
 

BAUSMĖS 

 

Namuose turi būti nustatytos protingos ribos vaiko elgesiui. Taisyklės ir aiškios ribos vaiko 

gyvenimui suteikia stabilumo, mažina emocine įtampą. Geriausios tos taisyklės, kurios lemia darną 

šeimoje. 

Tapę tėvais mes savo vaikus auginame taip, kaip mus augino mūsų tėvai. Bet tėvų nuostatos į 

vaikų auklėjimą, atsižvelgiant į jų asmeninę patirtį,  gali būti skirtingos. Todėl reikia sukurti savo 

šeimos taisykles, kurios bus pritaikytos konkrečiam vaikui, konkrečiai aplinkai. Reikia padėti vaikui 

suprasti, kad egzistuoja elgesio normos, kurių negalima pažeisti ir kad jos egzistuoja jo paties labui. 

Vaikai yra skirtingi. Kas veikia vieną vaiką, nebūtinai įtakoja kitą, todėl kiekvienam vaikui turėtų 

būti taikoma individuali drausmė.  

Psichologai formuluoja keletą taisyklių, kurios padeda pasiekti, kad vaikas mažiau priešintųsi 

suaugusiųjų reikalavimams. Taisyklės yra būtinos  kiekvieno vaiko gyvenime. Nors joms vaikai ir 

priešinasi, tačiau intuityviai jaučia, kad už taisyklių slypi rūpinimasis jais. Tėvai turi žinoti, kad 

priešinimasis taisyklėms vyksta tik dėl nepagarbaus, autoritarinio jų pateikimo bei vaikų siekimo 

augant plėsti leistino elgesio ribas. Taigi: 

1. Mokydami elgesio taisyklių, pasirinkite tik keletą. Sprendimas ką nors uždrausti turi būti 

gerai  jūsų apgalvotas ir logiškas. Kuo mažiau bus taisyklių, tuo lengviau vaikui bus jas 

prisiminti.  

2. Taisyklės vaikui turi būti konkrečios ir suprantamai išaiškintos. Vietoje pasakymo 

“privalai būti geras” labiau tinka “susitvarkyk žaislus”, “neplėšyk knygelės”. Be to 

draudimas turi būti visiškas, o ne dalinis, nes vaikai dar nesupranta, kur baigiasi 

leidžiamo elgesio ribos,  

3. Kas nutarta, to reikia tvirtai laikytis. Jei taisyklės atsiranda ir vėl dingsta, jos iššaukia 

pasimetimą, netikrumo jausmą ir net pyktį. Vaikams nustatytų taisyklių turi laikytis visi 

suaugusieji visur ir visada. Jei nusprendėte, kad vaikas bus baudžiamas  už žaislų 

laužymą, tai šito negali toleruoti ir jo seneliai ir už tai turi būti baudžiama ne tik 

namuose, bet ir svečiuose. 

4. Draudimą ar reikalavimus reikia išsakyti draugišku, o ne kategorišku balsu, kartu 

paaiškinant savo sprendimo priežastį. Į tokias formuluotes, kaip “neleisiu ir viskas”, 

“pasakiau ir baigta” vaikas reaguoja pykčiu ir priešinimusi. Įsakinėdami mes galime 

priversti vaiką mūsų bijoti, o ne priimti mūsų reikalavimus su pagarba. 

5. Draudimus ir reikalavimus formuluoti, neužgaunant vaiko savigarbos. Lengviausiai yra 

paklusti beasmeniam draudimui: “laikas miegoti”, o ne “eik gultis”, “laida vaikams jau 

baigėsi”, o ne “tuoj pat išjunk televizorių”. Žinoma, vaikas vis tiek bandys prieštarauti, 

bet ne taip skaudžiai, nes suaugęs šiuo atveju nebus  įsakinėtoju. Jis tik primins tai, kas 

abiem gerai žinoma.  

6. Konfliktų dėl drausmės nesilaikymo kartais galima išvengti iš anksto aptariant 

problematiškas situacijas ir galimus jų sprendimus. Kai kurias taisykles galima sukurti 

su vaiku kartu, ieškant abiem pusėm  bendro primtino varianto. Vaikas lengviau priims 

reikalavimus, jei tėvai juos primins kaip bendrai priimtą sprendimą. Visada leiskite 

išsakyti vaikui savo požiūrį į jūsų reikalavimus. Tai nereiškia, kad turite nusileisti, jei jis 

yra nepatenkintas. Parodykite, kad jums svarbi ir vaiko nuomonė.  

