
KAIP STIPRINTI TĖVŲ IR VAIKŲ SANTYKIUS 

Ar vaiko meilė tėvams yra įgimta? Ar tai kiekvieno asmens atsakomybė? Ar yra 

aplinkybių, kurioms esant gali dingti vaikų meilė tėvams? Ar tėvai turi išmokti būti tėvais ir kas 

yra tėvų kompetencija? Šie ir kiti klausimai ne kartą keliami apmąstymuose apie šeimos 

santykius, kartų prieštaravimus, naujus požiūrius į vaikų auklėjimą. Pabandykime atskleisti tėvų 

kompetencijos paslaptis, ypač atnaujinti žinias ir įgūdžius, stiprinančius emocinį ryšį tarp vaiko 

ir jo tėvų. 

 

 

 

     Žinomas dokumentas šiuo klausimu – JT Vaiko teisių konvencija – deklaravo demokratinius 

tėvų ir vaikų santykius. Dokumento nuostatos skelbia tiek paramą vaikams, tiek tėvams 

įgyvendinant tėvų teises, tiek tėvų pareigų vaikui vykdymo kontrolę. Todėl dokumente kalbama 

apie tėvų kompetenciją. Tėvų kompetencijos (tėvų potencialo) rodikliai yra: elementari priežiūra, 

saugumas, emocinė šiluma, paskatos, gyvenimo vertybės ir apribojimai. 

     Pagrindinė priežiūra – tai tėvų poreikių tenkinimas dėl vaiko maisto, drabužių, poilsio, 

žaidimų; higienos poreikiai; noras rūpintis vaiku esant silpnai sveikatai, negaliai, sunkiai ligai ir 

pan. 

     Saugumo garantija lemia tėvų gebėjimą sukurti vaikui saugią aplinką: užtikrinti tinkamą 

vaiko apsaugą nuo žalos ir pavojų; išmokyti atskirti pavojus, vengti konfliktų, atpažinti rizikas ir 

pavojus tiek namuose, tiek už jų ribų. Taip pat, ar tėvų laisvalaikio praleidimo būdas nekelia 

grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 

     Tėvų ugdymosi potencialas didžiąja dalimi priklauso nuo jų gebėjimo perduoti vaikui 

emocinę šilumą. Svarbu, kad tėvai vartotų šiltus meilės žodžius vaikui, apkabintų, užjaustų 



vaiką, nuramintų ir pan. 

     Tėvai turėtų aktyviai įtakoti (skatinti) tam tikrų vaiko įgūdžių formavimąsi. Ši kompetencija 

apima gebėjimą paskatinti ir kitą įtaką sėkmingam vaiko mokymuisi; gebėjimas išklausyti vaiką 

ir atsakyti į jo klausimus; sudaryti sąlygas vaikui pajusti savo veiklos sėkmę, siekti jos, 

adekvačiai ją įvertinti.   

     Norint harmoningai vystytis, vaikui reikia aiškių gyvenimo gairių. Vaikas mokosi tėčio ir 

mamos susiformavusių vertybių; perima pozityvaus elgesio modelį, kurį įsivaizduoja 

tėvai. Būtent šeimos rate vaikai mokosi moralės normų, taip pat gebėjimo jų laikytis. 

Kartais tėvai gali labai stengtis būti gerais tėvais – būti be galo atsakingi, išmanantys, per daug 

mylėti savo vaikus, tačiau vaikai neatitinka jų siekių. Turbūt paslaptis slypi tėvų kompetencijoje: 

teisinguose tėvų ir vaikų santykiuose, paremtuose prieraišumu – vaiko ir tėvų meile. 

     Prisirišimas – simpatijos jausmas, atsidavimas kažkam, intymumas; tai ilgalaikis ryšys tarp 

žmonių, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, tai reflekso lygmeniu susiformavęs glaudus 

emocinis ryšys. Tai, kad vaikams tereikia jausti ir patirti prieraišumą – tai priklauso nuo vaiko 

saugumo jausmo, – sakė anglų mokslininkas Johnas Bowlby. Vaikas, turintis prieraišumą, 

vystosi normaliai, išmoksta atskirti savo ir kitų jausmus, logiškai mąstyti, vystosi socialiniai 

ryšiai, pasitiki kitais, tampa pasitikintis, mažiau pavydus, rodo meilę ir švelnumą 

kitiems. Vaikas, neišsiugdęs prieraišumo, patirs nepasitikėjimo savimi sukeltą baimę, 

nepilnavertiškumo kompleksą, dėl kurio atsiranda agresija; neteisingi kaltinimai, 

pažeminimas; nervinė įtampa, stresas; vienatvė jiems tampa nepakeliama.Taip pat įrodytas ryšys 

tarp žmogaus prisirišimo lygio vaikystėje ir gebėjimo tinkamai auklėti savo vaikus. 

      Prieraišumui formuotis svarbiausi yra: 1) nuolatinis suaugusio vaiko buvimas; 2) suaugusiojo 

gebėjimas teisingai suvokti bet kokius vaiko signalus ir į juos reaguoti. Būtent todėl vaikas 

prisiriša prie tų, kurie greitai ir teigiamai reaguoja į jo aktyvumą ir iniciatyvą, įsileidžia į vaiko 

lūkesčius ir nuotaiką atitinkantį bendravimą.Taigi tėvai turi dirbti su prieraišumu. Tėvų sėkmės 

paslaptis, pasak Johno Bowlby, yra vaiko meilė tėvams. 

