
 

 

 

VAIKŲ TOLERANCIJOS UGDYMAS 

 

Mūsų elgesį vienų su kitais veikia ir įtakoja įvairios nuostatos, 

nuomonės, išankstiniai požiūriai. Visuomenė sukuria jai tinkančias, įvairias 

moralines nuostatas, kurios palengvina bendravimą. Žmogus nuo pat mažens, 

augdamas ir formuodamasis tam tikroje socialinėje terpėje, įsisavina ir 

pripažįsta bendrąsias moralines nuostatas ir taisykles. Tačiau jos ne visada 

derinasi su jo elgesiu, atitinka priimtas normas. 

 Tolerancija* – tokia žmogaus savybė, kai jis moka suprasti kito žmogaus 

vertingumą ir savitumą, sugeba savo vertybes, požiūrius, nuostatas derinti su 

kitų žmonių požiūriu, nuostatomis ir vertybėmis, ir sugeba, remdamasis šiomis 

savo ir kitų savybėmis atitinkamai elgtis.  

(Nuostata – tai įsitikinimas ir jausmas, kuris parengia tam tikru būdu 

reaguoti į daiktus, žmones ir įvykius. Jeigu manome, kad kažkoks mūsų 

sutiktas žmogus draugiškas, jaučiame jam prielankumą. Jei galvojame, kad 

žmogus yra nesimpatiškas, tai galime jausti jam antipatiją ir elgtis su juo 

nedraugiškai.) 

 

*Tolerancija - (lot. tolerantia - kantrybė, ištvermė): 1. priešingos negu mūsų nuomonės, 

pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas, pakanta; 

Tolerancija - tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir 

pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.  

Jei esi tolerantiškas, tai nereiškia, kad privalai draugauti su tais, kurių nemėgsti, juos 

aukštinti ar garbinti. Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra tau lygūs, kad jie – tokie 

patys žmonės, piliečiai, asmenybės, ir turi vienodas teises kaip ir tu. 

 

  Vaikai žino, supranta, ar bent jau numano  bendrąsias nuostatas,  tik 

svarbu, kad bendraudami su jais, auklėdami ir ugdydami, siektume įtvirtinti 

suvokimą, kad -  



 Kiekvienas žmogus yra  vertingas, 

 Kiekvienas žmogus yra savitas, 

 Kiekvienas žmogus yra individualus 

 Kiekvienas žmogus turi tokias pačias teises. 

 

  Tačiau dažnai pasitaiko, kad bendraudami tarpusavyje vaikai elgiasi 

spontaniškai ir dažnai nepaiso tam tikrų moralinių nuostatų. Realus, kasdienis 

bendravimas ir elgesys skiriasi nuo to, kas laikoma visuotinai pripažintu 

dalyku. Taip atsitinka dėl tos priežasties, kad mūsų žinojimas ir elgesys 

skiriasi.  

 Ne tik suaugusiam, bet ir vaikui sunku tam tikrais momentais valdyti 

savo betarpiškus, spontaniškus impulsus bei reakcijas. Nepaisant to, kad 

žinome, kaip turėtų būti, ar kaip reikia pasielgti, būna akimirkų situacijų, kai 

pasielgiame neapgalvotai.  

 Vaikui taip atsitinka dažniau dėl tos priežasties, kad jis paprastai elgiasi 

nesąmoningai –t.y. jis nėra pilnai įsisąmoninęs savo elgesio motyvų (elgiasi, 

kaip kiti, kaip dauguma, kaip matė darant suaugusįjį.)  

Vaikas, mokinys, paauglys taip reaguoja, elgiasi dėl tos priežasties, kad dar 

nesupranta savo jausmų ir emocijų, negali paaiškinti, kas kartais su juo 

atsitinka, kokie jausmai ar emocijos jį apima, užvaldo. . 

 Kita priežastis – tiek suaugęs, tiek vaikas elgiasi taip, kaip yra įpratęs, 

kokius elgesio stereotipus yra įsisavinęs. Dažniausiai mūsų elgesį įtakoja mūsų 

vidinės nuostatos, bet ne mažiau mus veikia aplinka. Todėl gana dažnai mes 

elgiamės, tenkindami socialinius lūkesčius – t. y. taip, kaip iš mūsų tikisi 

aplinkiniai. Kai mes elgiamės pagal aplinkos reikalavimus, įsisavintos ir 

pripažįstamos nuostatos nebūtinai veikia. 

