
Prisimindami  “Asmenybės raidos” pirmąją  straipsnio dalį, apsistokime ties 

trečiuoju Vaiko asmenybės raidos etapu –  

3.VIDURINIOJI VAIKYSTĖ. (3 – 6m.) Iniciatyvumas ar kaltės jausmas. 

Pagal E. Eriksoną tai – žaidimų amžius. Vaikui ţaidţiant, auga jo aktyvumas, jis 

turi spręsti naujas ţaidimo uţduotis, atsiranda smalsumas ir kūrybiškumo 

uţuomazgos. Šioje stadijoje sprendţiamas psichosocialinis konfliktas tarp vaiko 

iniciatyvos ir kaltės jausmo. Vaikas nori atlikti daugelį veiksmų, ką moka ir 

atlieka suaugę, todėl jis kartais peržengia tėvų nustatytas ribas ir gali pasijusti 

kaltas.  

Jis jaučiasi prasikaltęs, nes dar nesugeba pilnai atskirti savo ir suaugusiųjų 

pasaulio, savo „AŠ” , teisėtų savo kūno ir emocinių poreikių, kurie yra paremiami 

suaugusiųjų ir aplinkos, suaugusiųjų draudimų ir ribojimų.  

Pasitikintis ir savarankiškas vaikas gali tapti iniciatyvus. Jis jaučia, kad  

gali veikti, bandyti, atlikti ir gali neriboti savo smalsumo.  

Kiek iniciatyva viršys kaltės jausmą, priklauso nuo to, kiek ir kaip tėvai leis 

pasireikšti vaiko valiai.  

Jeigu tėvai skatins vaiko smalsumą, kūrybą, savarankiškumą, tai formuosis 

iniciatyvumas, kuris sudaro potencialią galimybę ateityje siekti savo tikslų ir 

efektyviai dirbti.  

Jeigu tėvai vaikui neleis savarankiškai veikti, be to, jeigu jam truks 

pripaţinimo ir meilės, tai formuosis kaltės ir menkavertiškumo jausmai. 

Vaikai, kurie gauna plačias galimybes uţsiimti motorine ir intelektine veikla, 

būna iniciatyvūs, sugeba planuoti ir prisiimti atsakomybę.  

Nedėmesingi ir nepalaikantys tėvai sukelia kaltės jausmą.   

Tikslingumas. Pagrindinė vaiko energija, jo susidomėjimas ir veikla išlaiko 

tikslingumo siekimą, tikslingumo principą. Jis domisi tuo, ką mato aplink save, ką 

pastebi savo artimiausių ţmonių elgesyje, kartoja ir pamėgdţioja, siekia atlikti tai 

taip pat gerai, kaip tai daro artimiausi jo aplinkos ţmonės.  

Tikras, realus pareigos jausmas atsiranda kartu su siekių užuomazgomis. 

Sėkmingai įveikus prieštaravimus, šiame amţiuje atsiranda pareigos jausmas. 



Reikšmingas etapas – vaikas suţino ką reiškia „Ne!“. Paţeidęs pagrįstus, 

teisėtus tėvų, suaugusiųjų draudimus – tikrovėje ar vaizduotėje – vaikas jaučiasi 

kaltas. Todėl yra svarbu saikingai drausminti ir sugebėti aiškinti, paremti savo 

draudimus ramia, aiškia, argumentuota, vaikui suprantama kalba ir pavyzdţiais.  

Šiame amţiaus tarpsnyje formuojasi sąžinė.  

Tėvas ir mokytojas, per dažnai blokuojantis iniciatyvą, gali uţauginti 

nuolat jaučiantį kaltę, suvarţytą vaiką.  

Nereaguojantys į vaiko elgesį, neskiriantys dėmesio vaiko iniciatyvoms, 

besielgiantys atmestinai, retai padedantys, nepastebintys vaikui reikšmingų 

pasiekimų, atsirandančių naujų įgūdţių, tuo pačiu skatina vaiko neuţtikrintumą, 

pasimetimą, -  tai yra - sukelia įvairias prieštaringas vaiko reakcijas, kuomet ir 

patys tėvai ar auklėtojai nėra tikri, dėl šių reakcijų prieţasties, jų kilmės.  Vaikas 

dėl patiriamo tėvų ar auklėtojų nedėmesingumo, nepalaikymo jaučiasi nemylimas, 

stiprėja jį apimantis kaltės jausmas.   

Tačiau per retai drausminantys gali uţauginti nepakankamai sąţiningą vaiką.  

Tai ir yra esminis auklėjimo ir ugdymo raktas – mokėti išlaikyti 

pusiausvyrą tarp dėmesio, palaikymo, pagalbos, kuri rodoma ir nuoširdţiai 

jaučiama vaiko atţvilgiu, bei drausminimo, ribų nustatymo, taisyklių ir susitarimų 

laikymosi, poelgių nuoseklumo.  

Labai daţna tėvų ir auklėtojų klaida – mąstymas, įsitikinimas, kad vaikui reikia 

duoti kuo daugiau laisvių. Tarp šių dviejų pusių svarbu išlaikyti atitinkamą sveiką 

balansą.  

