoliui: „Jei pamatytum savo draugės 
6 mėnesių kūdikį su mėlynėmis, ką darytum?”. Teisingas atsakymas būtų: 
„Patarčiau draugei kreiptis į vaikų gydytoją dėl kūdikio mėlynių.” Neteisingi 
atsakymai būtų: „Ignoruočiau, kad kūdikis turi mėlynių, nes tai ne mano 
reikalas” arba „Apkaltinčiau savo draugę, kad ši muša savo vaiką”. 

Norėdami paruošti vaikus būti geresniais piliečiais, turime mokyti juos 
spręsti įvairius aktualius klausimus, situacijas. Pastebėta, kad atliekant 
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įvairias užduotis, tik nedaugelis 13-14 metų vaikų gina savo nuomonę, jei 
jai yra oponuojama. Tad kalbant apie socialinę atsakomybę, galime paliesti 
konformizmo ir nuolankumo temas.

1.4. Grupės įtaka atsakomybės prisiėmimui

Socialinė įtaka gali būti ir teigiama, ir neigiama. Konformizmas ir 
nuolankumas yra ne bendradarbiavimo išraiškos, o prisitaikymo prie 
tam tikros grupės išraiška. Kokios konformizmo priežastys? Kodėl mes 
rengiamės panašiai, kaip kiti, ar valgome tai, ką kiti? Dažniausiai taip 
elgiamės todėl, kad nenorime būti atstumti ar norime sulaukti socialinio 
pritarimo. Socialinė įtaka gali būti pakankamai stipri, kad priverstų žmones 
pritarti melui ar žiauriam elgesiui. Žmogus paklūsta kito nurodymams, 
jei jį suvokia kaip autoritetą, jei tą autoritetą remia kokia nors grupė ir 
aplinkui nėra nepaklusimo pavyzdžių. Socialinės atsakomybės mokymas 
leistų geriau įvertinti autoritetus (ką jis gali man suteikti, kokiomis 
priemonėmis jis siekia būti autoritetu ir pan.). S. Milgramas (1974) savo 
eksperimentais nustatė, kad kai susiduria gerumas ir paklusnumas, dažnai 
laimi paklusnumas. Siekiant paklusimo dažnai naudojamas „Kojos tarp 
durų” metodas, kai pradžioje paprašoma mažų neigiamų dalykų, vėliau jau 
didesnių ir žmogus dažnai negali atsisakyti, nes prieš tai pakluso pirmajam 
prašymui. (plačiau apie šį metodą žr. II skyriaus 3.3. poskyryje „Tiesioginiai 
nuostatų keitimo metodai“). Taip keičiamos nuostatos. Šis metodas gali būti 
panaudojamas tiek pozityviems, tiek negatyviems tikslams. 

Kitų žmonių buvimas šalia gali žadinti ir palengvinti darbo atlikimą bei 
atsakomybės už darbą prisiėmimą. Tai vadinamasis socialinio palengvinimo 
efektas, kai žmogus užduotį atlieka geriau šalia esant kitam žmogui, 
darančiam tą patį darbą.  Geriau sekasi, kai užduotis yra lengva. Jei ji sunki, 
tai šalia esant stebėtojui ją atlikti gerai yra sunkiau. 

Atsakomybės prisiėmimą mažina taip vadinamas anksčiau minėtas 
socialinis dykinėjimas, t.y. žmogus būdamas grupės dalimi mažiau jaučia 
asmeninės atsakomybės ir mažiau jaudinasi dėl kitų nuomonės. Taip pat 
jis gali įsivaizduoti, kad jo įnašas į grupės darbą yra nebūtinas, nes darbą 
gali padaryti kiti grupės nariai. Grupės įtakoje gali kilti ir nevaldomas 
elgesys, kuomet atsisakoma visuomeninių normų ribojimo. Toks reiškinys 
vadinamas deindividuacija ir stebimas įvairiuose sambūriuose: roko 
koncertuose, krepšinio varžybų metu ir pan. Tuo metu asmuo mažiau save 
kontroliuoja ir pasiduoda bendram grupės šėlsmui.
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2. Motyvacijos reikšmė integracijos į darbo rinką procese

2.1. Motyvacijos teorijos

Motyvacija – tai jėga, skatinanti žmogų elgtis taip, kad būtų pasiekti jam 
svarbūs tikslai arba patenkinti jo poreikiai.

Motyvacijos teorijos apima tris pagrindinius požiūrius, kurie aiškina, 
kaip atsiranda tam tikras elgesys. Pirmasis požiūris teigia, kad elgesys yra 
instinktyvus arba automatiškas, t.y. valdomas instinktų. Antras požiūris 
pateikia homeostatinį modelį, teigiantį, kad motyvacija reikalinga 
fiziologinei arba psichologinei pusiausvyrai palaikyti. Ir trečiasis – tai 
poreikių hierarchijos teorija. 

Panagrinėkime poreikių hierarchijos teoriją plačiau. A. Maslow (1970) 
poreikių hierarchinę sistemą pateikia piramidės principu (žr. 2 pav.). 

2 paveikslas. A. Maslow poreikių hierarchija 

 

savęs
realizavimo

poreikis

savojo orumo ir
savosios vertės poreikiai

priklausomybės ir meilės poreikiai

saugumo poreikiai

�ziologiniai poreikiai

Paveiksle matyti, kad piramidės apačioje yra fiziologiniai poreikiai, tokie 
kaip maistas, vanduo, pastogė. Tik tuomet, kai šie poreikiai patenkinami, 
kyla saugumo poreikis. Patenkinus saugumo poreikį, pasireiškia tik žmogui 
būdingi poreikiai: mylėti ir būti mylimam, savigarbos, savosios vertės 
pajautimo. Aukščiausias iš visų žmogaus poreikių, anot Maslow, – tai visų 
savo galimybių įgyvendinimas – saviaktualizacija. Pats Maslow poreikius 
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skirsto į:
1) pamatinius arba žemesniuosius;
2) aukštesniuosius. 
Žemesniųjų poreikių grupei priklauso fiziologiniai ir saugumo poreikiai. 

Fiziologinių poreikių gali būti daug. Bendrąja prasme galime vardinti alkio, 
troškulio, miego poreikius, seksualinį potraukį, fizinį aktyvumą, motinišką 
elgesį ir kt. 

Fiziologiniai poreikiai, ypač kalbant apie vaikus, stipriai susiję su 
saugumo poreikiais. Mama arba vaiką globojantis asmuo užtikrina 
kūdikio, vaiko fiziologinių poreikių patenkinimą, t.y. rūpinasi, kad šis 
būtų pavalgęs, apsirengęs, kad nesušaltų ar neperkaistų, išsimiegotų ir 
t.t. Gali atrodyti, kad saugumas, t.y. jausmas, kad esi apsaugotas, yra pats 
svarbiausias. Saugumo poreikio išraiškas lengviausia pastebėti vaikų 
elgesyje, nes suaugusieji jau yra išmokę grėsmės ir pavojaus reakcijas 
slopinti. Įrodymas, kad saugumo poreikis labai svarbus vaiko gyvenime, 
būtų jo elgesio skirtumas, esant dienos ritmui ir rutinai ir, atvirkščiai, 
vaiko tėvams arba globėjams elgiantis nenuosekliai, nesąžiningai. Jei 
tėvai ar globėjai nesilaiko nuoseklumo, tai vaikas paprastai būna neramus, 
dirglus. Psichologiškai vaikai ramiau jaučiasi dalyvaudami sistemoje, 
kurioje egzistuoja kokia nors rutina, kur yra tam tikra struktūra: kažkas kuo 
galima pasikliauti ne tik dabar, bet ir ateityje. 

Jei fiziologiniai ir saugumo poreikiai gerai patenkinti, pasireikš meilės, 
palankumo ir priklausomybės poreikiai. Žmogus trokšta jausmingų ryšių 
su kitais, ieško savo vietos grupėje ar šeimoje. Žinome, kaip sunkiai vaikus 
veikia dažnas kraustymasis iš vietos į vietą, šaknų neturėjimas, savo 
kilmės, grupės niekinimas. Beveik visi žmonės, gyvendami visuomenėje, 
jaučia pastovaus, pagrįsto, paprastai aukšto jų vertinimo poreikį, taip pat 
savigarbos, savęs vertinimo bei kitų rodomos pagarbos poreikį. Savęs 
vertinimo poreikio patenkinimas suteikia pasitikėjimo savimi, savo vertės, 
pajėgumo, adekvatumo, buvimo naudingam ir reikalingam pasaulyje 
jausmą. Nepatenkinti šie poreikiai sukelia nevisavertiškumo, silpnumo, 
bejėgiškumo jausmus. Net ir patenkinus visus minėtus poreikius, žmogus 
dažnai vėl ima jausti naują nepasitenkinimą ir nerimą, išskyrus tuos atvejus, 
kuomet jis daro tai, kas jam individualiai tinka. Užsiimdamas jam tinkančia 
veikla, žmogus realizuoja savęs aktualizavimo poreikį. Kiekvieno žmogaus 
konkreti šio poreikio forma bus skirtinga. Vieno žmogaus atveju tai bus 
troškimas tapti labai gera motina, kito – geru sportininku, trečio – daryti 
išradimus ir t.t. Ir visgi aktualizacijos poreikių pasireiškimas paprastai 
priklauso nuo to, ar iki tol buvo patenkinti fiziologiniai, saugumo, meilės 
ir pagarbos poreikiai. 
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Pagal Maslow poreikių hierarchiją aukštesnieji poreikiai evoliucijos bėgyje 
atsirado vėliau ir yra būdingi tik žmogui. Gimęs kūdikis turi tik fiziologinius 
ir saugumo poreikius ir juos išreiškia. Jam augant, pamatome, kad kūdikis 
nori bendrauti, šypsosi, guguoja, t.y. mezga kontaktą su žmonėmis, taigi 
pasireiškia priklausomybės, meilės, savosios vertės pajautimo poreikiai. 
Savęs aktualizavimo poreikis išryškėja dar vėliau, kuomet vaikas parodo 
susidomėjimą kokia nors sritimi, lavinasi, pavyzdžiui, mokosi groti pianinu. 
Žmogus gali atidėti aukštesniųjų poreikių tenkinimą, jei yra nepatenkinti 
žemesnieji (pvz., jei visos mintys sukasi apie maistą, sunku susikaupti ties 
užsienio kalbos žodžių mokymusi).

Kiek pastovi nustatyta poreikių hierarchija? Tokia poreikių eilė – nuo 
fiziologinių iki savęs aktualizavimo – nėra visuotinai pastovi. Kai kurie 
motyvai, kol jie nepatenkinti, yra stipresni už kitus. Jei žmogaus gyvenime 
visko trūksta, pagrindinė jo motyvacija bus fiziologiniai, o ne kokie 
kiti poreikiai. Pavyzdžiui, jei vaikui trūksta maisto, saugumo, pagarbos, 
saviraiškos, jis turbūt labiausiai trokš maisto, o ne visų kitų dalykų. Kuomet 
žvelgiame į kūrybiškus žmones, galime teigti, kad kai kurių iš jų potraukis 
kurti yra svarbesnis už visa kita, t.y. jie pamiršta pavalgyti, išsimiegoti ir pan. 
Jų kūrybingumas reiškiasi nepriklausomai nuo to, ar pamatiniai poreikiai 
patenkinti. Taip pat galime matyti žmones, kurių aspiracijų lygis, t.y. poreikis 
pasiekti, gyvenimo troškimai yra labai žemi. Jie nesiekia didesnių tikslų, 
gyvena varganai ir gali jaustis patenkinti, jei gali iki soties pavalgyti. Reikia 
nepamiršti, kad žmonės, kurių pamatiniai poreikiai per visą gyvenimą, 
ypač ankstyvuoju laikotarpiu, būdavo patenkinami, išsiugdo ypatingą 
sugebėjimą ištverti šių poreikių nepatenkinimą todėl, kad vaikystėje 
patenkinti pamatiniai poreikiai išugdė tvirtą, sveiką charakterio struktūrą. 
Tokie žmonės lengviau ištveria patyčias, pažeminimą, darbo praradimą.

Žmogaus elgesį dažnai nulemia ne vienas, o daug poreikių. Pavyzdžiui, 
valgymas gali patenkinti ne tik maisto poreikį, bet kartu atlikti ir nuraminimo 
ar paguodos funkciją. Atpažinti savo poreikius, t.y. žinoti, ko nori, ypač 
kai kalbama apie aukštesniuosius poreikius, yra didelis psichologinis 
laimėjimas. Tai pasakytina ir apie profesijos pasirinkimą. Aukštesniųjų 
poreikių patenkinimui reikia palankesnių išorės sąlygų, t.y. reikia palankių 
šeimos, ekonominių, politinių, švietimo aplinkybių. Tam, kad paaugliai 
norėtų tapti sąžiningais, pareigingais, pilietiškai sąmoningais žmonėmis, 
reikia, kad jų aplinkoje būtų ne tik reikalingos materialios priemonės, bet ir 
auklėtojai, kurių pavyzdžiu vaikai galėtų sekti.
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2.2. Motyvacija ir atribucijos

Kiekvienas žmogus turi motyvą formuoti nuoseklų ir rišlų pasaulio 
supratimą bei motyvą kontroliuoti aplinką, todėl pradeda priskirti kokiam 
nors įvykiui ar žmogui ketinimus, norus, atsakomybes ir sugebėjimus. 
Toks priskyrimas vadinamas atribucija. Žmonės ima įsivaizduoti, kad 
supranta juos supančią aplinką ir ima reaguoti ne tik į vienas kito veiksmus, 
bet ir į tų veiksmų reikšmę bei suteiktą prasmę. Vakarų civilizacija yra 
orientuota į sėkmę. Būtent sėkmė mūsų kultūroje padidina žmogaus 
vertę, kompetenciją ir motyvaciją tęsti veiklą. Nesėkmė, atvirkščiai, 
skatina nekompetencijos, bejėgiškumo jausmus, žemina savąją vertę, 
slopina veiklos motyvaciją. Sėkmę galime priskirti prie vidinių, asmeninių 
priežasčių, pavyzdžiui, gabumų, pastangų, arba prie išorinių, tokių kaip 
atsitiktinumas, kitų žmonių parama. 

Bendraudami su vaikais turime galvoti apie kiekvieno jų pasiekimo 
lygį ir apie galimybę kiekvienam patirti sėkmę, net jei tai būtų labai maži 
pasiekimai. I. Leliūgienė savo knygoje aprašo L.Smaginos (2000) atliktą 
tyrimą su vaikų globos namų auklėtiniais, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į 
gyvenimą vaikų globos namuose, t.y. kaip yra tenkinami jų poreikiai. Tyrime 
dalyvavo 2 tiriamųjų grupės: pirmoji – vaikų globos namų auklėtiniai-
abiturientai, antroji – auklėtiniai, kurie jau 3 metus gyvena savarankiškai. 

Pirmosios tiriamųjų grupės išskirti sunkumai pasiskirstė taip:
1. Mokslo sunkumai – 40 proc.
2. Vidaus tvarkos taisyklių laikymosi būtinybė – 30 proc.
3. Draugų paieška – 24 proc.
4. Nėra jokių sunkumų – 16 proc.

Tiriamųjų, jau 3 metus gyvenančių savarankiškai, išskirti sunkumai:
1. Sunkumai perkant daiktus, drabužius, avalynę – 71 proc.
2. Kiti materialiniai sunkumai – 68 proc.
3. Draugų paieška – 17 proc.
4. Reikalavimų darbe įvykdymas – 11 proc.

Tyrimas atskleidė, kad pradėję gyventi savarankiškai jauni žmonės 
jaučiasi nepasiruošę gyvenimo keliamiems uždaviniams. Jie nežino, kaip 
tenkinti savo poreikius, nėra išmokę socialiai priimtinų poreikių tenkinimo 
būdų. Įdomu, kad Smaginos tyrime dalyvavę tiriamieji patys pasiūlė 
iškeltos problemos sprendimo būdų:

•  50 proc. apklaustųjų siūlo įvesti specialų kursą apie šeimą ir šeimos 
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santykius;
•  12 proc. norėtų įgyti praktinių įgūdžių (ruošti valgį, konservuoti 

produktus žiemai, mokytis ekonomiškai tvarkyti finansus ir t.t.);
•  13 proc. apklaustųjų norėtų pakeisti globos namuose bendravimo 

sistemą, t.y. suaugusiųjų ir vaikų santykius grįsti pagarba, rūpesčiu, 
pasitikėjimu;

•  11 proc. auklėtinių mano, kad vaikų globos namuose vaikai neturi 
brangesnių dalykų, dėl ko nukenčia jų pasirengimas savarankiškam 
gyvenimui;

•  5 proc. įsitikinę, kad jau mokykloje reikia supažindinti su įvairiomis 
specialybėmis.

Šio tyrimo rezultatus galima analizuoti įvairiais aspektais: kaip globos 
namų auklėtiniai moka atpažinti ir tenkinti savo poreikius bei kokias mato 
savo sėkmių ar nesėkmių priežastis. Pradėsime nuo to, kad išėję iš globos 
namų auklėtiniai socialiniame gyvenime patiria nesėkmę, t.y. sunkiai 
pajėgia susidoroti su kasdieniais uždaviniais, tokiais kaip fiziologinių 
poreikių tenkinimas, taip pat jiems sunku užmegzti ilgalaikius, prasmingus 
ryšius su kitais žmonėmis, sukurti šeimą. Jie jaučia žinių ir socialinių įgūdžių 
trūkumą, o tai mažina jų savivertės jausmą, kas gali paskatinti polinkį į 
neadaptyvias elgesio formas, tokias kaip valkatavimas, girtavimas, vogimas 
ir kt. Kokios prevencinės priemonės turi būti taikomos, norint užtikrinti 
geresnę vaikų globos namų auklėtinių adaptaciją visuomenėje? 

Pirmiausia turime peržvelgti auklėtojų galimybes tenkinti vaikų 
poreikius nuo ankstyvo jų amžiaus. Sunkumai, su kuriais susiduria jauni 
žmonės, palikę vaikų globos namus, rodo, kad mažai buvo tenkinti jų 
saugumo, priklausomybės, prasmingų ryšių, pagarbos, kitų pripažinimo ir 
ypač savarankiškumo poreikiai. Minėtų poreikių tenkinimas svarbus tuo, 
kad moko tinkamai pasirūpinti savimi. Socialiniai įgūdžiai išmokstami per 
patirtį: kaip kiti svarbūs žmonės rūpinosi vaiku, kaip sprendė iškilusius 
klausimus ir pan., taip vaikas rūpinsis savimi ir spręs gyvenimo problemas. 
Jei vaikų globos namų auklėtinis į klausimą „Ką tu darai, kuomet susitepa 
tavo drabužiai?” atsako, kad kreipiasi į sandėlininkę, kuri išduoda švarius, 
galima galvoti, kad toks paauglys neturi galimybės mokytis kitaip spręsti 
šį klausimą, t.y. išsiskalbti, išsilyginti, nunešti į valyklą. Jis žino tik vieną 
galimybę – kreiptis į atsakingą žmogų, kuris pateiks jam sprendimą. 

Gyvenant globos namuose, vaikų sunkumai susiję daugiau su vidaus 
taisyklių laikymusi ir mokymusi. Galime kelti hipotezę, kad auklėtiniai 
patiria sunkumus dėl to, kad mažai stengiasi pasiekti tam tikrų mokslo 
rezultatų ar bendro gerbūvio bei bendradarbiavimo, kad galbūt taisykles 
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jie priima, kaip primestas jiems autoritariniu būdu ir yra neišmokę savo 
nesėkmių priežasčių ieškoti savo elgesyje, t.y. prisiimti atsakomybę už savo 
elgesį: „Man sunku laikytis taisyklių”, „Aš negaliu susirasti draugų”, „Aš gaunu 
prastus pažymius, nenueinu į pamokas” . Dažniau girdime pasiaiškinimus: 
„Mokytojai blogai žiūri į mane”,  „Kvailas taisykles sukūrė auklėtojos/direktorius” 
ir pan. Taip nesėkmių priežastys priskiriamos išorinėms jėgoms. 

Didesnis vaikų įtraukimas į įvairių kasdienių situacijų sprendimą, jų 
nuomonės išklausymas, jos gerbimas (nebūtinai tenkinant norus) ir 
paaiškinimas, kodėl negalime pildyti vienų ar kitų norų, leidimas vaikams 
patirti jų elgesio pasekmes leistų sukurti bendradarbiaujančią aplinką ir 
skatintų atsakomybės prisiėmimą.

2.3. Motyvų konfliktas

Vieni motyvai gali padėti tenkinti kitus motyvus. Pavyzdžiui, saugumo 
poreikį gali padėti patenkinti priklausomybė, o prestižo poreikį galima 
patenkinti pasiekimais, įsitvirtinimu. Tai vadinama poreikių darna. Kitais 
atvejais motyvai ar jų deriniai gali trukdyti, prieštarauti vieni kitiems. Tokia 
situacija vadinama motyvų konfliktu. Panagrinėkime ją plačiau.

Saviraiškos arba savęs aktualizavimo poreikį žmogus patenkina  
siekdamas pateikti savitus sprendimus, mokėdamas kritiškai vertinti kitų 
veiklos rezultatus. Tam reikia drąsos ir tai nėra saugu. Žmogus gali susikurti 
saugią aplinką, vengdamas rizikingų sprendimų ir kartu atsisakydamas 
galimybės panaudoti savo kūrybinį potencialą. Užsiimti kuo nori ir kartu 
jaustis saugiai yra didelė prabanga ir pasiekimas. 

Kiekvieno žmogaus gyvenimas pilnas situacijų, kuomet jam reikia 
pasirinkti. Gana dažnai pasirinkimas neveda į gilesnį konfliktą (pvz., 
norėdami nueiti į vakarėlį, turime pasirinkti, ką apsirengsime, ir, išsirinkus 
drabužį, pradžioje kilusi frustracija išnyksta). Tokie konfliktai vadinami 
grėsmės nekeliančiais. Tačiau būna tokių situacijų, kuriose tenka rinktis 
iš dviejų skirtingų, bet labai svarbių tikslų. Tokių motyvų konfliktų metu 
žmogus turi įvertinti abi alternatyvas ir apsispręsti, ko jam atsisakyti. 
Pavyzdžiui, nuspręsti savo profesinį kelią arba pasirinkti savo gyvenimo 
partnerį. Toks konfliktas yra vadinamas grėsmę keliančiu. Nuo žmogaus 
vidinių jėgų stiprumo priklauso, kaip greitai jis įvertins situaciją, kad „nieko 
negali padaryti”, ir pasijaus bejėgis. 

Deprivacija, grėsmė pamatiniams poreikiams, pažeminimas, atstūmimas, 
izoliacija, prestižo praradimas, galios netekimas kelia tiesioginę grėsmę. 
Ši grėsmė daug didesnė ankstyvame gyvenimo etape psichologiškai 
pažeistiems žmonėms. Kalbėdami apie vaikų globos namų auklėtinius, 
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sakome, kad jie yra patyrę daug grėsmingų ir traumuojančių situacijų, 
tad jų sunkumų įveikimo būdai nėra tokie sėkmingi. Kaip spręsti motyvų 
konfliktus?

 Svarbu pripažinti, kad konfliktinės situacijos yra natūralios ir svarbios, 
kad jos signalizuoja mums apie tam tikrus gyvenimo ribotumus. Konflikto 
sprendimas – sunkus klausimas, kuris pirmiausia kelia pasirinkimo dilemą. 
Socialinė psichologija nagrinėja moralinį motyvų konflikto aspektą. 
Kartais tenka spręsti tokius klausimus, kaip „Aš noriu, tai man naudinga, 
tačiau nedera kitų žmonių atžvilgiu”. Tai konfliktas tarp pragmatizmo ir 
moralės. Konfliktas gali kilti ir tarp asmeninio poreikio (pvz., noro gauti 
gerą egzamino rezultatą) ir moralinės pareigos (pvz., padėti draugui). 
Kartais susikerta lygiavertės moralinės vertybės, tokios kaip tiesos sakymas 
auklėtojai ir ištikimybė draugams. Tuomet konfliktas gali būti sprendžiamas 
bandant pačiam žmogui save pateisinti, remiantis religiniais ar moraliniais 
įsitikinimais bei vertybėmis.

2.4. Pasiekimų motyvacija

Gerai besimokantys vaikai gali būti motyvuoti gauti dar geresnius 
pažymius, įžymūs žmonės – daugiau išgarsėti. Šie motyvai, net ir juos 
patenkinus, nesusilpnėja. Tad pasiekimų motyvacija yra troškimas atlikti 
viską labai gerai, tobulinti savo įgūdžius bei mąstymą, valdyti padėtį ir greitai 
pasiekti aukštą lygį. Žmonės, kuriems būdingi stiprūs laimėjimo poreikiai, 
būdami atkaklūs ir priimdami realistinį iššūkį, pasiekia daugiau. Tai reiškia, 
kad kuo stipresnė pasiekimų motyvacija, tuo daugiau pasiekiama.

Turinčių panašias galimybes žmonių pasiekimų motyvacija būna 
skirtinga. Labai motyvuoti vaikai dažniausiai turi tėvus, kurie skatina vaikus 
nuo mažens savarankiškai veikti bei apdovanoja juos už jų sėkmę. Manoma, 
kad šių vaikų stipri laimėjimų motyvacija turi emocinį pagrindą: vaikai 
išmoksta laimėjimus sieti su teigiamomis emocijomis. Taip pat svarbus gali 
būti ir pažintinis pagrindas: vaikai išmoksta priskirti savo laimėjimus savo 
pačių sumanumui ir pastangoms, taip plėtodami didesnius lūkesčius.

 Mokantis, dirbant ar sportuojant reiškiasi dvi pasiekimų motyvacijos 
rūšys – vidinė ir išorinė. Vidinė motyvacija – tai noras būti veiksmingam 
ir veikti dėl pačios veiklos. Išorinė motyvacija – tai išorinio atlygio siekis 
arba noras išvengti baimės. Išstudijavę studentų, mokslininkų, lakūnų 
bei sportininkų motyvaciją bei laimėjimus, J. Spence ir R. Helmreich’as 
(1983) padarė išvadą, kad didelius laimėjimus lemia vidinė motyvacija. 
Šie mokslininkai išskyrė ir įvertino tris vidinės motyvacijos apraiškas: 
meistriškumo siekį, norą dirbti ir rungtyniavimą. Būdami panašių gebėjimų, 



97

paprastai daugiau laimi siekiantys meistriškumo bei mėgstantys sunkų 
darbą žmonės. 

Vidinė motyvacija padeda siekti laimėjimų, ypač tuomet, kai žmonės dirba 
savarankiškai. Tyrimų rezultatai parodė, kad norint skatinti šią motyvaciją 
reikia: pirma, pateikti užduotis, kurios yra pakankamai sudėtingos ir žadina 
smalsumą, ir, antra, perdėtu išoriniu atlygiu nesužlugdyti žmogaus laisvo 
apsisprendimo jausmo. 

Išorinį atlygį galima taikyti dviem atvejais: kontroliuojant arba 
informuojant žmogų apie sėkmę. Mėginimas kontroliuoti žmonių elgesį 
atlygiu ir priežiūra gali būti sėkmingas tol, kol trunka kontrolė. Tačiau 
nutraukus kontrolę, domėjimasis veikla dažnai nutrūksta. Atlygis, kuris 
informuoja žmogų apie gerą jo veiklos kokybę, gali stiprinti kompetencijos 
jausmą bei vidinę motyvaciją.

Reikia žinoti, kad žmogus savo veikla ar darbu būna patenkintas ir 
motyvuotas veikti toliau, kai: 

1) jaučia, kad darbas yra reikšmingas (apie reikšmingumą galima 
pranešti prieš darbo pradžią); 

2)  yra atsakingas už tai, ką daro (gana dažnai iš vaikų tenka išreikalauti, 
kad atliktų darbą iki galo ir tinkamai); 

3)  supranta, kaip gerai tai daro (adekvatūs paskatinimai ir pagyrimai 
iš šalies formuoja savo darbo vertinimą); 

4)  turi galimybę mokytis ir tobulėti (ieškoma sąlygų, kaip vaikas galėtų 
įgyti kuo daugiau žinių apie pasirinktą sritį, pvz., lankydamas būrelį); 

5)  yra pripažinti už jų įnašą į darbą. 
Štai keletas elementų, kurie gali padėti sukurti aukštą motyvacijos lygį 

bei pasitenkinimą atliekamu darbu:
•  įvairumas – darbas reikalauja skirtingų dirbančiojo sugebėjimų, 

ypač tų, kurie reikalingi atlikti tam tikrą užduotį;
•  reikšmingumas – tai apima darbą, kuris, jį atliekančiojo nuomone, 

yra svarbus kitiems ir turi esminės įtakos rezultatams;
•  autonomija – atliekant užduotį suteikiama tam tikra asmens 

veikimo laisvė bei nepriklausomybė;
•  grįžtamasis ryšys – numatomas reguliarus ir reikšmingas grįžtamasis 

ryšys tarp atliekančiojo darbą ir auklėtojo;
•  vystymasis – suteikiama galimybė būti pripažintu ir siekti tam tikro 

meistriškumo.
Kartais motyvuoja ir nuomonės išklausymas. Galima pasinaudoti 

idėjų banku, kai auklėtiniai gali siūlyti auklėtojams: savo idėjas, kaip 
reikėtų tobulinti darbinę veiklą; pastabas, kas globos namuose nevisiškai 
gerai; pasiūlymus, kurie padėtų siekti geresnių rezultatų.  Tai parodytų 
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nariams, kad jie ir jų nuomonė yra svarbūs, o tuo pačiu galbūt pagerintų 
pačios organizacijos veiklą, nes kai kurių veiklos trūkumų auklėtojai gali 
nepastebėti.  

Teisingas rezultatų įvertinimas taip pat yra vienas iš efektyvių 
motyvacijos veiksnių. Teigiamų rezultatų, nors ir nežymių, ignoruoti 
negalima, reikia bent žodžiu juos pozityviai įvertinti. Jei rezultatai neigiami, 
reikia išanalizuoti nesėkmių priežastis ir vėliau padėti nariui jas likviduoti. 
Šiuo atveju, auklėtiniai turėtų būti padrąsinami, reiškiama viltis, kad jie 
sėkmingai dirbs ateityje. 

Taigi, profesinio pasirinkimo atveju procesas turėtų būti nukreiptas 
mažų tikslų siekimo linkme, derinant skatinimą, supratimą ir pritarimą. 
Norėdami pasiekti savo geriausių rezultatų, turime imtis veiklos. Daugelis 
studijų rodo, kad žmonės didesnį dėmesį kreipia į tai, kas yra daroma, o ne 
tai, kas kalbama. 

 A. Lawrence teigia, kad sunkumų sukelia baimė ir motyvacijos stoka. 
Daugelis baimių žmones sulaiko nuo veiksmų. Ji siūlo keletą praktinių 
patarimų, kurie padės ne tik kalbėti apie savo siekius ir norus, bet ir imtis 
veiklos:

•  Nustatykite ir  įvardinkite savo baimę, o po to pasipriešinkite jai. Jūs 
galite priimti geresnius sprendimus, jei žinote, kokios „piktosios dvasios” 
jus stabdo. Pasipriešindamas savo baimėms, išvengsite save nuvertinančio 
elgesio.

•  Savo tikslą suskaidykite į mažesnius tikslus. Mažesnius tikslus 
skaidykite tol, kol gausite užduotį, kurią galite atlikti. Tuomet atšvęskite, 
kad atlikote. Tuos pasiektus mažus tikslus ar užduotis surašykite ant 
popieriaus lapo ir turėkite prieš akis kiekvieną dieną. Jei pradedate galvoti 
apie dalykus, kurių dar nepadarėte, sustabdykite save ir perskaitykite 
sąrašą darbų, kuriuos jau atlikote.

