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Pratarmė
Ar galima ką nors ištaisyti? Kaip?
-Kaip sukurti nuoširdžius santykius su vaiku?

Mažylis, kuris gauna visavertį maitinimą ir gerą
medicinos priežiūrą, tačiau negauna visaverčio bendravi

mo su suaugusiuoju, blogai vystosi ne tik psichiškai, bet
ir fiziškai: jis neauga, lysta, netenka gyvenimo prasmės.
„Problemiški", „sunkūs", „nepaklusnūs", „nepakenčiami",
kaip ir „kompleksuoti", „užguiti" ar „nelaimingi" vaikai -

tai blogai susiklosčiusių santykių šeimoje rezultatas. Ju
lijos Borisovnos Gippenreiter knygos tikslas - harmoni
zuoti tarpusavio santykius šeimoje, nes tėvų bendravimo

stilius turi įtakos jų vaiko ateičiai!

-Ką daryti, kad jis klausytų?
-Ar galima pataisyti pašlijusius santykius?
Auklėjimo praktikoje yra gausybė panašių „amžinų"
klausimų. Ar psichologija gali padėti tėvams, mokyto
jams, auklėtojams juos išspręsti?
Be abejo, gali. Paskutinius dešimtmečius psicholo
gai padarė daugelį nuostabių atradimų. Vienas jų - ben
dravimo su vaiku stiliaus reikšmė asmenybės vystymuisi.
Dabar jau visi sutaria, kad bendravimas vaikui būti
nas kaip ir maistas. Mažylis, kuris visavertiškai maitina
mas ir gauna gerą medicinos priežiūrą, tačiau neturi ga
limybės nuolat artimai bendrauti su suaugusiuoju, blogai
vystosi ne tik psichiškai, bet ir fiziškai: jis menkai auga,
lysta, praranda susidomėjimą aplinka.
Išanalizavę daugelį JAV ir Europos vaikų namuo
se įvykusių kūdikių mirčių po Pirmojo pasaulinio karo
atvejų, nepaaiškinamų vien tik mediciniškai, mokslinin
kai priėjo prie išvados: priežastis - nepatenkintas vaikų
psichologinio kontakto poreikis, tai yra artimo suaugu
siojo priežiūros, dėmesio, rūpesčio stoka.

Ši išvada padarė didžiulį įspūdį viso pasaulio spe
cialistams: gydytojams, pedagogams, psichologams. Ben
dravimo problemos ėmė dar labiau traukti mokslininkų
dėmesį.
Tačiau bendravimas gali būti ne tik sveikas, bet ir
žalingas. Blogas maistas nuodija organizmą; neteisingas
bendravimas „nuodija" vaiko psichiką, kelia pavojų jo
psichologinei sveikatai, emocinei gerovei, o galiausiai,

aišku, ir jo likimui.
„Problemiški", „sunkūs", „nepaklusnūs", „nepakenčia
mi", kaip ir „kompleksuoti", „užguiti" ar „nelaimingi" vai

kai - tai blogai susiklosčiusių santykių šeimoje rezultatas.
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Pasaulinė psichologinės pagalbos vaikams ir jų tė
vams praktika parodė, kad net labai sunkios auklėjimo
problemos visiškai išsprendžiamos, jei pavyksta atkurti
šiltus tarpusavio santykius šeimoje.
Pagrindiniai šio bendravimo stiliaus bruožai susifor
mavo kaip psichologų humanistų, teoretikų ir praktikų
didžiulio darbo rezultatas. Vienas humanistinės psicholo
gijos pradininkų - įžymus amerikiečių psichologas Kar

Kita dalis tėvų daugiau ar mažiau supranta, kas yra

teisingas auklėjimas, bet praktiškai patiria sunkumų.
Būna, kad teorinis aiškinamasis darbas, vykdomas psi
chologų ir pedagogų geriausiomis paskatomis, suteikia
tėvams žalos: jie sužino, kad daro „viską ne taip", bando

elgtis naujai, greitai „pratrūksta", praranda pasitikėjimą
savo jėgomis, kaltina ir smerkia save, o susierzinimą iš

las Rodžersas - šį stilių pavadino „asmeninio centravimo

lieja ant vaikų.
Taigi, galima daryti išvadą, kad tėvus reikia ne tik

stiliumi", t. y. dėmesio centre yra žmogaus, su kuriuo šiuo

šviesti, bet ir mokyti teisingai bendrauti su vaikais.

metu bendraujama, asmenybė.

Tuo ir užsiima psichologai praktikai.

