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„Niekada nėra per vėlu" (paskaitos ugdytojams ir tėvams) — tai pirmoji

vaikų psichologo, italo Ežio Aceti (Ecijo Aceti) knyga lietuvių kalba. Jis pats Lie
tuvoje lankėsi jau ne kartą, vis stengdamasis mums pasakyti, kiek daug galime

ir kokie esame vertingi.

Ežio Aceti pažįstu asmeniškai. Susitikau su juo daugiau nei prieš de

šimtį metų, paskaitų vaikų globos įstaig^ darbuotojams Vilniuje metu. Iki šių
dienų išlikęs pirmojo susitikimo įspūdis — užsienietis, psichologas, ne tik kalba,

dalijasi savo įžvalgomis apie vaiko raidą, bet stengiasi suprasti mus, čia sėdin

čius kitos kultūros, socialinės patirties, kitaip ugdytus žmones. Po paskaitos prie

E. Aceti dalyviai ėjo ne vien padėkoti, bet ir paklausti - ne apie darbines pro

blemas, bet apie asmeninio gyvenimo santykius — su savo kūdikiu, vaiku, paau

gliu. .. E. Aceti per tas keltas valandas sugebėjo žmonėse pažadinti suvokimą, jog

vaikų ugdyme begalo svarbus suaugusiojo santykis su vaiku. Ir tai neatsiejama

nuo santykio su savimi, su savo patirtimi, nuo santykio su kitu suaugusiuoju,

santykio su kažkuo aukštesniu, kažkuo, kas iš vidaus, o ne iš išorės asmens gyve

nimą daro vertingą. E. Aceti kalbėjo apie klaidas, kurias darome bendraudami

su vaikais, apie būtinybę mokytis pažinti vaiką, nes jis — tai ne mes. Daugybė

ugdymo sunkumų iškyla ne dėl to, jog per mažai mylime vaiką, bet dėl to, kad

mes jo nepažįstame. Psichologas kalbėjo apie tai, kad mes galime padėti vaikui

tinkamai augti. Svarbiausia suaugusitfjų užduotis yra leisti vaikui pajusti, jog

vertėjo gimti ir verta gyventi, kad ir kas nutiktų. Ir dar E. Aceti tada bandė

pasakyti, jog kiekvienas esame svarbus, kad net ir sunkiausi vaikystės išgyveni

mai gali būti gydomi, nei vienas vaikas nėra prarastas ir niekada nėra per vėlu.

Tuo metu buvau baigusi socialinio darbo studijas, dirbusi vaikų globos

namuose ir pradėjusi darbą su įtėvių šeimomis. Buvo svarbu jungti į visumą
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kad mes norime būti laimingi, norime, kad laimingai augtų mūsų vaikai. Ir,

perfrazuojant knygos pavadinimą, galima drąsiai sakyti: „Būti laimingam nie

kada nėra per vėlu."

Vilma Banytė

Knygos vertėja

Socialinės rūpybos magistrė

teorines žinias, praktinį patyrimą, nuolat tobulėti vaiko pažinime. Pirmasis su

sitikimas su E. Aceti tarytum sustatė daugelį dalykų į vietas, padėjo kai kuriuos

taškus ir iškėlė naujus klausimus.

Vėliau ne kartą teko versti E. Aceti paskaitas į lietuvių kalbą jo vizitų
mūsų šalyje metu. Teko vertėjauti jam kalbantis su įvairiais žmonėmis. Dažnai

E. Aceti mintys man pačiai padeda „išsiversti" vaiko kalbą, teisingai suprasti

vaiko žvilgsnį, užmegzti pokalbį.
Kai E. Aceti atvyko į Lietuvą 2013 metų balandžio mėnesį, buvo kilęs

didžiulis susidomėjimas jo paskaitomis. Tada ir sumanėme ieškoti galimybės
išleisti jo knygą lietuvių kalba. Pradėti nuo knygelės „Niekada nėra per vėlu"
pasiūlė pats autorius. Prie itališkos knygelės yra pridėtas ir kompaktinis diskas su
autoriaus paskaitomis, kurio lietuviškame variante neturime.

Tačiau tai nesumažina džiaugsmo dėl šios knygelės pasirodymo, nes jos

dėka Ežio Aceti mintys ir įžvalgos galės pasieki daugiau žmonių.
Ši knygelė — tai lyg darbinis sąsiuvinis, kuriame peržvelgiama vaiko

raida, jo vystymosi ypatumai atskirais amžiaus tarpsniais. Tai — ir kvietimas

susitikti su vaiku, paaugliu, pažvelgti į jį dar kartą be išankstinės nuostatos.

Mintys labai susintetintos, sutrauktos į atskirus teiginius, kiekviename skyriuje

rasite autoriaus atsakymus į klausimus ir užduotis darbui grupėje ar pačiam su

savimi.

Žinodama, kokie skirtingi visi esame ir prisimindama dalyvių reak

cijas, klausimus, komentarus E. Aceti paskaitų metu, net nežinau, ko galėčiau

palinkėti tiems, kurie atvers šią knygelę ir nuspręs leistis į dar vieną pažinimo
kelionę. Kai kam čia surašytos mintys taps tašku ant „i", kitiems klaustuku ne

sibaigiančio sakinio gale ar provokacija, kuri pažadina iš saugaus visa ko žino
jimo ir leidžia žengti dar vieną žingsnį vaiko link, to, kuris šalia, arba to, kuris

viduje. Ir visai nesvarbu, ar provokuos nuostaba, o gal priešiškumas autoriaus

mintims, svarbu nettžsiverti, svarbu norėti susitikti, diskutuoti, ieškoti, sustoti,

nutilti ir išgirsti vaiką.

Po susitikimo su E. Aceti viena garbaus amžiaus psichologė pasakė:

„Visa tai, ką jis sako, aš žinojau seniai, tik neradau žodžių, kaip tai pasakyti.

Jis padėjo man viską sujungti į visumą ir įvardinti."
Manau, kad ši knyga aktuali, labai svarbi šių dienų mūsų visuomenės

kontekste. Šiandienos Lietuvoje įvardijama daugybė sunkumų ir tragedijų, ku
riuos patiria šeimos ir vaikai. Tačiau Ši knyga žvelgia giliau, ji tarsi primena,