•  Raskite patikimą partnerį (draugą). Paprašykite kito žmogaus, kuriuo 
pasitikite, pagalbos ir palaikymo. Pažymėkite mažas pergales kartu.

3. Pažintinė ir emocinė profesijos rinkimosi
ir veiklos motyvacija

3.1. Kas yra nuostata ir kuo ji svarbi,
priimant sprendimus

Nuostata – asmenybės ar grupės subjektyvi pozicija socialinių reiškinių 
ar objektų atžvilgiu. Ji turi pažinimo, emocinį ir elgesio komponentus. 
Nuostatos nėra įgimtos, jas formuoja žinios ir informacija. Pavyzdžiui, per 
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masines informavimo priemones pateiktos žinios apie tam tikras profesijas, 
jų populiarumą tarp būsimų studentų formuoja teigiamas nuostatas tų 
profesijų atžvilgiu ir, atvirkščiai, kokia nors neigiama informacija apie tai, 
formuoja neigiamas nuostatas. 

Kalbėdami apie nuostatos pažinimo komponentą, turime atminti, kad jis 
susijęs su jausmine sritimi. Emocijos arba jausmai gali skatinti arba slopinti 
informacijos priėmimą ir, atvirkščiai – žinios turi įtakos jausmams, t.y. mes 
sakome, kad mums dalykas ar reiškinys patinka arba nepatinka. Nuostata 
skatina arba artėti prie nuostatos objekto, arba tolti nuo jo. Tai elgesio 
komponento apraiška. Kiekvienas iš paminėtų nuostatos komponentų 
turi teigiamą arba neigiamą ženklą. Jei visi komponentai vienodo ženklo 
– nuostata suderinta. Jei ne – nesuderinta, prieštaringa. Štai pavyzdys: 
mergina matė, skaitė, girdėjo iš draugių tik palankią nuomonę apie kirpėjos 
specialybę, ir pačiai labai patinka šukuoti, velti plaukus, daro šukuosenas 
draugėms  – šiuo atveju visi komponentai suderinti, nuostata į kirpėjos 
specialybę teigiama. Kitas pavyzdys, kuomet nuostata prieštaringa: 
žiniasklaidoje daug informacijos apie rūkymo žalą, auklėtojos irgi pritaria, 
kad rūkyti yra blogai, nors kai kurios pačios rūko, tačiau kuomet paauglys 
ar jaunuolis parūko, sumažėja įtampa, o ir draugai beveik visi rūko. Ar šis 
jaunas žmogus rūkys, priklausys nuo aplinkybių, mat prieštaringą nuostatą 
lengviau pakeisti. 

Taigi, didžiausią įtaką mūsų elgesiui daro tos nuostatos, kurios tuo 
metu yra mūsų sąmonėje. Jos vadinamos centrinėmis, kaip pavyzdžiui, 
abiturientų nuostata į egzaminus jų laikymo metu: jei jie mano, kad 
egzaminai yra svarbus jų gyvenimo etapas, daugiau stengsis ir apie 
juos galvos, rūpinsis. Kitos nuostatos nėra tokios svarbios ir jos tampa 
antrarūšėmis ar trečiarūšėmis. Pasakykite, kokia jūsų nuostata delfinų 
išsaugojimo tema arba Ramiojo vandenyno ekologinėms problemoms? 

Būtent centrinės nuostatos parodo, kas tuo metu žmogų domina, 
kas jam yra svarbu. Reikėtų pabrėžti, kad nuostatos centriškumas, t.y. 
jos svarbumas, ir nuostatos ženklas gali nesutapti. Mes galime teigiamai 
žiūrėti į delfinų išsaugojimo akcijas, tačiau patys mažai domėtis šia 
tema ir nedalyvauti tose akcijose. Todėl yra svarbu didinti nuostatų 
centriškumą. Jei norime, kad vaikai kuo daugiau domėtųsi profesijomis 
ir būdami abiturientais gebėtų pasirinkti savo profesinį kelią, turėtume 
įvairiais renginiais tą susidomėjimą skatinti jau nuo ankstyvo amžiaus. 
Kaip jau minėta anksčiau, nuostatą sudaro pažintinis, emocinis ir elgesio 
komponentai, tad skatinant susidomėjimą profesijomis reikėtų apgalvoti, 
kiek ir kokios informacijos pagal vaiko amžių galime apie jas pateikti, kaip 
padaryti, kad informacija keltų teigiamus jausmus, tokius kaip smalsumas, 



100

noras išmėginti savo jėgas tam tikrose profesinėse užduotyse ir pan. Tokiu 
būdu bus įjungtas jausminis (patinka – nepatinka) ir elgesio komponentai. 
Pavyzdžiui, galima būtų surengti globos namuose tam tikrų profesijų 
(kirpėjų, stalių, mechanikų ir pan.) dienas, suteikiant vaikams galimybę 
kuo daugiau išgirsti apie vieną ar kitą iš jų bei patiems išbandyti atlikti tam 
tikrus darbus. 

Nuostatos kinta, jos nėra pastovios. Kartais jos kinta natūraliai, dėl 
pakitusių gyvenimo aplinkybių, kartais galime patys kelti tikslą jas pakeisti. 
Tuomet yra daromas poveikis, kuris gali būti skirtas vienam asmeniui, grupei 
ar visuomenei. Paprastai žmonės priešinasi pokyčiams, o tuo pačiu ir 
nuostatų kaitai. Ypač sunku keisti nuostatas, kai jos didina mūsų vertę. 
Pavyzdžiui, jei paauglys turi nuostatą, kad jo vertę tarp bendraamžių 
didina alkoholio vartojimas ar konfliktų sprendimas naudojant jėgą, 
gali būti sudėtinga pakeisti tokią jo nuostatą, nes sunku atsisveikinti 
su įsivaizduojama ar faktine pranašesne savo pozicija. Tuomet kartu 
su paaugliu reikėtų paieškoti, kaip kitaip jis gali parodyti savo stiprumą 
kitiems – gal jis geriausiai klasėje atlieka lengvosios atletikos pratimus 
arba yra mėgiamas draugų už linksmus pasakojimus?

3.2. Kaip keičiamos nuostatos?

Norint pakeisti nuostatas, pirmiausia reikia pateikti naują ir prieštaringą 
informaciją. Pakitęs pažinimo komponentas sutrikdo jau buvusią 
nuostatos komponentų pusiausvyrą ir nuostata tampa nestabili. Tačiau 
reikia pripažinti, kad vien informacijos pakeitimas taip paprastai pačios 
nuostatos nepakeičia. 

Antra, labai svarbus yra ir informacijos šaltinis. Jei mokiniui informaciją 
pateikia du mokytojai, kurių vienas yra mėgstamas mokinių, o kitas – ne, 
– kuri informacija, jūsų nuomone, daugiau pakeis jau esančias mokinio 
nuostatas? Taip, mėgstamas mokytojas turės daugiau galimybių pakeisti 
mokinio nuostatas. C.Hovland (1953) nustatė tris informacijos šaltinio 
(pvz., mokytojo) prestižą lemiančius veiksnius: 

1) pasitikėjimas informacijos šaltiniu (ar vaikas pasitiki mokytoju, 
auklėtoju);

2) informacijos šaltinio kompetencija (ar mokytojas, auklėtojas geba 
atsakyti į vaiko klausimus);

3) simpatija informacijos šaltiniui (kokias emocijas vaikui kelia 
bendravimas su tuo mokytoju ar auklėtoju).

Trečia, nuostatas taip pat galima keisti, jei žinome vaiko, paauglio, 
suaugusiojo poreikius. Todėl reikia išsiaiškinti, ko reikia žmogui, ir 
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atitinkamai pasiūlyti. Arba galima pateikti informaciją grupei. Tie, kas 
pateikia informaciją, turi patys laikytis skelbiamų tiesų, tuomet pasitikėjimas 
jais bus didesnis. Turbūt plačiai žinomas pavyzdys apie tai, kuomet vaikai 
stebi ir mėgdžioja tai, ką tėvai daro, o ne tai, ką jie kalba. Jei tėtis ar mama 
rūko, o savo vaikui sako, kad rūkymas kenkia sveikatai, galime tikėtis, kad 
vaikas greičiausiai taip pat rūkys.

3.3. Tiesioginiai nuostatų keitimo metodai

Išskiriami ir keli tiesioginiai nuostatų keitimo metodai:
•  verbavimo;
•  bumerango efekto;
•  „Kojos duryse”;
•  „Užtrenktų durų“;
•  vaidmenų atlikimo.

Verbavimo metodas. Tai klasikinis laipsniško nuostatų keitimo būdas. 
Jis tinka ten, kur žmogus pats nesiveržia, pavyzdžiui, verbuojama į sektas 
ar dirbti užsienyje prastomis sąlygomis. Pradžioje rodomi įvairūs gražūs 
gestai: pasiūloma kas nors nemokama (nemokami pietūs ar pan.). Paskui 
atliekami maži, negrėsmingi veiksmai, kviečiama į renginį ar susirinkimą 
ir žmogus gali rinktis – eiti arba ne. Vėliau spaudimas didėja, prašoma 
palikti telefoną ar adresą. Dar vėliau žmogus pradedamas manipuliuoti 
baziniais poreikiais: artumu, pripažinimu. Pasiduoda dažnai tie žmonės, 
kurie nepatyrę šilumos, bendravimo, pripažinimo. Jiems sunku atsispirti, 
nes palikti sektą būna sunku ir dėl vidinių priežasčių, tokių kaip kaltės 
jausmas: „Su tavimi gerai elgėsi, o tu išduodi, palieki” arba baimės. Įprasti 
verbavimo informacijos pateikimo kanalai yra specifinė literatūra, dažnas 
asmeninis kontaktas. Verbuojant siekiama, kad asmuo, kurio nuostatas 
norime pakeisti, atliktų kokį nors mažą veiksmą, susijusį su nauja nuostata. 
Tas veiksmas tampa tarsi paliudijimu, kad sutinki ir priimi svetimą poziciją. 
Jis tampa nuostatos keitimo žingsniu. Vaikų globos namų auklėtinius 
yra tikslinga informuoti, kaip gali būti naudojamas verbavimo metodas, 
kuomet  siekiama jaunus žmones įtraukti į prostituciją, narkotikų platinimą 
ir vartojimą, sektas.

Bumerango efekto metodas. Kaip jau minėjome, žmogus dažnai priešinasi 
pokyčiams, nes nenori keisti pasaulio sampratos, atsisakyti įprasto daiktų 
ar reiškinių vertinimo. Todėl kartais bandymas pakeisti nuostatas sukelia 
priešingą efektą. Didžiausias pasipriešinimas bandymui pakeisti nuostatą 
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vadinamas bumerango efektu. Jis pasireiškia, kai poveikis daromas: a) 
asmenybei nepriimtinais būdais, pavyzdžiui, bauginant (turbūt esate 
pastebėję, kad bandymas atpratinti paauglius nuo alkoholio vartojimo 
vien tik bauginimais mažai padeda); b) užgaunant bazines asmenybės 
vertybes (pvz., kritikuojant tėvus ar gimtą vietą); c) poveikio trukmei 
viršijant asmenybės tolerancijos ribas. Dėl pastarosios priežasties ilgos 
ir sunkios bausmės už prasižengimus ar nusikaltimus neatneša tokio 
efekto, kokio buvo tikimasi. Kartais tėvai baudžia vaiką uždrausdami jam 
mėnesį nežaisti kompiuteriu, nežiūrėti televizoriaus ir neiti į kiemą. Tokia 
bausmė yra ir per ilga, ir per didelė, todėl vaikas savo nuostatų ir elgesio 
nepakeičia, priešingai, gali pradėti kerštauti. Tokiu būdu į vaiką nutaikyta 
tėvų priemonė – ar tai būtų žodis ar veiksmas – atsisuka ir yra panaudojama 
prieš juos pačius.

„Kojos duryse” metodas. Metodas remiasi prielaida, kad jei iš asmens 
gaunamas sutikimas išpildyti mažą prašymą, tikimybė, kad asmuo sutiks ir 
su antru, didesniu prašymu, padidėja. Jei pirmojo prašymo nebūtų, minėta 
tikimybė būtų mažesnė. Šio metodo veikimas susijęs su savęs vertinimu. 
Jei žmogus sutiko su mažu prašymu, jis vertina save kaip žmogų, linkusį 
padėti. Taip galvodamas, jis nesiryžta sugriauti tokio savęs vertinimo 
atsakydamas antram prašymui. 

Šis metodas daugiausia naudojamas prekyboje, reklamoje, taip pat 
derybose. Kartas nuo karto šį metodą naudoja tėvai, mėgindami susitarti 
su vaikais dėl tam tikros pagalbos namų ūkyje arba siekdami, kad vaikas 
nustotų netinkamai elgtis, pavyzdžiui, rūkyti ar grįžti namo daug vėliau, 
nei sutarta. Tėvai ar globėjai, taikydami šį metodą, pradžioje vaikui gali 
pasakyti: „Susitarkime, kad kuomet aš tau paskambinsiu, tu atsiliepsi”. Jei 
vaikas sutinka, galima pereiti prie didesnio prašymo: „Džiaugiuosi, kad 
galime susitarti ir, manau, kad į namus grįši iki 22 val.”

„Užtrenktų durų“ metodas. Šis metodas, pasiūlytas R.Cialdini (1976), 
yra priešingas „Koja duryse” metodui. Šiuo atveju žmogui pirmiausia 
pateikiamas didelis prašymas – toks, su kuriuo žmogus tikriausiai nesutiks. 
Vėliau prašoma mažesnio dalyko. Remiamasi prielaida, kad po didelio 
prašymo į antrąjį mažesnį bus pažiūrėta nuolaidžiau. Kadangi pagal 
socialines normas priimta, kad abi pusės turėtų daryti nuolaidas, tai didelė 
tikimybė, kad prašomas asmuo su antruoju prašymu sutiks. Nesutikimas 
su prašymu dažnai būna iššūkiu savo vertės lygiui, tad antrasis prašymas 
suteikia progą reabilituotis ir tą lygį atstatyti. „Užtrenktų durų” metodas 
irgi dažniausiai naudojamas prekyboje, tačiau šio metodo panaudojimo 
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apraiškų galime sutikti ir šeimos gyvenime bei mokykloje: Pavyzdžiui, 
pareiškiant „Tu turi nustoti rūkyti”, o vėliau  pereinant prie „Prašau nerūkyti 
namuose”.

Vaidmenų atlikimo metodas. Šio metodo esminis aspektas yra tai, kad 
žmogus, kurio nuostatas norime keisti, sutinka pats kažką daryti, kalbėti 
ar rašyti, pavyzdžiui, rūkantis žmogus pasisako prieš rūkymą. Kodėl jis 
turėtų taip elgtis? Toks elgesys iš anksto įvardinamas kaip vaidmenų 
žaidimas ar oratorinių gebėjimų lavinimas. Bandymas įtikinėti kitus yra 
veiksmingesnis nuostatų keitimo būdas nei pasyvus klausymas. Šiam 
vaidmenų atlikimui taikomas pastiprinimas, t.y. tie, kas atlieka klausytojų 
vaidmenį, pagiria pasisakantį. Atlikdamas priešingą savo nuostatoms 
vaidmenį, žmogus su savimi diskutuoja, pažvelgia į situaciją iš kitos 
pusės, geriau supranta problemą. Pavyzdžiui, sunkiau besimokantį vaiką 
prašoma padėti jaunesniam vaikui mokytis matematikos ar lietuvių kalbos. 
Mokydamas kitą vaiką, vyresnis jaučiasi vertingesnis ir daugiau galintis. 
Būtent vaidmens aktyvi pozicija užtikrina, kad nuostatos kitimas įvyks ir 
išliks ilgesnį laiką. Tačiau jei asmuo šią užduotį atlieka nerimtai, juokais, 
norimo efekto negausime. 

Apžvelgėme gana daug nuostatų keitimo būdų. Tačiau reikia pabrėžti, 
kad nuostatų keitimas ne visada būna sėkmingas. Gana dažnai informacija 
yra suvokiama kaip svetima ir atmetama. Todėl yra taikomas pastiprinimo 
principas, kuomet sukuriami ir pastiprinami pageidaujamo elgesio 
pasireiškimai. Taikant pastiprinimą, pirmiausia sudaromos sąlygos, 
kuriomis gali pasireikšti pageidaujama reakcija, o paskui ji pastiprinama. Štai, 
pavyzdžiui, darželyje, dienos centre ar globos namuose kartą per savaitę 
surengiama maisto ruošimo diena, kurios metu vaikai patys renkasi, 
kokius patiekalus gamins ir iš supirktų produktų, padedant auklėtojams, 
juos gamina. Šiuo atveju yra pastiprinamas vaikų iniciatyvumas, 
smalsumas, atsakomybės jausmas, formuojami socialiniai ir darbiniai 
įgūdžiai. Pastiprinimas gali būti įvairus: pagyrimas, svarbesnio vaidmens 
toje situacijoje suteikimas (pavyzdžiui, pasiūlymas būti darbo vadovu), 
kitų žmonių pritarimas, pinigai. Pastiprina ir teigiamos emocijos, kurias 
vaikas patiria veiklos metu. Jis patenkina smalsumą, pajunta savo vertę ir 
kompetenciją. Taip galime formuoti teigiamą nuostatą į vieną konkrečią 
sritį, kaip minėtame pavyzdyje į maisto gaminimą, o paskui į jai giminingas. 
Taikant pastiprinimo principą, aktyvuojami visi nuostatos komponentai 
(pažintinis, emocijų ir elgesio), todėl nuostatos tampa tvirtesnės, nei tuo 
atveju, kai jas bandome keisti vien kalbėdami ar moralizuodami. 
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Turime paminėti, kad pastiprinimo modelį į keblią padėtį pastato 
kognityvaus disonanso (prieštaravimo) teorija. Pavyzdžiui, teiginius „Man 
patinka ši specialybė” ir „Aš stojau į šią specialybę” sieja suderinamumo 
ryšiai. O teiginiai „Man patinka ši specialybė” ir „Aš nestojau į ją” tarpusavyje 
nedera ir kelia įtampą, todėl yra siekiama atstatyti pusiausvyrą, keičiant 
nuostatą – „Man ši specialybė nebepatinka”. L. Festinger (1959) atliko daug 
eksperimentų ir sukūrė kognityvaus disonanso teoriją, kuri remiasi šiais 
principais:

1. Jeigu išorinės jėgos, verčiančios žmogų elgtis priešingai jo 
nuostatoms, yra didelės, prieštaravimas yra minimalus ir jo sukeliamas 
nuostatos kitimas nedidelis.

2. Jeigu išorinės jėgos, verčiančios žmogų elgtis priešingai jo 
nuostatai, yra mažos, prieštaravimas tarp nuostatos ir tos jėgos yra didelis 
ir jo sukeliamas nuostatos kitimas taip pat didelis.

Taigi, atrodo, kad didesnis atlygis nesukelia norimo elgesio, bet 
atvirkščiai, jį slopina. Tai iliustruoja A. Suslavičiaus (2006) pateiktas pavyzdys 
apie vyresnįjį brolį, kartais primušantį jaunesnįjį. Tėvai nori jį atpratinti nuo 
tokio elgesio ir pagrasina jam arba gerokai papurto. Kuo didesnė bausmė, 
tuo didesnė tikimybė, kad vyresnis brolis nustos tai daryti tol, kol tėvai jį 
matys, bet slapta vis tiek toliau muš jaunesnįjį. Bet, jei vyresniajam bus skirta 
maža bausmė, disonansas bus minimalus, jam kils klausimai, kuo ta veikla 
jam yra įdomi – jis su mažesniais nenori prasidėti. Vienas iš būdų atpratinti 
žmogų nuo netinkamos veiklos yra pasiekti to, kad jis ją nuvertintų. Taip 
sukeliamas vidinis poveikis nuostatai kisti.

Norėdami pakeisti nuostatas mes taikome ir emocines apeliacijas. Apeliuoti 
galima tiek į teigiamas emocijas, tokias kaip sąžinė, pareiga, meilė, 
gailestis, tiek į neigiamas – kaltę, gėdą, baimę ir kt. Tačiau dažnai, taikant tik 
apeliacijas, norimo rezultato nepasieksime, nes apeliacijų taikymą galime 
pavadinti moralizavimu, kurį vaikai girdi visose visuomeninėse, viešosiose 
vietose, tokiose kaip mokykla, parduotuvė, kavinė ir kt. Pasakymai „Kaip 
tau ne gėda taip daryti” arba „Jei taip darysi, sėsi į kalėjimą” būna tiesiog 
„neišgirsti”. 

3.4. Emocijos, jų vaidmuo socialinio ir
profesinio vystymosi situacijose

Emocija – tai stipri, greičiausiai ne sąmoninga, bet automatiška nervų 
sistemos sukeliama dvasinė būsena, savo ruožtu įtakojanti teigiamas arba 
neigiamas fiziologines reakcijas. Emocijos skiriasi nuo jausmų. Jas sudaro 
trys komponentai: 1) fiziologinis sužadinimas;      2) išraiška; 3) sąmoningas 
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išgyvenimas.
Emocinis sužadinimas kartu yra ir fizinis sužadinimas. Į įvairius stimulus 

mes reaguojame kūnu. Tam tikro lygio sužadinimo reikia, kad galėtume 
atlikti užduotis, tačiau per didelis sužadinimas gali veikti paralyžiuojančiai, 
kaip pavyzdžiui, didelė baimė prieš egzaminus gali lemti prastą rezultatą. 
Emocijas paprastai reiškiame žodžiais, veido išraiška, kūno judesiais, 
elgesiu. Sąmoningas emocijų išgyvenimas susieja tai, ką žmogus jaučia su 
jo gebėjimu tai atpažinti ir įvardinti. 

Kaip emocijos ir jų raiška dalyvauja socialiniame ir profesiniame 
gyvenime?

Norint tinkamai išvystyti socialinius, profesinius įgūdžius, reikalinga 
skatinanti aplinka. Tokioje aplinkoje yra labai įvairūs stimulai, neapibrėžtos 
problemos, reikalaujančios įvairesnių sprendimo būdų. Joje vaikai turi 
naudoti pažintinius sugebėjimus, juos tobulinti. Skatinanti aplinka kelia 
daug pozityvių emocijų, kurios pastiprina savigarbos jausmą. Skurdžioje 
aplinkoje yra mažai stimulų, joje keliama mažai reikalavimų, nesuteikiamas 
atpildas už pastangas ir pasiekimus, todėl pasiekiama mažiau arba 
intelektiniai sugebėjimai pradeda silpti. Skurdi aplinka kelia daugiau 
neigiamų jausmų, tokių kaip nepasitenkinimas, nusivylimas, apatija, gėda, 
pyktis ir t.t.

Profesijos pasirinkimas turi lemiamą svarbą mūsų gyvenime. Kyla 
klausimas – kodėl? Darbo prasmės suvokimas priklauso ir nuo žmogaus 
ypatybių, ir nuo paties darbo pobūdžio. Darbas tenkina tokias reikmes ar 
poreikius:

1) materialines reikmes, finansinį saugumą;
2) savigarbos poreikį;
3) kitų žmonių pagarbą, visuomeninę padėtį;
4) vietą suaugusiųjų pasaulyje;
5) sąlygoja asmeninę raidą, gyvenimo kokybę (pasitenkinimas, 

malonumas, autonomija, prasmė)
6) užtikrina socialinius kontaktus, aktyvumą.

Didžiausias vaidmuo renkantis profesiją tenka išsilavinimui – kuo 
aukštesnis išsilavinimas, tuo lengviau gauti darbą ir didesnes pajamas. O 
kas lemia darbo, profesijos pasirinkimą? Svarbiausi pasirinkimą lemiantys 
veiksniai:

1. Žinios apie galimybes, informacija. Profesinė raida yra visą 
gyvenimą trunkantis procesas. Dauguma žmonių bent kartą gyvenime 
keičia profesiją. Žmogaus polinkį vienai ar kitai veiklai lemia daug faktorių 
bei jų tarpusavio sąveika. Dažnai profesijos pasirenkamos arba atmetamos 
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vadovaujantis visuomenėje vyraujančiomis nuostatomis arba stereotipais, 
netikslia, nepilna informacija. Ar žinote ką veikia litografas? Neonatologas? 
Žinių lygis riboja galimybes išsirinkti būsimą profesiją. 

2. Rinkos sąlygos. Tai galimybė rasti darbą. Šiuo metu daugėja 
profesijų, susijusių su paslaugomis ir naujausiomis technologijomis, ir 
mažėja darbo vietų gamyboje, žemės ūkyje.

3. Šeimos tradicijos, nuostatos, lūkesčiai. Šeima yra pagrindinis 
socializacijos veiksnys, nes joje susipažįstama su vaidmenų modeliais, 
kaupiama patirtis, diegiama tam tikra vertybių sistema, teikiama parama 
ir paskatinimas, išryškinamos šeimos tradicijos, lūkesčiai, reikalavimai ir 
pan. Vaikai gana dažnai linkę išpildyti sąmoningus ar nesąmoningus tėvų 
lūkesčius.

4. Artimumo veiksniai. Geografinė vieta gali būti lemiamas veiksnys, 
renkantis profesiją, arba sprendimą gali lemti buvimas tinkamoje vietoje 
tinkamu laiku. Gana nemažai vaikų renkasi mokytis specialybę, kurios 
mokoma tame pačiame mieste.

5. Socialinė padėtis. Profesiją gali lemti visuomeninė ekonominė 
padėtis. Žemesniam visuomeniniam sluoksniui priklausantys asmenys 
dažniau renkasi darbą, kuriame yra mažesnės karjeros galimybės, 
aukštesniam visuomenės sluoksniui priklausantys renkasi karjerą, t.y. 
galimybę keisti darbo ir visuomeninę poziciją.

6. Asmenybė. Pasirinkta profesija gali atspindėti skirtingus asmenybės 
aspektus. Holandas (1973, 1985, 1996) sukūrė teoriją, pagal kurią žmogus 
stengiasi pasirinkti darbą, atitinkantį jo asmenines savybes: „Žmonės 
ieško aplinkos, kurioje atsiskleistų jų įgūdžiai ir gebėjimai, kuri atitiktų jų 
nuostatas ir vertybes, leistų atlikti priimtinus vaidmenis ir užduotis.”

Nustatyta, kad profesijos pasirinkimą ir asmenybės orientaciją lemia 
intuicija ir lytis. Pavyzdžiui, moterys dažniau turi meninių sugebėjimų arba 
polinkių tokiam darbui, kuriame ryškus socialinis ar tradicijas atspindintis 
turinys. Profesijos ir asmenybės atitikimas lemia didesnį pasitenkinimą 
darbu, profesinį pastovumą ir geresnį darbo atlikimo lygį. Profesijos 
pasirinkimas glaudžiai siejasi su tapatumu: žmonės, aiškiau suvokiantys 
savo tapatumą, geriau supranta savo įgūdžius, pomėgius, įsitikinimus, 
vertybes ir dažniau randa darbą, atitinkantį jų asmenybę. Ir priešingai, 
savo tapatumo neįsisąmoninę žmonės dažniau pasirenka jiems netinkamą 
veiklą, būna nepatenkinti savo darbu, prasčiau atlieka užduotis, dažniau 
keičia darbo vietą.

7. Profesinis saviveiksmingumas. Profesijos pasirinkimą lemia ir 
įsitikinimas savo gebėjimu pasirinkti, pasiruošti ir vystytis tam tikroje 
profesijoje. Saviveiksmingumas gali būti aukštas ir žemas. Aukštą 
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saviveiksmingumą turintys asmenys numato daugiau galimybių nei 
turintys žemą. Lietuvoje jaunuoliai, baigę vidurinę mokyklą, gana dažnai 
nėra įsitikinę, kad renkasi sau tinkamą profesiją. Lyčių ypatumai lemia, 
kad moterų saviveiksmingumas aukštesnis tradicinėse „moteriškose” 
profesijose, vyrų – vyriškose profesijose.

3.5. Ar teisingas profesinis pasirinkimas?

Pastebėta, kad jauni žmonės per mažai dėmesio skiria karjeros, 
profesinio vystymosi klausimams nagrinėti, todėl jiems sunku apsispręsti 
arba teisingai pasirinkti profesiją. Kuo geriau žmogus pažįsta save ir išmano 
darbo rinką, tuo teisingiau jis gali pasirinkti. Tad jam šalia reikalingas 
suaugęs žmogus, kuris turi daugiau patirties ir gali atlikti draugo, tėvo/
mamos, patarėjo, globėjo ir sektino pavyzdžio funkcijas. Viena iš svarbiausių 
tokio asmens funkcijų – palaikyti jaunuolio svajonę ir padėti ją pasiekti. 
Jis yra vertingas ramstis jaunam žmogui, siekiant profesinių tikslų. Vyrų ir 
moterų profesinė raida skiriasi. Darbas – esminis suaugusio vyro tapatybės 
bruožas, visuomeninio gyvenimo pagrindas. Moteris turi suderinti šeimos 
ir profesinius tikslus, kurie dažnai atrodo nesuderinami ir todėl profesiniai 
siekiai susiję su mažesne motyvacija. Teisingame vaikų globos namų 
auklėtinių profesijos pasirinkime didelį vaidmenį atlieka greta esantys 
žmonės: auklėtojai, mokytojai, socialiniai darbuotojai. Jų vaidmenis ir 
funkcijas jau aptarėme ankstesniame skyriuje.

Orientyru, motyvuojant vaikus rinktis jiems tinkančias profesijas, gali 
tapti Hollando (1973, 1985, 1996) pateiktos asmenybinės orientacijos ir jų 
ryšys su profesijomis:

•  Realistinė: pirmenybę teikia veiklai, kuri yra konkreti ir apčiuopiama, 
vertina materialų atlygį už pasiekimus, vengia kontaktų su žmonėmis, turi 
techninių, sportinių įgūdžių. Profesijos: stalius, sunkvežimio vairuotojas, 
virėjas ir pan.

•  Tyrinėtojas: pirmenybę teikia stebėjimui, simboliškumui, fizinių, 
kultūrinių reiškinių tyrinėjimui, turi gabumų mokslui, matematikai, 
vertina mokslą, žinias. Vengia vaidmenų, kuriuose reikia įtikinėti ar turėti 
prekiautojo savybių. Profesijos: psichologas, mikrobiologas ir kt.

•  Meninė: pirmenybę teikia neapibrėžtai, laisvai, nesisteminei 
veiklai, turi meninės kalbos, dailės, muzikos, aktorinių sugebėjimų. Vengia 
rutinos ir prisitaikymo, vertina kūrybinę raišką. Profesijos: aktorius, meno 
tyrinėtojas, dailininkas ir kt.

•  Socialinė: pirmenybę teikia veiklai, susijusiai su pagalba kitiems, 
mokymu, ugdymu, gydymu ir pan. Sugeba bendrauti, tačiau stokoja fizinio 
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arba techninio darbo įgūdžių. Vertina socialinę bei visuomeninę veiklą. 
Vengia mechaniško ir techninio darbo. Profesijos: mokytojas, socialinis 
darbuotojas, dvasininkas ir kt.

•  Vadovo: pirmenybę teikia vadovavimui, įtikinėjimui, valdymui. 
Turi vadovavimo, bendravimo ir įtikinėjimo gabumų, stokoja gabumų 
moksliniam darbui. Vertina materialią ir socialinę padėtį. Vengia mokslinių 
ir intelektualių temų. Profesijos: vadyba, prekyba ir kt.

•  Tradicinė: mėgsta veiklą, apimančią tvarką, standartų nustatymą ir 
palaikymą. Pasižymi kanceliarinais, skaičiavimo įgūdžiais, stokoja meninių 
gebėjimų. Vertina ekonominius, komercinius pasiekimus, valdžią. Vengia 
neapibrėžtos, nestruktūruotos veiklos. Profesijos: buhalteris, redaktorius.