 Jei aplinka yra palanki tam tikrai nuostatai, tuomet ji gali tapti bendrai 

priimtu elgesiu. Todėl pirma sąlyga, kad pasiektume norimą rezultatą – 

pastoviai ir nuosekliai kurti tokią atmosferą vaikų tarpusavio bendravime, 



kurioje vyrautų geranoriškumas, vienas kito pozityvus priėmimas ir 

kiekvieno asmens – individo pripažinimas.  

 

Pagrindiniai tolerancijos ugdymo momentai: 

1. Palaikyti  tolerancijos nuostatą – skatinti kiekvieno vaiko asmens 

priėmimą, kaip vertingą, savitą ir unikalų. 

2. Pradėti diegti tolerancijos įgūdžius palaipsniui, pradedant nuo mažų 

dalykų ir pereinant prie svarbesnių. 

3. Skatinti kiekvieno vaiko savo vertės pajautimą, bei pagarbą kito 

asmeniui. 

4. Mokyti vaikus  atlikti teigiamus vaidmenis (Psichologijoje vaidmeniu 

vadinama nurodytų veiksmų visuma, elgesys, kurio mes tikimės iš tam 

tikrą socialinę padėtį užimančio asmens). 

Rašytojas Nataniel‘is Hotorn‘as rašė:  Nėra žmogaus, kuris ilgai galėtų 

gyventi su dviem veidais – vienu sau, kitu kitiems ir galiausiai nesusipainiotų, 

kuris veidas tikrasis. Elgesys veikia nuostatas. Mes tampame tuo, ką darome. 

Vaiko sugebėjimas pozityviai vertinti ir priimti bendraamžius bei kitus 

žmones priklauso nuo jo vidinio psichologinio komforto. Ar vaikas nuo 

gimimo jautė, kad jis yra mylimas, emociškai ir fiziškai saugus, vertingas.  

Jei vaikas buvo auklėjamas itin griežtai arba jautėsi nepakankamai saugus, 

mylimas ir vertingas, tuomet jis, tarsi kompensuodamas meilės trūkumą, sieks 

padidinti, pakelti savo paties vertę, žemindamas ir niekindamas kitus, juos 

teisdamas bei keldamas per aukštus reikalavimus kitiems. Taip atsitinka dėl tos 

priežasties, kad vaikas  jaučiasi teisiamas savo paties “vidinio teisėjo“, nors 

sąmoningai to nesuvokia. Todėl, jausdamasis itin griežtai teisiamas pats, jis 

teisia ir kitus. 

Siekdamas padėti vaikui tėvai ir auklėtojai galėtų: 

 Įvertinti ir pastebėti vaiko gerą elgesį, jo pažangą atliekant tam tikrus 

darbus.  



 Skatinti ir pastiprinti pozityvius vaiko bendravimo, elgesio bruožus, 

pasireiškimus. 

 Netoleruoti negatyvių elgesio ir bendravimo formų, tačiau pagrindinį 

dėmesį skirti teigiamiems momentams vaikų elgesyje. 

 Mokyti vaikus elgtis taip, kaip jie mąsto, o mąstyti taip, kaip jie 

elgiasi. 

 Mokyti vaikus suprasti savo elgesio motyvus, priežastis bei 

pasekmes. (suprasti, kaip jis atrodo, ko siekia, elgdamasis tam tikru 

būdu). 

 Ugdyti vaikų mokinių empatijos sugebėjimą. 

 

Empatija - gebėjimas suprasti ir jausti tai, ką jaučia kitas, pasijusti 

kito žmogaus vietoje. 

  

 Labai svarbu, kad kiekvienas vaikas mokinys jaustųsi – 

 Saugus, 

 Sugebantis, 

 Susijęs. 

Tai yra pagrindiniai momentai, į kuriuos atkreipdami dėmesį, tėvai ir 

auklėtojai gali kūrybiškai ir lanksčiai vadovauti vaikui, siekti, kad 

vaikai, jausdamiesi psichologiškai saugūs ir vertinami, priimami 

aplinkos, išmoktų kurti tokią pačią atmosferą ir draugiškus, 

geranoriškus santykius. 

 

 

     Parengė psichologė 

     Gražvilė Judelevičienė 


