
 Kokie tėvai esate jūs: mėgstantys nurodinėti ir vadovauti, o gal liberalių pažiūrų? 
Pagrindiniai vaikų auklėjimo būdai yra keturi. Kuris geriausias?  

Laikai pasikeitė – keičiasi ir tėvų bei vaikų santykiai šeimoje. Tėvams tapo norma, kad kas kartą su 
vaikais atėjus į parduotuvę jie zyzia nupirkti naują žaislą ar grįžusį po darbo tempia už rankos 
pažaisti. Vaikams reikia tėvų dėmesio ir jie jo visi skirtingai reikalauja, taip kaip ir kiekvieni tėvai 
randa skirtingus sprendimus dėmesio vaikams „deficitui“ kompensuoti: vieni perka naują žaislą, kiti 
eina su vaiku žaisti, treti … įsijungia televizorių, o savo atžalą išsiunčia pas kaimynus. 

Šeimos „valdymo“ būdai 

Ar gerai auklėju savo vaiką? Ar nebus kartųs mano auklėjimo vaisiai? Tai klausimai, neduodantys 
ramybės daugeliui tėvų. 

Psichologai ilgai stebėję šeimų santykius ir tėvų auklėjimo įtaką vaikų raidai, išskiria 4 šeimos 
„valdymo“ būdus: autoritarinį, autoritetinį, liberalų, pasyvų. 

1. Autoritariniai tėvai yra šalti, atitolę ir mėgsta bausti  

Autoritariniai santykiai šeimoje kaip ir bet kuris kitas autoritarinis režimas pasižymi 
griežtomis taisyklėmis, kurias vaikams sukuria tėvai ir reikalauja griežtai jų laikytis. Už 
taisyklių pažeidimus taikomos baudos ir bausmės. Dažnai griežti tėvai siekia, kad jiems 
vaikai besąlygiškai paklustų ir vykdytų jų nurodymus. Į klausimą „kodėl?“, jie greičiausiai 
atsakys: „Nes aš taip pasakiau!“ 

Ką jaučia tokių tėvų vaikai? 

Autoritarinių tėvų ir jų vaikų santykiai dažniausiai būna sugadinti pykčio, apmaudo ir apgavysčių. 
Vaikas gali būti užsidaręs savyje, neramus, nepasitikintis ir nemotyvuotas. Jis gali perimti nelankstų 
tėvų mąstymą ir būti asocialus.  

Pasekmės: tokiose šeimose vaikai užauga susivaldę ir paklusnūs, tačiau jie rečiau patiria džiaugsmą 
gyvenime.  

2. Autoritetingi tėvai bendrauja su savo vaikais 

Šis stilius į autoritarinį panašus ne tik pavadinimu, bet ir veikimo principu: taisyklėmis, kuriomis 
vadovaujamasi šeimoje. Skirtumas tas, kad autoritetinis modelis yra kur kas demokratiškesnis: 
tėvams rūpi, vaikų nuomonė, juos dominantys klausimai, o vaikams prasikaltus, jie linkę greičiau 
atleisti, nei bausti. 
Šiam tipui priklausantys tėvai palaiko ir skatina savo atžalas, o suteikdami daugiau laisvių tikisi 
įskiepyti jiems atsakomybės, savarankiškumo ir pareigos jausmus. 

Ką jaučia tokių tėvų vaikai? 

Jie sukuria šiltus, paremtus abipuse pagarba mylinčių tėvų ir vaikų santykius. Vaikai, augdami 
tokioje šiltoje aplinkoje, tampa nepriklausomi, linkę bendradarbiauti, pasitikintys savimi, draugiški 
ir brandūs. Mokykloje vaikas pasirodo kur kas geriau, nei kitaip auklėjami vaikai. 

http://www.delfi.lt/temos/tevai


Pasekmės: demokratinėje aplinkoje augę vaikai, tapę suaugusiais moka bendrauti, džiaugtis savo ir kitų 
pasiekimais, būna laimingesni ir labiau patenkinti gyvenimu.  

3. Liberalūs tėvai parodo meilę ir palankumą, bet jiems trūksta kontrolės 

Liberalius šeimos santykius propaguojantys tėvai dažnai vadinami atlaidžiaisiais. Jie savo vaikams 
nekelia beveik jokių reikalavimų: jie nekuria taisyklių ir dienotvarkių, neugdo paklusnumo ir 
susivaldymo. Tokiose šeimose dažnai tėvų ir vaikų santykiai labiau panašūs į bendraamžių 
draugystę nei į standartinę tėvystę. 

Ką jaučia tokių tėvų vaikai? 

Vaikams jų tėvai nėra autoritetai. Vaikas gali tapti priklausomas, agresyvus su bendraamžiais, 
neatsakingas, impulsyvus ir nepaklusnus.  

Pasekmės: užaugę tokiose liberalios šeimose, nebūna laimingi, nes dėl savikontrolės trūkumo 
suaugę neretai susiduria su įvairiomis problemomis, kai reikia paklusti taisyklėms, įsakymams ar 
paprasčiausiai drausmei darbe. Be to, pastebėta, kad vaikams, kurių tėvai labai liberaliai žiūri į jų 
auklėjimą, prasčiau sekasi ir mokytis. 

4. Nesikišantys tėvai – abejingi 

Šis vaikų auklėjimo metodas pasižymi ypač mažais reikalavimais ir bendravimo su vaikais stoka. 
Pasyvūs tėvai užtikrina tik būtiniausius vaikų poreikius: stogą virš galvos, maistą, aprangą, tačiau 
kitų savo atžalų poreikių beveik nepaiso.  

Abejingi tėvai sakytų „Kodėl man turėtų rūpėti, ką tu veiki?“ Jie yra pakankamai atlaidūs, 
praktiškai nieko nereikalauja ir ignoruoja savo vaikų poreikius. Toks tėvų elgesys blogiausiu atveju 
yra nepriežiūra, kuri laikoma smurtu prieš vaikus. 

Ką  jaučia tokių tėvų vaikai? 

Nesikišantys tėvai mažai bendrauja su savo vaikais. Vaikai dažnai nepasitiki savimi, mokykloje 
pasirodo prastai, tampa agresyvūs, lengvai susierzina ir būna nepaklusnūs. Ateityje jie netgi gali 
įsitraukti į kriminalinę veiklą.  

Pasekmės: vaikai užaugę be tėvų dėmesio, retai kada pasižymi savikontrole ir dažniausiai savo 
gebėjimais ar pasiekimais nepralenkia savo tėvų. 

Kuris iš auklėjimo tipų yra geriausias? Iš tiesų, tai nėra geriausio auklėjimo būdo – skirtingoms 
šeimoms iš skirtingos aplinkos jie veikia skirtingai. Protingiausia būtų bandyti laviruoti, vieną kartą 
būnant reikliems, kitą – atlaidiems.   

Pagal http://www.delfi.lt/gyvenimas/namai_ir_seima/kas-cia-vadas-apie-tevus-ir-vaiku-auklejimo-
tipus.d?id=56770035#ixzz3OLo7K1Yb 
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