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Tėvų ir vaikų teisės, pareigos šeimoje

 



Vaikų piešiniai (1)

Mergaitė (7 m.)



Vaikų piešiniai (2)

Mergaitė (7 m.)



Vaikų piešiniai (3)

Berniukas (7 m.)



PVC lankstinuko rekomendacijos tėvams



Ar Ar ššiandien reikalingos psichoiandien reikalingos psicho--
edukacinedukacinėės programos ts programos tėėvams?vams?



Stresiniai šeimos gyvenimo 
įvykiai

• Tėvų skyrybos arba gyvenimas atskirai;

• Vieno iš tėvų sukurta nauja šeima;

• Vieno iš tėvų arba abiejų išvykimas dirbti į užsienį;

• Šeimos ekonominiai sunkumai, skurdžios gyvenimo 
sąlygos;

• Didelis tėvų darbo krūvis, laiko pabūti su vaiku 
trūkumas;

• Fizinis, psichologinis ar seksualinis smurtas;

• Kita.  



Tėvų rūpesčiai ir neigiami jausmai

• Tėvų nerimas dėl vaiko ir jo auklėjimo;

• Tėvų patiriamas stresas ir nuovargis darbo aplinkoje;

• Sutuoktinių tarpusavio santykiai;

• Tėvų išgyvenimai, susiję su konkrečiu gyvenimo periodu 
ar tam tikro psichosocialinio vystymosi etapo iššūkiais;

• Kasdieniai rūpesčiai;

• Kita.  



Įvairaus amžiaus vaikų
patyrimas šeimoje

• Vaiko patyrimas, susijęs su tam tikru psichosocialinio ir 
biologinio vystimosi etapu;

• Vaiko empatiniai ryšiai su tėvais, subjektyvi savijauta 
šeimoje;

• Santykiai su bendraamžiais ir draugais;

• Sėkmės ir nesėkmės mokykloje, mokymosi sunkumai;

• Specifiniai elgesio ir emociniai sunkumai;

• (Ne)pasitenkinimas savo laisvalaikiu ir užimtumu;

• Kita. 



Pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje
(Painter, 1985; Dinkmeyer, McKay, Dinkmeyer, 1997)

• Tėvai su savo vaikais dažnai elgiasi taip, kaip kadaise su jais 
elgėsi jų tėvai. 

• Kai kurie senieji vaikų auklėjimo būdai šiandien laikomi 
netinkamais ar netgi nehumaniškais. 

• Lygybės ir demokratijos principai šeimoje neretai sukelia 
tėvams papildomų rūpesčių. 

• Vaikai dažniau linkę žinoti ir pabrėžti savo teises nei 
pareigas.

• “Paskatinimas – mano teisė, o ne privilegija”.

IIšškilus tokiems ir panakilus tokiems ir panaššiems sunkumams, tiems sunkumams, tėėvai davai dažžnai nai 

nnėėra tikri, ar tinkamai elgiasi su savo vaiku jra tikri, ar tinkamai elgiasi su savo vaiku jįį auklauklėėdami.dami.



KodKodėėl STEP ?l STEP ?



STEPSTEP – tai įvairaus amžiaus vaikų
tėvams skirta psicho-edukacinė

programa, pasižyminti aiškia sistema
ir grindžiama Individualiosios 

psichologijos idėjomis. 



STEP programa
• STEP (angl. Systematic Training for Effective

Parenting) – Sistemingas įgūdžių efektyviai 
auklėti vaiką lavinimas 

• Pradžia: 1976 m. JAV

• Programos autoriai:

dr. Don Dinkmeyer (Sr.), 
dr. Gary D. McKay,

dr. Don Dinkmeyer (Jr.), 
dr. Joyce L. McKay, James Dinkmeyer

• STEP programa ypač populiari JAV, Ispanijoje, 
Japonijoje ir kitose pasaulio valstybėse.  



STEP programos modelio
teorinis pagrindas

(Dinkmeyer, McKay, 1975; Dinkmeyer, McKay, Dinkmeyer, 1997)

Šioje tėvystės įgūdžių lavinimo programoje pastebimos tokios 
Individualiosios psichologijos idėjos:

• Visi žmonės yra lygūs, vaikai ir tėvai – taip pat. 

• Kiekvienam vaikui būdingas individualus buvimo pasaulyje būdas –
gyvenimo stilius. 

• Paveldimumo svarba žmogaus gyvenimui negali būti paneigta, bet 
artimiausia – šeimos – aplinka yra nepaprastai svarbi.

• Vaiko psichosocialinės savybės glaudžiai susijusios su jo gimimo 
eiliškumu šeimoje.

• Bet koks vaiko elgesys – tinkamas ir netinkamas - yra tikslingas. 

• Vaikų auklėjimui nepaprastai žalingi stereotipai apie berniukų ir 
mergaičių elgesį, vaidmenį visuomenėje.

• Įvairaus amžiaus vaikams būdingi specifiniai sunkumai ir gebėjimai. 



