
Kaip tėvams taikiai bendrauti su paaugliu 
 

„Nelauk, kad tavo vaikas bus toks, kaip tu arba toks, kaip tu nori. 
Padėk jam tapti savimi, o ne tavimi” (J. Korčiako) 

 
 

Viena svarbiausių užduočių tėvams – sugebėti keisti 
auklėjimo principus: suteikti daugiau laisvės priimant 
sprendimus, dažniau diskutuoti ir atsižvelgti į 
pasikeitusius vyresnio amžiaus vaiko poreikius.  

Labai svarbu suprasti jo norą eksperimentuoti su įvairiais savo paties įvaizdžiais, 
suprasti, kad didesnę laiko dalįšiuo periodu užims draugai. Verta vengti kritikos, jei 
paauglio erdvė neatrodo tokia tvarkinga kaip anksčiau arba taip, kaip mes norėtume. 
Kartais chaotiška tvarka kambaryje tiesiogiai atspindi jo vidinę būseną. Visgi, 
svarbiausia – savo prašymus, nuomonę ir nurodymus argumentuoti. Paauglys turi 
suprasti, kodėl reikia elgtis vienaip ar kitaip ir kodėl jam skirta užduotis yra privaloma. 
Posakis „nes aš taip pasakiau“– vienas blogiausių atsakymų.  

Paauglys jau nebėra vaikas, tačiau dar ir ne suaugęs žmogus. Kaip tėvams 
išlaikyti pusiausvyrą tarp dar reikalingos priežiūros ir kontrolės bei pasitikėjimo 
paauglio sprendimais?  

Pusiausvyrą nėra lengva išlaikyti, bet tikrai įmanoma ir verta. Tėvams svarbu 
elgtis pagarbiai, bendrauti atvirai, nežiūrėti „iš aukšto“ ir atsisakyti „visažinio“ 
pozicijos. Paaugliai nemėgsta patarimų ir įsakinėjimų. Jie jautriai reaguoja, kai kiti 
braunasi į jų erdvę, ypač– nepaprašius leidimo. Jaunuoliams gali reikėti pagalbos ar 
padrąsinimo, tačiau svarbu leisti jiems pasirinkti patiems. Tėvai turi tartis ir stebėti, 
kaip sekasi laikytis susitarimų. Jei nesiseka – parodyti netinkamo elgesio pasekmes. 
Norėdami, kad paauglys mus gerbtų ir atvirai bendrautų– pirmiausia patys turime tai 
padaryti. 

Vienas svarbiausių patarimų– klausytis ir klausti, būti šalia, kai to reikia. Kalbu 
apie kantrybę, kai paauglio emocijos šokinėja nuo laimės iki neapykantos, nuo pykčio 
ar gilaus liūdesio iki meilės. Kad ir kokie konfliktai iškiltų, tiesti tiltus arba bent jau 
parodyti, kaip tai daroma turi tėvai. Tai nereiškia, kad jie nusižemina, priešingai, tokiu 
būdu tėvai savo pavyzdžiu rodo, kad jų meilė vaikui bei tarpusavio ryšys yra aukščiau 
už visus nesutarimus ar konfliktus. 
 

Skaitykite daugiau:  
https://www.delfi.lt/gyvenimas/seima/psichologe-a-blande-pataria-kaip-tevams-taikiai-bendrauti-su-

paaugliu.d?id=75625513 
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