FIZINIŲ BAUSMIŲ IR
GRASINIMŲ PASEKMĖS:
Fizinės bausmės nemokina
tinkamo elgesio, jos tik paskatina
elgtis nepageidaujamai.
Pavyzdžiui, susikaupusį pyktį ant
mamos vaikas gali išreikšti
mušdamas bendraamžius
mokykloje.
Vaikai išmoksta pyktį reikšti
destruktyviai, nes nemato
tinkamo tėvų pavyzdžio, kaip
reikia kontroliuoti savo elgesį ir
emocijas.
Auklėjimas bauginant, sukeliant
skausmą, skatina vaiką vengti
baudėjo ir neparodo, kaip
tinkamai elgtis. Pavyzdžiui, vaikui
sudaužius vazą, labiau tikėtina, kad
jis paslėps šukes, vietoje to, kad
pasakytų, kas nutiko ir kartu su
tėvais suklijuotų ar atpirktų daiktą.
Vaikas, kuris auklėjamas
bausmėmis, patiria pastovų stresą.
Tai sutrikdo jo vidinį streso
valdymo mechanizmą ir padidina
riziką ateityje susidurti su polinkiu
į savižalą, savižudybę.

Negali išmokyti
vaiko elgtis geriau,
versdamas jį jaustis
blogiau.
Kai vaikas jaučiasi
geriau, jis elgiasi
geriau.
- Pam Leo
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KĄ DARYTI, KAI AUKLĖJANT
KYLA STIPRUS PYKTIS?
1. PASTEBĖTI KYLANTĮ PYKTĮ
Atkreipti dėmesį į savo pojūčius kūne:
dažnesnį pulsą, balso tono pokyčius,
užliejantį karštį arba šaltį.
2. NURIMTI
- Sulėtinti kvėpavimą: lėtai įkvėpti ir iškvėpti.
- Stengtis kalbėti tyliau.
- Nuleisti ir atpalaiduoti rankas.
- Kilus stipriam pykčiui išeiti į kitą kambarį ir
atslūgus emocijai bandyti dar kartą aptarti
problemą.
3. PASAKYTI KITAM
- Kaip jautiesi „Aš jaučiuosi ...“
- Kas sukėlė šį jausmą: „Kai tu ....“
- Ko norėtumei: „Aš norėčiau, kad tu ...“

Vaikui svarbu žinoti, kad jūs
nematot jo kaip problemos, bet
kaip galimybę kartu augti.

POZITYVUS AUKLĖJIMAS

KĄ DARYTI, KAI VAIKAS KERŠIJA:

Pavyzdžiui, supykęs nesikalba, užsispiria,
vengia iš karto atlikti tai, ko prašoma.
Vaikas gali jaustis neteisingai nubaustas,
norėti atsilyginti tuo pačiu.
Vaiko kerštingas elgesys gali paskatinti
taikyti drausminimą. Tiesa, savo elgesiu
vaikas siekia jums pasakyti: „Aš buvau
įskaudintas ir sumenkintas“, „Noriu būti tau
reikalingas“, todėl griežta disciplina
auklėjant tokį vaiką gali nepadėti.
Pabandykite pastebėti, kas galėjo
įskaudinti vaiką ir parodykite savo
supratimą, pavyzdžiui: „Aš girdžiu/matau,
kad tu esi labai įskaudintas“.

KĄ DARYTI, KAI VAIKAS SIEKIA DĖMESIO:
Pavyzdžiui, siekdamas jūsų dėmesio erzina
brolius ar seseris arba jums kalbant
telefonu, pradeda trukdyti.
Suteikite vaikui dėmesio, kuomet jis elgiasi
tinkamai, pavyzdžiui, tvarkosi,
savarankiškai mokosi, geba žaisti vienas.
Skirkite dienos eigoje laiko, kuomet
galėtumėte suteikti visą savo dėmesį ir
kartu veikti būtent tai, ką nori vaikas. Šis
laikas galėtų būti visada tuo pat metu, kad
vaikas galėtų jo laukti.

KĄ DARYTI, KAI VAIKAS KOVOJA JĖGA:

Pavyzdžiui, atsikalbinėja, muša jus arba
bendraamžius, tarytum specialiai maivosi,
kuomet yra sudrausminamas.
Vienas svarbiausių patarimų – pasitraukite
iš kovos, nes šią kovą visada laimės
vaikai. Tokiuose jėgos mūšiuose
dažniausiai laimi tas, kuris priverčia kitą
susierzinti. Lygiai taip pat bandydami tokią
situaciją išspręsti prievarta, tik parodysite,
kad nesugalvojate jokių kitų priemonių
vaikui suvaldyti.
Spręsdami nesutarimus leiskite vaikui
pasirinkti iš kelių jūsų pateiktų
galimybių. Pavyzdžiui: „Ar nori išplauti
indus, ar juos šluostyti?".
Parodykite, kad jums svarbi vaiko
nuomonė ir įtraukite jį į problemos
sprendimus. Naudinga leisti vaikui pasiūlyti
savo variantą, pavyzdžiui: „Tu sakai, kad
neisi kartu su mumis, tačiau žinai, kad
vienas namuose likti negali. Kaip
galėtumėm išspręsti šį nesutarimą, kad ir
man, ir tau būtų gerai?"
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