Vaiko veikla ir valia. Svarbus dalykas, kuris daţnai lieka nepastebėtas, tačiau yra 

esminis vaiko valios ir iniciatyvos ugdymui ir vystymuisi – pagarbus poţiūris į vaiko 

veiklą. Daţnai susiduriame su situacija, kai vaikas kaţkuo uţsiima, kaţką veikia – 

piešia, lipdo, konstruoja, klijuoja, karpo, kuria kaţkokį jo sugalvotą projektą, o tėvai, 

auklėtojai yra susirūpinę, kai iškyla poreikis daryti kaţką kitą – reikia papietauti, ar 

ruoštis vakarui ir miegui, ar eiti į parduotuvę.   

Tai yra auklėtojų atsakomybė, taip suplanuoti ir organizuoti vaiko veiklą, kad ji 

nebūtų pertraukta pačiu svarbiausiu momentu, kad tokiu būdu mes neuţgniauţtume 

vaiko valios, neformuotume ateityje silpnos, paţeistos valios ir neryţtingo ţmogaus. 

Turbūt, kiekvienas suaugęs gali prisiminti nors vieną momentą iš savo istorijos, kai 

jautėmės įskaudinti, kuomet mūsų noras, troškimas kaţką padaryti buvo pertrauktas ir 

sustabdytas. Daţnai pasitaikę tokie dalykai, formuoja asmenybę, kuri nesugeba 

atsakyti uţ savo poelgius, nesugeba uţbaigti savo pradėtų darbų.  



4.PRADINĖS MOKYKLOS AMŢIUS. (7 – 11m.)   

 

Meistriškumas ar menkavertiškumas. 

 

Vaikas intensyviai mokosi, siekia būti kompetentingas ir produktyvus, arba 

jaučiasi nepilnavertis, nesugebantis ką nors gerai padaryti. 

Kompetencija* - (lot. competere “sutapti”) – gebėjimas atlikti tam tikrą 

konkretų darbą. Kompetencija apima patirtį, įgūdţius ir ţinias, daţnai ir tam tikras 

asmenines savybes (ar asmeninių savybių nebuvimą.)  

Šis amţiaus tarpsnis - Kompetencijų įgijimo laikas.  

Vyksta priešpriešos tarp sugebėjimo atlikti ir menkavertiškumo krizė.  

Vaikas turi galėti kai kuriuos dalykus padaryti gerai, net tobulai. Jeigu jis 

nesijaučia galįs daug ką atlikti gerai, tai susiformuoja menkavertiškumo jausmas. 

Vaikas įsivaizduoja esąs nevykėlis.  

Tėvų ir mokytojų pareiga šiame amţiuje sudaryti sąlygas kiekvienam 

vaikui patirti sėkmę, uţkirsti kelią ATSIRASTI , kilti menkavertiškumo jausmui, 

būsenai, nuomonei, kad jis yra nevykėlis, nesugebantis kaţką padaryti gerai, kad 

jam pasiseks.   

Reikia vengti tik darbu grindţiamos jo vertės jausmo.  Teigiamai įveikus šią 

krizę atsiranda sugebėjimo jausmas.  

Vaikai, kurie raginami veikti, kurti, dirbti ir paskatinami už pastangas, 

vysto savo įgūdţius, pasididţiavimą pasiekimais, tampa darbštūs, siekiantys tikslų. 

Galimybių ir paramos stoka, kritiškas poţiūris lemia ţemą vaiko savigarbą. 

 

 

* Kompetencija (angl. competence) – tai jausmas, jog asmuo, sąveikaudamas su jį supančia socialine 

aplinka, yra efektyvus, gali išreikšti ir naudoti savo turimus gebėjimus (Ryan & Deci, 2004). Čia 

kompetencija suprantama ne kaip įgytas konkretus įgūdis, gebėjimas ar jų rinkinys, bet kaip bendras 

pasitikėjimo jausmas, ţinojimas, kad asmuo yra pajėgus atlikti vienus ar kitus veiksmus. Ţmogus 

pasiţymi didesniu kompetencijos jausmu tada, kai jam keliami optimalūs (skatinantys tobulėti, tačiau 

įveikiami) reikalavimai, suteikiamas tinkamas paskatinantis grįžtamasis ryšys bei kai asmuo nėra 

neteisingai nuvertinamas ar ţeminamas (Deci & Ryan, 1985).  

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba


Kiekvienas amţius, kiekviena raidos pakopa tiek vaikui, tiek suaugusiajam 

yra ieškojimai ir atradimai, dţiaugsmas ir nusiminimas, kai nepasiseka ar 

padaroma klaida. Tai viltys, lūkesčiai ir tikėjimas, pasimetimas ir ryţtas, įveikti, 

iškilusius sunkumus.   

Svarbiausia, ką mes turėtume padaryti -  sudaryti visas sąlygas vaikams 

reikšti savo jausmus, parodyti, kad juos suprantame. Šioje situacijoje galioja 

įprastos auklėjimo taisyklės –  

o jautrumas vaikų poreikiams ir jausmams,  

o nuoseklumas,  

o ribų nustatymas ir išlaikymas,  

o pagrindinė taisyklė – išgirsti ir priimti galimus neigiamus 

jausmus. 

 

Kas galėtų, turėtų mus įkvėpti ir paskatinti – tai – jausmas, suvokimas, 

ţinojimas, kad esame besąlygiškai mylimi, tik pastebėkime, prisiminkime tai, 

mokėkime tai įvertinti ir padėkoti.  

 

 

Nuoširdaus bendravimo ir sėkmės  

Pagarbiai, psichologė Graţvilė Judelevičienė 

 

 

 

 

 


