
KAI PER DAUG LEIDŽIAMA IR 

NĖRA TAISYKLIŲ, VAIKAS 

NESUVOKIA, KAS GALIMA, O KAS 

NE. VĖLIAU TO PASEKMĖ GALI 

BŪTI MAIŠTAS.  

NEŽADĖKITE JEIGU NEIŠTESĖSITE. 

PAAUGLIAI TURI PADIDINTĄ 

TEISYBĖS JAUSMĄ IR NEGALI 

ATLEISTI NETEISYBĖS. 

 

KRITIŠKAS TĖVŲ ELGESYS 

STIPRIAI SUTRIKDO PAAUGLIŲ 

SAVIGARBĄ IR PASITIKĖJIMĄ 

SAVIMI, TODĖL PATARTINA 

NEKRITIKUOTI, VENGTI 

PALYGINIMŲ SU KITAIS, LEISTI 

PAAUGLIUI IŠSIMIEGOTI IR 

UGDYTI SVEIKOS MITYBOS 

ĮPROČIUS. 

 

Paauglystė – išbandymų metas, 

tačiau jis taip pat gali būti 

džiaugsmo bei atradimų 

laikotarpiu. 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė pedagogė metodininkė  

Inga Augustauskaitė 

El.p. ingaaugustauskaitė@gmail.com 

 

 

Paauglystė – 

sunkus amžius? 

 

Tai toks amžiaus tarpsnis tarp 

vaikystės ir suaugusiojo amžiaus, 

kuris mergaitėms prasideda apie 

11-uosius, o berniukams apie 13-

uosius metus. 

Bet nėra visiems vaikams 

vienodas, nes įtaką daro ir 

gyvenamoji aplinka, išgyvenimai, 

individuali fiziologija bei 

technologijų pažanga. 

 

 



Kada ir kodėl vaikai pradeda 

maištauti? 

Šiais laikais paauglystė prasideda 

gerokai anksčiau: seniau apie 

tryliktus metus, o dabar gali 

prasidėti ir sulaukus devynerių.  

Dėl pagreitėjusio vystymosi, 

technologijų vaikai auga kitaip. 

Atsiranda visokiausių norų, 

galimybių, atsiveria platesnis 

pasaulis, todėl vaikas paaugęs 

ima suprasti, kad turi 

pasirinkimą kažko norėti ar 

nenorėti, daryti ar nedaryti. To 

saviraiška yra maištingumas. 

 

 

 

Kokie pirmieji tokio elgesio 

požymiai? 

2. Prieštarauja artimiesiems. 

3. Lengvai nusivilia. 

4. Reikalauja asmeninės erdvės. 

5. Ima blogiau mokytis. 

6.Bando kiek jam leidžiama. 

8.Audringai išreiškia jausmus. 

9.Tampa labiau užsisklendęs. 

10. Būna blogos nuotaikos. 

11.Tampa labiau išsiblaškęs. 

12. Nuolat ką nors užmiršta. 

13. Laiką su draugais vertina 

labiau nei su artimaisiais. 

14.Lygiuojasi į bendraamžius. 

15.Labai susirūpinęs, kaip 

atrodo. 

16.Stengiasi atrodyti suaugęs. 

17.Ignoruoja namų pareigas. 

18.Kambaryje palaiko netvarką. 

19.Teikia pirmenybę bendravimui 

ir pramogoms internete. 

20.Vėlai gulasi miegoti ir gyvena 

naktinį gyvenimą. 

 

 

Kaip  galite padėti savo vaikui? 

 

-Ieškokite ryšio su savo paaugliu. 

Artimas ryšys su vaiku ne 

visuomet įmanomi dalykai, bet 

tai turi būti jūsų tikslas; 

-Pažvelkite į paauglio situaciją iš 

kitos pusės. Pasikeitus tėvų 

reakcijai dažnai pasikeičia ir 

paauglio elgesys. 

-Supraskite, kada reikalinga 

specialistų pagalba. Paaugliui 

specialisto pagalba yra 

naudinga, nes padeda suprasti 

problemų priežastis ir keisti savo 

elgesį, pamatyti kitaip. 

-Atpažinkite, kada paauglys turi 

rimtų bėdų. „Blogi“ draugai, 

cigaretės, alkoholis, narkotikai. 

-Rūpinkitės savimi. Paaugliui 

reikia tėvų pagalbos, rūpesčio, 

bet tam, 

kad galėtumėte jam tai suteikti, 

turite pasirūpinti ir savimi. 

 

 


