
ASMENYBĖS RAIDA  (I DALIS) 

SVARBI ir aktuali pagalba tėvams ir auklėtojams yra XX a. psichologų 

tyrinėti, aprašyti  ir išskirti vaiko asmenybės raidos pagrindiniai etapai. Juos 

žinodami, geriau galime suprasti, kas vyksta su vaiku skirtingame jo raidos etape, 

kokios pagrindinės psichikos funkcijos ir asmenybės sklaidos bruožai atsiranda ir 

vystosi tam tikrame amžiaus tarpsnyje.  

Asmens psichologinė branda siejama su jo asmenybės branduolio 

susikūrimu, tai yra - su jo „EGO” susiformavimu - stipriu, realybės 

neiškraipančiu ir nuo tos realybės nesiginančiu, lanksčiu ego. Tokį ego turinčio 

žmogaus bruožai yra – 

charakterio stiprumas  

savideterminacija*  

aukšta savivertė  

įvairių požiūrių ir idėjų priėmimas   

gebėjimas atsižvelgti į kitus - tolerancija  

nepriklausymas nuo aplinkos savarankiškumas. 

E. Eriksono teorijoje asmenybės branda neatsiejama nuo ego brandos, 

aptariamos Ego raidos stadijos, paskutinę pavadinant Ego integralumo stadija.  

E. Eriksonas pabrėžia asmenybės nuolatinio keitimosi gyvenime momentą, 

atsižvelgia į kitų mokslininkų  teorijas, neatmeta pagrindinių Z. Froido teiginių 

apie sąmonę ir pasąmonę, asmenybės komponentus (Id, Ego, Superego) ir 

psichoseksualinės raidos stadijas, tačiau asmenybės vystymąsi skirsto ne pagal 

kūno dalis ir su jomis susijusį malonumo jausmą, o pagal asmenybės ryšį su 

socialine aplinka.  

 

 

 

*  Savideterminacija - kiekvienam žmogui būdinga natūrali tendencija siekti augimo, 

tobulėjimo, vientisumo tiek savastyje, tiek santykyje su aplinkiniu pasauliu. 



 

Kalbėdamas apie raidos mechanizmus, Eriksonas teigė, kad fizinė raida nustato 

pagrindines raidos laiko ribas.  

 Jo nuomone, žmogaus raidoje ir jos tyrimuose reikia skirti tris pagrindinius 

aspektus: somatinį, asmeninį ir socialinį. 

 Somatinį aspektą sudaro fizinės raidos stipriosios ir silpnosios pusės; 

 asmeninį – žmogaus gyvenimo istorija ir tos stadijos, kurioje tuo metu žmogus 

yra, analizė. 

 Socialinis aspektas apima kultūrines, istorines ir visuomenines jėgas. 

 

E. Eriksonas akcentavo, kad kiekvienoje vystymosi stadijoje, kuri tęsiasi tam tikrą 

amžiaus tarpsnį, žmogui iškyla specifinės problemos – taip vadinamos raidos krizės - 

nuo kurių išsprendimo priklauso tolimesnis asmenybės vystymasis. Pabrėždamas 

socialinių ir kultūrinių veiksnių poveikį žmogaus raidai, E. Eriksonas savo teoriją 

pavadino psichosocialine asmenybės vystymosi teorija, o vystymosi kiekvienoje 

stadijoje krizes – psichosocialinėmis krizėmis. 

Reiktų atkreipti dėmesį į šių krizių aprašymą – E.Eriksonas šių stadijų aprašymą 

išdėsto taip, kad viename asmenybės vystymosi poliuje mes matome tą Raidos 

Socialinį Institutą, kuris turėtų būti atstovaujamas, suformuotas vaikui arba jo 

trūkumą, apribojimą, dėl kurio vaiko asmenybei kyla tam tikrų raidos sunkumų, ar 

nepasiekiamas tam tikrų vaiko asmenybės raidai reikalingų savybių laipsnis, 

reikalinga branda. Šia pasiektas vaiko brandos etapas, užtikrina sėkmingą vaiko 

asmenybės tolimesnę raidą. Kalbama apie vaiko asmenybės raidą tam tikromis 

pakopomis.  

ERIKSONO PSICHOSOCIALINĖS RAIDOS STADIJOS. 

 KŪDIKYSTĖ. (0 -1m.) Saugumas-nesaugumas , pasitikėjimas ar 

nepasitikėjimas  
Kūdikio gyvenimo ypatybės – meilė, dėmesys, prisilietimai ir santykiai 

maitinimo metu – turi įtakos esminiams vaiko pasitikėjimo ar nepasitikėjimo 

aplinka jausmams. 

Pasitikėjimo vyravimas yra psichosocialinės stiprybės forma; tai sudaro tokių 

bruožų, kaip optimizmas, vilties turėjimas pagrindą. Šiuo vystymosi momentu 

vaikui itin svarbu Pirminis ryšys su Mama.  

 



E. Eriksonas teigė, kad tuomet, kai motina yra jautri ir pareiginga, kūdikis 

pasitiki ja ir kartu įgyja pagrindą pasitikėti kitais žmonėmis. Pasitikėjimas 

žmonėmis ir savimi padeda nugalėti sunkumus kitose vaiko augimo stadijose. 