Norint taikyti šias asmenybines orientacijas praktikoje, pirmiausia 
svarbu gerai pažinti vaikus, jų gebėjimus, norus ir motyvaciją.

4. Tapatinimosi ir tapatumo vaidmuo
globos namų auklėtinių socializacijos procese

Asmens tapatumas (identitetas) – tai subjektyvi savęs, kaip individo, 
derinančio įvairius socialinius vaidmenis, samprata (http://lt.wikipedia.
org). Ši sąvoka išreiškia asmens gebėjimą apibūdinti save, atsakant į 
klausimą „Kas aš esu?“ ir gautus atsakymus derinti tarpusavyje. 

Šeimoje gyvenantis vaikas tapatinasi su savo tėvų (globėjų) vertybėmis, 
elgesio būdu. Tapatumas pradeda formuotis nuo pat gimimo, bet didžiausią 
reikšmę įgyja paauglystėje, paauglystės krizės metu. Paauglystė – kritinis 
laikotarpis individo gyvenime, kai vyksta kritinės struktūrinės permainos 
kognityvinėje, moralės, taip pat ir psichosocialinėje sferoje. Kuo silpniau 
išvystytas tapatumas, tuo individas sunkiau suvokia savo skirtumus nuo 
kitų, ir tuo labiau jis priklauso nuo išorinių savęs vertinimo veiksnių. 

Kalbant apie tapatumą patyrimo prasme, galima teigti, kad individas 
palaipsniui suvokia save ir savo padėtį visuomenėje, pavyzdžiui, kad jis 
yra savo tėvų vaikas, kad priklauso kokiai nors socialinei, religinei grupei, 
kad turi tam tikrų poreikių, įgūdžių. Tapatumas patiriamas kaip asmenybės 
šerdis ar centras, nes suteikia gyvenimui reikšmės ir prasmės. 

Pagal įgytą tapatumą gali būti išskiriamos kelios žmogaus būsenos:
1. Difuzijos būsena. Individai gali jaustis išgyvenantys krizę, bet gali taip 

ir nesijausti. Jie neapmąsto savo asmeninių tikslų bei vertybių, nedaro 
jokių tvirtų sprendimų, kad įgyvendintų savo pasirinkimus, negalvoja, kas 
aš esu, ko siekiu, nesuvokia savo vaidmenų arba jie yra itin kintantys. Jų 
vertybės taip pat kinta, priklausomai nuo aplinkos.

2. Išankstinio sprendimo būsena. Individai įgyvendina tam tikrus tikslus 
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ar priima vertybes neapmąstydami jų asmeniškai, o perimdami iš tėvų ar 
kitų autoritetingų asmenų. Individas siekia būti toks, kokį jį nori matyti 
aplinkiniai. 

3. Moratoriumas. Šią būseną išgyvenantys individai tyrinėja alternatyvas, 
bandydami rinktis kurią nors iš jų. Tai kritinis periodas, kai gyvenimas 
pateikia daug prieštaringų klausimų, tačiau dar nereikalaujama rezultato.

4. Pasiekto tapatumo būsena. Ši būsena būdinga individams, 
patyrusiems kritinį periodą ir po tam tikrų apmąstymų bei tyrinėjimų tvirtai 
apsisprendusiems. Jie turi savo pasaulėžiūrą ir yra mažiau priklausomi nuo 
tėvų (globėjų) nuostatų. Aukštesnė būsena skiriasi nuo žemesnės tuo, 
kad ją išgyvenantis individas daugiau ieško, tyrinėja alternatyvas, priima 
sprendimus ir juos įgyvendina tikrovėje.

Kurią iš šių paminėtų tapatumo būsenų žmogus yra pasiekęs, vertinama 
pagal tai, koks jo asmeninis požiūris profesijos, politikos, religijos, gyvenimo 
stiliaus srityse, kiek stabilūs vaidmenys jo gyvenime, draugystės, partnerių 
paieška. 

Asmenybės pasiektas tapatumas yra susijęs su asmenybės vidinės 
kontrolės lokusu. 

Patiriančių brandesnes tapatumo būsenas individų socialinės interakcijos 
įgūdžiai labiau išvystyti, nei patiriančių mažiau brandžias būsenas.

Kalbant apie globos namų auklėtinius vėl iškyla klausimas, kiek paauglys 
globos namuose gali eksperimentuoti su savo tapatumu, kokias vertybes 
ir kieno gyvenimo būdą jis perima? Kas, ypač berniukams, tampa tuo 
asmeniu, su kuriuo jie gali tapatintis, perimti vaidmenų suvokimą, elgesio 
modelius. 

Globos namų auklėtiniai, netekę šeimos, dažnai išgyvena socialinio 
statuso bei psichologinės būsenos pokyčius. Net ir nepažinoję savo tėvų, 
jie fantazuoja apie juos, svajoja. Todėl, kaip jau buvo minėta, vaikui labai 
svarbu žinoti savo biologinę šeimą, jos istoriją, turėti galimybių išgyventi 
jausmus, susijusius su savo tėvais, nes tai padeda jausti savo tapatumą. 

Tenka pastebėti, kad kai kurie globos namų auklėtiniai neapmąsto 
savo gyvenimo tikslų, tiesiogiai tapatinasi su savo tėvais. Pavyzdžiui, 14 
metų vaikinas nelanko mokyklos, neturi artimų santykių globos namuose, 
nuolatos bėga į girtaujančios mamos namus. Jis teigia: „Mokytis man 
neįdomu, o ir kam reikia? Galima pragyventi iš pašalpų, kurias duoda valstybė. 
Labiausiai dienomis mėgstu žiūrėti televizorių, jei pritrūks pinigų – galima 
nueiti pas ūkininką užsidirbti“.

Kiti, nors smerkia ir priešinasi tėvų būdui, labai sunkiai įgyja kitokį 
tapatumą. Pavyzdžiui, 17 metų jaunuolis, priklausomas nuo alkoholio ir 
patekęs į nusikalstamą veiklą, teigia: „Jau tikrai turiu susitvarkyti, nenoriu 
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gyventi taip, kaip mano tėvai, brolis, kuris būdamas neblaivus pateko į avariją 
ir šiuo metu yra neįgalus. Noriu mokytis, įgyti specialybę, užsidirbti pinigų.“ 
Tačiau iš globos namų darbuotojų žinoma, kad vaikas toliau pažeidinėja 
taisykles, bando ištrūkti ir gauti alkoholio, vengia dalyvauti darbinėje 
veikloje. 

Konsultuojant globos namų auklėtinių, jau sukūrusių šeimas, vaikus 
tenka pastebėti, kad jiems sunku atlikti tiek tėvų, tiek vyrų/žmonų 
vaidmenis, trūksta tėvystės įgūdžių.

Praktinė užduotis. „Konkretus vaikas”

Ši užduotis gali būti naudinga globos namų darbuotojams, siekiant 
įsigilinti bei labiau suprasti konkretaus vaiko neigiamų savybių ir 
nepageidautino elgesio priežastis, ieškant galimų pagalbos jam būdų, 
padedant vaikui atrasti tapatumo ir priklausymo jausmus bei keičiant 
jo elgesį teigiama linkme. Šią užduotį galima naudoti ir darbuotojų 
komandoje, aptariant sudėtingus atvejus. 

Užduotis. Prisiminkite konkretų vaiką, kuris dėl sudėtingo elgesio kelia 
daug problemų, ir pabandykite užpildyti žemiau pateiktą lentelę:

• pirmoje lentelės skiltyje įrašykite konkrečias vaiko savybes ar 
veiksmus, kurie yra netinkami (pvz., įžūlus, agresyvus, vagia, meluoja  ir 
pan.);

• antroje lentelės skiltyje prie kiekvienos įvardintos savybės ir 
veiksmo pažymėkite, kokiose situacijose paprastai pasireiškia toks vaiko 
būdas ar elgesys (pvz., meluoja, kai nori išsaugoti teigiamą savo įvaizdį; yra 
agresyvus, kai jį kas nors puola)? 

• trečioje skiltyje nurodykite, kokiomis aplinkybėmis vaikas toks 
nebūna ir taip nesielgia (pvz., nemeluoja, kai bendrauja su žmonėmis, kuriais 
pasitiki).

Pavyzdys. 

Tomas, 10 m.
Savybės ir veiksmai, kurie 
yra netoleruotini

Aplinkybės,
kuriomis pasireiškia 
netoleruotinos savybės ar 
veiksmai

Aplinkybės,
kuriomis nepasireiškia netoleruoti-
nos savybės ar veiksmai

– meluoja – kai nori išsaugoti teigiamą 
savo įvaizdį

– kai bendrauja su žmonėmis, kuriais 
pasitiki

– agresyvus kai kas nors puola ...
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Atkreipkite dėmesį, kad minėtos savybės bei aptarti elgesio modeliai 
yra būdingi visiems – tiek vaikams, tiek suaugusiems. Aptarkite su grupe 
priežastis, dėl kurių vaiko neigiamos savybės bei elgesys tapo tokie 
ryškūs.

Klausimai dalyviams:
•  Kaip būtų galima padėti šiam vaikui? 
•  Kas galėtų tai padaryti?
•  Kokios sąlygos būtinos formuojant šio vaiko savosios vertės 

pajautimą:
 – kas galėtų padėti sustiprinti šio vaiko priklausymo jausmą?
 – kas galėtų padėti  šiam vaikui jaustis nepakartojamu?
 –  kas galėtų padėti šiam vaikui daugiau pasitikėti savo jėgomis?
 – kas galėtų tapti šiam vaikui „geru pavyzdžiu”?
  
Profesinis tapatumas. Profesinis identiškumas yra sudėtinė asmens 

tapatumo dalis, todėl svarbu, kad asmuo surastų savo profesinį pašaukimą, 
tai yra atsakytų sau, kuo jis nori būti, ką nori veikti. Pirmieji profesinio 
tapatumo žingsniai prasideda paauglystėje, kai jaunuolis renkasi mokymosi 
profilį, orientuodamasis į būsimą profesiją. Profesinė identifikacija atsiranda 
jau tuomet, kai jaunuolis sprendžia, ar pasirinkti profesinį mokymąsi, ar 
likti vidurinėje mokykloje.

Buvo domėtasi (J. Kovalenkovienė, 2005) vaikų, gyvenančių globos 
namuose, profesinio apsisprendimo ypatumais. Mokslininkai pastebi, kad 
vaikai iš globos namų pasižymi nepasitikėjimu savimi, savarankiškumo 
stoka ir yra linkę pasiduoti kitų įtakai. Remiantis mokslininkų stebėjimais, 
galima teigti, kad profesiniam pasirinkimui ir identiteto formavimuisi 
trukdo neigiamas savęs vertinimas. Neigiamas savęs vertinimas, globos 
namų gyvenimo sąlygos trukdo plėtoti vaiko socialinei adaptacijai 
reikalingus savarankiškumo gebėjimus. Vaikas tampa labai priklausomas 
nuo jį supančių žmonių. 

A.N. Pryhožan ir N.N. Tolstyh (1990) tyrimai parodė, kad vaikai, 
augantys šeimose, atsidūrė keblioje situacijoje, dažniausiai patys 
ieško sprendimo būdų, ir tik maža dalis vaikų kreipiasi pagalbos 
į suaugusiuosius ir bendraamžius. Tačiau vaikai, augantys globos 
namuose, dažniau kreipiasi pagalbos, užuot bandę savarankiškai spręsti. 
Tam, kad stinga savarankiškumo įgūdžių, įtakos turi globos namų sąlygos, 
kur vaikai auklėjami ir ugdomi pagal tam tikras programas – jie įsprausti į 
rėmus, kur kiti pasako, kada ir ką daryti, pasirūpina jais. Todėl išėję iš šios 
aplinkos jaunuoliai jaučiasi nesaugūs. Šiandieninė darbo rinka nuolat kinta 
keldama vis naujus reikalavimus jos dalyviams, todėl norint joje įsitvirtinti 
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reikia lankstumo, drąsos priimti iššūkius.
Globos namuose atliktų tyrimų, vertinant profesinį pasirinkimą, 

rezultatai leidžia daryti šias išvadas:
•  Nėra asmens atsakingo už vaikų profesinį informavimą. Tyrimo 

rezultatai rodo, kad auklėtojos nėra pajėgios organizuoti vaikų poreikius 
atitinkantį informavimą, jos pristinga tiek laiko, tiek tam reikalingų specialių 
žinių.

•  Nėra sistemos (nuoseklumo), t.y. nėra koncepcijos, kuri padėtų 
vaikams pasirengti profesiniam apsisprendimui, organizuojamas profesinis 
informavimas nėra koordinuotas ir nuoseklus, tai labiau pavieniai 
veiksmai.

•  Nėra paslaugų, vaikui palikus globos namus, t.y. profesinis 
informavimas negali būti fragmentinis, ypač kalbant apie vaikus, kurie 
išėję iš globos namų turi mažiau pagalbos šaltinių.

5. Savivertės raida ir veiksniai

Savosios vertės pajautimas yra dalis to, kaip įsivaizduojame save. Tai 
susideda iš mūsų pažiūrų, įsitikinimų apie save ir mūsų jausmų sau. Nuo 
mūsų savivertės labai priklauso:

•  kaip mes elgiamės, 
•  kaip mokomės, 
•  kaip dirbame,
•  koks mūsų santykis su kitais, 
•  kaip mes tenkiname savo poreikius,
•  kaip sprendžiame problemas,
•  kaip linksminamės.
Norėdami padėti tėvų globos netekusiam vaikui, turime tinkamai 

vertinti savosios vertės pajautimo svarbą ir suvokti, kaip jis formuojasi.
Asmeninis vaiko įvaizdis formuojasi ryšių su kitais asmenimis dėka per 

ilgesnį laiko tarpsnį. Nuo pat pirmųjų gyvenimo akimirkų vaikas pradeda 
rinkti informaciją apie save. Vaikas savo vertę pradeda suvokti pagal tai, 
kaip jo atžvilgiu yra nusiteikę juo besirūpinantys asmenys. Tėvai, globėjai 
ar auklėtojai yra pirmieji vaiko savigarbos veidrodžiai. Kai jie reaguoja 
į vaiką juo domėdamiesi, priglausdami, šypsodamiesi, kalbindami, 
maitindami, rengdami, užtikrindami saugumą, vaikas pradeda tikėti, kad 
yra svarbus, vertinamas. Jei pagrindiniai vaiko poreikiai netenkinami, jei 
juo nesirūpinama ar jis skriaudžiamas, jei su vaiku elgiamasi abejingai arba  
jis ignoruojamas – vaikas save laikys nieko vertu ir nemylimu.

Asmeninį vaiko įvaizdį formuoja konkretūs vaiką supančių  žmonių 
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veiksmai, žodžiai. Vaikas gali girdėti: „Myliu tave“, „Tu man patinki“, „Galiu 
tavimi pasitikėti“ arba „Esi verksnys“, „Tu nevykėlis“, „Kodėl negali būti toks, 
kaip...“. Pranešimai, kuriuos vaikas girdi, gali būti teigiami arba neigiami, 
susiję arba nesusiję su jo elgesiu. Išsakomais žodžiais vaikas gali būti 
giriamas, skatinamas arba kritikuojamas. Visa tai girdėdamas vaikas 
pradeda save vertinti taip, kaip jį įvertino kiti, ir prieina prie išvados, kad 
jis yra mylimas ir vertingas, arba, atvirkščiai, ima galvoti, kad jis nevertas 
meilės ir dėmesio.

Vaiko įsivaizdavimas apie save apima ir pasitikėjimą savo sugebėjimais, 
atsakomybės jausmą. Augdami vaikai įgyja naujų gebėjimų įvairiose 
srityse. Suaugusieji privalo sudaryti vaikams sąlygas tų gebėjimų įgyti 
bei juos vystyti. Kartu vaikai privalo būti už ką nors atsakingi. Įgydami 
pasitikėjimo savo jėgomis, gebėjimais, vaikai supranta, kad gali valdyti 
tam tikrus įvykius. Matydami, kad jų elgesys turi įtakos įvykių pasekmėms, 
jie tampa atsakingi už dalykus, nutinkančius jų gyvenime. 

Kai suaugusieji tiki vaiko sugebėjimais, tai skatina vaiką stengtis 
dar labiau. Tačiau jei vaikas jaučia, kad kiti jį nuolat tikrina, nepasitiki jo 
gebėjimais, jis praranda norą prisiimti atsakomybę, siekti kažko naujo.

Vaiko elgesys yra raktas į jo savosios vertės pajautimą. Kai vaikas pasitiki 
savimi ir myli save, jis būna draugiškas, ramus, atviras ir pasitikintis savo 
jėgomis. Jis nejaučia poreikio blogai elgtis, kelti problemų, nervinti kitus 
ar ką nors gadinti. Tokie vaikai rečiau pasiduoda bendraamžių įtakai ir 
dažnai priima geriausius sprendimus. Vaikai, turintys menką savosios 
vertės pajautimą, gali jaustis izoliuoti, nemylimi, bejėgiai. Jie mano, kad yra 
pernelyg silpni, jog pasiektų tai, ko nori. Dažnai tokie vaikai užsisklendžia 
savyje ir būna pasyvūs. Jie vengia naujų situacijų, menkina savo talentus, 
dėl nesėkmių kaltina kitus. Tokie vaikai lengvai pasiduoda kitų įtakai, greitai 
nusivilia, visuomet pasiruošę gintis. Jie provokuoja situacijas, iš kurių kyla 
atstūmimas ir kitos neigiamos pasekmės.

Egzistuoja nemažai priežasčių, kodėl globojami vaikai turi menką 
savosios vertės pajautimą:

1. Savosios vertės pajautimą tiesiogiai menkina fizinė prievarta, 
seksualinis išnaudojimas, apleistumas ir emocinis žeminimas.

2. Globojami vaikai jaučiasi bejėgiai, negalintys įtakoti jų gyvenime 
vykstančių įvykių. 

3. Vaikai jaučia skausmą dėl atsiskyrimo nuo biologinės šeimos. Savo 
tėvų palikti vaikai jaučia, kad tėvai jų nevertina, patys jaučiasi nieko verti.

4. Globojami vaikai dažnai jaučiasi patys kalti dėl esamos situacijos. 
Savo tėvų apleisti, neprižiūrėti, įskaudinti vaikai dažnai mano, kad jie patys 
to nusipelnė.
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5. Didelė dalis globojamų vaikų mano, kad visi suaugusieji yra nepatikimi,  
atstumiantys, išduodantys. Šie vaikai susikuria tokį savo pasaulio vaizdą, 
kuriame jie patys yra neverti meilės, o suaugusieji – skausmą ir nusivylimą 
keliantys asmenys.

6. Saugaus prieraišumo nepatyrusiems vaikams būdingas padidėjęs 
jautrumas  nesėkmėms, jie jaučiasi nepasirengę įveikti sunkumus, turi 
polinkį kritikuoti save.

7. Daugeliu atvejų vaikams trūksta informacijos apie jų praeitį. Jie 
nežino, kodėl privalėjo ar turėjo išsiskirti su šeima, arba kaip ilgai jie bus 
atskirti nuo jos. Jie gali nesuprasti, kas turėtų pasikeisti, kad jie galėtų 
grįžti namo. Kai vaikams trūksta informacijos, jiems sunku jaustis vertais 
dėmesio, kompetentingais bei tinkamai elgtis.

8. Šeimos ir artimiausios aplinkos praradimas, artimų ryšių neturėjimas 
sutrikdo savęs ir savo gyvenimo suvokimą, sveiko identiteto formavimąsi.

9. Pakankamo dėmesio bei tinkamų sąlygų vaiko intelektinei raidai 
nebuvimas sąlygoja rimtą atsilikimą vaikų mokymesi.

10. Fizinė prievarta, apleistumas ir išsiskyrimas su šeima veikia vaiko 
vystymąsi. Vaikas gali nepatirti pasitenkinimo, kylančio dėl to, kad 
susidorojo su fiziniu, emociniu, visuomeniniu ar intelektiniu uždaviniu. 

11. Dažni perkėlimai iš vienos šeimos į kitą arba iš vienų vaikų globos 
namų į kitus didina vaiko pasimetimą ir netikrumą.

5.1. Globos namų darbuotojų vaidmenys,
ugdant vaiko savivertę

Globojami vaikai turi daugybę priežasčių jaustis menki, neverti dėmesio, 
blogesni už kitus, nesugebantys atlikti daugybės dalykų. Suaugusieji turi 
padėti vaikams vystyti teigiamą savosios vertės pajautimą ir suvokimą, kas 
jie yra, ir tai yra vienas iš svarbiausių globos uždavinių.

Formuojant savosios vertės pajautimą, būtinos 4 sąlygos:
1. Priklausymo jausmas. Priklausymo jausmas reiškia, kad vaikas patiria 

pasitenkinimą iš santykių, kurie jam svarbūs, ir šiuos ryšius patvirtina 
kiti žmonės. Kai turime priklausymo jausmą, identifikuojamės su mums 
svarbiu asmeniu ar žmonių grupe, jaučiamės praeities paveldo dalimi 
kartu su žmonėmis, vietomis, tradicijomis ir papročiais. Siekiant stiprinti 
globojamo vaiko priklausymo jausmą, reikia:

•  Skatinti vaiką palaikyti ryšius su savo biologiniais tėvais, broliais 
ir seserimis, kitais šeimos nariais, draugais ir asmenimis, kurie vaikui yra 
svarbūs.

•  Kuo daugiau sužinoti apie asmenis, prie kurių vaikas anksčiau buvo 
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prisirišęs ir, jei tai įmanoma, padėti išsaugoti šiuos ryšius.
•  Parengti vaiką susitikimui su jo biologinės šeimos nariais.
•  Bendradarbiauti su vaiko biologine šeima, renkant medžiagą 

„Mano knygai apie mane“ (plačiau apie tai žr. 6.4. poskyryje Metodas „Mano 
knyga apie mane“)

•  Kviesti vaiko šeimos narius ir jam svarbius žmones į šventes, kuriose 
vaikas dalyvauja.

•  Kalbėti su vaiku apie jo ryšius su biologine šeima ir draugais.
•  Padėti kurti pozityvų ryšį su kitais vaikais, individualiai arba vaikų 

grupėje kalbėti apie tai, kokie jausmai kyla dėl teigiamo ryšio su jais.
•  Kalbėti grupėje su vaikais, už ką jie vienas kitam jaučia simpatijas. 

Paklausti: „Ką darai, kad jaustumeisi svarbus kitiems?“
•  Skatinti vaiką dalyvauti įvairių būrelių, sporto klubų ar muzikinių 

grupių veikloje.
•  Kartu su vaiku nustatyti jo užduotis ir pareigas.
•  Įvertinti vaiko įnašą į  grupės gyvenimą, namų ūkio reikalus.
•  Kartu kurti ateities planus.
•  Parodyti vaikui, kai esate patenkintas tuo, kaip jis elgiasi su kitais.

2. Suvokimas, kad vaikas  yra nepakartojamas. Tai ypatingas savo 
individualumo suvokimo jausmas. Žmonės, kurie jį turi, vertina ir gerbia 
tuos bruožus, kurie daro juos kitokius. Kita vertus, dėl šių bruožų ir kiti 
juos gerbia, jais žavisi. Vaikas, jaučiantis, kad yra nepakartojamas, vertina 
savo individualumą, jaučia, kad turi savyje kažką ypatinga. Tai didina jo 
pasitikėjimą savo kompetencija, ypač tikėjimą, kad įstengs ką nors nuveikti. 
Siekiant padėti globojamam vaikui jaustis nepakartojamu, reikia:

•  Remti vaiko interesus ir pomėgius.
•  Ieškoti srities, kurioje vaikas galėtų pralenkti kitus. Skatinti vaiką, 

kad eitų šia kryptimi. Vengti lyginti jį su kitais vaikais, neklausinėti, kodėl jis 
negali būti toks, kaip kiti.

•  Skatinti vaiką viršyti asmeninius rekordus,  tobulinti asmeninius 
gebėjimus.

•  Vengti rodyti nusivylimą, jei vaikui kas nors nesiseka.
•  Vertinti vaiką kaip asmenybę su jos poreikiais, stipriosiomis 

pusėmis bei išskirtiniu charakteriu. 
•  Vengti primesti atsakomybę visai grupei, kai tik vienas iš vaikų 

kaltas dėl konkretaus poelgio.
•  Įvertinti vaiką žodžiais (pvz., „Tu man patinki”, „Esi išskirtinis“, „Esi 

svarbus“ ir pan.)
•  Leisti vaikui išreikšti savo individualumą, įrengiant jo kambarį ar 
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kampelį.
•  Kuo dažniau drąsinti, girti vaiką.

3. Pasitikėjimas savo jėgomis. Pasitikėjimo savo jėgomis jausmas kyla 
iš įsitikimo, kad turime tai, ko reikia, kad galėtume daryti įtaką situacijai 
ir tam tikroms aplinkybėms savo gyvenime. Žmonės, kurie pasitiki savo 
jėgomis, jaučiasi didžiąja dalimi valdantys savo gyvenimą. Jie žino, kad 
iššūkį keliančiose situacijose jie gali pasinaudoti ypatingais gebėjimais. Kai 
vaikas pasitiki savo jėgomis, jis supranta, kad turi pasirinkimą, gali priimti 
sprendimus, atsako už šių sprendimų pasekmes ir už savo elgesį. Siekiant 
padėti globojamam vaikui daugiau pasitikėti savo jėgomis, reikia:

•  Skatinti vaiką rizikuoti.
•  Vengti daryti už jį tai, ką gali padaryti pats. Leisti jam pajusti 

pasitenkinimą ir išdidumą, atsirandantį dėl didėjančios nepriklausomybės 
ir savarankiškumo.

•  Klausti vaiko idėjų ir nuomonės.
•  Įtraukti į problemų sprendimą.
•  Skatinti vaiką savarankiškai mąstyti ir klausinėti.
•  Leisti ištaisyti klaidas.
•  Skatinti siekti pasirinkto tikslo.
•  Sukurti sąlygas, kuriose galėtų atsiskleisti vaiko atsakomybės 

jausmas.
•  Girti už laimėjimus.
•  Palaikyti vaiką žodžiais (pvz., „Tu sugebėsi“, „Tau puikiai sekasi“, 

„Bandyk toliau“).
•  Mokyti „padėti sau pačiam“.
•  Klausinėti vaiko apie jo požiūrį į grupės gyvenimą,  pareigų 

pasidalijimą ir t. t.
•  Nuolat plėsti vaiko atsakomybės ribas.

4. Geras pavyzdys. Iš pavyzdžių semiamės gyvenimo modelių, padedančių 
mums apibrėžti vertybes, idealus ir standartus. Geri pavyzdžiai – tai mūsų 
pažįstami arba mums žinomi žmonės, kuriais norime sekti. Geri pavyzdžiai 
padeda mums atskirti gėrį nuo blogio, tiesą nuo melo. Šiomis vertybėmis 
mes vadovaujamės, jos sukuria tvarkos jausmą mūsų gyvenime. Geru 
pavyzdžiu gali būti asmenys, kurie mus moko, kaip pamilti save, kaip 
priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Siekiant 
padėti globojamam vaikui atrasti „gerus pavyzdžius”, reikia:

•  Rodyti pavyzdį, elgiantis pagal savo įsitikinimus ir principus.
•  Supažindinti vaiką su žmonėmis, kuriais žavitės.
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•  Skatinti vaiką bendrauti su jam svarbiais mokytojais, auklėtojais, 
kitais žmonėmis.

•  Pasakoti apie didžiųjų lyderių, istorinių asmenybių gyvenimą. 
Kartu žiūrėti kino filmus apie šias asmenybes, o vėliau aptarti.

•  Kalbėti su vaiku apie jo vertybes.
•  Kalbėti su vaikais grupėje apie jų vertybes, interesus bei 

įsitikinimus.
•  Kalbėti su vaiku apie savo filosofines, moralines bei visuomenines 

pozicijas. Kai vaikas klausia suaugusiojo nuomonės, svarbu atsakyti 
sąžiningai.

Menkas savosios vertės pajautimas dažnai yra susijęs su bejėgiškumo 
jausmu. Vaikai, prieš kuriuos buvo panaudota prievarta, ar kurie tapo 
nepalankių aplinkybių aukomis, retai turi teigiamų jausmų sau, o tai įtakoja 
jų elgesį. Dauguma vaikų, kuriems reikalinga globa, turi mažai galimybių 
kontroliuoti savo gyvenimą. Dėl to taip svarbu, kad išugdytume kiek galima 
didesnį vaiko pasitikėjimą savo jėgomis.

Praktinės užduotys. Krizinių situacijų sprendimas, išsaugant vaiko 
savigarbą

Užduotis „Nepaklusnioji Giedrė“

Tikslas – išbandyti įvairius bendravimo su vaiku sudėtingoje situacijoje 
būdus ir nustatyti šių būdų taikymo rezultatus. Praktikuoti galima ir 
patartina įstaigos specialistų komandoje.

Situacija. Šiandien Giedrė anksti išėjo iš namų, tačiau mokyklos nepasiekė. 
Dieną paskambino mokytoja ir pranešė, jog Giedrės mokykloje nebuvo. Į 
namus Giedrė sugrįžo tik 23 val. vakare. Neaišku, kur ji buvo ir ką veikė. 

Užduotis. Pasiskirstykite vaidmenimis (auklėtoja ir Giedrė) ir suvaidinkite 
situaciją: dalyviui, atliekančiam auklėtojo vaidmenį, reikia pasikalbėti su 
mergaite ir sužinoti, dėl kokių priežasčių ji nenuėjo į mokyklą. Kartu reikia 
atrasti problemos sprendimo būdus bei pasiekti, kad tokios situacijos 
ateityje nesikartotų (mergaitė ne pirmą kartą praleidžia pamokas).

 Užduoties metu dalyviams galima pateikti papildomus klausimus:
- Ką pavyko pasiekti šiame etape?
- Ar jau žinote, kur Giedrė buvo ir ką veikė?
- Ką galvojate apie Giedrę?
- Giedre, kaip dabar jautiesi?
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Užduotį baikite, kai pasieksite tikslą – t.y. rasite abiem priimtiną 
problemos sprendimą. Jei nesiseka atlikti užduotį galima pabandyti:

•  sukeisti vaidmenis.
•  paklausti kitų grupės dalyvių nuomonės.

***

12 tarpusavio bendravimo trukdžių (pagal Th. Gordon „Auklėjimas be 
nesėkmių“).

Užduotis. Remdamiesi pateiktu pavyzdžiu apie Giedrę (žr. užduotį 
„Nepaklusnioji Giedrė“), aptarkite galimus bendravimo trukdžius, kurie dar 
labiau apsunkintų susidariusią situaciją.

1. Paliepimai
Pagalvokite, kokius jausmus kelia panašaus pobūdžio pasakymai: „Nuo 

rytojaus pradėsi lankyti matematikos pamokas. Tai įsakymas“, „Sėdėk ramiai ir 
klausykis manęs, kol neleisiu tau išeiti“, „Baik verkti. Jau nesi maža mergaitė“.

Tokie pasakymai verčia vaiką jausti, kad jo jausmai ir norai nėra svarbūs, 
jis turi prisitaikyti prie suaugusiojo. Vaiko asmuo nėra svarbus. Tai sukelia 
vaiko pyktį, agresyvias nuotaikas: užsispyrimą, suaugusio „išbandymą“, 
norą pasielgti priešingai. Paliepimais suaugusysis tarsi primena vaikui, 
kad nepasitiki juo (pvz., „Giedre, rytoj atnešk man auklėtojo parašą, kad 
žinočiau, jog buvai mokykloje“). Jis pastato save į „viršininko“ poziciją. Tokie 
paliepimai griauna vaiko ir suaugusiojo ryšį, neigiamai atsiliepia vaiko 
savęs vertinimui ir atgaivina slogius praeities prisiminimus.