7. Drausminamas vaikas turi teisę pykti, savo pyktį išsakyti ir parodyti. Už tai jis neturi 

būti papildomai baudžiamas. 

8. Suaugusiųjų reikalavimai neturi prieštarauti svarbiausiems vaiko poreikiams. Negalima 

riboti vaiko fizinės veiklos. Draudimas žaisti aktyvius žaidimus vaikui sukuria įtampą ir 

skatina agresyvumą. Geriau šiuo atveju ne drausti, o nukreipti vaiko aktyvumą taip, kad 



vaikas nenukentėtų pats  ir neapverstų aplinkos aukštyn kojom. Čia kalbama apie 

leidimus su sąlyga, pvz., “mėtytis pagalvėmis galima, o žaislais – ne”,  

9. Tėvai turi laikytis vienos nuomonės ir pritarti vienas kito nurodymams. Jei tėvai 

tarpusavyje nesutaria, kas yra leistina, o kas ne, tai vaikas būtinai išnaudos šią situaciją – 

reikalaus, meluos,  išsisukinės. Kada leidimų – draudimų sistema nestabili, reikalavimai 

nuolat keičiami, vaikas patyria pastovią įtampą. 

10. Taigi, vaikas turi tiksliai žinoti, kas jam leidžiama ir kas ne: 

 Galima be apribojimų. Toks elgesys yra leidžiamas ir netgi sveikintinas. 

Pvz., padėti mamai  kasdieninėje ruošoje, žaisti su mažuoju broliuku. 

 Galima, jeigu. Tai santykinės laisvės ribos. Čia numatoma, ką vaikas gali 

daryti pats su tam tikra sąlyga. Pvz., mažam vaikui galima važinėti dviračiu 

kieme, bet tik prižiūrint tėvams. Vaikui privalu išaiškinti apribojimų 

priežastis. 

 Galima tik šiuo ypatingu atveju. Tai poelgiai, kurie leistini tik ypatingomis 

progomis. Tokios išimtys neturi būti dažnos, bet kartais jos būtinos, nes 

leidžia vaikui pajusti, kad jo troškimai  tėvams irgi svarbūs. Pvz., gimtadienio 

proga galima leisti nesilaikyti miego režimo. 

 Visada draudžiama. Čia kalbama apie pavojingas veiklas. Pvz., negalima 

žaisti su degtukais, negalima žaisti gatvėje. Šie draudimai kinta su amžiumi. 

Pvz., jei mažam vaikui negalima vienam eiti į kiemą, tai paaugliui negrįžti 

per naktį. Taigi, teiginiai “visada draudžiama”  apsaugo vaiką nuo pavojingų 

situacijų, kurių pats vaikas dar nepajėgus įvertinti. 

Drausmė ir tvarkos laikymasis šeimoje turi būti tarsi savaime suprantami dalykai, bet  būna 

atvejų, kad vaikas nesilaiko taisyklių ir pasielgia netinkamai. Tada jis už tai privalo atsakyti 

atlikdamas bausmę. Bausmė – būtina ir reikalinga vaiko elgesio valdymo dalis. Taikant bausmes 

visada reikia atsižvelgti į vaiko amžių, jo charakterį.  Kai kuriems vaikams užtenka  giežto žodžio, 

aiškaus, konkretaus nurodymo, bet yra vaikų, kuriuos išmokyti drausmės, atsakomybės už savo 

elgesį, galima tik taikant bausmes. 

Bausmė už taisyklių nesilaikymą turi būti neatidėliojama, nuosekliai taikoma ir nežeidžianti. 

Bausmės efektyvumą lemia: 

 Laikas. Bausmė turi eiti iš karto po netinkamo elgesio. Mažas laiko tarpas padeda vaikui 

suprasti ryšį tarp netinkamo elgesio ir bausmės. 

 Nuoseklumas. Bausmė  turi būti skiriama po kiekvieno netinkamo poelgio. Negalima 

kaupti vaiko nusižengimų ir paskui bausti už visus nusižengimus iš karto. Be to, jeigu 

bausmė taikoma ne visada, vaikai išmoksta manipuliuoti. Žinojimas, kad bausmė bus 

kiekvieną kartą po netinkamo poelgio yra svarbiausias veiksnys, padedantis vaikui 

suprasti, kas yra priimtina, o kas ne. 