Vaikas, kuriuo rūpinamasi nepakankamai, pradeda bijoti jį supančių žmonių ir 

aplinkos, pasidaro įtarus. Visa tai apsunkina jo asmenybės formavimąsi kitose 

stadijose. Tačiau E. Eriksonas mano, kad šiame laikotarpyje įgytas nepasitikėjimas 

vėliau gali būti nugalėtas, nes kūdikis turi įgimtą vidinį sugebėjimą, susidarius 

palankesnėms sąlygoms, pasitikėjimą įgyti. Tik labai stiprus neigiamas patyrimas 

gali palikti neišdildomą žalą. 

Šios fazės pagrindinės ypatybės buvo akcentuotos ir aptartos anksčiau pateiktame 

straipsnyje “ Emocijos” 

 

2.ANKSTYVOJI VAIKYSTĖ. (1 – 3 m.) Savarankiškumas ar gėda ir 

abejojimas.  

 

Vaikas tikrina tėvus ir aplinką, norėdamas sužinoti, ką jis gali valdyti, 

tvarkyti, o ko ne. 

Per didelė tėvų ar auklėtojų kontrolė sukelia ilgalaikes abejones dėl savo 

sugebėjimų, stiprius gėdos dėl kai kurių savo poreikių ar kūno jausmus. 

Savarankiškumo jausmo pradžia – pirminis išsilaisvinimas iš motinos globos. Jis 

išsirutulioja iš ankstyvesniojo pasitikėjimo pojūčio (kai pasitikėjimas viršija 

nepasitikėjimą).  

Vaikas pats mokosi pasirūpinti savimi: mokosi naudotis tualetu, valgyti, 

vaikščioti ir kalbėti, arba abejoja savo sugebėjimais, formuojasi valia, turi pajausti 

savąjį ,,aš“. Nederėtų vaiko gėdyti. Šio amžiaus vaiko raidos periodu labai atsargiai 

reiktų elgtis su tokiais drausminimais, kai mes tiesiogiai sugėdiname, 

drausmindami vaiką.  

Kitaip tai galėtume apibūdinti – kaip per ankstyva vaiko sąmonė.  

Šioje psichosocialinės krizės sprendimo rezultatai priklauso nuo tėvų pasiruošimo 

suteikti vaikams laisvę jų galimybių ribose. Antraisiais – trečiaisiais gyvenimo 

metais vaikas siekia viską daryti pats (pavyzdžiui, apsirengti) ir labai 

didžiuojasi savo naujais sugebėjimais.  

Tėvai, auklėtojai, kurie leidžia vaikui atlikti tai, ką jis nori ir gali, padeda 

jam įgyti autonomijos (savarankiškumo) jausmą ir ugdyti valią. 

 

 



Svarbu atkreipti dėmesį, į tai, kad šiuo raidos etapu, nepaisant vaiko 

siekiamo savarankiškumo ir autonomijos, siekimo atsiskirti nuo motinos ir tėvo, 

vaikui labai reikalinga būsena  – tėvų ir auklėtojų patikimumas. Kai kurie autoriai 

šį etapą dar vadina – atsiskyrimo ir individuacijos etapu.  

Kaip tai pasireiškia?  Vaikas mokosi būti savarankiškas, pasitraukti, 

“išsilaisvinti” nuo tėvų, atrodo lyg „bėga” nuo jų, tačiau jam labai svarbu, kad 

kiekvieną kartą, pasitraukęs nuo tėvų ar auklėtojų, jis grįžęs atrastų juos ten, kur 

tikisi juos atrasti, - toje pačioje vietoje, ten, kur jis juos paliko. Tai vadinama – 

objektų atstovavimu. Vaikui labai svarbu, kad suaugęs, jam svarbus asmuo būtų 

patikimas, kad jis pasitikrinęs įsitikintų, jog  gali juo pasitikėti, juo remtis.  

Tai yra taip pat kertinis momentas, padedantis vaikui išsiugdyti pasitikėjimo 

ir savarankiškumo jausmą.  

Savarankiškumo atsiradimas ir augimas tuo pačiu stiprina pirmojoje 

stadijoje įgytą pasitikėjimą kitais. 

Nekantrūs tėvai ir auklėtojai, kurie daro tai, ką gali pats vaikas, arba nuolat jį 

skubina, formuoja vaikui abejojimo savimi ir gėdos jausmą.  

Vaikas ne tik sunkiau sekasi išreikšti save,  jis ne tik ima nepasitikėti savimi, 

savo jėgomis, bet jam sunkiau sekasi suvokti savo paties ribas, atskirti, kur yra jis 

Pats, o kur  jau ne, kur ne jo paties, ne jo asmeninis laukas.  

Šiuo metu įgytas pasitikėjimas, autonomijos ir savarankiškumo 

jausmas, savigarba ir savikontrolė yra labai svarbūs tolimesniam vaiko laisvos 

valios vystymuisi.    

 

Be abejo, svarbu suprasti, kad nei viena klaida, nėra lemianti ir uždaranti 

tėvams ar auklėtojams kelius, taisyti mažus nesklandumus. Kaip tik, E. Eriksonas 

ir kiti tyrinėtojai, akcentuoja, kad reikalinga atkreipti dėmesį į gerą ir patikimą 

tėvų, auklėtojų ir vaiko tarpusavio ryšį, jo palaikymą ir kūrimą.  

Kitus asmenybės raidos etapus aptarsiu 2-oje straipsnio dalyje. 

 

Sėkmingo bendravimo ir ieškojimų !  

pagarbiai, psichologė Gražvilė Judelevičienė  

 

  


