
 

 

 

 

 

Mūsų vaikai: 

  turi teisę gyventi nieko 

nebijodami; 

  kai serga, turi būti suteikta 

medicinos pagalba; 

  turi teisę lankyti darželį ar 

mokyklą; 

  niekam nevalia jų mušti; 

  visi vaikai yra svarbūs;  

  turi teisę sakyti tai, ką galvoja; 

  turi teisę į vaikystę, žaidimą. 
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,,Suaugę dažnai bijo termino ,,vaiko 

teisės“, nes dauguma jas įsivaizduoja 

kaip vaiko teisę elgtis taip, kaip jis 

sumano. Iš tiesų, sąvoka ,,vaiko teisės“ 

apima bendražmogiškas teises, kurias 

galima apibendrinti labai paprastai: 

tai vaiko teisė, kad su juo būtų 

elgiamasi pagarbiai. Svarbu 

prisiminti, kad ši teisė nepanaikina 

tėvų teisių, o būtent, tėvai taip pat turi 

teisę, kad vaikas su jais elgtųsi 

pagarbiai. 

 

 

,  t.y. jo mintims, jausmams, 

svarstymams, būsenoms. Neretai atrodo, 

kad tik suaugusiųjų nuomonė yra 

svarbiausia ir lemiama, kad tik 

suaugusiesiems gali skaudėti galvą ar būti 

bloga nuotaika. Bet taip nėra!

 . Vaikas gyvena 

pirmą kartą, o augti ir bręsti taip sunku. Ar 

pažįstate suaugusiųjų, kurie neklysta?

 . 

Kiekvienas vaikas ypatingas, todėl nereikia 

jo lyginti su kitais. Kiekvienas turi savitų 

bruožų ir savybių. Galbūt jam ne itin sekasi 

matematikoje, bet gal jis itin domisi 

istorinėmis knygomis? Gal jam ne itin 

sekasi rašyti rašinius, bet gal jam lengva 

bendrauti ir jis turi daug draugų? Nuolatos 

vaiką lygindami su kitais, mažinate jo 

savivertę. Taip vaikui pamažu ima atrodyti, 

kad aplinkiniams viskas sekasi, tik jam – 

ne. Padėkite vaikui  įsisavinti savo 

prigimtinę vertę, pamatyti ir vystyti savo 

potencialą, patikėti savimi.

 . Prieš 

kažką nuspręsdami dėl savo vaiko daiktų 

(žaislų, vadovėlių, rūbų...), visų pirma 

paklauskite savo vaiko, pasitarkite, ką mano 

jis. Kitaip rizikuojate išauginti „neūkišką“ 

žmogų.

 . Jei mažylis 

ar paauglys patikėjo jums paslaptį – 

saugokite ją taip pat rimtai, kaip ir 

suaugusio žmogaus. Jei vaikas atsitiktinai 

išgirs, kaip kažkam ją išpasakojate, jis 

daugiau niekada jums nieko negalės 

patikėti. Kaip jis gali būti tikras, kad tai ir 

vėl nepasikartos?

,, Kurkite namuose saugią aplinką. 

Valdykite savo emocijas. Taip, po 

darbo, vakare, jūs greičiausiai 

būnate pavargę, galbūt patyrėte 

nesėkmių, bet neturite teisės viso to 

išlieti ant vaikų. Jie nekalti ir negali 

„už save pastovėti“, jie dar maži...“ 

 

,,Taip, šeimoje reikalingos prievolės 

ir disciplina, bet ne autoritariniai 

santykiai. Jei norite, kad vaikas 

užaugtų ne infantiliu, o atsakingu 

žmogumi, tai pasistenkite nespręsti 

visų jo problemų už jį – susilaikykite 

nuo noro duoti galutinius atsakymus 

ir patarimus. Padėkite vaikui 

suprasti, patarkite, bet sprendimą jis 

turi priimti pats. Ir pats už jį 

atsakyti“. 

 