2. Įspėjimai ir grasinimai
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Giedre, jei dar 

kartą praleisi pamokas, tai šeštadienį nevažiuosi namo“, „Pamėgink dar kartą 
taip pasielgti, pasigailėsi!“

Tokie žodžiai parodo, kad suaugusysis negerbia vaiko poreikių ir 
nekreipia dėmesio į jo norus. Vaikas, išgirdęs tokius žodžius, gali išsigąsti ir 
trumpam pasiduoti suaugusiojo spaudimui, tačiau ilgainiui toks kalbėjimo 
būdas iššaukia priešiškumą. Vaikai gali pradėti prieštarauti, pavyzdžiui, 
atsakydami: „Man nerūpi, kas atsitiks, aš vis tiek padarysiu taip, kaip norėsiu”. 
Grasinimai iš esmės atskleidžia suaugusiojo bejėgiškumą, kai jis nesugeba 
rasti argumentų.

Pagalvokite ir atsakykite, ką jaučia ir galvoja vaikai, išgirdę tokius 
pasakymus:
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„Jei tučtuojau
nesusirinksi savo daiktų,

visus juos išmesiu
į šiukšlių dėžę“.

Vaiko jausmai ir mintys:

„Jei dar kartą
paskambinsi šitam vaikinui,

uždrausiu naudotis telefonu!“

Paauglės jausmai ir mintys:

3. Pamokslavimas ir moralizavimas
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Būdama tavo 

amžiaus, aš gerai mokiausi ir stengiausi būti dora mergina“, „Negali daryti  
dalykų, kurie užtrauktų gėdą tau ir tavim besirūpinantiems žmonėms“.

Taip kalbėdamas suaugusysis demonstruoja savo valdžią. Vaikas, išgirdęs 
tokius žodžius, paprastai ima priešintis ir dar tvirčiau laikosi savo pozicijos. 
Minėti žodžiai parodo, kad suaugusysis nepasitiki vaiko nuomone ir laikosi 
nuostatos, kad jis privalo daryti tai, ką kiti mano esant teisinga. Tokie 
žodžiai tarsi sako, kad vaikas nesugeba suformuluoti savo nuomonės ar 
vadovautis savąja vertybių sistema. Tai vaikui sukelia kaltės jausmą. 

Pagalvokite ir atsakykite, ką jaučia ir galvoja vaikas, kai išgirsta:

„Tu nesi gyvulys,  kad taip
negražiai kalbėtum su mokytojais.

Daug kartų tau aiškinau, kaip
turėtum su jais  bendrauti. Kai buvau

tavo amžiaus, tuomet negalėjome
mokytojams prieštarauti, jau

nekalbant apie galimybę
juos kritikuoti...“

Vaiko jausmai ir mintys:

4. Patarimai ir sprendimų siūlymas
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Jeigu 

geriau suplanuosi dieną ir viską išmoksi, tai tikrai gausi gerą pažymį iš 
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matematikos.“
Tokie žodžiai liudija apie tai, kad suaugęs netiki vaiko galimybėmis 

savarankiškai spręsti problemas. Tam tikrais atvejais vaikas gali tapti 
priklausomas nuo suaugusiojo. Tuomet jis savarankiškai nebemąsto, o 
kilus problemoms, kreipiasi patarimo į „autoritetą”. Patarimų naudojimas 
rodo, kad juos dalijantis asmuo laiko save aukštesniu (pvz., „Aš žinau, kas 
tau yra gerai”). Tai gali stipriai suerzinti paauglius, kurie visokiais būdais 
stengiasi įtvirtinti  savo nepriklausomumą.  Be to, vaikai gali daug laiko 
skirti tam, kad įgyvendintų patarimus, kai tuo metu galėtų kurti ir plėtoti 
savo koncepcijas. 

5. Pamokymai ir „logika pagrįsti argumentai”
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Atsimink, kad iki 

semestro pabaigos liko trys mėnesiai... Žinai, kas bus, jei nepasitaisysi?“
Su problemomis susiduriantys vaikai, išgirdę pamokymus, gali pasijusti 

nepilnavertiški, priklausomi nuo suaugusiųjų ir „neatsakingi už save”. Logika 
ir faktai skatina vaiką užimti gynybinę poziciją, nes taip bendraujant tarsi 
iš anksto norima įteigti, kad vaikas „nieko nesugeba“. Juk nemėgstame kai 
kas nors mus bando įtikinti, kad klystame. Be to, mūsų pamokymai vaikus 
gali tiesiog varginti. Tipiška vaiko reakcija gali būti bandymas atremti 
suaugusiojo puolimą ir netgi diskredituoti jį patį: „Ką tu gali žinoti apie 
jaunimą? Jauni žmonės  kitaip mąsto, nieko nesupranti”. 

6. Smerkimas, peikimas, kritikavimas
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Esi tinginė ir 

nieko nenori daryti. Tesugebi  linksmintis. Nieko gero iš tavęs neišaugs“. 
Vaikai pasijaučia blogi, kvaili nuvertinti. Neigiami vertinimai turi įtakos 

vaiko savivertei. Be to, kritika gali iššaukti kritišką atsakymą suaugusiojo 
adresu: „O tu, ką esi šventas?”. Minėtais pasakymais tarsi skatiname vaikus 
mūsų negerbti. Be to, taip kalbėdami mokome vaikus slėpti savo jausmus ir 
skatiname ieškoti pagalbos kitur. Vaikai ima gintis arba pykti, jaučia poreikį 
saugoti savo tapatybę. Vaikas, išgirdęs, kad yra tinginys, tikriausiai supyks, 
tačiau šie žodžiai nepaskatins jo keisti įpročius. Vaikas, dažnai girdintis 
neigiamus vertinimus, irgi pradės savęs nevertinti. 

Pagalvokite ir atsakykite, kaip gali reaguoti vaikai, išgirdę tokius 
pasakymus:
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„Tu niekad manęs
nesiklausai!“

Vaiko reakcija:

„Kai matau,
kaip tu tvarkai namus,

man bloga darosi!“

Vaiko reakcija:

7. Perdėtas gyrimas, teigiamas vertinimas
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Giedre, esi tokia 

gabi, tikrai sugebėsi susidoroti su matematika...“
Teigiamas vertinimas, kuris nėra adekvatus konkrečiai situacijai arba 

prieštarauja tam, kaip vaikas pats save įsivaizduoja, gali nuskambėti kaip 
sarkazmas ir sukelti pyktį. Kai kas gali pagalvoti, kad bandoma manipuliuoti, 
pavyzdžiui, vaikas gali manyti: „Taip sako, nes nori, kad padaryčiau tai, ko 
jam/jai reikia”. 

Pagalvokite ir atsakykite, kaip gali reaguoti vaikai, išgirdę tokį 
pasakymą:

„Susiimk! Jei susikaupsi,
tai tikrai parašysi šitą namų darbą,

juk nesi blogiausia mokinė...“

Vaiko jausmai ir mintys:

8. Pravardžiavimas 
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Na ką, tinginėle, 

nenori eiti į mokyklą? Nori būti kvailesnė, nei atrodai?“ 
Tokie žodžiai griauna tarp vaiko ir suaugusio užsimezgusį ryšį, mažina 

vaiko savivertę ir primena blogus praeities įvykius.  
Pagalvokite ir atsakykite, kaip gali reaguoti vaikai, išgirdę tokius 

pasakymus:
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„Kaip gražiai atrodai,
primeni parduotuvės vitriną!
Kiekvienas sutiktas praeivis

tikrai tave nužvelgs nuo
galvos iki kojų!“

Vaiko reakcija:

„Elgiesi kaip gyvulys!“

Vaiko reakcija:

9. Interpretacija, diagnozė, analizė
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Elgiesi taip, nes 

nori, kad į tave atkreiptų dėmesį.“
Suaugusysis tokiu būdu nori parodyti, kad jis yra visažinis ir pažįsta 

vaiką „kaip nuluptą“. Tokia mėgėjiška psichoanalizė gali sukelti frustraciją 
ir gali būti priimta kaip grėsmė. Jei vaiko elgesio interpretacija yra teisinga, 
vaikas pasijus demaskuotas. Jei ši interpretacija yra klaidinga, tokie žodžiai 
sukels pyktį.Tokio pobūdžio pasakymai gali priversti vaiką slapukauti, tapti 
uždaru, kad kitą kartą suaugusieji taip lengvai neatspėtų jo minčių.

Pagalvokite ir atsakykite, kaip gali reaguoti vaikai, išgirdę tokį 
pasakymą:

„Esi toks nedrąsus todėl,
kad vaikystėje tavęs neišmokė

elgtis drąsiai.“

Vaiko jausmai ir mintys:

10. Raminimas, užuojauta, paguoda
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Nesijaudink, gal 

iš matematikos gausi kokius penkis. Ne tu viena turi problemų mokykloje...“
Iš vienos pusės, galėtų atrodyti, kad taip sakydami, mes rūpinamės 

vaiku. Bet iš kitos pusės, įtikinėdami vaiką, kad viskas yra gerai, nors yra 
priešingai, parodome, jog visai nesuprantame jo problemų. Suaugusieji 
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dažnai guodžia vaikus todėl, kad patys nežino, kaip tinkamai sureaguoti 
į vaiko neigiamus jausmus. Tokio pobūdžio pasakymais suaugusieji verčia 
vaikus keisti jų požiūrį, jausmus (pvz., „Nesijaudink, viskas bus gerai, rytoj 
tikrai bus geriau“).

Pagalvokite ir atsakykite, kaip gali reaguoti vaikai, išgirdę tokį 
pasakymą:

„Užjaučiu tave, vaikai
iš globos įstaigų dažniausiai

susiduria su problemomis
mokykloje...“

Vaiko jausmai ir mintys:

11. Kamantinėjimas, kryžminė apklausa,  neefektyvūs klausimai
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Kodėl esi tokia 

tinginė? Ar tu visada turėsi vienetus iš matematikos?“, „Nenuėjai į mokyklą 
todėl, kad esi tinginė ar todėl, kad norėjai praleisti laiką su vaikinais?“,  „Na ir 
ką manai, kad visada būsi tokia protinga? O gal tai tu įtikinai draugę pabėgti 
iš pamokų? Turbūt    gėrėte alų? Rūkėte? Įdomu, iš kur gavote pinigų maistui? 
Ir ką dabar pasakysi mokytojai?...“

Tokie klausimai kelia kaltės, grėsmės, pykčio jausmus. Jie yra pernelyg 
šališki. Vaikas jaučiasi lyg būtų tardomas. Jie nereikalauja atsakymų, nes jų 
turinys parodo, kad atsakymai yra mums žinomi. Tokie klausimai keliami 
tam, kad suaugęs sukurtų tokią atmosferą, kurioje būtų viršesnis.

12. Dėmesio nukreipimas, sarkazmas, pašaipa
Pagalvokite, kokie jausmai kyla išgirdus tokius žodžius: „Na ir ką sau 

galvoji, Giedre, jei užsivilksi ryškią palaidinę, tai tapsi protingesnė?“
Vaikas jaučia, kad suaugęs iš tikrųjų nesidomi juo ir negerbia jo jausmų. 

Pašaipa gali neigiamai nuteikti vaiką, kuris yra pasiruošęs rimtam pokalbiui. 
Kandūs juokai gali užgauti vaiko jausmus ir priversti jaustis nereikalingu ir 
nugalėtu.

Pagalvokite ir atsakykite, kaip gali reaguoti vaikai, išgirdę tokį 
pasakymą:
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„Juk tu neprivalai
mokytis! Tau pakanka apžiūrėti

vadovėlio viršelį ir viską mokėsi“!

Vaiko jausmai ir mintys:

***

Užduotyje „Nepaklusnioji Giedrė” pateikta situacija yra konfliktinė.  
Kaip tokiu atveju elgtis? Kaip pasiekti, kad vaikas atskleistų savo elgesio 
priežastis? Kokios sąlygos nulemia mūsų pokalbio sėkmę? Paprastai, 
atsidūrę panašiose situacijose, esame linkę reikalauti paklusnumo, 
demonstruojame savo valdžią, norime vaikui parodyti, kas yra stipresnis. 
Vietoje to, galima naudoti toliau nurodytus 6 žingsnius ir pasiekti 
pageidaujamą rezultatą. Remiantis šiais žingsniais, galime sužinoti vaiko 
elgesio priežastis ir rasti vaikui priimtiną sprendimą jo nepažemindami, o 
tapdami jo draugu.

Gero pokalbio žingsniai:
1 žingsnis: Kalbėk apie vaiko jausmus ir poreikius.
2 žingsnis: Kalbėk apie savo jausmus ir poreikius.
Atskleidus vaiko elgesio priežastis, būtina pereiti prie kitų žingsnių.
3 žingsnis: Kartu pagalvokite, kokie galėtų būti abipusiai naudingi 

problemos sprendimo būdai.
4 žingsnis: Kartu įvertinkite visus pasiūlymus.
5 žingsnis: Nuspręskite, kuris pasiūlymas yra tinkamiausias.
6 žingsnis: Bendromis pastangomis įgyvendinkite pasirinktą variantą. 
Suaugusiojo autoritetas, ryšys su vaiku ir „gero pokalbio” taisyklių 

laikymasis yra sąlygos, kurios leidžia pereiti nuo vieno žingsnio prie kito. Tik 
tai užtikrina, kad vėliau, kai patvirtinsite vaiko jausmus ir papasakosite apie 
savuosius, vaikas atskleis Jums tikrąsias problemas, kurios jį kamuoja.  

6. Socialinių įgūdžių ugdymo metodai

Socialiniai įgūdžiai – tai asmens savybių kompleksas, leidžiantis 
lengvai bendrauti su kitais žmonėmis, socialinio (verbalinio ir nežodinio) 
bendravimo patirtis. Socialiniai įgūdžiai įgyjami socializacijos proceso 
metu. Pateikiame keletą socialinių įgūdžių pavyzdžių:

•  pagarba kitam, priešingam požiūriui;
•  pasitikėjimas savo jėgomis;
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•  nuomonių įvairovės pripažinimas;
•  gebėjimas veikti atsakingai;
•  gebėjimas priimti moralius sprendimus;
•  gebėjimas pasirūpinti savimi ir savo interesais;
•  gebėjimas bendradarbiauti;
•  gebėjimas spręsti konfliktus.

Socialiniams įgūdžiams ugdyti taikomi aktyvaus mokymo metodai. G. 
Laukaitytės ir J. Daukšytės atlikti tyrimai (2006) parodė, kad populiariausi 
tarp Lietuvos pedagogų aktyvaus mokymo metodai, kurie skirti tiek įvairių 
dalykų (istorijos, lietuvių k. ir kt.), tiek socialinių įgūdžių mokymui, yra šie:

1. Minčių lietus.
2. Grupinė diskusija.
3. Vaidmenų atlikimas.
4. Nežodinė komunikacija.
5. Ekspertų grupė.

Minčių lietus. Labai populiarus metodas, kai raginama vardyti kuo 
daugiau galimų atsakymų į pateiktą klausimą ar pareikšti kuo daugiau 
minčių pasiūlyta tema. Svarbu kilusias mintis surašyti lentoje ar dideliame 
popieriaus lape. 

Diskusijų metodai. Siekiant įtraukti dalyvius į diskusijas, pagal J. T. Dillon 
(1988), svarbūs keturi aspektai:

1 .  T e i g i m a s. Tai būdas parodyti pačių diskusijos dalyvių reakciją, 
supratimą ar poreikį išsiaiškinti tai, kas ką tik buvo pasakyta.Galima 
pasakyti: „Jei aš teisingai supratau, tavo manymu, bedarbystė – tai...“ arba 
„Tavo supratimu nėra nieko smerktino, jei viešose vietose jauni žmonės 
keikiasi, o štai Vytas sakė, kad jam nemalonu, kai draugas su juo kalbasi ir 
vartoja daug keiksmažodžių...“

2 .  K l a u s i m a i. Dalyviai kur kas entuziastingiau aptars savo pačių 
iškeltus klausimus, nei pateiktus lektoriaus. Štai kaip būtų galima juos 
paskatinti: „Su kuo norėtumėte sutikti, o su kuo nesutinkate?“, „Kas dar liko 
neaptarta?“

3 .  Ž e n k l a i. Vadovo komentarai kartais būna pernelyg sureikšminami, 
kur kas geriau, jei diskusiją jis palaikys ne žodžiais, o tam tikrais gestais 
ar ženklais. Nustebusi vadovo veido išraiška gali paskatinti dalyvį pagrįsti 
savo nuomonę. Draugiškas žvilgsnis padrąsins dalyvį parinkti tinkamus 
žodžius savo idėjai apibūdinti.

4 .  T y l a. Uždavę klausimą, skirkite laiko atsakymui. Trijų, keturių ar 
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penkių sekundžių pauzė kam nors bus puikus stimulas nutraukti tylą.
Diskusijai labai svarbi yra pati tema. Ji turi būti aktuali vaikams. 

Paauglystėje galima diskutuoti tokiomis temomis, kaip alkoholio ir 
narkotinių medžiagų vartojimas, mokyklos lankymas, mokslo siekimas, 
bendravimas su priešinga lytimi, svajonės ir lūkesčiai, susiję su profesijos 
pasirinkimu, draugyste ir pan.

Vaidmenų žaidimai. Vaidmenų žaidimai padeda vaikams modeliuoti 
įvairias gyvenimo situacijas. Vaidmenų žaidimui surenkama 8-12 asmenų 
grupė. Joje taikomos tokios pačios taisyklės, kaip ir kitose grupinėse 
veiklose. 

Pradžioje parenkama kokia nors tema, pavyzdžiui, šeimos gyvenimas. 
Tada grupės nariams siūloma patiems pasirinkti arba kiti grupės nariai gali 
priskirti kokį nors vaidmenį: mamos, tėvo, vaiko, šuns, tetos, dėdės, senelio 
ar močiutės. Tada, apibrėžiamas pats žaidimo rėmas, pavyzdžiui: šeima 
susirinko sekmadienio dieną pietauti ir turi aptarti atostogų planus arba šeima 
vyksta į kitą miestą pasveikinti senelio su gimtadieniu ir pan. 

Vaikai turi įsijausti į atliekamą vaidmenį ir pradėti veikti taip, kaip 
jie įsivaizduoja tinkama elgtis toje situacijoje. Taip sukuriamas tarsi 
spontaniškas mini spektaklis, kurio trukmė gali būti 20-30 min. Dažnai 
vadovas pastebi, kada dalyviai „išsenka” ir pats žaidimas pradeda lėtėti, 
tada ir gali paskelbti jo pabaigą. 

Baigęs žaisti, kiekvienas dalyvis turi keletą minučių sugrįžti mintimis 
ir jausmais į dabartį. Tada pradedama diskusija apie tai, ką kiekvienas 
išgyveno žaidime, koks buvo jo vaidmuo, kaip pavyko būnant vaidmenyje 
atlikti savo užduotis (sudalyvauti atostogų planų kūrime arba pasiruošti 
pasveikinti senelį), ko galima būtų išmokti, kad vaidmens atlikimas 
taptų geresnis. Galbūt vienas pasakys: „Aš norėčiau drąsiau išreikšti savo 
nuomonę”, kitas – „Aš turėčiau patylėti” ir pan. Kiekvienam dalyviui gali 
padėti draugiškos kitų dalyvių pastabos ir mintys. 

Vaidmenų žaidimai gali būti skirti vienam konkrečiam įgūdžiui lavinti, 
pavyzdžiui, kaip pozityviai išreikšti pyktį. Žaisdami dalyviai gali daugiau 
sužinoti apie save, savo stipriąsias ir silpnąsias asmenybės puses ir kartu 
bandyti elgtis kitaip, efektyviau.

Nežodinė komunikacija. Šis metodas skirtas dėmesingumo, atvirumo, 
pasitikėjimo vienas kitu, empatijos kitam žmogui, jo elgesio supratimo 
lavinimui. Nežodinės komunikacijos pratimų pavyzdžiai: 

•   A k l a s i s  i r  v e d l y s. Grupė suskirstoma poromis: vienas poroje yra 
aklasis, kitas – jo vedlys. Vedlys vedžioja „akląjį” be žodžių, saugodamas jį 
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nuo susižeidimų ir stiprių susidūrimų su kitais. Vedlio tikslas – supažindinti 
akląjį su aplinka. Paskui pasikeičiama vaidmenimis.

•   P r a t i m a s  e m p a t i j a i  u g d y t i. Susiskirstoma poromis. Abu 
dalyviai tyliai žiūri į vienas kitą ir galvoja, kokia dabar yra jo porininko 
nuotaika. Vadovui leidus kalbėti, kuris nors iš dalyvių išsako savo nuomonę 
apie porininko nuotaiką, o pastarasis arba sutinka, arba paneigia jo 
atsakymą. Paskui apsikeičiama vaidmenimis.

•   P r a t i m a s ,  s k i r t a s  g e r i a u  s u p r a s t i  k i t u s. Du dalyviai 
išeina į grupės vidurį ir, gavę po muzikinį instrumentą (pvz., būgnelį), groja 
juo ir taip tarsi „kalbasi”. Kai baigia, vadovas klausia, kaip, jų manymu, jiems 
sekėsi „susikalbėti”. Taip pat klausiama, ką girdėjo kiti grupės dalyviai.

Ekspertų grupė. Ekspertų grupę sudaro 3-5 žmonės, kurie stebi visos 
grupės darbą, pavyzdžiui, koliažo kūrimą tam tikra tema. Ekspertų grupės 
nariams duodama užduotis stebint kitų dalyvių darbą, pasižymėti tiek 
kiekvieno dalyvio atskirai, tiek visos grupės atliekamos veiklos ypatumus, 
darbo efektyvumą lemiančius ar jam trukdančius veiksnius. Grupei baigus 
darbą, ekspertai išsako pastabas, ką jie matė grupės dalyvius darant gerai ir 
ko trūko. Taip vaikai mokomi stebėti ir būti dėmesingi kitų darbui, išsakyti 
pozityvius vertinimus ir konstruktyvią kritiką, kuri būtų nukreipta į darbo 
atlikimą, o ne į asmenines savybes. Ekspertų pasisakymams irgi taikomos 
taisyklės: pirmiausiai išsakyti pozityvius pastebėjimus, vėliau pateikti 
siūlymus daryti kitaip, kalbėti po vieną, pasisakymui skirti ribotą laiką (2 
min.) ir pan.

6.1. Sąlygos, reikalingos socialinių
įgūdžių mokymuisi

Socialinių įgūdžių ugdymui reikalingos tam tikros sąlygos:
•  Laikas. Mokymuisi kiekvienam reikia laiko: prisiminti, ką jis žino ar 

galvoja tam tikra tema; išreikšti mintis, jausmus savais žodžiais, pasikeisti 
mintimis, suteikti grįžtamąjį ryšį, pasijausti saugiai. Dirbant grupėje 
svarbios pauzės, kurios būtų skirtos susikaupimui.

•  Galimybė laisvai reikšti savo mintis. Reikalinga stimuliuojanti 
ir produktyvi aplinka (tam tikra vieta, skirta darbui, be išorinių trukdžių, 
vadovo pasiruošimas temai). Žmonėms būtina suteikti galimybę 
samprotauti, kurti, formuoti idėjas – supratę, kad tai priimtina, jie aktyviau 
įsitraukia. Tačiau galimybė laisvai reikšti savo mintis neturi būti suprantama, 
kaip raginimas tuščiai diskutuoti.

•  Nuomonių įvairovė. Kai besimokantiesiems leidžiama laisvai 
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samprotauti, atsiranda minčių ir nuomonių įvairovė. Didesnių apribojimų, 
išskyrus laiką ir taisyklių laikymąsi, reikia vengti.

•  Aktyvus kiekvieno grupės nario dalyvavimas. Aktyvus 
dalyvavimas yra labai svarbus. Jis gali būti motyvuojamas įvairiais 
paskatinimais. Jeigu leidžiama likti pasyviems – asmeniui nesudaromos 
sąlygos reikštis.

•  Nebijojimas rizikuoti. Laisvai mąstyti gali būti rizikinga. Gali kilti 
keistų, juokingų, kartais prieštaringų idėjų. Vadovas turi užtikrinti, kad 
idėjų išjuokimas nebus toleruojamas, nes kilus pernelyg didelei asmeninei 
rizikai, varžomas dalyvavimas. Efektyviausiai dalyvaujama, kai idėjos 
gerbiamos, o asmenys skatinami aktyviai įsitraukti į veiksmą.

•  Pagarba. Įsitikinę, kad jų nuomonė vertinama, o idėjos ir įsitikinimai 
gerbiami, besimokantieji ir patys pradeda jausti savo vertę. Jie ima daug 
rimčiau žiūrėti į veiklą bei jos rezultatus. Pagarba yra viena iš pasitikėjimo 
kitais sąlygų.

•  Vadovo vertinimas. Atsakymai, kurių vadovas tikisi iš asmenų, 
parodo, kas labiausiai vertinama. Žmonės turi jausti, kad vertinamos jų 
mintys, jausmai, iniciatyvumas, savarankiškumas, kūrybiškumas.

•  Pasitikėjimas kitais. Dalyviai turi pasitikėti draugais, būti įsitikinę, 
kad jų nuomonė vertinama. Jie turi būti tikri dėl savo garbės ir orumo, nes 
kitaip susilaikys nuo visiško įsitraukimo.

•  Aktyvus klausymasis — labai svarbus komponentas, norint, 
kad žmonės bendradarbiautų ir kalbėtųsi tarpusavyje. Susilaikymas nuo 
vertinimų leidžia išgirsti ir kitų nuomones.

6.2. Socialinių įgūdžių mokymų struktūra

Socialinių įgūdžių ugdymui reikalinga tam tikra struktūra. Svarbu 
tinkamai pasiruošti darbui – sudaryti grupę, atsižvelgiant į tam tikrus 
grupių sudarymo kriterijus, nustatyti darbo grupėje taisykles, parinkti 
tinkamas užduotis, vietą, priemones, paaiškinti vertinimo kriterijus ir 
pan. Toliau socialinių įgūdžių ugdymo struktūrai reikšmingus elementus 
aptarsime detaliau. 

Grupės sudarymas. Vaikus suskirstome į grupes. Siekiant, kad darbas vyktų 
efektyviai, svarbu tinkamai atrinkti grupių narius: reikėtų atsižvelgti ne tik 
į kiekvieno vaiko savybes, charakterio bruožus, bet ir į vaikų pageidavimus 
(pvz., jei vaikas nori būti grupėje su draugu, nes jaučiasi saugiau). Darbas 
grupėje vyksta geriau, jeigu joje yra nors vienas pageidaujamas narys; 
bent vienas gerai besimokantis. Svarbu ir tai, kiek grupėse yra narių. 
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Efektyviausiai darbas atliekamas 3-5 žmonių grupelėje, taikant diskusijų, 
kritinio mąstymo ugdymo metodus, ir 8-12 žmonių grupėje, mokantis 
vaidmenų žaidimų pagalba. Grupės gali būti sudarytos sutartam laikui: 
valandai, dienai ar t.t. 

Jei norime, kad vaikai gerai pažintų vienas kitą, skirstydami į grupes 
naudojame atsitiktinį grupės narių parinkimą (pvz., vaikai gali sudaryti 
grupes pagal kokį nors požymį). Grupelėje galima pasiskirstyti vaidmenimis 
(pvz., grupės kapitonas, raštininkas, kuris užrašo grupės sprendimus, 
kapitono padėjėjas, patariantis kapitonui ir t.t.) – svarbu, kad kiekvienas 
grupės narys turėtų savo pareigas ir jaustų savo vertę. 

Grupės taisyklės. Dar nepradėjus dirbti, būtina vaikus supažindinti su 
darbo grupėje taisyklėmis, jas aptarti, skatinti dalyvauti jų kūrime ir laikytis. 
Darbo grupėje taisyklių rinkinio pavyzdys:

1. Visos idėjos yra geros.
2. Gerbiame vienas kitą (nežeminame, nevartojame pravardžių).
3. Kalbame tik po vieną.
4. Aktyviai klausomės vieni kitų.
5. Aktyviai dalyvaujame veikloje.

Užduočių aiškinimas ir pateikimas. Svarbu tinkamai parinkti užduotis, 
nusakyti jų atlikimo laiką, dar nepradėjus dirbti aptarti vertinimo kriterijus. 
Aiškinant ir pateikiant užduotis būtina vadovautis tam tikrais kriterijais:

•  užduotis reikia suformuluoti taip, kad kiekvienam vaikui būtų 
aišku, ko norima ir ką reikia daryti;

•  būtina išaiškinti užduoties tikslus;
•  apibrėžti, nusakyti svarbiausias sąvokas, taisykles, išaiškinti 

procedūras, kuriomis vadovausis vaikai;
•  klausinėjant įsitikinti, kad vaikai teisingai suprato užduotį, jiems 

paskirtas pareigas ar vaidmenį.

Vadovo funkcijos, vaikams dirbant. Naudinga žinoti, kad bet kokios 
užduoties pasiruošimo ir atlikimo metu vadovas gali stiprinti vaikų 
bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius: iš pradžių mokydamas 
pasidalinti darbo priemonėmis (ar net darbo vieta), vėliau ugdydamas 
kūrybinį bendradarbiavimą ir pan. Vaikams atliekant užduotį, vadovas 
turi:

1. Vertinti grupės darbą, fiksuoti vaikų bendradarbiavimą.
2. Padėti vaikams, jei jie patys jau išsėmė visus resursus.
3. Suteikti galimybę tarpgrupiniam bendradarbiavimui.
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4. Stebėti bendravimo įgūdžius ir žymėtis konkrečius elgesio 
pasireiškimus. Ši informacija praverčia ir vertinant, ir teikiant atgalinį ryšį, 
svarbų aptariant grupės darbą.

5. Apsvarstyti teigiamus ir neigiamus savo vertinimo metodų aspektus 
bei galimą jų poveikį vaikų motyvacijai.

6. Žinoti, jog teikiantys malonumą, veikiantys vaizduotę ir su bendra 
sėkme susiję grupės apdovanojimai gali labiausiai paskatinti vaikus kartu 
dirbti ir mokytis.

7. Stebėti laiką ir bendrą tvarką.

Vadovo veikla darbo pabaigoje. Labai svarbu įvertinti kiekvieno grupės 
nario pastangas, taip pat ir visos grupės rezultatą. Visuomet būtina pagirti 
už draugiškumą, draugui suteiktą pagalbą, nes drovesni grupės nariai, 
nespėdami su kitais nariais, gali pradėti pykti, būti abejingi, nustoti dirbti. 
Kartais tenka paskelbti, kad visos grupės užduotį atliko labai gerai, arba rasti 
sritį, kurioje viena ar kita grupė pasiekė geriausių rezultatų. Svarbiausia ne 
tik rezultatas (aprašyti, nupiešti, suklijuoti, išrinkti, pateikti atsakymą), bet 
ir pats procesas (ar išgirdote, ką siūlė draugas, ar atsižvelgėte į jo norus, 
pasiūlymus, ar pats buvote įsitraukęs į darbą ir pan.). Taigi vadovo funkcijos 
darbo pabaigoje yra šios:

•  kiekvieno vaiko darbo rezultatų įvertinimas, pirmiausia stengiantis 
išskirti tai, ką vaikas padarė gerai;

•  grupės funkcionavimo įvertinimas, patarimai, paaiškinimai, kas 
buvo

gerai, o kas nelabai;
•  visos grupės veiklos apibendrinimas, esminių nuostatų 

pakartojimas, išmoktų dalykų   apibendrinimas.
Atliktus darbus galima kabinti klasėje, kad vaikai galėtų kurį laiką 

džiaugtis darbo rezultatais, įdėmiau susipažintų su draugų atliktais 
darbais.