Humanistinis žmogaus ir žmonių tarpusavio santy
kių traktavimas sudaro šios knygos pagrindą. Jis prieš
tarauja autoritariniam vaikų auklėjimo stiliui, kuris ilgą

Mokytis, žinoma, geriausia bendraujant tiesiogiai.

laiką vyravo mūsų mokyklose ir šeimose. Humanistinis
auklėjimas pirmiausia remiasi vaiko supratimu - jo reik
mių ir poreikių, jo augimo ir asmenybės vystymosi dės
ningumų išmanymu. Bendravimo stilius, su kuriuo jūs

susipažinsite šioje knygoje, paremtas tokiomis žiniomis.
Kad priartėtume prie pagrindinio turinio, informuo
siu apie vieną labai svarbų dėsningumą, atskleistą psicho
logų praktikų.
Pasirodo, dauguma tėvų, kurie kreipiasi psichologi
nės pagalbos dėl „sunkių" vaikų, patys vaikystėje kentėjo
nuo konfliktų su tėvais. Specialistai padarė išvadą, kad
tėvų sąveikos būdas nevalingai „įsirašo" (įstringa) vaiko
psichikoje. Tai atsitinka labai anksti, dar ikimokyklinia
me amžiuje, ir dažniausiai nesąmoningai.

Suaugęs žmogus šį sąveikos būdą atkuria kaip natū
ralų. Taip iš kartos į kartą vyksta socialinis bendravimo
stiliaus perdavimas: dauguma tėvų auklėja savo vaikus
taip, kaip juos pačius auklėjo vaikystėje.
„Su manimi niekas nesitąsė, ir nieko, užaugau", -

sako tėtis, nepastebėdamas, kad užaugo žmogumi, kuris
nemoka ir nesistengia bendrauti su sūnumi, kurti šiltų,
draugiškų santykių.

Daugelyje šalių jau ne vieną dešimtmetį rengiami „ben
dravimo kursai" tėvams. Vien tik JAV tokiuose kursuose
dalyvauja šimtai tūkstančių mamų, tėvų, taip pat ir mo
kytojų. Ir vėl atradimas: pasirodo, gerokai daugiau tėvų
yra pasirengę keisti bendravimo stilių šeimoje nei manė
psichologai. Mokymo rezultatas - suaugusieji ne tik nu
traukė „šaltąjį karą" su vaikais, bet ir užmezgė stipresnius
tarpusavio santykius.

Apie kitą nuostabų rezultatą praneša tėvai, kurie
suspėjo išklausyti kursą iki jų vaikų „pereinamojo am
žiaus" - šis amžius nebuvo sunkus nei jiems, nei jų vai

kams!
Rusijoje bendravimo kursai tėvams (juos dar vadina
„grupėmis" arba „mokymais"). Žinoma, jų organizuoja

ma vis dar per mažai, kad patenkintų susikaupusį milži
nišką praktinių ir psichologinių žinių poreikįIlgą laiką Rusijoje nebuvo išleista ir praktinės psicho
logijos knygų. Mes gerokai atsiliekame nuo Vakarų šalių,
kur per paskutinius dešimtmečius išleista dešimtys prak
tinių vadovų tėvams ir mokytojams.
Prieš keletą metų išsikėliau tikslą - susipažinti su vie
na iš pačių populiariausių bendravimo mokymo progra
mų, parengtų JAV Tomo Gordono (Thomas Gordon) ir
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aprašytų jo knygose „P.E.T. Parent Effectiveness Training"

mažiau kaip pusę visų nusiskundimų ir pagalbos kreipi

(1970)* ir „T.E.T. Teacher Effectiveness Training" (1975)**.

mųsi. Joje rasite vienos realios pagalbos „sunkiam paau

Organizavus daug kursų tėvams ir mokytojams, pavyko
surinkti medžiagą šiai knygai. Joje remiasi T. Gordono
programos schema, tačiau kartu ji papildyta ir kitų užsie
nio bei Rusijos psichologų (iš Rusijos mokslininkų - pir

gliui" istorijos aprašymą, ir mes kartu pabandysime pa
analizuoti lyg ir iš kitos pusės: nuo „gyvo" proceso link
konkrečių žinių ir įgūdžių, kurie ir sudarė visų mūsų
ankstesnių mokymų turinį, ir taip dar kartą įsitikinsime
jų veiksmingumu.
Baigdama noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo
mūsų kursuose: tėvams, mokytojams, mokyklų ir vaikų
darželių auklėtojams, psichologijos fakulteto studentams

miausia L. S. Vygotskis, A. H. Leontjevas, P. J. Galperinas)

idėjomis ir praktiniais priedais.
Kai kurias teorines pažiūras stengiausi išdėstyti taip,
kad jos būtų artimos rusų kultūrai, atitiktų mūsų tėvų ir
mokytojų žinių lygį ir pobūdį, sietųsi su mūsų nuostato
mis, normomis ir vertybėmis. Dauguma pavyzdžių, esan

