
 

 

 

 

 

Pabučiuok vaikus labos nakties, net jei 

jau jie miega  

(H. J. Brown) 

 

Būti tėvais yra didelė laimė ir ne mažesnė 

atsakomybė. Tėvystės sąvokų, vaikų 

auklėjimo modelių ir vizijų, ką reiškia 

būti gerais tėvais, yra be galo daug. 

Daugybė leidinių, televizijos laidų ir 

mokymų siekia atrasti patį geriausią vaikų 

auginimo ir auklėjimo būdą. Dauguma jų 

tokie skirtingi, kad tėvai, ieškodami 

atsakymų į juos dominančius klausimus, 

sutrinka. Tačiau paklausus tėvų, kokio 

gyvenimo linkite savo vaikams, 

vienareikšmiškai sulaukiama atsakymo: 

noriu, kad mano vaikas būtų laimingas... 

Gal tai ir yra mus vienijantis kelias – 

efektyvios tėvystės paieškos pakeliui į 

laimę. 
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Informacinis pranešimas apie SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų centro Šeimos gerovės skyriuje 2019 metais 

vykusius Efektyvios tėvystės mokymus 

 
Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistai 2019 metais 

įvairiose Kauno rajono seniūnijose vedė Efektyvios tėvystės įgūdžių 

mokymų grupes. Mokymų programą sudaro 4 susitikimai po 3 

valandas. Mokymuose analizuojamos keturios tėvams, auginantiems 

vaikus, aktualiausios temos: vaiko raida ir elgesys, geresnio ryšio su 

vaiku kūrimas, jausmų supratimas ir valdymas, pozityvi disciplina. 

Mokymų metu siekiama suteikti tėvams daugiau žinių minėtomis 

temomis, išmokyti  tėvus taikyti pozityvias disciplinos priemones, 

išmokyti būdų kaip kurti geresnį ryšį su vaiku.  

 

 

Dėkojame Jums už įsitraukimą į mūsų organizuojamas veiklas ir 

kviečiame susipažinti su 2019 metais vykusių mokymų rezultatais! 

 

 

2019 metais grupių mokymuose dalyvavo ir mokymus baigė 49 tėvai, 

iš kurių 37 tėvai pildė anonimines anketas ir išsakė savo nuomonę apie 

mokymų efektyvumą, gautą naudą. Į anketos klausimą ar mokymų metu 

dalyviai pagerino tėvystės įgūdžių žinias, 36 dalyviai iš 37 pažymėjo 

atsakymą „TAIP, pagerinau“ (2018 metais – 34 dalyviai iš 34 pažymėjo 

atsakymą „TAIP, pagerinau“), 1 dalyvis atsakymo į klausimą nepateikė. 

 

Siekiant įvertinti mokymų dalyvių pasitikėjimo savimi, susidūrus su 

vaikų auklėjimo sunkumais, pokytį išklausius mokymus, dalyviams 

buvo pateiktas teiginys: „Jaučiu, kad po mokymų labiau savimi 

pasitikiu, kai susiduriu su vaiko auklėjimo sunkumais“. 37 dalyviai 

pažymėjo vieną iš galimų atsakymų, kuriuos apibendrinus galima teigti, 

kad dalyviai ne tik pagerino žinias apie tėvystę, bet ir įgijo daugiau 

pasitikėjimo savimi, susidūrus su kasdienėse situacijose kylančiais 

sunkumais: 
 

 

 

 

 

Taip, labiau 

savimi 

pasitikiu 

70%

Labiau 

savimi 

pasitikiu tik 

kai kuriose 

situacijose 

24%

Nežinau

0%

Ne, 

nepradėjau 

savimi 

labiau 

pasitikėti 

3%

Atsakymo 

nepateikė 

3%