Socialinių įgūdžių, kaip ir kitų dalykų, mokyme reikalingas kritinis 
mąstymas. Kritinis mąstymas — protingas ir refleksyvus mąstymas, 
sutelktas į apsisprendimą, kuo tikėti ir ką daryti. Tai mąstymas, reikalaujantis 
žinių ir žinojimo, ką galima su tomis žiniomis daryti. Kritiškai mąstant 
niekas nelaikoma besąlygiškai teisinga, atsisakoma aklai tikėti autoritetais. 
Šiuo atžvilgiu „kritinis“ reiškia „reflektyvus“ ir „analitinis“.
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6.3. Kritinio mąstymo ugdymo metodai

Siekiant ugdyti kritinį vaikų mąstymą, galima taikyti šiuos metodus:
•  „Tinklo nėrimas“. Tinklus braižyti galima individualiai, poromis ar 

grupėmis. Pirmiausia lapo viduryje reikia užrašyti žodį ar frazę, o paskui 
aplink „nerti tinklą“: užrašyti viską, kas su tuo žodžiu ar fraze asocijuojasi. 
Vėliau, kiekvieno nuožiūra, tarp tų asociacijų ieškoma ryšių. Pabaigus 
darbą prašoma nurodyti vietas, kur trūksta informacijos, prie neaiškių 
vietų galima padėti klaustukus. Skaitydami tekstą dalyviai turėtų atkreipti 
dėmesį  į tai, kokia jų turėta informacija pasitvirtino, kokia buvo klaidinga, 
atsakyti į iškilusius klausimus, pasižymėti įdomius dalykus, apie kuriuos 
nebuvo pagalvota.

•  „Proto mankšta poromis“. Du dalyviai vienas kitam vardija, ką 
žino (tariasi žiną) duotąja tema. Galima kelti ir klausimus. Šiai veiklai 
paprastai skiriama apie penkias minutes. Metodas naudingas asmenims, 
nelinkusiems dalytis savo mintimis su didele grupe, be to, bendraujant 
poromis, vienu metu gali kalbėti gerokai daugiau žmonių nei diskutuojant 
visai grupei.

•  „Burbulų dialogo arba sakinių pabaigimo metodas“ – tai veikla, 
padedanti atskleisti dalyvių suvokimą bei nuostatas vienu ar kitu klausimu. 
Burbulų dialogas ypač tinka kalbant apie įsitikinimus ir jausmus. Dalyviams 
padalijami lapai su nebaigtais įvairių žmonių (pvz., mamos, draugo, 
mokytojo ir pan.) sakiniais, užrašytais burbuluose. Jie turi pabaigti tuos 
sakinius įrašydami tai, ką, jų nuomone, tie žmonės galėtų kalbėti. Burbulų 
dialogui geriausiai tinka prieštaringi teiginiai, kad dalyvių nuomonės 
išsiskirtų. 

•  „Interviu“. Dalyviai pateikia anksčiau parengtus klausimus savo 
draugams arba kitiems pasirinktiesiems asmenims. Interviu tikslas – 
išsiaiškinti konkrečią nuomonę ar informaciją. Jeigu interviu imamas ne 
iš vieno asmens, galima ne tik išsiaiškinti respondentų supratimą ar žinias 
rūpimu klausimu, bet ir atlikti nuomonių analizę, sintezę bei vertinimą. 
Pasitelkęs šį metodą, lektorius gali išsiaiškinti, kokias temas dalyviai 
norėtų gvildenti plačiau, kokiomis temomis jie iš viso neturi informacijos ir 
panašiai.

6.4. Metodas „Mano knyga apie mane“

Vaikai, augantys biologinėse šeimose, apie savo praeitį sužino 
betarpiškai – iš tėvų, senelių, vyresnių brolių ir seserų pasakojimų, 
atsiminimų, vartydami šeimos nuotraukų albumus, žiūrėdami video įrašus. 
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Kai kurie įvykiai vaizdžiai, su smulkiomis detalėmis pasakojami daug kartų, 
jais džiaugiamasi, iš jų juokiamasi arba dėl jų liūdima. Tokiu būdu vaikai 
turi galimybę natūraliai susieti savo praeitį su dabartimi. Vaikams, kurie 
atskirti nuo savo gimdytojų, yra kitaip. Jie neturi savo biologinės šeimos – 
„jų asmeninės istorijos saugotojos“. Jiems praeitis yra neaiški, miglota, nes 
tenka pasikliauti ribotomis įtėvių, globėjų, socialinių darbuotojų ar vaikų 
globos namų auklėtojų pateiktomis žiniomis. 

Kai vaikai nežino, nesuvokia savo praeities, jiems gali būti sunku socialiai 
ir emocionaliai vystytis. Jeigu suaugusieji negali arba nenori su jais kalbėti 
apie praeitį, vaikai gali manyti, kad ji buvo bloga. Siekiant padėti vaikui 
susigrąžinti nors dalį prarastos praeities, galima kartu su juo kurti  knygą 
„Mano knyga apie mane“.

Gyvenimo knygos kūrimas – tai galimybė vaikui aiškiai ir 
nuosekliai suvokti tiek savo praeitį, tiek dabartį, kalbėti apie tai su 
žmonėmis, kuriais jis pasitiki.

Metodo  „Mano knyga apie mane“ paskirtis:
•  Padėti vaikams sužinoti savo kilmę, įgyti tapatumo jausmą bei 

vertės pajautimą.
•  Padėti vaikams suprasti jų ankstesnius išgyvenimus.
•  Padėti pereiti iš vienos gyvenamosios vietos į kitą.
•  Padėti pasirengti ateičiai.
Vaikams, kur jie bebūtų – globos namuose, globėjų šeimoje ar 

grįžtantiems į biologinę šeimą – svarbu suprasti, kodėl jie buvo atskirti nuo 
savo tėvų, kodėl tėvai negalėjo jais pasirūpinti. Metodas „Mano knyga apie 
mane“ yra tinkama priemonė siekiant patenkinti šį vaikų poreikį.

Kadangi savojo „aš“ suvokimas sudėtingas, ypač tiems vaikams, kurie 
yra atskirti nuo savo šaknų ir neturi aiškios ateities, tai dirbant su šiais 
vaikais lengviau atskirti kai kuriuos nesunkiai apibrėžiamus dalykus ir apie 
juos kalbėti. Vienas iš galimų būdų tai padaryti yra kalbėjimas apie praeitį, 
dabartį ir ateitį:

•  Praeitį sudaro svarbios datos, vietos, žmonės, pokyčiai, netektys ar 
kiti įvykiai – tiek džiugūs, tiek liūdni – tokie kaip ligos, atostogos, gimtadieniai 
ir kt.

•  Dabartį sudaro savęs suvokimas, reakcijos į praeitį ir atsakymai 
į tokius klausimus, kaip: „Ką aš čia darau?“, „Kam aš priklausau?“, „Ką apie 
mane galvoja kiti?“ ir pan.

•  Ateitį sudaro atsakymai į klausimus: „Kuo aš būsiu?“, „Kur aš 
gyvensiu?“, „Kas dar pasikeis mano gyvenime?“ ir pan.

Dauguma globojamų vaikų, rašydami knygą apie save, jaučiasi esą 
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niekam tikę, prislėgti. Kalbant su jais apie ateitį, reikia mažinti šią jų naštą ir 
siekti, kad sunkius jausmus pakeistų viltys ir siekiai. 

Vaiko knygai tinka viskas, kas susiję su jo istorija – nuotraukos, 
dokumentai, laiškai, atvirukai, vaiko ar suaugusiojo įrašai, paaiškinimai, 
piešiniai ir kt. Vaiko istorijos rašymas gali tapti kūrybišku užsiėmimu: galima 
sudaryti vietinį žemėlapį ir jame pažymėti vaiko perkėlimą, piešti vaiko šeimos 
genealoginį medį, aplankyti vaikui svarbias vietas ar žmones ir kt.

Medžiagos ir informacijos knygai kaupimui geriausiai tiktų segtuvas, 
į kurį būtų galima nesunkiai įsegti papildomus lapus, o nereikalingus – 
išsegti. Tokiu būdu, vaikui augant, knygą bus galima papildyti naujomis 
detalėmis, o vaikas, kam nors ją rodydamas, turės galimybę išsegti 
informaciją, kuria dalintis su konkrečiu žmogumi jis nenori.

Knygos rašymas paaugusiam vaikui gali tapti priemone išreikšti mintis, 
kurių išsakyti žodžiu jis nedrįsta.

Rašyti šią knygą su vaiku turėtų žmogus, kuriuo vaikas pasitiki arba 
jaučia jam simpatiją. Tai turėtų būti žmogus, kuris yra pasiruošęs skirti 
šiam darbui laiko, reguliariai susitikti su vaiku nustatytu laiku. Rašant vaiko 
knygą yra svarbu:

•  Susitarti su vaiku dėl reguliarių susitikimų ir laiko.
•  Nekalbėti už vaiką, nekurti vaiko gyvenimo istorijos „pagal save“. 

Tai yra vaiko gyvenimo istorija ir svarbu yra tai, kaip jis supranta savo 
gyvenimą.

•  Nevengti temų, apie kurias vaikas nori kalbėti, tačiau suaugusysis 
dėl to jaučiasi nepatogiai.

•  Pradėjus su vaiku rašyti jo gyvenimo istoriją, tęsti šį darbą iki 
galo, nesitikint, kad kas nors kitas galės tai užbaigti. Šis darbas turėtų būti 
užbaigiamas tik tuomet, kai abi pusės nusprendžia, kad galima užbaigti.

•  Nesinaudoti šia knyga kaip bausme ar apdovanojimu.
Taikant metodą „Mano knyga apie mane“, svarbiausia yra ne galutinis 

rezultatas, o pats procesas. Šio proceso metu tiek vaikui, tiek kartu su 
juo dirbančiam suaugusiajam, gali kilti daug įvairių jausmų bei emocijų. 
Svarbu jas priimti, išgyventi, atvirai apie viską kalbėtis. 

7. Vaiko vidinės kontrolės ugdymas

Kontrolės pobūdis nurodo veiklos rezultatų priskyrimą arba asmeninės 
atsakomybės jausmą – tai, nuo ko, žmogaus požiūriu, priklauso jo veiklos 
rezultatai – nuo jo paties ar nuo kitų aplinkybių. Jei vyrauja įsitikinimas, kad 
žmogus pats kontroliuoja savo gyvenimą, kad panorėjęs jis gali pakeisti 
įvykių eigą, kad nuo jo paties priklauso sėkmės rezultatai, kontrolės pobūdis 
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yra vidinis. Toks žmogus jaučiasi esąs pats atsakingas už savo sėkmes (ir 
nesėkmes). Jei vyrauja įsitikinimas, kad viskas priklauso nuo kitų žmonių ar 
aplinkybių, o ne nuo paties žmogaus, kontrolės pobūdis yra išorinis. Tokie 
žmonės savo sėkmes (ir nesėkmes) sieja su susidariusiomis aplinkybėmis. 
Vidinės kontrolės suvokimas atsiranda apie devintuosius gyvenimo metus 
ir labai priklauso nuo socialinės padėties, laimėjimų, o svarbiausia nuo 
socialinės patirties. Kaip formuojasi kontrolės pobūdis?

Kontrolės pobūdis, kaip jau buvo minėta, labai priklauso nuo globėjų 
reagavimo į vaiko poreikius. Kai vaikams leidžiama būti savarankiškiems, 
atsiranda kontrolės pojūtis. Jei galimybių būti savarankiškiems stinga, 
imama abejoti savimi (2-3 metai). Jei vaikams leidžiama parodyti 
iniciatyvumą, jie pasijunta galį kontroliuoti aplinką (4-5 metai). Nuo šios 
patirties priklauso vaikų stropumas ir savivertė, jiems pradėjus lankyti 
mokyklą (6-12 metų). Šis laikotarpis ypač svarbus savivertės formavimuisi, nes 
kontrolės jausmas ir apsisprendimo teisė yra susijusi su savo kompetencijos 
suvokimu (Beane, 1991). Negalėdami daryti įtakos aplinkai, žmonės tampa 
pasyvūs ir praranda motyvaciją. Jie mano esą tik marionetės likimo rankose. 
Tokio požiūrio rezultatas – išmoktas bejėgiškumas. 

Išmokto bejėgiškumo pavyzdys:

15 metų Jonas, gyvenantis globos namuose, dalyvauja darbo terapijoje ir 
jos metu su kitais vaikais tą dieną gamina maistą. Jonas buvo atsakingas už 
virimą, maišymą, stebėjimą, kad neprisviltų. Berniukas stovėjo šalia su šaukštu, 
kai užvirus vandeniui iš puodo pradėjo bėgti pro šonus. Paraginus prisiimti 
atsakomybę jis pasakė: „Bet gi jūs juk man nesakėte, kad jau reikia maišyti“. 
Tai galėtų būti nepakankamų socialinių įgūdžių ir išmokto bejėgiškumo 
pavyzdys, kai jaunuolis geba ką nors daryti tik skatinamas, tik tada, kai gauna 
instrukciją, o pats nerodo iniciatyvos ir yra iš anksto nusiteikęs, kad nepavyks. 

Išmoktas bejėgiškumas – išmoktas įsitikinimas, jog esi nepajėgus 
kontroliuoti aplinkos, gali tik prisitaikyti. Jis būdingas vaikams, kurie 
tiki, jog nesėkmės neišvengiamos. Tokie vaikai, susidūrę su kliūtimis 
arba gavę neigiamą atgalinį ryšį iš globėjų ar mokytojų, nesugeba siekti 
sėkmės. Susilpnėja jų lūkesčiai ir, kai patiria nesėkmę, save jie laiko nieko 
nesugebančiu. Toks vaikas greitai išmoksta pasirinkti lengviausias užduotis. 
Išmoktas bejėgiškumas labai priklauso nuo suaugusiųjų.
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Išmoktas bejėgiškumas – kaip jo atsisakyti?

Išmokto bejėgiškumo galima padėti atsisakyti, vadovaujantis šiais 
patarimais:

1. Žinokite kiekvieno vaiko galimybes (stiprybes, silpnybes) ir iškelkite 
realius uždavinius. Užduotys neturėtų būti nei per lengvos, nei per sunkios: 
kad jas atliekant vaikui reiktų pasistengti, tačiau būtų įmanoma jas įveikti.

2. Suteikite galimybę mokytis praktiškai. Patyręs savo veiksmų 
padarinius vaikas tampa savarankiškesnis.

3. Vaikui atlikus užduotį, reaguokite kuo greičiau. Įvertinimas padeda 
suvokti sėkmes ir nesėkmes (pvz., „Jeigu būtum valęs grindis sausesniu 
skuduru, būtų buvę lengviau, švariau“).

4. Skatinti už pastangas ir atkaklumą, o ne tik rezultatą (pvz., „Labai 
stengeisi nukirpti tiesiai. Dar truputį praktikos ir tau puikiausiai seksis“).

5. Padėkite vaikams suvokti, kad visi darome klaidų. Klysdami 
mokomės. Paprašykite, kad vaikas papasakotų, kai kitą kartą klaidą 
ištaisys.

6. Suteikite galimybių rinktis priimant sprendimus (pvz., „Kuriuos 
rūbus nori vilktis?“, „Kurį darbą nori atlikti pirmiausia?“).

7. Aiškinkite, kad visi veiksmai turi padarinius. Tinkamo elgesio 
padariniai būna teigiami, o netinkamo – neigiami. Patyrę teigiamus 
ir neigiamus padarinius vaikai išmoksta prisiimti atsakomybę už savo 
poelgius.

8. Mokykite vaikus, kad jie gali keisti situaciją ir nurodykite dalykus, 
kuriuos jie jau kontroliuoja (pvz., „Prisimeni, kai negalėjai pats įsisupti 
sūpuoklėse? Pažiūrėk, kaip aukštai dabar įsisupai“).

9. Venkite stiprios konkurencijos. Akcentuokite bendradarbiavimą ir 
veiklą, kai kiekvienas gali prisidėti.

10. Moduliuokite laimėjimų motyvaciją. Džiaukitės vaiko pasiekimais.
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III SKYRIUS

INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ UGDYMO PROGRAMA

1. Veiksniai, skatinantys sėkmingą socializaciją ir integraciją į 
darbo rinką

1.1. Savireguliacija ir elgesys

Savireguliacija (iš graikų k.) – atviros sistemos sugebėjimas grįžtamojo 
ryšio pagalba išlaikyti vidinį sistemos stabilumą, atsižvelgiant į aplinkos 
pokyčius. Savireguliacija arba savikontrolė, savęs valdymas – tai 
intrapsichinių procesų, suteikiančių galimybę individui siekti ilgalaikių 
tikslų besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis, visuma (Kaidy, 1993).

Psichinė savireguliacija – paties žmogaus galimybė daryti poveikį tiek 
savo psichinei būsenai, tiek savo organizmui. Yra trys savireguliacijos 
sferos:

•  elgsenos savireguliacija;
•  psichinių funkcijų savireguliacija;
•  fiziologinių procesų savireguliacija.
Elgsenos savireguliacija. Elgesys – tai žmogaus poelgiai apskritai ir jo 

reagavimo į dirgiklius būdai. Supaprastintą savireguliacijos proceso modelį 
sukūrė A. Bandura (1978). Pagal jį savireguliacija suprantama ne kaip 
asmenybės bruožas ar ypatingas sugebėjimas, o kaip psichinių procesų, 
sąlygojančių tikslingą elgesį, visuma. Pagal šį modelį išskiriami trys vidiniai 
mokymosi reguliuoti savo elgesį procesai:

1) savo veiksmų stebėjimas, savo elgesio analizavimas kiekybės ir 
kokybės požiūriu;

2) savo veiksmų atlikimo vertinimas – veiksmai vertinami pagal tai, 
kaip jie atitinka mūsų asmeninius kriterijus;

3) pasekmių planavimas (arba tai yra savęs pastiprinimas).

B.J. Zimmermen (2000), apibendrindamas tyrimus, siūlo savireguliacijos 
procesą suskirstyti į etapus:

1 etapas. Numatymo fazė, kurios metu analizuojami tikslai, pasirenkamos 
jų pasiekimo strategijos, įvertinamos pasiekimo galimybės. Labai svarbus 
pasirinktų tikslų siekio motyvatorius – pasitikėjimo savimi jausmas, 
žinojimas, kad tikrai sugebėsiu šiuos tikslus pasiekti.

2 etapas. Tikslo siekimo fazė, kuri prasideda, kai pasirinkti tikslai, 
pakankama motyvacija ir žinomos tikslui pasiekti reikalingos elgesio 
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formos. Siekiant sėkmės, svarbu užtikrinti tinkamą atliekamo elgesio 
stebėjimą ir savalaikę jo korekciją. Šias funkcijas atlieka savęs stebėjimo ir 
savikontrolės sistemos.

3 etapas. Refleksijos fazė, kurioje individas, užbaigęs tam tikrą veiklą, 
įvertina pasiektą rezultatą, savo įdėtas pastangas, aplinkos įtaką ir 
atitinkamai reaguoja pasitenkinimo arba nepasitenkinimo jausmais.

Šios fazės gali kaitalioti viena kitą: įmanoma grįžti prie ankstesnės veiklos 
fazės ir savo veiklą koreguoti (galime pagalvoti, ar teisingai pasielgėme, 
bandyti rinktis kitą elgesio formą).

Savireguliacijos įgūdžiai formuojasi vystantis žmonių kognityviniams 
sugebėjimams ir socializacijos metu įgyjant tam reikalingų žinių bei įgūdžių. 
Nesėkminga savireguliacija galima dėl nepasitikėjimo savo jėgomis, 
nesugebėjimo kontroliuoti elgesio impulsų, dėl įgimtų dalykų (dėmesio 
sukaupimo problemų, hiperaktyvumo, intelekto, raidos sutrikimų ir kt.).

 Žmogus turi sugebėjimą aktyviai stebėti ir kontroliuoti. Emocijos 
moduliuoja savireguliacijos sistemų sąveiką, užtikrina efektyvų jų darbą.

Savireguliacijos ugdymas yra vienas iš socializacijos tikslų. Savikontrolė 
reiškia gebėjimą atidėti atlygio laiką, sutelkti dėmesį į užduotį, planuoti 
veiklą ir kontroliuoti savo socialinį ir moralinį elgesį, siekiant užsibrėžtų 
mokslo ar sporto rezultatų.

Savireguliacijos vystymasis. Savireguliacijos užuomazgos pastebimos, 
kai vaikui sukanka 2 metai. Augant savireguliacija tvirtėja. Kad vaikas 
tinkamai elgtųsi, jis turi suvokti save kaip savarankišką asmenį. Kalbos 
suvokimas turi būti išvystytas taip, kad jis suprastų nurodymus, atmintis 
– kad išsaugotų ir prireikus atgamintų įdiegtas taisykles, o informacijos 
apdorojimo sistema turi padėti pritaikyti jas konkrečioje situacijoje („Jei 
lipsiu, galiu nugriūti – skaudės“). Vėliau turi atsirasti numatymas („Jei nustosi 
verkti, jei neerzinsi brolio, gausi saldainį“). Augant šis supratimas gilėja. 

Savireguliacijos įgūdžiai priklauso iš dalies nuo biologinių veiksnių 
(temperamento, jautrumo dirgikliams slenksčio), iš dalies nuo auklėjimo. 
Temperamentas yra savybių, nuo kurių priklauso individo jautrumas įvairiai 
patirčiai ir reakcija į socialines sąveikas, derinys.

Savireguliacijos formavimuisi įtakos turi auklėjimas. Prieraišumas yra 
svarbiausias motyvas internalizuoti suaugusiųjų normas. Autoritetingas 
auklėjimas, kai su vaiku kalbamasi, pasitelkiami argumentai, 
kontroliuojama, bet ne baudžiama, ugdo savikontrolę. Savireguliacijos 
raida – nepertraukiamas procesas, emocinės, pažintinės ir socialinės įtakos 
rezultatas. Iš pradžių vaikas į situaciją reaguoja instinktyviai. Šią biologinę 
reakciją pamažu keičia suaugusieji ir asmeninė patirtis.
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1.2. Emocijų įtaka savireguliacijai

Emocijos glaudžiai susijusios su žmogaus elgesiu ir veikla – kiekvieną 
poelgį lemia atitinkama emocinė reakcija arba emocijos gali sukelti tam 
tikrą veiksmą. Emocijos – tai tam tikru momentu kylantis išgyvenimas, kuris 
parodo, kaip žmogus vertina situaciją, susijusią su jo poreikių patenkinimu 
tuo metu. Jas paprastai sukelia ne pats įvykis, o požiūris į tą įvykį. Turint 
omenyje savireguliacijos procesą – tai informacijos šaltinis apie tai, kas 
svarbaus vyksta žmogaus sąveikoje su aplinka. Emocinės reakcijos yra labai 
reikšmingos bet kokios veiklos motyvacijos atsiradimui. Jų atpažinimas ir 
raiška yra svarbūs savireguliacijai. 

Emocijų pažinimas ir vystymasis vyksta vaiko-globėjų ryšyje. Jis priklauso 
nuo globėjų mentalizacijos (refleksinės funkcijos). Norint pažinti jausmus, 
pirmiausiai reikia išgyventi jų reguliavimą iš šalies, nes kūdikiui jausmai 
ilgą laiką, kol kas nors jų neįvardija, lieka nepažįstami. 

Jausmų reguliavimo pradžia – tai globėjo reagavimas į vaiko jausmus, 
kaip signalus imtis tam tikrų veiksmų. Pavyzdžiui, pravirkus kūdikiui, 
rūpestinga mama sureaguoja priklausomai nuo situacijos – ji bando 
„įsijausti“ į vaiką, suprasti, ko tuo metu jis nori (valgyti, artumo, o gal jis 
šlapias) ir tą vaiko poreikį patenkinti, jam tai įvardinant. Globėjo reakcija 
(pamaitinimas, prisiglaudimas ar tik šypsena) lemia vaiko emocinės 
būsenos pagerėjimą. Taip atsiranda supratimas, jog emocijos pažįstamos ir 
valdomos. Kiek vėliau imama suvokti, kad jausmai gali būti susiję su išoriniu 
bendravimu – t.y. atsiranda gebėjimas atpažinti jausmus, juos reguliuoti, 
susieti su aplinka. Mama padeda vaikui susieti jo vidinę psichinę būseną 
su išorine aplinka, t.y. jos reakcija ne tik padeda vaikui įgyti jausmų reguliavimo 
patirtį, bet ir pažinti, kaip tie jausmai gali veikti bendravimą su aplinka. 
Pavyzdžiui, situacijoje, kai vaikas trankosi ar spiria ko nors negavęs, mama 
turėtų pasakyti jam: „Atrodo, jog tu esi supykęs, nes labai norėjai ir negavai“. 
Arba kitose situacijose pabrėžti atitinkamus jausmus: „Tau labai skaudu, 
liūdna, nes tėtis išėjo“, „Labai linksma, smagu suptis sūpynėse, tu džiaugiesi“.

 Jausmų pažinimas vystosi per elgesio susiejimą su jausmu, mintimi 
ir troškimu. Vėliau vaikas turėtų mokytis (maždaug apie ketvirtuosius 
gyvenimo metus), kad emocijos nebūtinai išsiveržia, kad jas galima 
suvaldyti ir perdirbti vidiniame pasaulyje. Pavyzdžiui, mintis „Aš labai 
supykęs, norėčiau tėvą sužeisti“ nebūtinai turi išsipildyti tikrovėje, galima 
apie tai fantazuoti. Tėvų refleksinės funkcijos dėka vaikas turėtų išmokti 
atpažinti, įvardinti, kontroliuoti savo jausmus, o taip pat išmokti įvertinti 
kito žmogaus jausmus, mintis.

Psichoterapeutas W. Bionas įvedė talpinimo sąvoką, pagal kurią 
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pakankamai geri tėvai turėtų sugebėti sutalpinti, sugerti vaiko emocines 
būsenas, jose išbūti ir išgyventi, o vėliau suteikti vaikui grįžtamąjį ryšį jam 
suprantama forma, įvardindami kilusias emocijas, susiedami jas su įvykiu. 
Kai įpykęs  trimetis šaukia, klykia, reikalauja, dažnai kyla pagunda kuo 
greičiau jį nuraminti išpildžius jo norą arba pagrasinant, tačiau tokiam 
vaikui būtų naudingiausia, jog tėvai sugebėtų išbūti su jo pykčiu, t.y. 
nuolat įvardintų jo jausmus: „Suprantu, jog tu pyksti, nes labai nori saldainio 
prieš pietus, bet jį gausi tik papietavęs“. Tai kartoti reikia ramiai tol, kol vaikui 
pavyksta nurimti. Tada galima jį pagirti už nusiraminimą. Tokia patirtis, kai 
jausmai ištalpinami, įvardinami, kai padedama nurimti, išmoko vaiką, jog 
jausmai nėra pavojingi, juos galima atpažinti ir valdyti. Talpinimo sąvoka 
ypač svarbi dirbant su agresyviais globotiniais, nes dažnai jie nesugeba 
atpažinti ir suvaldyti juos užplūstančių jausmų.

Vaikai jausmus reikšti mokosi ir stebėdami, kaip artimieji juos reiškia: 
kiek namuose kalbama apie jausmus, kiek tėvai žodžiais išreiškia savo 
emocijas, siedami jas su savo vidiniais išgyvenimas (pvz., „Aš labai pykstu, 
nes mane įžeidė darbe“, „Man liūdna, nes netekau artimo draugo“), kiek apie 
išgyvenimus ir jausmus klausiama vaikų. Reikia pastebėti, jog vaikai, o ypač 
berniukai, itin sunkiai įvardija savo jausmus. Dažnai jie savo būsenas geba 
įvardinti tik „blogai“, „gerai“ arba „normaliai“, jie sunkiai sieja jas su vidiniais 
išgyvenimais ar išoriniai įvykiais. Be to, mitai, jog vyrai negali rodyti savo 
jausmų, nereikia ir neverta apie juos kalbėti, vis dar gyvi mūsų visuomenėje, 
todėl berniukai dažnai savo įvairius jausmus išveikia, t.y. spiria, trenkia, ką 
nors sudaužo. Po tokiais veiksmais gali slypėti tiek liūdesys, tiek pyktis, tiek 
nusivylimas, bet patys vaikai to nesupranta ir dažnai negali paaiškinti, kodėl 
taip pasielgė. Todėl labai svarbu mokyti atpažinti savo jausmus, įvardinti ir 
reikšti juos tinkamais būdais.

1.3. Agresyvus elgesys, jo priežastys

Agresija – tai elgesys, nukreiptas prieš kitą žmogų, gyvą ar negyvą 
objektą, kuriuo siekiama sukelti diskomfortą, skausmą ar padaryti fizinę ar 
psichologinę žalą. Agresija – priešiškas elgesys, kuriam būdingas įžūlumo 
demonstravimas ar net jėgos panaudojimas. Agresija gali būti skirtingų 
formų, krypčių ir motyvų:

•  pagal formą:
 - žodinė;
 - fizinė.
•  pagal kryptį:
 - tiesioginė, t.y. nukreipta į nepasitenkinimo, priešiškumo objektą;
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 - perkeltinė, t.y. nukreipta į save.
• pagal elgesio motyvus:
 - impulsyvi, t.y. gynybinė (pasireiškia netikėtai, kai žmogus neturi 

laiko apsvarstyti, susijaudinus);
 - instrumentinė (pasireiškia, kai siekiama tam tikrų tikslų);
 - priešiška, t.y. piktybinė (kyla, kai nėra aiškaus tikslo, bandoma 

kitam žmogui sukelti skausmą).

Agresijos atsiradimą ir pasireiškimą aiškina kelios agresijos teorijos:
Psichoanalitinė teorija. Agresija, S. Freud teigimu, yra normali prigimtinė 

instinktinė mūsų dalis, verčianti žmogų kažko siekti, veikti. Tačiau labai 
svarbu, kad ji pasireikštų socialiai priimtomis formomis, o jos perteklius 
būtų nukreiptas į kokią nors sritį (sportą, varžybas).

Biologinė teorija aiškina, jog polinkis į agresyvumą yra paveldimas, jį 
lemia hormonų kiekis organizme (agresiją sukelia vyriškas hormonas 
testosteronas), todėl manoma, jog vyrai yra agresyvesni  nei moterys.

Išmokimo teorija. Agresyvaus elgesio, kaip teigė Bandūra, galima 
išmokti, tapatinantis su vaidmenų modeliais (tai gali būti suaugusieji, 
vaikai, televizijos arba kompiuterinių žaidimų herojai). Vaikų patirtis jiems 
pasako, kaip galima elgtis, kaip ne.

Socialinių pažintinių veiksmų teorija teigia, jog agresyvus elgesys gali 
būti draugų įtakos rezultatas. Jei asmuo nori priklausyti grupei, kuri pritaria 
konkrečioms taisyklėms, jis turi būti pasirengęs elgtis atitinkamai. Draugai 
perduoda savo nuostatas, motyvaciją, asocialaus elgesio interpretacijas.

Aplinkos veiksnių sąveikos teorija teigia, kad agresyvumą gali nulemti 
tam tikra patirčių skirtingose aplinkose seka: neveiksmingas auklėjimas 
(tėvų patirtis atsinešta iš vaikystės, socialinė ekonominė padėtis), elgesio 
problemos, dėl kurių patiriamos nesėkmės moksle, draugų atstūmimas ir 
nusižengimai ankstyvojoje paauglystėje.