 Nežeidžianti bausmė. Kaip bausmė yra taikoma svarbu lygiai taip pat, kaip ir bausmės 

tipas. Jei iš vaikų šaipomasi, jie gasdinami grasinimais,  tai vaikai jaučiasi įžeisti, ima 

nepasitikėti savimi. Tokios bausmės  rodo, kad jie nėra geri, užuot teigusios, kad jų 

elgesys nėra tinkamas. 

 Bausmė turi atitikti padarytos pražangos dydį. 

Niekuomet negalima bausti vaiko už tai, apie ką anksčiau nesate kalbėję kaip apie 

draudžiamą dalyką. Jei nubaudėte vaiką neteisingai,  atsiprašykite ir pasakykite, kad suklydote. Tai 

visai nepakenks jūsų autoritetui. 

 

Fizinės bausmės 

Mušimo kaip auklėjimo būdo nauda menka. Mušimas yra bausmė už netinkamą elgesį, bet 

norimo elgesio jis vaiko neišmoko. 

Kodėl reikia atsisakyti vaikus bausti mušimu: 



1. Mušimas diržu moko vaikus mušti ir įžeidinėti kitus. 

2. Mušimu neįrodai savo stiprumo. Baudimas mušimu yra suaugusiojo silpnumo išraiška. 

Dažnai tėvai į vaiko neklusnumą reaguoja  grąsinimu diržu, vėliau skaičiuoja iki 

dešimties ir galiausiai netekę kantrybės ir supykę baudžia fizine bausme. Mušdami 

vaikus tėvai tuo momentu tik atsikrato savo bejėgiškumo ir pykčio. 

3. Vaikai elgiasi taip pat kaip ir jų tėvai – jie muša kitus, jei šie elgiasi  ne taip kaip jie nori 

4. Fizinės bausmės žeidžia vaiko savigarbą. Tokiems vaikams būdingas žemesnis savęs 

vertinimas. Mušami ar gąsdinami mušimu vaikai galvoja, kad yra niekam tikę, nemylimi 

ir nereikalingi. Kuo dažniau vaikai mušami, tuo nepilnavertiškumo jausmas stipresnis. 

5. Mušdami suformuojame vaikui baimės jausmą. Vaikai, kurie bijo savo tėvų, dažnai bijo 

ir kitų suaugusių. 

6. Vaikai, kurie dažnai patiria fizines bausmes, nesąmoningai siekia keršto (pvz., gali 

gadinti tėvams priklausančius daiktus, vogti). 

7. Fizinės jėgos tradija persiduoda iš kartos į kartą.. 

 

Galima taikyti alternatyvias bausmes: 

1. Fizinis suvaržymas – kai vaikui laikinai apribojama veiksmų laisvė (vaikas  pasodinamas ir 

kelias minutes turi ramiai sėdėti) 

2. Privilegijų atėmimas (neleisti vaikui žaisti mėgstamo žaidimo, žiūrėti mėgstamos laidos, 

išeiti į lauką). 

3.  Loginių pasėkmių metodas (jei vaikas drasko knygeles,, neleisti jų vartyti). 

 

Neužmirškite susitaikyti ir atleisti. Vaikas turi atsiprašyti žmogaus, kuriam nepakluso, o ir 

suaugęs turi atleisti ir niekada nepriekaištauti, prisiminęs vaiko elgesį. 

Auklėjant vaikus veiksmingesnis yra teigiamas pastiprinimas, o ne nuobaudų taikymas. 

Pagyrimai ir paskatinimai būtini kiekvienam, nes jie skatina veikti, siekti rezultatų. Visada pagirkite 

vaiką už tai, ką jis gerai daro. Pagyrimai vaikams yra nuorodos, kurios padeda išmokti tinkamai 

elgtis. Kai jūsų vaikas stengiasi ką nors padaryti, o jam neišeina, pagirkite už pastangas. Jei gerai 

atlieka darbą, pagirkite patį darbą. Girkite visada, vaikas gali būti vertas pagyrimo užsiimdamas bet 

kokia veikla. 

 

Psichologė Emanuelė Jurevičiūtė 
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