STEP programos principai 
Vaiko gyvenimo 

stilius
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(Ching, 1993)



STEP programa siekiama:
(Dinkmeyer, McKay, 1975; Dinkmeyer, McKay, Dinkmeyer, 1997)

• suteikti tėvams žinių apie įvairius žmogaus elgesio
aspektus;

• mokyti tėvus naujų efektyvių santykių su vaiku modelių;

• skatinti efektyvesnį tėvų – vaikų bendravimą, tobulinant 
tėvų klausymosi ir konfliktų sprendimo įgūdžius; 

• lavinti tėvų įgūdžius aktyviai skatinti vaiką, kuo dažniau
leisti jam susidurti su logiškomis jo elgesio pasekmėmis ir 
naudoti kitas aktyvias bendravimo su vaiku strategijas;

• stiprinti tėvų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir 
gebėjimais auklėti vaiką.



Keletas STEP programos 
efektyvumą patvirtinančių tyrimų

(Gibson, 1999; Huebner, 2002; Alvy, 2003)

Dalyvavimas Dalyvavimas STEPSTEP

programojeprogramoje

Palankesnis požiūris į
savo vaiką

(Fennell, Fishel, 1998; Alvy, 2003)

Retesnis prievartos vaiko
atžvilgiu naudojimas 

(Fennell, Fishel, 1998; Huebner, 
2002)

Mažesnis tėvų patiriamas 
stresas 

(Huebner, 2002; Levenson, 1994)

Demokratiškesnis
auklėjimo stilius 

(Nystul, 1982)

Dažnesnis bendravimas 
su savo vaiku 

(Allen, 1997)

Palankesnė nuoširdžiam 
bendravimui šeimos 

atmosfera
(Campbell, Sutton, 1983)

Išsamesnės tėvų žinios 
apie vaikų auklėjimą

(Dodley, 1981)

Tinkamesnis vaikų elgesys
(Gruen, 1978)

Pozityvesnis vaikų savęs
vertinimas

(Summerlin, 1978)

Kita



STEP programos efektyvumo 
paslaptis 

STEP programos autorių teigimu, tai – grupėje vykstantis tėvų
mokymasis:

Nauji 
įgūdžiai

Įgūdžių
pritaikymas 

praktikoje

Naujos 
idėjos



Pirmoji STEP programos grupė
Lietuvoje

Pirmajam mėginimui įgyvendinti STEP programą Lietuvoje pasirinkta 6-
12 metų vaikų tėvų grupė, nes: 

• vaikui pradėjus lankyti mokyklą, tėvai neretai susiduria su naujais 
vaiko auklėjimo iššūkiais, kai sūnus ar dukra, veikiami naujos –
bendraamžių ar mokytojų – aplinkos, pasielgia netikėtai ir/ ar 
netinkamai;  

• 6-12-ais vaiko gyvenimo metais galutinai susiformuoja gyvenimo 
stilius, išliekantis pastovus visą individo gyvenimą;

• nuoširdūs, abipuse pagarba ir demokratiniais principais pagrįsti 
vaiko ir tėvų tarpusavio santykiai tampa pagrindu bendravimui 
ateityje, vaikui paauglystėje sprendžiant jam svarbius klausimus;



STEP programos pirmieji 

žingsniai Lietuvoje
STEP programos medžiagos 
parengimas Lietuvos tėvams

6-12 metų vaikų tėvų kvietimas 
dalyvauti STEP programoje

Tėvų asmenybės savybių ir 
požiūrio į vaikų auklėjimą

tyrimas 

Susitikimai su tėvais STEP
programos rėmuose 

Pakartotinis tėvų asmenybės 
savybių ir požiūrio į vaikų
auklėjimą tyrimas po kelių

mėnesių

Specialistų
rengimas 

įgyvendinti STEP
programą

Išvadų apie STEP programos 
efektyvumą Lietuvoje rengimas



Susitikimai su tėvais –
STEP programos pagrindas

• Originalioje STEP programoje numatyti 7 grupiniai 
susitikimai su tėvais. 

• Optimalus susitikimų dalyvių skaičius – 6-14 tėvų.

• 6-12 metų vaikų tėvams numatytos tokios susitikimų
temos:

� Savęs ir savojo vaiko supratimas

� Įsitikinimų ir jausmų supratimas

� Vaiko ir savęs padrąsinimas

� Kalbėjimas su vaiku ir jo klausymasis

� Pagalba vaikui mokantis bendradarbiauti

� Prasminga disciplina

� Savojo požiūrio pasirinkimas



Darbo su tėvais būdai

• informacijos pateikimas;

• grupinės diskusijos;

• žaidybinio pobūdžio ir vaidmenų pratimai;

• kasdienio gyvenimo situacijų analizavimas;

• darbas su vaizdine ir garsine medžiaga;

• darbas su užrašais namuose;

• namų darbai.  



STEP programos metodinės 
priemonės

< 6 m.
6 - 12 m.

12 - 19 m.



"Auga ne tik vaikai. Auga ir tėvai. 
Tol, kol stebime, ką vaikai daro su savo gyvenimu, 

jie atidžiai seka, ką mes darome su savaisiais. 
Aš negaliu vaikams nurodyti pasiekti saulę. 

Visa, ką aš galiu padaryti – tai pasiekti savąją."

Joyce Maynard



AAččiiūū uužž ddėėmesmesįį..