Agresijos priežastys. Agresyvumą skatina tiek biologiniai, tiek 
psichologiniai, tiek socialiniai veiksniai:

•  biologiniai veiksniai:
 - genetinis – paveldi tam tikras fiziologines charakteristikas: 

impulsų kontrolę, aktyvumą;
 - temperamentas;
 - biocheminis – priklauso nuo hormonų lygio organizme;
•  psichologiniai veiksniai:
 - psichologinis smurtas;
 - fizinė prievarta ir smurtas;
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 - emocinė deprivacija;
 - auklėjimo klaidos;
 - tėvų skyrybos, tėvų konfliktai, šeimos nestabilumas;
 - tėvų alkoholizmas;
 - tėvų psichikos ligos;
 - tėvo agresyvus elgesys (nebūtinai su vaiku);
•  Socialiniai veiksniai:
 - mokykla: atstūmimas ir izoliacija;
 - žiniasklaida: smurto scenų stebėjimas;
 - ekonominiai veiksniai: žemas socialinis sluoksnis, skurdas, 

bedarbystė.

Svarbu pastebėti, kad agresyvų vaikų elgesį dažnai lemia tėvų elgesys, 
su juo susijusios nuostatos. Tėvai auklėja savo vaikus fizinėmis bausmėmis, 
nematydami ir nesuprasdami to, kad vėliau pats vaikas ima mušti kitus 
vaikus mokykloje, kieme (taip siekdamas atsikratyti savo bejėgiškumo 
jausmo, kurį jis jaučia mušamas tėvo); jie patys demonstruoja agresyvumą 
ir jo naudą ko nors siekiant (pvz., jėga reikalaujant paklusnumo ar 
sprendžiant konfliktus darbe, versle).

Agresyvumo apibūdinimas. Agresyvus vaikas, priekabus, piktas, 
pagiežingas, nepaklusnus, erzina ir provokuoja tiek suaugusiuosius, 
tiek vaikus, sunkiai priima ir laikosi taisyklių, sunkiai sudrausminamas, 
impulsyvus, greitai įsivelia į konfliktus, sprendžia juos jėga, sunkiai įvardija 
ir išreiškia jausmus. Jam sunku adaptuotis tiek mokykloje, tiek kitose 
vietose tarp bendraamžių. Dėl tokio savo elgesio jie nuolatos kritikuojami 
suaugusiųjų, kas dar labiau žemina ir taip menką jų savivertę. Dažnai tokiam 
vaikui agresyvus elgesys būna bene vienintelis arba svarbiausias būdas, 
kuriuo jis įsitvirtina vaikų kolektyve. Jis nemoka atsiskleisti visuomenei 
priimtinai būdais. Tokie vaikai geriausiai jaučiasi tarp tokių, kaip jie. Todėl 
kyla didelis pavojus, jog jiems susivienijus agresija gali sustiprėti ir atsirasti 
delinkventinio elgesio požymių.

Agresyviam vaikui yra sunku valdytis, kontroliuoti savo elgesį. Dažnai 
toks vaikas būna itin emociškai nebrandus, nemoka atpažinti ir reikšti savo 
jausmų žodžiais, o ypač pykčio, jo jausmai dažniausiai pasireiškia tam tikru 
elgesiu (spyriu, trenkimu, jei kas nors nepatiko ar įsižeidė). Aplinkinius tokie 
vaikai mato kaip nusiteikusius priešiškai. Jie itin jautrūs kritikai,  nemoka 
analizuoti savo elgesio, tikslų, motyvų. Dažnai neprisiima atsakomybės už 
savo elgesio pasekmes, nukreipdami ją kitiems vaikams ar aplinkai (pvz., 
„Ne aš tai padariau –kitas“,  „Jis pirmas pradėjo“, „Mokytoja kalta, ji visą laiką 
prie manęs kabinėjasi“).
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Agresyviam vaikui sunkiau adaptuotis grupėje, kolektyve. Vaikų 
išgyvenimai, elgesys, jų savijauta tiesiogiai priklauso nuo pedagogų 
vadovavimo stiliaus. Daugelis vaikų nesijaučia pedagogų pripažįstami (tai 
tinka ir globos namams) ir vertinami, todėl jie konfliktuoja, kas iššaukia 
agresyvų elgesį. Emocinį komfortą sukelia saugumas.

1.4. Vaikų agresyvumo mažinimo būdai

 Labai svarbu, kad globos namai ar kita institucija, kurioje ugdomi 
vaikai, turėtų bendrą strategiją agresijos atžvilgiu. Reakcija į agresyvų 
elgesį yra būtina, siekiant vaikų saugumo. Reaguojama turi būti ne tik į 
vaikų agresyvumą, bet ir į personalo. Kiekvienoje institucijoje turėtų būti 
numatytos galimybės pranešti apie agresyvų elgesį  ir sąlygos bendrai 
su vaikais ir personalo nariais diskutuoti apie jo pasireiškimą ir galimus 
sprendimo būdus.

Agresijos mažinimo būdai:
•  Saugios aplinkos sukūrimas. Tam reikalingos taisyklės, kurios turi 

būti kuriamos kartu su vaikais. Jos turi būti aiškios, suprantamos ir su 
visais aptartos. Taip pat svarbu numatyti kontrolės mechanizmą – kas 
bus pažeidus taisykles. Patartina organizuoti reguliarius susitikimus, 
kuriuose būtų aptariama, kaip sekasi tų taisyklių laikytis, kaip vaikai ir 
personalas jaučiasi grupėje.

•  Agresyvaus elgesio netoleravimas. Pastebėjus agresyvų elgesį, 
svarbu iš karto reaguoti: įspėti žvilgsniu, ar žodžiu (pvz., „Matai, jei dar kartą 
pravardžiuosi Joną, turėsi išeiti iš kambario. Po 10 min., kai nurimsi, atsiprašysi, 
galėsi sugrįžti“). Tai vadinama „minutės pertraukėlė“. Jei tai būtina (vaikas 
nereaguoja, toliau trankosi), reikia išvesti jį iš patalpos ir nuraminti. 

•  „Fizinio sulaikymo“ metodo taikymas. Kai vaikas labai įsiaudrinęs ir 
negali pats nusiraminti, nekontroliuoja savo veiksmų, gali susižeisti pats ar 
sužeisti kitus ir pats negali susidoroti su jį užplūdusiais agresyviais jausmais, 
vienas arba keli (priklausomai nuo vaiko amžiaus ir demonstruojamos 
fizinės jėgos) suaugusieji gali laikyti jį už rankų ar apkabinę, tuo metu 
įvardindami vaikui jo jausmus. Taip pat galima pasiūlyti saugią aplinką, 
kurioje vaikas galėtų reikšti agresyvius jausmus tinkamu būdu: daužyti 
bokso kriaušę, plėšyti popierių ir t.t. Nurimus ar susivaldžius, svarbu pagirti 
už tai ir liepti atitaisyti padarytą žalą (t.y. atsiprašyti žmogaus, kurį įžeidė, 
sutaisyti sugadintą daiktą ar pan.).

•  Socialinių įgūdžių lavinimas grupėje. Siekiant mažinti agresiją, 
naudinga mokyti pozityvaus konfliktų sprendimo būdo, tarpininkauti 
tarp vaikų, kai jie negeba patys išspręsti kilusio konflikto. Psichologas ar 
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socialinis darbuotojas turėtų padėti spręsti konfliktus, kylančius tiek tarp 
vaikų, tiek tarp personalo darbuotojų.

•  Mokymas atpažinti ir reikšti savo jausmus. Kaip jau buvo minėta, 
agresyvūs, impulsyvūs vaikai dažniausiai neatpažįsta jų užplūdusio 
pykčio ir pirmiau jį išreiškia veiksmu. Svarbu laikytis nuostatos, kad pyktis 
yra natūralus jausmas ir pats savaime negali būti nei blogas, nei geras. 
Jis tik gali būti netinkamai išreikštas, kas sukelia neigiamas pasekmes. 
Svarbu skatinti vaiką įsisąmoninti savo jausmus, bandyti juos susieti 
su elgesiu, santykiais tarp žmonių ar net savo prisiminimais, praeities 
patirtimi. Vaikai gali mokytis atpažinti savo jausmus kitiems žmonėms 
juos pabrėžiant: „Atrodo, tu esi piktas dėl šitos situacijos“, „Atrodo, įsižeidei 
dėl to, ką tau pasakiau“, „Atrodo, tave įskaudino Lauryno elgesys“, „Kaip tu 
jauties – atrodai liūdnas, galėtum taip pasijausti šitoje situacijoje“. Jausmų 
atpažinimo vaikus galima mokyti naudojantis metodika „Jausmų 
dienoraštis“ (žr. Struktūruota aplinka).

•   Teigiamo elgesio skatinimas. Kai vaikas elgias tinkamai, vertinkite 
ir ginkite jį – tai daug veiksmingiau už pastabas ir nuobaudas, skiriamas už 
agresyvų elgesį.

•  Mokymas tinkamai reikšti agresyvius jausmus. Tai galėtų būti 
mokymas išreikšti pyktį piešiant jį (pvz., piešiant pykčio ugnikalnį arba 
laisva tema, kol pyktis atslūgs); surašant agresyvias mintis ant popieriaus 
lapo; pasinaudojant bokso kriauše ar užsiimant kita fizine veikla sporto 
kambaryje.

•  Agresyvaus elgesio stebėjimas ir fiksavimas. Naudinga stebėti 
agresyvų elgesį ir jį registruoti specialiame dienoraštyje arba paties vaiko 
paprašyti jį pildyti, pažymint, kokiu paros metu ir kas konkrečiai vyko, 
kaip pavyko nurimti. Vėliau, tai išanalizavus, galima sudaryti individualų 
agresyvaus elgesio įveikimo planą (kaip konkrečiose situacijose galima 
elgtis su kitais).

1.5. Prosocialus elgesys

Prosocialus elgesys – tai toks elgesys, kuris naudingas kitiems, tai 
altruizmas, dalijimasis, bendradarbiavimas. Prosocialaus elgesio įgūdžių 
ugdymas yra vienas iš socializacijos tikslų. 

Altruizmas – tai savanoriška pagalba kitam asmeniui ar grupei, nesitikint 
už tai materialinio atlygio, nors tokie poelgiai paprastai pareikalauja 
kokių nors išlaidų, pasiaukojimo ar verčia rizikuoti. Tai nuoširdumas, 
dėmesingumas, dosnumas, pagalba. Toks elgesys gali būti įgimtas (kai kurie 
žmonės iš prigimties yra jautresni kitiems, empatiškesni) arba išugdomas.
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Prosocialus elgesys (bendradarbiavimas, dalijimasis, noras padėti, 
nuraminti)  išryškėja vaikystėje, kai vaikas pradeda pažinti pasaulį ir ima 
dažniau socialiai sąveikauti (Eisenberg ir Fabes, 1998). Labai svarbu, kiek 
tokio elgesio vaikai patiria iš kitų. Manoma, kad prosocialiam elgesiui 
reikšmės turi:

•  biologinė įtaka; 
•  išmokimo įtaka (veikia tiesioginis pastiprinimas, modeliavimas);
•  pažintinės raidos įtaka (L. Lohebergas manė, kad prosocialus elgesys 

yra moralinio mąstymo dalis. Jis akcentavo socialinių sąveikų ir socialinio 
pažinimo svarbą, mokantis pažvelgti iš kito žmogaus perspektyvos ir 
suvokti elgesio padarinius. Moraliniams sprendimams ir elgesiui įtakos 
gali turėti tokios emocijos, kaip empatija ir kaltė);

•  kultūros įtaka (Vienose visuomenėse yra daugiau galimybių 
mokytis, kitose mažiau. Kolektyvinėse visuomenėse prosocialus elgesys 
labiau skatinamas nei individualistinėse).

Prosocialaus elgesio skatinimo būdai. Prosocialų elgesį galima skatinti, 
atsižvelgiant į šiuos patarimus:

1) būkite pavyzdys – patys padėkite, bendradarbiaukite, dalinkitės;
2) būkite nuoširdūs ir nešališki;
3) skatinkite prosocialų elgesį, aiškindami, kodėl taip verta elgtis; 

pasinaudokite konkrečiomis situacijomis, mokydami dalintis, padėti, 
bendradarbiauti;

4) suteikite vaikams galimybę išmėginti įvairius vaidmenis, kad jie 
išmoktų žvelgti iš kitos perspektyvos;

5) rodykite, kad nuo vaikų veiksmų gali priklausyti kitų žmonių 
jausmai;

6) pasiūlykite įvairių bendradarbiavimo ir pagalbos būdų;
7) skirkite atsakingų užduočių, kurias atlikdami vaikai padėtų kitam 

žmogui ar grupei;
8) pateikite užduočių, kurias atliekant būtina bendradarbiauti; 

žaisdami skatinkite ne vieno laimėjimą, o buvimo kartu džiaugsmą, ar 
parinkite žaidimus be laimėjimo; skirkite grupinį projektą. 

2. Praktiniai streso ir neadaptyvaus
elgesio įveikimo metodai

Prieš pristatant streso ir neadaptyvaus elgesio įveikimo metodus, 
stiprinančius vaiko jausmų pažinimą ir jų kontrolę, ypač svarbu aptarti, 
kokioje aplinkoje jie turėtų būti taikomi. Daugelis metodų (išskyrus aktyvią 
fizinę veiklą) yra įmanomi ramioje, tylioje, pakankamai komfortiškoje 
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aplinkoje. Svarbu, kad globotinis (ar jų grupė, jei dirbama su keliais vaikais) 
toje aplinkoje galėtų nurimti, kad veiklos metu po patalpą nevaikščiotų 
pašaliniai žmonės, kad būtų tylu, pakankamai šilta, kad patalpa nebūtų 
perkrauta detalėmis. Gali tyliai skambėti relaksacinė ar klasikinė muzika.  
Turi būti sudarytos sąlygos atsipalaiduoti.

Praktinės užduotys. Streso ir neadaptyvaus elgesio įveikimas

„Pykčio ugnikalnis“. Vaikui pasiūloma įsivaizduoti, kad jo pyktis ir pykčio 
išraiškos būdai yra panašūs į ugnikalnį: ugnikalnio apačioje (papėdėje) 
jis jaučiasi ramiai ir gerai, o pamažu, kylant į kalną, jis vis labiau erzinasi, 
kol galiausiai, viršūnėje, jis taip supyksta, jog nebesivaldo. Priklausomai 
nuo vaiko amžiaus, galima pasirinkti tris ar penkias stoteles ir mėginti 
išsiaiškinti, kas vyksta su vaiku ir jo jausmais kiekvienoje iš jų. Pavyzdžiui, 
gali būti tokios atominės stoteles: 

•  ramu ir gera;
•  susierzini;
•  darosi pikta – susinervini;
•  labai pikta, bet dar valdaisi;
•  sprogsti – nesusilaikai.
Kad būtų lengviau įsivaizduoti, vaikas gali ant lapo nupiešti ugnikalnį ir, 

rodydamas į konkrečią ugnikalnio vietą, papasakoti, kas su juo vyksta, kaip 
auga ir stiprėja jo pyktis.

Pabaigoje vaikui reikia suteikti grįžtamąjį ryšį.

Mane raminantys užsiėmimai. Pokalbių ir konsultacijų metu svarbu 
pakalbėti ir aptarti, kas globotiniui padeda nurimti, kokiose veiklose 
ar vietose vaikas jaučiasi gerai. Vienam tai gali būti futbolo kamuolio 
spardymas, kitam – prausimasis po dušu, trečiam – pasivaikščiojimas, 
ketvirtam – knygos skaitymas ar svajojimas, kad šiuo metu yra ant jūros 
kranto. Pasiūlykite vaikui sudaryti jį raminančių užsiėmimų sąrašą ant 
popieriaus lapo ir pasakykite, kad šį sąrašą visada galima papildyti. Vaikas 
už tai turi būti pagiriamas (t.y. jam suteikiamas grįžtamasis ryšys).

Atsipalaidavimo menas. Čia socialinis darbuotojas ar globėjas turėtų 
prisiminti, kad yra daugybė atsipalaidavimo būdų ir kiekvieną jie veikia 
individualiai. Ieškant labiausiai tinkamo atsipalaidavimo būdo konkrečiam 
vaikui, gali tekti išmėginti ne vieną variantą. Skirtingiems žmonėms 
skirtingi atsipalaidavimo būdai padeda skirtingais atvejais. Didelis 
privalumas, jei pats socialinis darbuotojas ar globėjas yra išmėginęs 
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siūlomus atsipalaidavimo būdus. Galimi atsipalaidavimo būdai:
•  Kūno atpalaidavimas. Įprastai šis pratimas trunka apie dešimt 

minučių, jam reikia ramios, šiltos ir jaukios aplinkos (geriausiai tiktų krėslas, 
čiužinys ar lova). Jo metu niekas neturi blaškyti globotinio. Atliekant 
pratimą, globotinio paprašoma įtempti vieną raumenų grupę, pavyzdžiui, 
kojų raumenis ir palaikius kelias sekundes atleisti. Pratimas kartojamas 
kelis kartus. Vėliau įtempiama kita raumenų grupė. Gali būti daromi įvairūs 
tempimo pratimai, derinant juos su kvėpavimo pratimais, įtraukiant 
relaksacinę muziką ar relaksacinio teksto skaitymą. 

•  Greiti atsipalaidavimo pratimai. Iš esmės jie yra panašūs į kūno 
atpalaidavimo pratimus, tik taikomi tada, kai pyktis ar įtampa apima čia ir 
dabar, ir nėra galimybės atlikti kūno atpalaidavimo pratimų. Keletas greito 
atsipalaidavimo pratimų pavyzdžių:

√ Rankos ir plaštakos – ištiesk abi rankas į priekį ir stipriai suspausk 
kumščius. Atleisk. Pakartok keletą kartų.

√ Pečiai – suspausk pečius. Atleisk. Pakartok keletą kartų.
√ Pilvas – įtrauk ir išpūsk pilvo raumenis. Įtraukdamas įkvėpk ir 

trumpam sulaikyk kvėpavimą. Pakartok keletą kartų.
√ Veidas – stipriai užsimerk ir suspausk lūpas. Atsimerk ir atleisk 

lūpas. Pakartok keletą kartų.
√ Kaklas – atlošk ir lengvai pasukiok galvą į šonus.
√ Kojos ir pėdos – lengvai kilstelėk abi kojas, ištiesk jas į priekį ir 

spausk kojų pirštus žemyn. Atleisk. Pakartok keletą kartų.
•  Fiziniai pratimai. Kai kuriems žmonėms padeda atsipalaiduoti 

fizinis krūvis, nes jo metu taip pat veikia raumenų įtempimo-atpalaidavimo 
principas. Tinkamos veiklos: bėgiojimas, plaukiojimas, bokso kriaušės 
daužymas, ištvermės pratimai, pasivaikščiojimas.

•  Kvėpavimo kontroliavimas. Kartais, staigiai supykus ir jaučiant, kad 
gali nebesusivaldyti, gali padėti kvėpavimo kontroliavimas. Giliai įkvėpk, 
kelias sekundes sulaikyk kvėpavimą ir iškvėpk. Gali tuo pat metu užsimerkti 
ir mintyse kartoti raminančius žodžius, pavyzdžiui: „Atsipalaiduok“ arba 
„Viskas gerai“.

•  Raminantys vaizdai. Patogiai ir jaukiai įsitaisius, globotiniui siūloma 
pasvajoti apie raminančius vaizdus, pavyzdžiui, jūros ošimą, skraidančias 
žuvėdras, apie tai, kaip saulė kaitina veidą, o vėjas maloniai kedena plaukus... 
Jei globotiniui iš pirmo karto nepavyksta, vertėtų turėti relaksacinių tekstų, 
kuriuos skaitant ramiu balsu, globotiniui kiltų raminantys vaizdiniai.

•  Kiti atsipalaidavimo metodai. Neretai atsipalaiduoti padeda ir 
įprasta mėgstama veikla – knygos skaitymas ar televizoriaus žiūrėjimas, 
rankdarbiai, pasivaikščiojimas, žaidimas su naminiais gyvūnėliais, 
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tvarkymasis.

Jausmų dienoraštis. Šis metodas padeda išmokti įvertinti savo jausmus, 
susieti juos su veiklomis ar situacijomis, kuriose jie kilo, taip pat padeda 
įvertinti savo elgesio bei su juo susijusių jausmų pokytį. Vaikas skatinamas 
kasdien žymėti, ką jis veikė ir kokie jausmai jam kilo. Taip pat galima 
įvardinti kilusio jausmo stiprumą, pavyzdžiui, vertinimo skalėje nuo 0 iki 
10 ar nuo 0 iki 100 balų. Jausmų dienoraščio sudėtingumas priklauso nuo 
vaiko amžiaus. Jaunesniems vaikams galima pateikti savotiškus ruošinukus, 
kuriuose jie turėtų tik įvardinti, ką veikė, ir pasirinkti vieną iš keleto nupieštų 
veidelių, atspindinčių įvairias emocijas – pikto, linksmo, liūdno, susigėdusio 
ir pan. Vyresni vaikai gali įvardinti įvairesnius ir sudėtingesnius jausmus, 
įvertinti kilusio jausmo intensyvumą. Vaiko globėjai ar daugiausiai su juo 
bendraujantis globos institucijos darbuotojas turėtų pasidomėti, kaip 
sekasi pildyti dienoraštį. Vėliau socialinis darbuotojas ar globėjas turėtų 
aptarti tai, kas pažymėta dienoraštyje, padėti vaikui susieti jo išgyvenamus 
jausmus bei jų intensyvumą su konkrečiomis situacijomis, padėti stebėti 
jausmų bei jų intensyvumo pokyčius. Šis metodas–  tai vertinga informacija 
apie globotinio būklės kitimą tiek pačiam vaikui, tiek jo globėjams bei su 
juo dirbančiam socialiniam darbuotojui.

Naujo elgesio ugdymo programa. Tai plano parengimas bei 
sudarymas, keliant globotiniui konkrečius realius tikslus, detalizuojant 
jame mažus įgyvendinimo žingsnelius bei konkrečius laiko terminus. 
Sudarant šį planą naudojamasi visais anksčiau išvardintais įgūdžiais bei 
metodais – struktūruotos aplinkos, alternatyvių problemų sprendimo 
būdų paieškos, bendradarbiavimo ir paramos, teigiamo grįžtamojo ryšio, 
įdomiai ir patraukliai pateiktos veiklos, skatinimo ir praktinio mokymosi, 
gebėjimo valdyti pyktį bei empatijos. Svarbu, kad išsikelti tikslai būtų 
realistiški, neviršytų globotinio galimybių, o jų įgyvendinimui būtų 
numatyti realūs terminai. Reikėtų įvertinti ir tai, kad galimi atkryčiai, t.y. 
neadaptyvus elgesys gali ir vėl pasikartoti, tačiau tai yra natūrali ir normali 
bet kokių pokyčių stadija. 

Panagrinėkime konkrečią situaciją:
Milda ilgą laiką gyveno su nuo alkoholio priklausomais tėvais, mergaitė 

buvo apleista, mokyklą lankydavo nereguliariai, nuolat ten patirdavo patyčias 
dėl savo išvaizdos, higienos trūkumo bei skurdžios aprangos, todėl ir dabar 
mergaitė atsisako eiti į kitą mokyklą. 

Idealu būtų, jei šioje situacijoje tarpusavyje bendradarbiautų įvairūs 
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specialistai (artimiausias Mildai globos namų darbuotojas, globos 
namuose dirbantis socialinis darbuotojas, mokyklos klasės auklėtojas, VTAS 
specialistas), kurie kartu parengtų bendrą veiksmų planą. Tada socialinis 
darbuotojas kartu su mergaite turėtų aptarti šį planą. Svarbus žingsnis – 
pokalbis su Milda apie dabartinę situaciją: apie tai, kad tai nauja mokykla, 
apie jos baimes ir nuogąstavimus. Pokalbio metu socialinis darbuotojas 
kartu su mergaite pagrindinį parengto plano tikslą (ėjimą į mokyklą) turėtų 
suskaidyti į mažesnes užduotis:

1. Lydimai globos namų darbuotojo nueiti iki mokyklos, pasivaikščioti 
po jos teritoriją.

2. Lydimai globos namų darbuotojo nueiti į mokyklą ne pamokų 
metu ir susipažinti su auklėtoja, apžiūrėti klasę.

3. Lydimai globos namų darbuotojo nueiti į vieną savo mėgstamiausią 
pamoką, sutarus, kad darbuotojas palauks jos už durų. Taip daryti kelias 
dienas iš eilės.

4. Lydimai globos namų darbuotojo nueiti į kelias pamokas, sutarus, 
kad jis palauks jos už durų.

5. Lydimai globos namų darbuotojo nueiti į mokyklą, likti ten keliose 
pamokose ir grįžti į globos namus pačiai.

6. Lydimai globos namų darbuotojo nueiti į mokyklą ir išbūti visose 
pamokose.

7. Nueiti į mokyklą, išbūti visose pamokose ir grįžti iš jos pačiai. 
Viso proceso metu reikia kalbėtis, kaip mergaitei sekasi, kaip ji jaučiasi. 

Svarbu, kad Milda pasitikėtų socialiniu darbuotoju, kad galėtų pasipasakoti 
jam. Labai reikšminga pabrėžti tai, kad mergaitė nedelsdama turi pasikalbėti 
su socialiniu darbuotoju ir klasės auklėtoju, jei iš jos bus pasišaipyta. Visuose 
žingsneliuose mergaitė galėtų pasinaudoti atsipalaidavimo būdais, už 
sėkmę jai galima skirti paskatinimą, pavyzdžiui, apsilankymą kino teatre. 
Svarbu nesitikėti greitų rezultatų ir neskubinti globotinio, pagirti, kai 
sekasi, ir palaikyti, kai nesiseka. 

3. Globos namų darbuotojų vaidmenys, gerinant globos namų 
auklėtinių socialinius ir darbinius įgūdžius

3.1. Tikslai ir darbo principai

Ankstesniuose skyriuose jau aptarėme socialinių darbuotojų vaidmenis. 
Ši tema skirta atskleisti socialinio darbuotojo profesinio mąstymo 
ypatumus, tikslus ir darbo principus, siekiant gerinti vaikų pasirengimą 
savarankiškam gyvenimui ir darbo rinkai.
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Socialinio darbuotojo tikslas – socialinės, psichologinės ir fiziologinės 
asmens gerovės užtikrinimas. Galima išskirti tris socialinio darbo 
funkcijas:

1. auklėjamoji (išmokyti tam tikrų gebėjimų, pvz., kasdieninių 
gyvenimo įgūdžių, elgesio modeliavimo ir t.t.);

2. globotinių atstovavimo;
3. lengvinamoji (tarpininkavimas, globotiniui įveikiant sunkumus, 

kurių jis nepajėgus įveikti vienas).

Be šių reikšmingų funkcijų, į socialinio darbuotojo veiklos sritį patenka 
ir socialinė vadyba: tikslų nustatymas, situacijos analizė, projektavimas, 
planavimas, modeliavimas ir konstravimas, sprendimų priėmimas, 
sprendimo organizavimas ir įgyvendinimas, komunikacija, rezultatų 
kontrolė ir korekcija. Socialinės vadybos žinios ugdo darbuotojo profesinį 
mąstymą ir kompetenciją. Geras specialistas supranta veiklos tikslą ir 
gali konkrečiai taikyti įgyvendinimo metodus, atsižvelgdamas į esamas 
aplinkybes ar vaiko polėkius. Gebėjimas reflektuoti (išgyventi, vertinti, 
perleisti per savo vidinį pasaulį, t.y. analizuoti savo elgesį), derinti gautą 
rezultatą su veiklos tikslais, suprasti profesinių sunkumų priežastis yra 
labai svarbūs specialistų, kaip globotinių socializacijos proceso dalyvių, 
įgūdžiai.

Socialiniai ir kitų globos namų darbuotojai tiek sąmoningai, tiek 
pasąmoningai gali palaikyti ir net skatinti išlaikytinio ir bejėgio vaiko 
nuostatos paplitimą globotinių tarpe. Išmokto bejėgiškumo jausmas – 
neigiamos patirties suformuotas įsitikinimas, kad rezultatas nepriklauso 
nuo pastangų.

Įžengę į suaugusiojo gyvenimą su šia nuostata, globotiniai ir toliau sieks 
gauti socialinę paramą, o ne ieškos būdų, kaip gyventi savarankiškai ir 
nepriklausomai. Kita vertus, svarbu išmokyti vaikus ne tik savarankiškumo, 
bet ir gebėjimo gauti socialinę paramą. Išėjusiam iš globos namų 
savarankiškai gyventi jaunuoliui reikalinga parama būstui, mokslui ir 
pan. Šis pavyzdys parodo, kad socialinis darbas globos institucijoje yra 
sudėtingas, reikalaujantis tinkamo pasirengimo.

Socialinio darbo specialistas – tai gyvenimiškų santykių ir aplinkybių 
specialistas, srities, kurioje nėra parengtų problemų sprendimo receptų. 
Globos institucijos darbuotojas turi dalyvauti vaiko socializacijos procese, 
bet praktikoje nėra patikrintų standartizuotų veiksmingų metodų. 
Įsitraukdamas į globotinių gyvenimą, socialinis darbuotojas užtikrina vaiko 
fizinį ir psichologinį saugumą ir tuo pačiu turi padaryti viską, kad vaikas ir 
toliau galėtų sėkmingai augti be jo. Tai labai sunkus uždavinys, nes vaikai 
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yra labai priklausomi nuo suaugusiųjų. Dirbant su vaikais yra svarbūs 3 
aspektai (Šeimos santykių instituto patirtis):

•  buvimas su vaiku;
•  tikslingas poveikis;
•  nuolatinė veiklos analizė.
Jei socialinis darbuotojas kartu su globotiniais ruošia pietus, eina į 

parduotuvę, kiną ar tik kalbasi su jais, tai nereškia, kad jo darbas neslepia 
aukšto lygio metodinio veikimo. Profesionalumas atsispindi natūralume, 
nuoširdume. Jo neturi matytis, nes šaltas metodų pateikimas veikia 
atstumiančiai. Kai matome grakščiai plaukiančią gulbę, jos kojos ir visa 
energija slypi po vandeniu. Panašiai turi būti ir kalbant apie socialinį darbą 
su vaikais – jis turi būti įprastas, kasdieniškas, kryptingas, darbo metodai 
neturi būti nutolę nuo kasdienybės, jie turi būti suprantami vaikams 
(prasmė ir nauda).

 
Išmokto bejėgiškumo jausmas – neigiamos patirties suformuotas 

įsitikinimas, kad rezultatas nepriklauso nuo pastangų.

Dirbant su globotiniais svarbu:
•  pasitikėjimas;
•  neteisimas ir nesmerkimas;
•  priėmimas tokio vaiko, koks jis yra;
•  profesinės paslapties išsaugojimas.

Globos namų darbuotojų santykiai su vaikais dažnai yra sudėtingi. 
Kiekvienas vaikas nori būti mylimas, suprastas artimųjų, jaustis saugus. 
Dėl stiprių, atkaklių vaiko emocinių reakcijų, pasąmoningai iškreipto 
tarpusavio santykių su suaugusiaisiais supratimo, suaugusiojo ir vaiko 
santykiai dažnai komplikuojasi. Socialinio darbuotojo vaidmuo, kaip jau 
minėjome, yra mokyti vaikus atpažinti ir valdyti savo emocijas ir elgesį, 
derinti poreikius su galimybėmis. Tai yra socializacijos esmė. Tam reikia, 
kad pats darbuotojas galėtų atpažinti ir valdyti savo emocijas.