     Per pirmuosius šešerius gyvenimo metus vaikas prisiriša įvairiais lygiais. Pirmaisiais metais 

svarbus balso ir kvapo tembras, melodija, tai yra, reikia dažniau būti fizinio kontakto su vaiku 

lygyje. Antraisiais metais vaikas siekia pakartoti tėvų žodžius ir veiksmus. Trečioje – jaučia 

priklausymą, nuosavybę (vaikas sako „Mano mama“, gali pavydėti tėvų kitiems 

vaikams). Ketvirtajame – vaiko noras pajusti savo reikšmę kitiems. Penktas jis myli savo tėvus ir 



„dovanoja jiems savo širdį“. Šeštoji - pasirengęs pasidalinti paslaptimis, jaučiant, kad jis yra 

suprastas (tai yra giliausias prisirišimo lygis, bet labai pažeidžiamas). 

     Pagrindinis klausimas: ką tėvai ir mokytojai gali padaryti, kad sustiprintų vaikų 

prieraišumą? Atsakymas turi du dalykus: palaikyti nuolatinį kontaktą ir sukurti tinkamus 

santykius. 

Kalbant apie pirmą – reikia išmokti valdyti vaiko akis, pagauti jo žvilgsnį, sukelti šypseną, 

stengtis, kad vaikas bent linktelėtų. Vyresnieji turėtų jausti jūsų šilumą, susižavėjimą bendravimu 

su jumis, norą tęsti pokalbį. Mums nereikia dėl kokių nors priežasčių žavėtis vaiku, bet turime 

parodyti nuoširdų vaiko priėmimą be jokių sąlygų. Vaikui nerimą kelia tokie tėvų žodžiai: „Aš 

tave labai myliu. Tu taip gerai pieši“. Vaikui kyla klausimas: ar jie mane mylėtų, jei nemokėčiau 

piešti. 

     Kalbant apie antrąją taisyklę (norint užmegzti tinkamus santykius), reikia nuoširdžiai rūpintis 

vaiku. Norime, kad mūsų vaikai kuo greičiau taptų savarankiški (valgytų, apsirengtų, patys 

spręstų savo problemas). Tuo pačiu metu dažnai mes juos atstumiame nuo savęs. Prisiminkime: 

kai mylime suaugusį žmogų, stengiamės jam padėti visame kame, o ne stebėti, kaip jis viską daro 

pats. Nepriklausomybė yra augimo produktas. Tėvų užduotis – patenkinti vaiko priklausomybės 

poreikį. 

Tėvai turi sukurti prieraišumo ratą prie savo vaiko. Tai padės jiems apsidrausti sunkiomis 

gyvenimo aplinkybėmis. Norėdami tai padaryti, turėtumėte parodyti vaikui savo meilę ir 

pasitikėjimą auklėtoju, mokytoju. Patartina susipažinti su vaiko draugų tėvais arba, jei tai 

paauglys, su pačiais draugais. 

     Yra keletas taisyklių, kurios tėvams gali stiprinti prieraišumą: 

1. Pabrėžkite, kad santykiai tarp jūsų yra svarbesni už vaiko elgesį, jo pasiekimus. Atminkite, 

kad darusmė yra susijusi su elgesiu, o prisirišimas yra svarbesnis už elgesį. Taigi, kai bendraujate 

su vaiku, akcentuokite savo bendrus ateities planus; sudaužyta lėkštė negali turėti įtakos 

santykiams; jei vaikas susinervinęs ir nenori nieko matyti, pasakykite, kad eisite pas jį po 10 min. 

2. Nesakyk, kad atiduosi vaiką, su ja nesikalbėsi. Venkite sakyti, kad nemylėsite vaiko dėl jo 

kaltės – visa tai atitolina jus nuo vaiko. 

3. Nelaukite, kol vaikas ateis pirmas, kad taikstytųsi, atsiprašytų. Jei siekiate prieraišumo,kartais 

ir jūs galite tai padaryti pirmas. 



 4. Kurkite daugiau šeimos tradicijų ir ritualų, kad išlaikytumėte prisirišimus. 

5. Su vaiku reikia susidraugauti, laimėti jo meilę, nes ji tavęs nemyli vien todėl, kad esate jo 

tėvai. 

6. Sumažinkite spaudimą ir prievartą. Nevartoti žodžių: turi, turi; vengti komandinio balso. 

7. Leiskite vaikui parodyti savo valią (dažniau klauskite, ko jis nori). 

 

Taigi vaikai siekia panašumo, ištikimybės, reikšmingumo, pritarimo, supratimo, meilės 

jausmų. Jie turi patirti tapsmą per prisirišimą. Reikėtų jiems suformuoti prisirišimo jausmą, o 

vėliau formuoti  „atsiplėštimą“ nuo suaugusiųjų ir” eiti į gyvenimą” savarankiškai. 
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