čių šioje knygoje, paimti iš Rusijos tikrovės, nors kartais
jie keistai persipina su epizodais, kurie randami amerikietiškose knygose šia tema.
Norėtųsi, kad ši knyga būtų naudingas praktinis va
dovas tiek kursų dalyviams, tiek ir tiems, kurie nori ar yra
priversti mokytis bendravimo meno savarankiškai. Todėl
pirmoji dalis parašyta pamokų forma, joje yra daug prati
mų, klausimų ir pavyzdžių.
Kiekvienoje pamokoje yra nedidelės, tačiau svarbios,
o kartais ir sunkiai įveikiamos medžiagos. Būtina atlikti
pamokų užduotis, o ne tiktai skaityti jų tekstą. Labai svar
bu pajausti ir išgyventi pirmus savo praktinių mėginimų
laimėjimus po kiekvienos pamokos ir tik vėliau judėti to
liau. Pamažu imsite pastebėti nuostabius bendravimo su
vaiku pasikeitimus, netgi jei išpradžių situacija atrodys
beviltiška.
Knygoje taip pat rasite kai kurių mokslinių duome
nų, tyrimų rezultatų ir eksperimentų aprašymą, taip pat
tėvų laiškų, kurie iliustruoja mūsų praktinių žinių temas.
Siekdami nepažeisti linijinio judėjimo per pamokas, mes
nusprendėme pateikti šią medžiagą kaip atskirus blokus.
Juos galima skaityti ir atskirai nuo pamokų teksto.
Rengiant knygą gimė idėja įtraukti dalį, skirtą „sun
kiam" pereinamajam amžiui - temai, sudarančiai ne

Tėvų efektyvumo mokymas (angį).
Mokytojų efektyvumo mokymas (angį.).

ir Maskvos valstybinio universiteto spec. srauto klausy
tojams.

Jūs nuoširdžiai dalijotės savo problemomis, išgy
venimais, mėginimais, klaidomis - ir vėl mėginimais.

Mažiausias kiekvieno jūsų laimėjimas palaikė ir įkvėpė
likusiuosius, ir daugelis, mūsų kursams artėjant prie pa
baigos, pasiekdavo teigiamų bendravimo su vaiku poslin
kių. Mūsų paieškos ir laimėjimai, įtemptas dvasinis dar
bas rado atspindį šioje knygoje ir, tikiuosi, įkvėps žengti
šiuo keliu daugelį kitų tėvų, pedagogų bei auklėtojų.
Prof. J. B. Gippenreiter

Maskva

Besąlygiškas priėmimas

ką - ir jis įsitvirtins gėryje, nubausi - ir blogis atsitrauks.
Bet štai bėda: šios priemonės ne visada veikia. Kas nežino
ir tokio dėsningumo: kuo daugiau vaiką bara, tuo bloges
nis jis tampa. Kodėl gi taip atsitinka? O todėl, kad vaiko
auklėjimas - tai visai ne dresūra. Tėvai yra ne tam, kad

Pradėdama mūsų sistemingus kursus, noriu
jus supažindinti su vienu bendru principu,
kurio nesilaikant visi mėginimai sureguliuoti
santykius su vaiku tampa nesėkmingi. Jis ir bus mums
visiems atspirties taškas. Šis principas - besąlygiškas
priėmimas.

Ką tai reiškia?

Besąlygiškai priimti vaiką - reiškia mylėti jj ne už
tai, kad jis gražus, protingas, gabus, pirmūnas,
pagalbininkas ir taip toliau, o tiesiog šiaip, tiesiog už
tai, kad jis yra!

Neretai galima girdėti tokį tėvų kreipimąsi į sūnų ar
dukrą: „Jeigu tu būsi geras berniukas (mergaitė), tai aš
tave mylėsiu." Arba: „Nelauk iš manęs gero, kol nenusto

si... (tingėti, peštis, šiurkščiai kalbėti), nepradėsi... (gerai
mokytis, padėti namuose, klausyti)."

Įsižiūrėkime: šiomis frazėmis vaikui tiesiogiai prane
šama, kad jis priimamas sąlygiškai, kad jį myli (ar mylės),
„tiktai, jeigu...". Sąlygiški, vertinamieji žmonių santykiai
apskritai būdingi mūsų kultūrai. Toks elgesys įsišaknija
vaikų sąmonėje.
Penktokas iš Moldovos mums rašo: „O už ką myli
vaiką? Už tinginystę, už nemokšiškumą, už nepagarbą
vyresniesiems? Atleiskite, tačiau aš nesuprantu! Savo
vaikus aš mylėsiu, tik jeigu..."

Priežastis plačiai paplitusių vertinamųjų santykių
su vaikais glūdi tvirtai įsitikinus, kad apdovanojimas ir
bausmė - pagrindinės auklėjimo priemonės. Pagirsi vai-

išugdytų sąlyginius vaikų refleksus.

Psichologų įrodyta, kad meilės, priklausomybės po
reikis, t. y. poreikis būti reikalingam, yra vienas iš pa
grindinių žmogiškųjų poreikių. Jo patenkinimas - būtina
sąlyga normaliam vaiko vystymuisi. Šis poreikis patenki
namas, kai jūs sakote vaikui, kad jis jums brangus, rei
kalingas, svarbus, kad jis tiesiog geras. Tokie pranešimai
palaikomi meilių žvilgsnių, švelnių prisilietimų, tiesių žo
džių: „Kaip gerai, kad tu mums gimei", „Aš džiaugiuosi
tave matydama", „Tu man patinki", „Man patinka, kai tu
namie", „Man gerai, kai mes kartu..."
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