Socialiniam darbuotojui būtina atskirti „kas jis yra“ nuo to, „ką jis 
daro“. Žmonės, kurių profesija yra padėti kitiems (gydytojai, mokytojai, 
psichologai ir t. t.), turėtų skirti šiuos dalykus, nes dažnai supainioja juos su 
savigarba. Pavyzdžiui, tokios profesijos žmogus gali teigti „Man gerai, kol 
padedu kitiems“, tačiau tokia nuostata kyla iš žemos savigarbos jausmo, 
ir tokiu atveju pagalba ar ugdymas nebus efektyvus. Jei socialiniam 
darbuotojui (ar kitam su vaiku dirbančiam asmeniui) gerai, kol jis padeda, 
tai jis ugdo vaiką dėl savęs, o ne dėl jo paties.
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Globotiniai dažnai vadinami aukomis, todėl darbuotojai, dirbantys 
su šiais vaikais, dažnai imasi gelbėtojo arba persekiotojo vaidmens. To 
išvengti padeda tinkamas santykių ribų nustatymas ir laikymasis (apie 
jas dar kalbėsime). Pasitikėjimas, atvirumas ir bendradarbiavimas – 
tai pagrindiniai darbo su globotiniais principai. Patikimas elgesys yra 
užkrečiamas. Jei pats laikaisi duoto žodžio ir padarai tai, ką žadėjai, tai ir 
vaikas bus linkęs panašiai elgtis. Kas lemia ugdymo sėkmę?

Ugdymo sėkmę lemia:
•  žinios;
•  nuostatos;
•  įgūdžiai;
•  įpročiai.
Dažnai kalbame apie žinias ir įgūdžius, o nuostatos ir įpročiai lieka 

nuošalyje. Kad vyktų tikras ilgalaikis tobulėjimas, nuostatos ir su jomis susiję 
įpročiai bei elgesys taip pat turi būti analizuojami ir gerinami. Planuojant 
pagalbos procesą globotiniams, reikėtų įvardinti savo:

•  nuostatas ir požiūrį į globotinius: kas jie – ar aukos, ar vaikai, kurie 
taikant tinkamą paramą ir paskatinimą gali tapti savarankiškais visuomenės 
nariais;

•  įpročius: ar tik gelbėju, ar padedu jam augti ir tobulėti.

3.2. Bendradarbiaujančio ryšio kūrimas

Vaikas, kuris yra paliktas ir gyvena globos namuose ar pas globėjus, 
psichologo E. Aceti nuomone, viduje turi didelį nerimą, kurį išlieja šalia 
esantiems ir juo besirūpinantiems suaugusiems žmonėms.  Toks vaikas 
dažnai į realybę reaguoja piktai ją puldamas. Ko nori vaikas iš suaugusiųjų, 
kai reiškia agresiją, pyktį? Aceti teigia, kad vaikas trokšta to, ką duoda mama 
vaikui pirmaisiais jo gyvenimo metais – sugeria vaiko nerimą ir atiduoda 
jam savo teigiamą dalį, šiltai su juo bendraudama.

Dirbant su globos institucijose augančiais vaikais, daugiausia dėmesio 
reikia skirti darbui su jų nerimu. Tai  sunkus darbas, bet svarbiausia, kad 
šalia vaiko esantys suaugusieji leistų  jam išgyventi kitokią patirtį – pajausti, 
kad vaikas yra priimamas, kad ir kokį nerimą bepatirtų, kad ir kiek pykčio ar 
agresijos jame būtų.  

Suaugusieji, kurie dirba su tokiais vaikais, siekdami padėti jiems įveikti 
nerimą, patys jo daug sukaupia. Vaiko pyktis, agresija ar kita nerimo forma 
iššaukia suaugusiojo gynybą.  Kai suaugusiojo gynybiniai mechanizmai 
pažeidžiami, kyla atitinkamos reakcijos, pavyzdžiui, agresyvumo – norisi 
vaiką primušti. Tokia vaiko atmetimo reakcija, kai yra sunku, Aceti nuomone, 



152

– normali. Suaugusysis jaučiasi tarsi padalintas savo viduje: protas sako 
viena, jausmai – ką kita. Su tuo susiduria beveik kiekvienas, dirbantis su 
traumas bei netektis patyrusiais vaikais.

Aceti išskiria du tokio nerimo akivaizdoje dažnai pasitaikančius reakcijų 
būdus (abu šie būdai yra klaidingi, nors ir pasitaiko ne iš blogos valios): 

•  Pirmoji klaidinga reakcija – tai užmesti nerimą ant pečių tam vaikui, 
kuris atiduoda savąjį nerimą. Tai nepaslanki reakcija ir tai yra vienas iš 
gynybos mechanizmų nerimo akivaizdoje. Kai patys suaugusieji savyje 
sukaupia labai daug nerimo ir nėra profesionalų, kurie galėtų padėti 
jį išleisti,  laikui bėgant, jie gali tapti nebejautrūs vaiko patiriamiems 
sunkumams, nelankstūs, prarasti motyvaciją, gali net pradėti vartoti 
prievartą prieš vaiką. 

•  Antroji klaidinga reakcija yra apsimesti, kad nieko nevyksta, iš 
viso nereaguoti, neveikti, leisti, kad viskas tiesiog taip ir praeitų – tai yra 
vadinamasis pasyvumas. Tai situacija, kurioje suaugusieji jaučia, kad patyrė 
nesėkmę, jie praranda viltį ir sako, kad nieko neįmanoma padaryti.

Darbuotojas, norėdamas sukurti  bendradarbiaujantį ryšį su globojamu 
vaiku, padėti jam, Aceti teigimu, turi sugebėti tinkamai naudoti dvi 
priemones – klausymą ir žodį.

Klausymas. Yra 3 klausymo būdai: du klaidingi ir vienas teisingas. Vienas 
iš klausymo būdų yra toks, kai, pavyzdžiui, pašte norime sužinoti tam tikrą 
informaciją, o pašto darbuotojas mūsų klauso, bet tuo pačiu metu jis dar 
kalba su kitais darbuotojais, kam nors skambina ar pan. Tokiais atvejais 
nesijaučiame išklausomi – tai fragmentiškas klausymas. 

Kitas klausymo būdas yra tas, kuriuo mes gana dažnai klausome vaikų 
ir, galbūt, neretai vieni kitų. Pavyzdžiui, vaikas mums ką nors kalba, o mes 
jau turime jam paruoštą atsakymą. Nėra gera kalbėtis su žmogumi, kuris 
jau turi paruoštą atsakymą. Tokiu atveju vaikas nesijaučia išklausytas, o jo 
„klausantis” suaugusysis gali sukelti jame nepasitenkinimą ir pyktį.

Yra ir trečias klausymo būdas, kurį reikia naudoti kuo dažniau. Tai – gilus, 
išsamus klausymas. Kai išsamiai klausome, mes neegzistuojame, yra tik 
kitas. Kai suaugusysis taip klauso vaiko, vaikas jaučia tarsi išreikštų save jo 
viduje. Kai vaikas yra kupinas nerimo, baimės ar pykčio, jis ateina to išsakyti 
suaugusiajam ir, jei būna išklausytas, jaučiasi paremtas, suprastas. 

Žodis. Žodis dirbant su globojamais vaikais yra ypač vertingas ir svarbus. 
Žodis, tinkamai pasakytas kenčiančiam vaikui, padeda suteikti prasmę 
jo kančiai, susitaikyti su skausmu. Su globos institucijose gyvenančiais 
vaikais svarbu kalbėti apie jų praeitį, prieš tai buvusio jų gyvenimo įvykius. 
Svarbu, kad vaikas girdėtų teisingus, realybės neiškraipančius, palaikančius 
ir paremiančius žodžius. 
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Kuriant bendradarbiaujantį ryšį su globojamu vaiku,  svarbu 
užmegzti su juo emocinį ryšį ir teikti jam paramą.

Bendravimas su globojamu vaiku, pagal Aceti, – tai, visų pirma, paramos 
jam teikimas. Norint paremti vaiką, svarbu visada į jį žiūrėti teigiamai. Tai 
nereiškia, kad suaugusysis negali tam tikrose situacijose pajusti jam pykčio,  
tai reiškia, kad net ir apie blogiausiai besielgiantį vaiką, net ir apie tokį, 
kuris nuolat iššaukia neigiamas aplinkinių reakcijas, suaugusysis turi turėti 
teigiamą nuostatą.

Antroji nuostata, dirbant su globojamais vaikais, yra ta, kad net ir po 
pačių sunkiausių patyrimų galima atsigauti, galimi pokyčiai į gerąją pusę. 
Bendraudamas su vaiku, kuris buvo ne kartą paliktas, kuris yra labai 
neramus, piktas, kuriam nuolat visur nesiseka, su juo dirbantis suaugusysis 
turi nuolat aiškiai suvokti ir tikėti, kad ir šiam vaikui gali pasisekti.

Darbuotojo savybės, skatinančios vaiką bendradarbiauti:
•  Kantrybė. Svarbu suvokti, kad norimi  pokyčiai, dirbant su 

globojamais vaikais, nevyksta greitai.
•  Ryžtingumas. Veiksmingai bendradarbiaujant, niekuomet 

nepaliekamos neišspręstos vaiko problemos, visuomet randama išeitis.
•  Pasitikėjimas. Svarbu pasitikėti ir teigiamai žiūrėti į kiekvieną vaiką, 

net ir tą, kuriam „nuolat” nesiseka.
•  Nuoširdumas ir rūpinimasis. Bendradarbiavimui svarbi santykio su 

vaiku kokybė.
•  Atvirumas. Svarbu matyti daugiau nei vieną bet kurios situacijos 

pusę, siekti įvertinti įvairias nuomones, stengtis suprasti vaiko jausmus ir 
poreikius net tais atvejais, kai susiduriama su nepriimtinu jo elgesiu.

•  Pagarba individualumui. Priimti ir gerbti vaiką tokį, koks jis yra.
•  Draugiškas tvirtumas. Svarbu nustatyti santykių ribas draugiškumu 

ir pasitikėjimu pagrįstais metodais, užtikrinti santykių su vaiku nuoseklumą 
ir nuspėjamumą.

•  Vaiko ir paauglio raidos ypatumų bei raidai įtakos turinčių veiksnių 
supratimas. Svarbu gerai žinoti vaiko raidos etapus, uždavinius, suprasti jo 
poreikius bei gebėti pritaikyti šias žinias bendraujant su vaiku.

•  Elgesio reikšmės supratimas. Svarbu suprasti veiksnius, nulemiančius 
vienokį ar kitokį vaiko elgesį.

Pamatinė planingo darbo su globojamu vaiku prielaida – rėmimasis 
žiniomis, susijusiomis su vaiko teigiamomis savybėmis. Vaiko trūkumų, 
ydų, silpnų vietų ieškojimas, nemalonių epitetų vartojimas („patologiškas“, 
„asocialus“ ir t. t.) apsunkina artimesnio emocinio ryšio kūrimą, nes 
sumažina ir taip jau menką vaiko savosios vertės pajautimą, sustiprina jo 
kaltės jausmą. Remiantis vaiko „stipriosiomis pusėmis“, galima susitelkti 
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ties tuo, kas potencialiai galėtų jam padėti. Svarbu ieškoti ir atrasti tai, 
ką vaikas gali ir sugeba, pradedant nuo paprastesnių dalykų, pavyzdžiui, 
gebėjimo palaikyti tvarką, ir pereinant prie sudėtingesnių – pavyzdžiui, 
gebėjimo numatyti savo veiksmų rezultatus. Tikrai pastebėsime kiekvieno 
vaiko gebėjimus, jei atidžiai stebėsime, jei bendraudami su vaiku vartosime 
„teigiamą kalbą“, informuosime jį apie laimėjimus bei išreikšime pritarimą 
jo veiksmams. Jei pasiseks  pritaikyti tokį stiprinantį ir teigiamą priėjimą 
prie vaiko, tikimybė užmegzti emocinį ryšį su vaiku bus gana didelė. Reikia 
atsiminti ir tai, kad kiekvienas neigiamas vertinimas, ypač sudėtingoje, 
įtampos pilnoje emocinėje vaiko situacijoje (nulemtoje ką tik išgyventų 
nuoskaudų, šeimos aplinkos praradimo), atitolina mus nuo vaiko. Neigiami 
vertinimai apsunkins mūsų darbą ir galimybę pasiekti rezultatų. Teigiamas 
priėjimas prie vaiko padės jam formuoti teigiamą savęs vertinimą ir savosios 
vertės pajautimą. Dėl to svarbu nepaliaujamai drąsinti vaiką ir rasti progų jį 
pagirti, išreikšti pritarimą bei jį įvertinti.

Tačiau susitelkimas vien į stipriąsias vaiko puses, pilnai neatskleis 
jo charakterio. Juk egzistuoja daugybė sričių, kuriose vaikas dar neturi 
atitinkamų galimybių ar gebėjimų veikti. Todėl, be stipriųjų vaiko pusių, 
reikia identifikuoti ir vaiko poreikius, kuriais remiantis bus galima planuoti 
atskirus darbo su vaiku etapus.

Praktinė užduotis. Stipriosios vaiko pusės

Toliau pateikta lentelė yra 12-metės Miglės iš vaikų globos namų 
stipriųjų pusių aprašymo pavyzdys. Pirmojoje lentelės skiltyje yra 
pateiktos poreikių kategorijos. Antrojoje –neigiama informacija, kuri yra 
nubraukta, nes neturėtume tokia naudotis. Ji surašyta į lentelę tam, kad 
būtų parodyta, koks didelis skirtumas yra tarp vadinamosios „trūkumų 
korekcijos“ ir stiprinančio priėjimo prie vaiko – trečioji lentelės skiltis. 
Dirbdami su vaiku privalome stengtis nekalbėti apie neigiamus bruožus. 
Lentelės ketvirtojoje skiltyje surašyti vaiko poreikiai turėtų tapti pagrindu, 
planuojant atitinkamus veiksmus vaiko gerovei. 
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Pavyzdys

Poreikių 
kategorijos

„Neigiami“ bruožai Stipriosios pusės Poreikiai

Išvaizda, higiena 
apranga, daiktai, 
priklausantys vaikui, 
aplinka

•  Kartais būna netvarkinga, 
nesirūpina savimi, nekreip-
ia dėmesio į išvaizdą ir 
aprangą, dažnai kambaryje 
palieka netvarką.
•  Negerbia svetimos 
nuosavybės.

•  Ji yra daili mergaitė, 
šviesiais plaukais ir ru-
domis akimis, aukšta, vikri.
•  Sugeba gražiai rengtis ir 
susišukuoti – tai priklauso 
nuo asmens, su kuriuo turi 
susitikti.
•  Mėgsta dėlioti savo 
nuotraukas, renka 
straipsnius apie mėgstamą 
dainininkę.
•  Rūpinasi savo brolių ir 
seserų daiktais ir apranga.

•  Pagirti jos išvaizdą, atkreipti 
dėmesį į aprangą ir įvertinti 
stilių. Kalbėtis apie madas.
•  Rasti vietos (rėmelių) nuotrau-
koms.
•  Mokyti asmens higienos.
•  Mokyti tausoti savo daiktus ir 
gerbti svetimą nuosavybę.

Sveikata •  Sugedę dantys •  Gera sveikatos būklė, 
mergaitė sportiška.

•  Reikšti pasitenkinimą dėl jos 
geros sveikatos, nueiti kartu pas 
stomatologą.

Fizinis vystymasis •  Nemėgsta kūno kultūros 
pamokų, nenori papildomų 
sporto užsiėmimų 
mokykloje.

•  Noriai dalyvauja sporto 
varžybose plaukimo 
klube, nori lankyti baseiną, 
mėgsta žaisti tinklinį.

•  Skatinti jos laimėjimus 
plaukime, užrašyti į plaukimo 
treniruotes sudarius „susitarimą“ 
– ji turi parodyti pažangą kūno 
kultūros pamokose mokykloje.

Mokymasis •  Prastai sekasi lietuvių 
kalba ir istorija.

•  Patinka chemija ir 
biologija.

•  Pagirti už pasiekimus chemijos 
ir biologijos užsiėmimuose.
•  Kartu skaityti knygas,  kartu 
rašyti rašinius, bendradarbiauti 
su mokytojais.

Interesai •  Nesidomi niekuo „rimtu“. •  Domisi hiphopo muzika, 
kino pasauliu, mada.

•  Kartu klausytis hiphopo 
muzikos, sužinoti iš Miglės apie 
muzikos stilius ir atlikėjus, kartu 
žiūrėti filmus, pasiūlant vertingų 
ir atkreipti dėmesį į kai kurių 
aktorių karjeras, kaip pasisekimo 
gyvenime pavyzdžius.
Dažnai kalbėtis, ieškant naujų 
interesų.

Protinis, kultūrinis 
vystymasis, žinios apie 
pasaulį, religiją, mora-
linis vystymasis

•  Protinis, kultūrinis 
vystymasis atsilieka, ribotos 
žinios apie pasaulį; linkusi 
skriausti mažesnius vaikus.

•  Yra mąstanti, svarsto apie 
gyvenimo tikslą. Mėgsta 
knygas ir kiną.

•  Pasiūlyti vertingų knygų, kartu 
eiti į kiną, kalbėtis apie aktualius 
įvykius, subtiliai supažindinti 
su tikėjimo tiesomis;  kartu 
skaityti, kalbėtis apie įvairias 
gyvenimiškas situacijas, 
bendravimą ir t. t.

Emociniai poreikiai •  Yra emociškai nestabili, 
stresinėse situacijose laikosi 
atokiai, greitai pravirksta.

•  Būna rami ir susivaldanti, 
kai jaučiasi saugiai.

•  Mokyti apibrėžti situaciją, kuri 
kelia grėsmę ir stresą, drąsinti, 
kalbėtis apie jausmus.

Savosios vertės 
pajautimas

•  Turi menką savosios 
vertės pajautimą, save laiko 
nevykėle, mano, kad jai 
„niekas niekada nesiseka...“

•  Žino, kad gerai žaidžia 
tinklinį ir kad patinka 
berniukams.

•  Rasti sritį, kurioje ji yra 
„nepakartojama“, pvz., tinklinyje; 
suteikti kuo daugiau galimybių 
pasirinkti, rizikuoti ir t.t.
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Gyvenimiški gebėjimai •  Nesiseka namų ruoša. •  Kepa puikius apkepus, 
siuvinėja kryželiu.

•  Padrąsinti, atliekant namų 
ruošos darbus, girti, paskirti 
nedidelių, konkrečių užduočių.
•  Mokyti apsipirkti, skalbti, 
tvarkytis.

Ryšių su tikrąja šeima 
stiprinimas

•  Nemėgsta kalbėti apie 
šeimą, jaučiasi nuskriausta, 
blogai atsiliepia apie tėvą, 
su panieka – apie motiną.

•  Kartais prieš miegą kalba 
apie mamą, myli savo tetą 
ir norėtų ją aplankyti.

•  Susipažinti su krizės 
priežastimis biologinėje 
šeimoje, užmegzti ryšį su mama, 
aplankyti tetą.

Pastovių teigiamų 
ryšių su bendraamžiais 
ir suaugusiaisiais 
stiprinimas

•  Bijo susitikimų su 
nepažįstamais –žmonėmis, 
žmonių susibūrimų.

•  Nuoširdi, draugiškai 
bendrauja su asmenimis, 
kuriais pasitiki.

•  Atpažinti situacijas, kuriose, 
iškilus grėsmei, Miglė gi-
nasi agresija. Mokyti konfliktų 
sprendimo būdų, skat-
inti dalyvauti jaunimo grupių 
veikloje, pvz., sporto klubuose, 
bažnytinėse grupelėse, skatinti 
užmegzti teigiamus draugiškus 
santykius su bendraamžiais.

Visuomeniniai 
poreikiai
(grupinis darbas)

•  Nesiseka bendradarbiau-
ti, nenoriai padeda.

•  Kai jaučiasi saugi, noriai 
padeda tiems, kuriais 
pasitiki.

•  Skatinti mergaitės veiklą grupėje, 
pabrėžiant jos stipriąsias puses.
Padėti atrasti savo pomėgius 
ir juos sieti su grupės veikla. 
Mokyti atsakomybės kasdieniame 
gyvenime.

        
3.3. Ribų sąvoka globojamo vaiko socializacijos procese

Ribos – tai konceptas, daugiausiai naudojamas šeimos terapijoje, tačiau 
plačiai paplitęs ir kitose srityse. Jos aprašo individų tarpusavio sąveiką 
šeimos, išplėstinės šeimos ir visuomenės kontekste. Ribos reguliuoja 
individo ar tam tikrų sistemos dalių individualumą ir autonomiškumą.

Aiškiausiai galime išskirti ribas AŠ ir ne AŠ. Kiekvienas individas varijuoja 
kontinume nuo diferenciacijos iki susiliejimo su kitu ir turi tam tikras ribas. 
Šeimos terapeutas S. Minuchinas išskyrė tris ribų tipus, kuriuos individas 
gali sukurti su aplinka:

•  difuzinės ribos;
•  rigidiškos ribos;
•  optimalios ribos.

Difuzinės ribos rodytų, kad toks individas silpnai save skiria nuo aplinkinių, 
linkęs labai daug pasakoti apie save net ir mažai pažįstamiems žmonėms, 
gali greitai atskleisti savo paslaptis, intymius dalykus. Bendraudamas jis 
nejaus ir kito ribų, gali iš karto klausti itin asmeninių dalykų, būti perdėtai 
lipšnus, emocingas, greitai norėti artimo fizinio kontakto.

Priešingos difuzinėms riboms yra rigidiškos ribos. Toks žmogus itin sunkiai 
dalinsis informacija apie save, sunkiai leisis į bendravimą su kitu žmogumi, 
jam nebus įdomūs (bent jau kurį laiką) kito žmogaus išgyvenimai, jausmai. 
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Jis sunkiau suteiks kitam žmogui pagalbą, palaikymą. Toks žmogus sudaro 
šalto, atsiribojusio žmogaus įspūdį. 

Optimalios ribos būtų tarpinis variantas, kai žmogus suteikia apie save 
tam tikrą kiekį informacijos, priklausomai nuo santykių artumo, gerai jaučia 
ribas tarp savęs ir kito žmogaus, gerbia kito žmogaus erdvę, intymumą, 
rodo jausmus, gali sueiti į tarpasmeninius santykius, suteikia kitiems 
paramą, palaikymą, domisi kitų žmonių išgyvenimais.

Stebint ir konsultuojant globos namų auklėtinius tenka pastebėti, jog 
jų ribos dažnai sutrikusios. Daug auklėtinių labai greitai ir atvirai pasakoja 
apie save, daug klausinėja apie kitą žmogų, stengiasi jį paliesti, sėstis ant 
kelių, glaustis. Santykiuose su kitais vaikais jie siekia artimų santykių, labai 
greitai ima vadinti geriausiu draugu, lyg nepalieka jam asmeninės erdvės, 
bet netrukus santykius nutraukia, „prisiklijuodami“ prie kito žmogaus. Kiti 
vaikai, atvirkščiai, sunkiai kontaktuoja, mažai dalinasi informacija apie 
save, savo išgyvenimus, jausmus. Rigidiškos ribos tarp globojamų vaikų 
pasitaiko rečiau nei difuzinės. 

Kaip formuojasi ribos? Ribos formuojasi vaikui vystantis. Pradžioje 
vaikas pradeda fiziškai save išskirti iš aplinkos: kur aš, kur mano, o kur ne 
mano, kas priklauso man, ką aš galiu. Vėliau formuojasi psichologinis savo 
ribų pajautimas. Optimalios ribos formuojasi, kai yra gerbiamos vaiko 
fizinės, psichologinės ribos, o taip pat domimasi juo, jo vidiniu pasauliu, 
išgyvenimais. Fizinių ir psichologinių vaiko ribų gerbimas suprantamas 
taip: 

•  fizinių ribų gerbimas: 
- niekas neturi teisės liesti jo kūno (vaikas apsaugotas nuo fizinio, 

seksualinio smurto, gerbiamas jo intymumas);
- vaikas privalo turėti savo asmeninę fizinę erdvę, kurioje panorėjęs 

galėtų pabūti vienas;
- jam reikalinga teisė į privatumą, galimybė turėti asmeninius 

daiktus, kurie priklauso tik jam ir kurių kiti vaikai ar auklėtojai negalėtų imti 
ar tikrinti be jo žinios (dienoraščio, įrašų, asmeninių smulkmenų);

•  psichologinių ribų gerbimas:
 - negalima klausytis pokalbių; reikia gerbti neigiamus atsakymus, 

jei vaikas nenori pasakoti, dalintis jausmais;
 - negalima spręsti ar imtis veiksmų už vaiką (pvz., prieš kalbantis su 

mokytoja, reikėtų pasitarti su vaiku);
 - reikia gerbti vaiko norus, sprendimus, pasirinkimus.
Svarbu laikytis ir konfidencialumo principo – auklėtojas, kuriam vaikas 

patiki informaciją, privalo ją saugoti ir nepaskleisti. Reikia nepamiršti, kad 
vaikams svarbus suaugusiųjų pavyzdys – svarbu kiek patys darbuotojai 
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gerbia vienas kito ribas, išlaiko paslaptis, susitarimus. 

3.4. Tarpininkavimas

Tarpininkavimas – tai procesas, kurio metu socialinis darbuotojas (ar 
kitas darbuotojas) atsiduria tarp dviejų žmonių, tarp asmens ir grupės arba 
tarp dviejų grupių tam, kad padėtų išspręsti tarp jų kilusius prieštaravimus 
ir sudarytų sąlygas produktyviam darbui kartu.

Konfliktai yra kasdieninis reiškinys tiek globos namuose, tiek mokykloje, 
tiek gyvenime. Dažnai išvengti įvairių konfliktų yra neįmanoma, nes 
žmonės yra labai skirtingi, todėl natūralu, kad į daugelį situacijų jų reakcija 
nėra vienoda. Gebėjimas tinkamai spręsti konfliktus leidžia sušvelninti 
probleminę situaciją ir išvengti neigiamų padarinių, užtikrinant efektyvų 
tolesnį bendravimą ir bendradarbiavimą.

Dažnai probleminę situaciją sukelia ne pats konfliktas, o tai, kad 
sutrikdoma komunikacija tarp dviejų žmonių, yra įtraukiama aplinka, kyla 
daug jausmų, kurie trukdo tolimesniam bendravimui. 

Konfliktai globos namuose kyla tiek tarp auklėtinių, tiek tarp auklėtinio 
ir darbuotojo, tiek tarp darbuotojų. Labai svarbu, kad kilę konfliktai būtų 
sprendžiami, nes dažnai jie tik išoriškai nuslopinami, neišsiaiškinant tikrųjų 
jų priežasčių, neišreiškiant jausmų.

Dar iki šiol tenka išgirsti, kad auklėtojas neturi ir neprivalo atsiprašyti 
vaikų, nes taip „Visai užsileisi juos ant galvos“. Tiek auklėtiniai tarpusavyje, 
tiek auklėtiniai ir darbuotojai patys gali išspręsti konfliktus, bet kartais 
konfliktai tokie „dideli“, kartais jie kelia tiek daug jausmų, kad prireikia  
įsitraukti trečiam asmeniui, tarpininkui, kuris padėtų išlaikyti palankią 
psichologinę atmosferą konflikto sprendimo metu ir leistų konflikto 
dalyviams, nepaisant abipusių nuolaidų, „išsaugoti veidą“. 

  Tarpininkavimas, kuris yra plačiai paplitęs kitose šalyse, užtikrina 
konstruktyvių konflikto sprendimo būdų parinkimą. Globos namuose 
tarpininko vaidmenį gali atlikti socialinis darbuotojas, psichologas ar kitas 
neutralus, t.y. neįtrauktas į konfliktą, nuoširdžiai suinteresuotas padėti 
pusėms prieiti vieningo susitarimo, asmuo.

Efektyvaus konflikto išsprendimo žingsniai:
•  Priežasčių išsiaiškinimas.
•  Įvykių sekos nustatymas.
•  Galimų sprendimų numatymas.
•  Efektyvumo įvertinimas.
Tarpininkavimo procese turi būti atsižvelgiama į šiuos aspektus:
•  sprendžiant konfliktinę situaciją dalyvauja abi konfliktuojančios 
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pusės;
•  paaiškinamas tarpininko vaidmuo;
•  išklausoma kiekviena pusė (padrąsinama išsakyti savo poreikius);
•  išklausomi ir akceptuojami abiejų konflikto dalyvių jausmai;
•  pasikeičiama vaidmenimis, perklausiama, ar abi pusės supranta 

viena kitos jausmus ir poreikius;
•  suteikiamas pastiprinimas, sulyginamos pozicijos, t.y. jėgos (jei 

viena konflikto pusė žemesnėje pozicijoje, pvz., vaikas ir mokytojas);
•  atkuriama komunikacija:
- diskusija turi būti kiek galima labiau susijusi su konfliktu, neleidžiant 

kaltinti, kritikuoti, o pakeičiant tai į man „nepatinka“, „netenkina“.
- skatinama kalbėtis vienas su kitu ir klausyti.
•  apibendrinami abiejų pusių faktai ir jausmai;
•  dalyviai skatinami išsakyti kuo daugiau pasiūlymų iškilusiai 

problemai spręsti („Minčių lietus“);
•  paliekami tik tie sprendimai, kurie priimtini abiem pusėms;
•  patys dalyviai pasirenka geriausią alternatyvą.

Auklėtojas, socialinis darbuotojas ar kitas asmuo, atliekantis tarpininko 
vaidmenį, turi:

•  būti konfidencialus (taip pat jis turėtų paaiškinti, kad 
konfidencialumo  turi laikytis ir konfliktuojantys dalyviai);

•  aktyviai dalyvauti, valdyti pokalbį visą konflikto sprendimo laiką;
•  ieškoti pozityvių dalykų.
Kartais, prieš pradedant spręsti konfliktą, reikalingi parengiamieji 

pokalbiai su kiekvienu dalyviu atskirai tam, kad būtų galima įvertinti 
konflikto sprendimo galimybes ir dalyvių suinteresuotumą išspręsti 
problemą.

3.5. Vertybės ir nuostatos

 Socialinio darbo specialistas – tai gyvenimiškų santykių ir aplinkybių 
specialistas, srities, kurioje faktiškai nėra parengtų sprendimo prototipų. 
Tą patį galima pasakyti ir apie auklėtojus. Tiek vaikai yra individualūs, tiek 
jų tarpusavio santykiai įvairūs, tiek pati situacija yra labai kintanti. Todėl 
dirbant su vaikais, labai svarbus nuolatinis reagavimas, savo asmenybės 
savybių, gebėjimų panaudojimas. Tam naudingos įvairių sričių žinios, bet 
pagrindinis įrankis yra paties auklėtojo ir socialinio darbuotojo asmenybė. 
Tarp auklėtojo ir auklėtinio nuolatos vyksta komunikacinė sąveika, kurios 
turinį sudaro:
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•  keitimasis informacija;
•  auklėjamasis poveikis;
•  tarpusavio santykių organizavimas.
Idėjų negalima perduoti mechaniškai, kad ir kokios jos geros būtų. 

Vienas iš tėvystės principų – „auklėti vaiką ne žodžiu, bet pavyzdžiu“ – labai 
tiktų ir dirbantiems su vaikais specialistams. 

 Auklėjimo, mokymo procese yra labai svarbios paties darbuotojo 
vertybės ir nuostatos, savo asmenybės ypatumų, tipiškų reagavimo būdų 
pažinimas, gebėjimas įsisąmoninti savo jausmus, mintis, kūno reakcijas. 
Savo darbe reiktų nuolatos perklausti save: ką aš jaučiu vienam ar kitam 
vaikui; ar aš supykau dėl to poelgio, o gal dėl to, kad šiandien namuose 
buvo sunkus rytas; jei aš jaučiu stiprius jausmus šiam vaikui, tai kodėl – 
gal jis man primena ką nors iš mano vaikystės, gal tada aš negaliu būti 
objektyvus jo atžvilgiu; jei nemėgstu tam tikro tipo vaikų, tai kodėl? Su 
vaikais dirbantis specialistas turėtų bandyti atsakyti į jam kylančius 
klausimus nuolat reflektuodamas. Savo emocinę patirtį ypač naudinga 
aptarti su kolegomis – gal ir  kolegų jausmai panašūs, įdomu, kaip jie 
tvarkosi su tokiais jausmais. 

