
 

 

TĖVŲ ASMENYBĖS TIPOLOGIJOS IR AUKLĖJIMO STILIAUS SĄSAJOS 

 

 

 

 
Tėvų asmenybės tipas Auklėjimo stilius Auklėjimo linija 

1. 
Besidžiaugiantis 

nuosavybe 
Užvaldantis nuosavybę „Vaikas priklauso man“ 

2. Trokštantis dominuoti 
Autoritarinis, 

dominuojantis 
„Daryk, kas tau sakoma“ 

3. Pareigingas Tvarkingas „Turi būti tvarka“ 

4. Materialistas Lepinantis 
„Vaikas gaus viską, ko 

nori“ 

5. Baikštus Nerimastingas 
„Šiandiens jam sekasi 

gerai, bet rytoj...“ 

6. Susirūpinęs Saugojantis, tausojantis 
„Kad tik jam nieko blogo 

neatsitiktų“ 

7. Egocentriškas Prezentingas 
„Mano vaikas turi ką 

nors pasiekti“ 

8. Tobulas Kritiškas, peikiantis „Tu galėtum dar geriau“ 

9. Nepasitikintis Formalistas „Ką pasakys kiti...“ 

10. Nepastovių nuotaikų Nepastovus 
„Kad ir kaip ten būtų, esi 

mielas“ 

11. Nepasitenkinantis Erotizuojantis „Noriu tave pabučiuoti“ 

12. Narcistinis Darantis lėlę 
„Ji galėtų būti tokia graži 

kaip aš“ 

13. Infatilus Nuolaidus 
„Aš esu jo geriausia 

draugė“ 

14. Besimėgaujantis Apleidžiantis „Aš nematau jame vaiko“ 

15. Savimi patenkintas Be meilės „Jis yra sunkus vaikas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATARIMAI DIRBANTIEMS SU „NEPAKLUSNIAIS“VAIKAIS 

 

 

 

1. Atsisakykite „tėviško“ autoritarizmo. Bendraujant su vaiku pamirškite žodį „privalai“. 

Skirkitelaiko paaiškinti ir leiskite vaikui pačiam suprasti, kad „reikia“ 

2. Vaikas yra jūsų veidrodis. Tai ne visuomet akivaizdu, bet jei pasižiūrėtumėte įdėmiau – 

tai, kas jums nepatinka vaike, visų pirma reikia šalinti savyje. 

3. Vienu metu būkite griežti ir geri. Visa ugdomoji veikla turėtų būti vykdoma tik su 

meile, o ne prisidengiant nauda visuomenei. 

4. Niekada neįžeidinėkite, nežeminkite ir neskriauskite vaiko. Joks taurus tikslas 

nepateisina niekšiškų priemonių. 

5. Bendraujant su vaiku suteikite jam laiko priimti nepriklausomą sprendimą. 

Nesistenkite, kad jis pradės veikti nedelsiant. Leiskite vaikui pabūti vienam. 

6. Nepamirškite humoro jausmo. Kai suprasite, kad pokalbis artėja link konflikto, 

atraskite priežastį papokštauti. Situacija pasikeis į gerąją pusę. 

7. Suteikite vaikui laiko ir erdvės. Tuomet, kai jūs iš vaiko nieko nereikalaujate, bet 

tiesiog galite būti kartu – pasišnibždėkite, apkabinkite, įdomiai leiskite laiką. 

 

 

Vaiko“neklusnumas“ yra signalas, kad tėvams, specialistams  reikia susiimti. Deje, daugelis 

suaugusiųjų „neklusnumą“ suvokia kaip priežastį užsipulti vaiką. Tačiau iš tikrųjų vaikas tokiu 

būdu prašo pagalbos, saugumo ir meilės. 