                   Svarbus ir paties auklėtojo, socialinio darbuotojo požiūris į 
auklėtiniams pateikiamas socialines idėjas. Vaikai jautrūs melui, vaidybai, 
neteisybei, todėl dirbant su jais svarbu, kad pateiktos idėjos neprieštarautų 
darbuotojo vertybėms (pvz., ką gali galvoti jaunuolis apie auklėtoją, kuris 
dėsto apie rūkymo žalą pats rūkydamas?). Perteikiamos idėjos turi 
būti pritaikytos konkrečiam vaikui – tai ne tik sausų frazių iš vadovėlių 
perteikimas.

 Dirbdami su vaikais, darbuotojai patys tampa jautresni, „pripranta“ 
prie savo skelbiamų idėjų. Bendradarbiaudami auklėtiniai perima ne tik 
pačias idėjas, bet ir auklėtojo požiūrį į jas. Labai svarbus santykių tipas, 
kuris susiformuoja tarp auklėtinio ir darbuotojo. Visi esame skirtingi, 
todėl skiriasi ir mūsų bendravimo būdas. Lengviau užmegzti kontaktą, 
bendrauti, žaisti sekasi žaismingesniems, laisvesniems, kūrybiškesniems 
žmonėms. Tokių santykių pavojus yra itin draugiški santykiai, dėl kurių 
greitai galima prarasti autoritetą – nes draugams galima nepaklusti. Kitas 
santykių tipas yra daugiau tėviškas, globojantis, rūpestingas – tokio tipo 
žmonėms lengviau patarti, išklausyti, paguosti, pasirūpinti. Koks santykių 
tipas bebūtų, svarbu išlikti reikliems ir gerbiantiems auklėtinius (plačiau 
apie tai žr. III skyriaus 3.2. poskyryje „Bendradarbiaujančio ryšio kūrimas“).

Visi, dirbantys su vaikais, turėtų skatinti savo kūrybiškumą ir atrasti vaiką 
savyje. Kas svarbu, dirbant su vaiku (žr. 3 schemą)?
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3 schema. Kas svarbu, dirbant su  vaiku?

Emocinės galios:
- Jautrumas
- Ramybė
- Empatija
- Pagarba
- Savo emocinės patirties „čia ir 
dabar“ suvokimas ir valdymas, 
matymas, kaip tai gali įtakoti 
situaciją

Sugebėjimai:
- Išklausyti
- Kalbėti paprastai
- Gebėjimas pelnyti pasitikėjimą
- Gebėjimas žaisti
- Gebėjimas užmegzti ir palaikyti 
pokalbį

Žinios:
- Vaiko raidos ypatumai
- Auklėjimas
- Komunikacija

Nuostatos:
- Objektyvumas
- Atsparumas šokui
- Noras mokytis
- Nebijoti patekti į naujas ir sunkiai 
valdomas situacijas
- Noras patirti naują
- Toleruoti nežinomybę, fantazijas

Kas svarbu dirbant su vaiku?

3.6. Tėvų/globėjų vaidmuo, ugdant karjerą

Paauglystės periodu didėja mokinio autonomiškumas, atsiskyrimas 
nuo tėvų, tačiau priimant svarbius gyvenimo sprendimus tėvai išlieka 
pagrindiniai vaiko patarėjai, rėmėjai. VDU 2004 m. atlikto tyrimo metu 
dauguma mokinių patvirtino, kad didžiausią įtaką, priimant sprendimus, 
susijusius su mokymosi profilio pasirinkimu, turi tėvai. E. L. Hero ir S. H. 
Krameris išskyrė tokią tėvų pagalbos jaunimui svarbą, renkantis profesiją:

1. Tėvai paskatina ir padeda vaikams analizuoti savo interesus, 
sugebėjimus, jų galimybių ribas.

2. Padeda vaikams pažinti ir susieti labiausiai tėvų pažįstamų profesijų 
darbuotojų savybes, darbo sąlygas, gyvenimo stilius, darbo perspektyvas.
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3. Diskutuoja apie savo ir kitų žmonių darbo vertybes.
4. Aptaria šeimos ekonominę padėtį ir padeda jaunimui susidaryti 

mokymosi ir profesinės raidos planus, atitinkančius šeimos finansines 
galimybes.

5. Skatina ir informuoja vaikus, kaip jie galėtų pasinaudoti giminių, 
draugų, pažįstamų žiniomis ir patyrimu bei pagalba planuojant savo 
profesinę ateitį ir ruošiantis jai.

6. Rodo pavyzdį ir padeda vaikams sunkiais brandos metais susidaryti 
ir išlaikyti pozityvų savęs vertinimą.

7. Skiepija nuostatas, jog visi žmonės yra verti pagarbos, nesvarbu, 
kokios profesijos jie būtų.

8. Sudaro situacijas, kuriose jų vaikai pratinasi apsispręsti ir imtis 
atsakomybės už savo sprendimų pasekmes.

9. Bendrauja su mokykla, stengdamiesi, kad vaiko patyrimas ir 
konsultavimas namuose bei mokykloje maksimaliai atitiktų jo poreikius.

10. Skatina vaikus numatyti keletą mokymosi ir profesijos pasirinkimų 
alternatyvų.

11. Jautriai reaguoja ir padeda išsiaiškinti abejones ir nepasitikėjimą 
savo jėgomis, kai vaikai būna nekokios nuomonės apie save ir profesinę 
ateitį.

12. Padeda vaikams susirasti trūkstamos informacijos šaltinių ar 
kompetentingų specialistų.

13. Išsiaiškina ryšius tarp tam tikrų mokymosi ir profesijos įgijimo būdų, 
numato, kaip gali padėti jaunimui efektyviau planuoti savo mokymąsi.

14. Sudaro galimybes dirbti namuose ir bendruomenėje, priprasti prie 
atsakomybės.

Svarbu, kad globos namuose jaunuoliui artimas žmogus (socialinis 
darbuotojas, auklėtojas) atliktų šias funkcijas.

Kad pasirinkimas būtų brandus ir neatsitiktinis, jaunas žmogus ne tik 
turi mokėti įsiklausyti į savo norus ir troškimus, bet ir turėti kuo daugiau 
galimybių išmėginti save įvairiose veiklose, t.y. giliau pažinti savo pomėgius 
ir sugebėjimus kurioje nors konkrečioje veikloje. 

Teikiant profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas galėtų 
padėti socialiniai partneriai, kurie gali leisti jaunuoliui įgyti patirties tam 
tikroje sferoje. Bendruomenė laikoma didžiule mokymosi laboratorija, kuri 
suteikia palankias karjeros vystymosi galimybes. 

 
Svarbu, kad jaunam žmogui būtų suteiktos šios galimybės:
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•  Informacija apie profesijas, jų įgijimo galimybes, darbo rinkos 
būklę, priėmimo į aukštąsias, aukštesniąsias, profesines mokyklas sąlygas, 
mokymosi galimybes Lietuvoje ir užsienyje. Šias paslaugas teikia teritorinės 
darbo biržos, Jaunimo darbo centrai, Respublikinių moksleivių techninės 
kūrybos rūmų karjeros planavimo centras, Jaunimo karjeros centras, 
aukštosios ir aukštesniosios mokyklos, kolegijos.

•  Konsultavimo paslaugos mokiniams, tėvams, mokytojams 
profesijos, mokymosi profilio pasirinkimo, studijų krypties, karjeros 
planavimo, darbo paieškos klausimais. Šias paslaugas teikia Darbo rinkos 
mokymo ir konsultavimo tarnybos, pedagoginės – psichologinės tarnybos, 
Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų karjeros planavimo 
centras, Jaunimo karjeros centras.

•  Mokymai: grupiniai užsiėmimai, seminarai karjeros planavimo, 
profesinės informacijos paieškos temomis, bendravimas su įvairių 
profesijų atstovais, kas suteiktų daugiau praktinių žinių apie profesijas, 
paskatintų išsamiau domėtis būsimąja profesija, jos įgijimo galimybėmis. 
Šiam tikslui įgyvendinti reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su Darbo rinkos 
mokymo ir konsultavimo tarnybomis, Respublikinių moksleivių techninės 
kūrybos rūmų karjeros planavimo centru, Jaunimo karjeros centru, verslo 
organizacijos. 

•  Praktinė veikla: praktikos, savanoriškas darbas, kurio metu 
jaunuoliai ieško veiklos, kuri jiems patinka ir gali būti savotiška paraiška 
būsimai profesijai. Savanoriško darbo veikloje galima dalyvauti dirbant 
bendruomenėje, organizacijoje, padedančioje kitiems, padedant 
organizuoti renginius ir kita. Praktikų metu jaunuoliai praktiškai galėtų 
išbandyti savo žinias ir gebėjimus profesinėje veikloje, vadovaujami 
praktikos vadovo ar koordinatoriaus. Šią profesinio orientavimo paslaugą 
gali suteikti įvairios nevyriausybinės, verslo organizacijos, aukštosios ir 
aukštesniosios mokyklos, kolegijos, karjeros centrai.

4. Profesinio informavimo samprata

Aptarkime profesinio informavimo sampratą plačiau. Sparti mokslo, 
technologijų kaita lemia nuolatinę darbo rinkos kaitą. Didėjanti 
konkurencija paslaugų ir gamybos sferoje kelia vis didesnius reikalavimus 
ir darbuotojų kvalifikacijai. Todėl ypač aktualu tinkamai pasirinkti profesiją, 
o tam svarbu profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas.

Profesinis informavimas – veikla, apimanti žinių apie švietimo sistemą, 
priėmimo į įvairias mokyklas taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų bei 
mokymosi programas, jų turinį, trukmę, specialybių ir profesijų turinį, 
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ypatumus bei reikalavimus, kvalifikacijas, darbo rinką (profesijų pasaulį, 
darbo jėgos paklausą ir pasiūlą bei kt.), taip pat profesinės karjeros 
galimybes. Karjeros ugdymas ypač svarbus mokykliniame amžiuje. 

F. Parson suformulavo tris pagrindines sėkmingo profesijos pasirinkimo 
principus:

1) geras savęs pažinimas;
2) geras pasirenkamos profesijos ypatumų išmanymas;
3) gebėjimas teisingai turimas žinias derinti ir priimti teisingą profesinį 

apsisprendimą.
Profesinis orientavimas – tai procesas, kurio metu padedama asmeniui 

sąmoningai rinktis profesiją, atsižvelgiant į asmeninius gabumus, 
gebėjimus, darbo rinkos reikalavimus bei poreikius.

Asmeninę profesinę karjerą įtakoja ne tik įgytos žinios, bet ir noras 
(motyvacija) bei asmeniniai gebėjimai. Priešingai, nei žinios ar informacija, 
kuri nuolat kinta, žmogaus motyvacija yra pastovesnė, nes ji kyla iš 
žmogaus vertybių ir įsipareigojimo šioms vertybėms. Žinios yra išorinis 
karjeros planavimą lemiantis veiksnys, nes asmuo informaciją gauna iš jį 
supančios aplinkos, o gebėjimai ir motyvacija – vidinis, nes kyla iš paties 
žmogaus.

Remiantis tyrimo (Socialinis darbas, 2008 Nr:7(2)), atlikto globos 
namuose, rezultatais dėl profesinio pasirengimo, daromos šios išvados: 

•  Nėra asmens atsakingo už vaikų profesinį informavimą. Tyrimo 
rezultatai rodo, kad auklėtojos nėra pajėgios organizuoti vaikų poreikius 
atitinkantį informavimą, jos pristinga tiek laiko, tiek tam reikalingų specialių 
žinių.

•  Nėra sistemos (nuoseklumo), t.y. nėra koncepcijos, kuri padėtų 
vaikams pasirengti profesiniam apsisprendimui, organizuojamas profesinis 
informavimas nėra koordinuotas ir nuoseklus, tai labiau pavieniai 
veiksmai.

•  Nėra paslaugų vaikui, jam palikus globos namus. Profesinis 
informavimas negali būti fragmentinis, ypač kalbant apie vaikus, kurie 
išėję iš globos namų turi mažiau pagalbos šaltinių.

5. Profesinis ugdymas ir pasirengimas karjerai

1.1. Savęs pažinimo galimybės

Karjeros kompetentingumą sudarantys gebėjimai, kurie turi būti 
plėtojami bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo metu ir tapti pagrindu 
visą gyvenimą vystant karjerą (pagal R. Kučinskienę, 2003):
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1. Savęs pažinimo gebėjimai, padedantys išsiaiškinti dabartines ir ateityje 
numatomas įgyti asmenines vertybes, gebėjimus, lūkesčius ir kt. Tai 
būtiniausi gebėjimai, renkantis ir atliekant įvairius socialinius vaidmenis 
gyvenime.

2. Darbo pasaulio pažinimo gebėjimai, grindžiami informuotumu apie 
darbo pasaulio ir jame egzistuojančios karjeros pasirinkimų įvairovės 
dinamiką. Būtina suvokti socialinių karjerą sąlygojančių ekonomikos 
ir užimtumo veiksnių sistemą ir kaitą, identifikuoti karjeros galimybių 
įvairovę ir jų siekimo alternatyvas. Per gyvenimą šie gebėjimai nuolat 
naudojami identifikuojant, vertinant ir interpretuojant informaciją apie 
naujas sėkmingos ir pasitenkinimą teikiančios karjeros galimybes.

3. Nuolatinio tobulėjimo arba mokymosi visą gyvenimą gebėjimai 
yra svarbiausia asmenybės savikūros ir saviraiškos visuomenėje prielaida 
ir rezultatas, t.y. savo asmeninių savybių, reikalingų darbui, ištvermės, 
motyvacijos, iniciatyvumo ugdymas. 

4. Prisitaikymo darbe gebėjimai, t.y. asmeniškai vertingų darbo vertybių 
sistema, sąlygojanti individo norą dirbti, darbo paieškos ir išsilaikymo jame 
gebėjimai, darbo įpročiai, garantuojantys produktyvumą darbo vietoje. 

5. Savivaldos gebėjimai, apimantys savęs pažinimo ir darbo pasaulio 
pažinimo gebėjimais pagrįstų karjeros, taip pat ir mokymosi bei gyvenimo 
sprendimų priėmimo, jų koregavimo ir įgyvendinimo procesus. 

Ugdymo karjerai sistema turėtų remtis šiais pagrindiniais principais:
•  Atitikti individualius jaunuolių poreikius – jaunuolių interesai 

ir poreikiai yra ugdymo proceso centre. Mokytojas, klasės vadovas ar 
specialistas ne „prirašo ar priskiria“ jų numatytą ugdymo būdą ar priemonę, 
bet ištiria specifinius vaiko poreikius ir kartu suplanuoja individualizuoto 
mokymo(si) metodus ir priemones.

•  Iškelti ir išaukštinti troškimus bei siekimus – individualus jaunuolio 
veiksmų plano tikslas – išsikelti tokius tikslus ir pasiekti tokių rezultatų, 
kurie atspindėtų jo potencialių galimybių realizavimą.

•  Motyvuotai įtraukti į ugdymo procesą – visi jauni žmonės turi 
stiprybių, kaip ir beveik visi susiduria su įvairiais barjerais mokymosi procese 
vienu ar kitu gyvenimo tarpsniu. Svarbu žinoti, kokie trukdžiai sukelia 
mokymosi problemas, jas laiku identifikuoti, kad padėtume jauniems 
žmonėms išlikti švietimo sistemoje ir iš jos kiek galima sėkmingiau pereiti 
į savarankišką gyvenimą bei pasiruošti darbo pasauliui.

•  Atkreipti dėmesį į jaunų žmonių pažiūras – svarbu iš anksto 
numatyti, kad jauni žmonės iš pradžių gali būti kritiški naujos veiklos 
atžvilgiu, šio principo esmė – sukurti abiejų šalių pasitikėjimo bendraujant 
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ir bendradarbiaujant aplinką.

Rengiant jauną žmogų profesiniam pasirinkimui, kartu turi dalyvauti ir 
bendradarbiauti tiek pats paauglys, tiek globos namai ir artimi asmenys, 
tiek mokykla. Vaikas jau tam tikrais mokymosi etapais (mokymosi krypties, 
profilio pasirinkimo metu), priimdamas atitinkamus sprendimus, privalo 
galvoti apie tolimesnį savo gyvenimo kelią. Tam, kad jo apsisprendimas 
atitiktų jo poreikius, galimybes bei interesus, jis privalo būti aktyvus šio 
proceso dalyvis – galutinis apsisprendimas turi būti jo. Kūrybiškumas ir 
galimybė rinktis leidžia jaunuoliui išreikšti save ir jaustis vertinamam, dėl to 
mažėja įtampa ir didėja motyvacija. Tačiau mokėjimas pasirinkti – viena iš 
esminių save aktualizuojančio žmogaus ypatybių, reikalaujančių specialių 
įgūdžių, gebėjimų bei asmeninės atsakomybės supratimo, kurių jaunam 
žmogui dažnai trūksta. 

Ugdymo karjerai programa tiek mokykloje, tiek globos namuose taip 
pat turėtų būti glaudžiai susijusi su gyvenimiškų įgūdžių ugdymu, kadangi 
pagrindinė ugdymo karjerai paskirtis – padėti jaunuoliui geriau pažinti 
save, savo gabumus, profesijų ypatumus bei pasirinkti profesiją pagal savo 
prigimtį ir pašaukimą. 

Priimdami racionalų sprendimą dėl savo ateities jaunuoliai, atsakę į 
atitinkamus klausimus, turi išspręsti šiuos uždavinius:

•  PAŽINIMO – Kas aš esu? Ką aš žinau apie profesijų pasaulį? Ir t.t.
•  TYRIMO – Kas mane domina? Kokios mano vertybės ir galimybės? 

Ir t.t.
•  PASIRUOŠIMO – Kur mokytis ir kaip pasiruošti profesijai? Kokią 

mokymosi kryptį pasirinkti? Kokius gebėjimus lavinti? Ir t.t.
           Teisingas apsisprendimas priklauso ne tik nuo savęs ir profesijos 

pažinimo lygio, bet ir nuo atskirų besirenkančiojo asmenybės savybių: 
pasitikėjimo savimi, sugestyvumo ar kompetentingumo. Galima būtų 
išskirti šią savęs pažinimo poreikio, siekiant priimti racionalų profesinį 
sprendimą, struktūrą:

•  Savo asmenybės kryptingumo (poreikių, interesų, polinkių, 
vertybių) pažinimo.

•  Savo galimybių (gabumų, sveikatos) pažinimo.
•  Savo asmenybės būdo (temperamento, charakterio) pažinimo.

Savęs pažinimas  – nuolatinis procesas, besitęsiantis visą žmogaus 
gyvenimą. Vienas svarbiausių savęs pažinimo būdų yra savistaba – tai jau 
aptarėme ankstesniuose skyriuose.Čia svarbu pabrėžti, kad jaunuolis turi 
išmokti stebėti bei įsivertinti save tam, kad gebėtų atsakyti į klausimus 
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„Kas aš?“, „Ko noriu?“, ir tik atsakius į juos galima ieškoti atsakymo „Kuo 
būti?“. Svarbu, kad jis suvoktų, jog gilesnis savęs pažinimas leidžia keistis, 
sėkmingiau gyventi. Tai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau 
laisvės ir galimybių. 

Integruojant ugdymą karjerai į bendrąsias ugdymo programas, svarbu 
ugdyti šiuos jaunų žmonių karjeros vystymosi gebėjimus:

•  savęs pažinimą;
•  darbo ir profesijų pasaulio pažinimą;
•  karjeros tikslų numatymą;
•  asmeninių sprendimų priėmimą;
•  veiklos planavimą ir organizavimą.
Karjeros įgūdžių ugdymą galima derinti ir su laisvalaikiu:
•  rengiant interviu su įvairių profesijų atstovais;
•  organizuojant išvykas į įmones, įstaigas, organizacijas;
•  vykstant į virtualias keliones;
•  vaidmenų, simuliacinių žaidimų metu;
•  informacijos paieškai naudojant kompiuterį ir kitas technologijas. 
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ŽODYNAS

Agresija (ang. aggression) – neišprovokuotas užpuolimas, peštynės, 
kivirčas.

Apeliacija – kreipimasis, paramos, patarimo prašymas.
Argumentavimas (ang. reasoning) – paaiškinimai ar priežastys, kodėl 

reikia ką nors atlikti.
Atitiktis raidai (ang. developmental appropriateness) – žinios apie 

normalios vaiko raidos modelius ir individualius skirtumus.
Atribucija – tai kognityvinis procesas, kurio pagalba individas 

interpretuoja ir priskiria elgesio priežastis kito žmogaus arba savo 
elgesiui.

Auklėjimas (ang. parenting) – nuoseklių sprendimų, kaip turi vykti vaikų 
socializacija, įgyvendinimas.

Autoritariškas (ang. authoritarian) – auklėjimo stilius, kurio centre – 
tėvai; apibūdinamas besąlygišku paklusnumu autoritetui.

Chronosistema (ang. chronosystem) – ekologinių sistemų arba vidiniai 
individų pokyčiai laike, kurie sukuria naujas raidą veikiančias sąlygas.

Deprivacija (lot. deprivatio – netekimas) – psichinė žmogaus būsena, 
kuri atsiranda ilgai draudus (ribojus) žmogaus galimybes tenkinti 
pagrindines psichines reikmes, pasireiškia emocinio ir intelektualinio 
vystymosi nukrypimais socialinių kontaktų pažeidimu. 

Drausminimas (ang. discipline) – bausmė, koregavimas, savikontrolės 
ugdymas.

Ekologija (ang. ecology) – mokslas apie organizmų ir jų aplinkos 
sąveiką.

Emocija (lot. e(x) – iš, nuo + motio – judėjimas, veiksmas, gestas) – stipri, 
greičiausiai ne sąmoningai, bet automatiškai, nervų sistemos sukeliama 
dvasinė būsena, savo ruožtu įtakojanti teigiamas arba neigiamas 
fiziologines reakcijas. Emocijos ir jausmai laikomi skirtingais dalykais.

Frustracija (lot. frustratio — nusivylimas) – nemaloni, įtempta emocinė 
būsena, atsirandanti dėl negalėjimo patenkinti kokį nors poreikį, realizuoti 
tikslą, įveikti sunkumus.  

Galios suteikimas (ang. empowerment) – paskatinimas pačiam rinktis 
tai, kas naudinga.

Gauja (ang. gang) – grupė žmonių, atsidavusių bendram tikslui ir 
užsiimančių neteisėta ar kriminaline veikla.

Grįžtamasis ryšys (ang. feedback) – informacija apie teigiamą ir 
neigiamą elgesio vertinimą.

Homeostazė (gr. Όμοιος – panašus; στάσις – būklė) – reiškinys, kai 
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sistema palaiko savo būseną pastovią.
Individualizmas (ang. individualism) – asmeninio pasitenkinimo ir 

pasirinkimo galimybių akcentavimas.
Įsivaizduojamoji auditorija (ang. imaginary audience) – individo 

įsitikinimas, kad kitiems taip pat, kaip ir jam pačiam, rūpi jo elgesys ir 
išvaizda.

Išmokimas – tai tikslingas žmogaus psichinės ir fizinės veiklos arba 
elgesio kitimas, kuris atsiranda per ankstesnę veiklą arba elgesį, esant tai 
pačiai situacijai.

Išmoktas bejėgiškumas (ang. learned helplessness) – iš neigiamos 
patirties kilęs įsitikinimas, kad rezultatas nepriklauso nuo pastangų.

Įtraukimas (ang. inclusion) – ugdymo filosofija, kad visi vaikai turi teisę 
visapusiškai dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje.

Kolektyvizmas (ang. collectivism) – tarpusavio priklausomybės, 
socialinių pareigų, grupės gerovės akcentavimas.

Kompetencija (ang. competence) – socialinis atsakingumas, 
savarankiškumas, draugiškumas, bendradarbiavimas, dominavimas, 
orientacija į tikslą ir sėkmę.

Kontrolės pobūdis (ang. locus of control) – veiklos atribucija, 
atsakomybės už sėkmes ir nesėkmes priskyrimas; gali būti vidinis ir 
išorinis.

Kritinis mąstymas — tai gebėjimas įvairiapusiškai analizuoti ir įvertinti 
situaciją ar mintis, kad būtų pasirenkama protinga ir pagrįsta pozicija.

Makrosistema (ang. macrosystem) – visuomenė ir subkultūra, kurioms 
priklauso augantis asmuo, ir kurios pateikia konkrečias įsitikinimų sistemų, 
gyvenimo būdo, socialinės sąveikos modelių bei gyvenimo pokyčių 
nuorodas.

Mezosistema (ang. mesosystem) – dviejų ar daugiau žmonių veikiančių 
mikrosistemų (pvz., šeimos ir mokyklos, mokyklos ir bendruomenės) 
tarpusavio ryšiai ir sąveikos.

Mikrosistema (ang. microsystem) – veiklos ir santykiai su kitais svarbiais 
žmonėmis, bręstančio asmens patiriami tam tikrame mažame aplinkos 
segmente, pavyzdžiui, šeimoje, mokykloje, bendraamžių grupėje ar 
bendruomenėje.

Modeliavimas (ang. modeling) – mokymasis pamėgdžiojant kito 
žmogaus (pavyzdžio) elgesį ir patiriant to elgesio padarinius.

Mokinystė (ang. apprenticeship) – procesas, kurio metu mokinys, 
vadovaujamas patyrusio specialisto, atlieka įvairias užduotis ir jas 
įsisavina.

Mokymasis – tai aktyvi tikslinga besimokančiojo veikla, sukelianti 
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esminius jo psichikos ir elgesio pakitimus. 
Motyvai (ang. motives) – poreikiai ar emocijos, skatinantys asmenį 

veikti.
Normos (ang. norms) – taisyklės, modeliai ir standartai, kurie išreiškia 

kultūrines vertybes ir parodo, kokio elgesio tikimasi iš individo.
Nuolaidus (ang. permissive) – auklėjimo stilius, kurio centre yra vaikas; 

apibūdinamas nurodymų ir autoriteto stoka.
Nuostata – asmenybės ar grupės subjektyvi pozicija socialinių reiškinių 

ar objektų atžvilgiu.
Nuostata (ang. attitude) – nusiteikimas teigiamai (palankiai) arba 

neigiamai (nepalankiai) reaguoti į konkrečius asmenis, daiktus ar 
situacijas.

Nuostatos centriškumas – nuostatos svarbumas, pagrindinė vieta 
sąmonėje.

Pastiprinimas (ang. reinforcement) – atlygis už poelgį, siekiant padidinti 
tokio pat elgesio tikimybę ateityje.

Prestižas (pranc. prestige) – autoritetas, įtaka, pagarba.
Prieraišumas (ang. attachment) – vieno asmens kitam jaučiamas 

emocinis ryšys, kuris jungia juos erdvėje ir laike.
Prosocialus elgesys (ang. prosocial behavior) – kitiems žmonėms 

naudingas elgesys: altruizmas, dalijimasis, bendradarbiavimas.
Raidos užduotis (ang. developmental task) – užduotis, vienijanti individo 

poreikius ir visuomenės reikalavimus.
Reflektyvus – siejantis žinias, patirtį su išgyvenamais jausmais.
Savireguliacija (ang. self-regulation) – gebėjimas kontroliuoti impulsus, 

elgesį ir (ar) emocijas, kol ateina tinkamas laikas, vieta ar tikslas jiems 
išreikšti.

Saviveiksmingumas (ang. self-efficacy) – tikėjimas, kad galima valdyti 
situaciją ir sulaukti teigiamų rezultatų.

Savivertė (ang. self-esteem) – savęs vertinimas.
Socialinė kompetencija (ang. social competence) – kitų žmonių jausmų 

ir ketinimų žinojimas ir supratimas, gebėjimas atitinkamai reaguoti, savo 
veiksmų padarinių suvokimas.

Socializacija (ang. socialization) – procesas, kurio metu individai 
įgyja žinių, įgūdžių ir išsiugdo charakterio bruožų, leidžiančių jiems tapti 
visaverčiais grupės ir visuomenės nariais.

Sociometrija (ang. sociometry) – priemonės, skirtos pripažinimo, 
nepaisymo ir atstūmimo modeliams grupėse vertinti.

Stresas (ang. stress) – bet koks reikalavimas, viršijantis asmens 
galimybes.
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Suderintumo lygis (ang. goodness-of-fit) – auklėjimo stiliaus pritaikymas 
prie vaiko temperamento.

Šeima – du ar daugiau tarpusavyje susijusių žmonių, sudarančių vieną 
namų ūkį.

Teigiamas pastiprinimas (ang. positive reinforcement) – maloni 
pasekmė ar atlygis, skiriamas už pageidaujamą elgesį.

Temperamentas (ang. temperament) – įgimtos savybės, lemiančios 
asmens jautrumą įvairiems potyriams ir reakcijas į socialines sąveikas.

Vadovavimas (ang. guidance) – nurodymai, demonstravimas, priežiūra 
ir įtaka.

Vertybės (ang. values) – savybės ar įsitikinimai, laikomi trokštamais ar 
svarbiais.

Vidinis kontrolės pobūdis (ang. internal locus of control) – suvokimas, 
kad esi atsakingas už savo likimą.

Žiniasklaida (ang. mass media) – laikraščiai, žurnalai, knygos, radijas, 
televizija, kino filmai, vaizdo ir kitos informacinės priemonės, beasmenis 
siuntėjo ir kitos informacinės priemonės, beasmenis siuntėjo ir plačios 
auditorijos tarpininkas.
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Priedai
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1 priedas

NEBAIGTI SAKINIAI (socialiai reikšmingiems asmenims nustatyti)
Iš suaugusiųjų man labiausiai patinka ___ ___ ___ ___ ___ ___
Labiausiai man patinka su juo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Geriausia dovana, kurią aš norėčiau gauti yra ___ ___ ___ ___
Mokykloje man patinka mokytis ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Jei turėčiau 100 litų, tai ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Iš giminės man labiausiai patinka ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Kai užaugsiu, norėčiau tapti ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Mane dažniausiai baudžia ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Labiausiai man patinka dirbti su ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Du dalykai, kuriuos aš labiausiai mėgstu, yra ___ ___ ___ ___ ___
Mokykloje iš suaugusiųjų man tikrai patinka ___ ___ ___ ___ ___
Kai aš padarau ką nors gero, mano mama ___ ___ ___ ___ ___ ___
Aš išsigąstu, kai ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Aš turiu pinigų, kai ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Man patinka pinigus ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Kai man sunku, mano tėvas ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Kartais aš tikrai noriu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Jei tik aš paprašyčiau tėvo, tai jis ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Jei tik būtų įmanoma, norėčiau ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Labiausiai aš norėčiau pradžiuginti ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Aš darysiu viską, kad išvengčiau ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Su mama man labai patinka kartu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Labiausiai mano mokytojams nepatinka, kai aš ___ ___ ___ ___
Savaitgaliais aš labai mėgstu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Aš norėčiau, kad mano mokytojai ___ ___ ___ ___ ___ ___
Nemėgstu tokių bausmių, kai ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Darysiu viską, kad ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Aš tikrai pašėlstu, kai negaliu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Jei man sunku, mano mama ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Šeimoje aš labiausiai sutariu su ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Vienintelis, kieno prašyčiau patarimo, yra ___ ___ ___ ___ ___
Aš nekenčiu, kai mokytojas ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Mano mėgstamiausios TV programos yra ___ ___ ___ ___ ___
Su tėvu man labai patinka kartu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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2 priedas
Aš esu:

Mano poreikiai: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Mano jausmai:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Kai kurie žmonės, kuriais aš rūpinuosi:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Man sekasi (kur, kame):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Kai kurios mano viltys:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Kas aš esu?

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koks aš esu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aš vengiu:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Kai kurie dalykai, kuriems aš esu jautrus:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Esu labiausiai piktas ir nusivylęs tada, kai:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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