
Kad ir kas gyvenime nutinka, svarbiausia – kaip mes priimama ir 

vertiname tai... „Kitokie“ vaikai! 

Vaiko gimimas – didžiulis stebuklas ir neapsakomas džiaugsmas šeimoje. Kiekviena 

šeima savo atžalą nori matyti laimingą ir tikisi, kad viskas: nuo išmokimo kalbėti ir vaikščioti iki 

sėkmingo gyvenimo sukūrimo, jam seksis puikiai. Deja, bet gyvenimas kartais susiklosto kitaip, nei 

to tikimasi.  

Pastaruoju metu ne vienoje šeimoje gimsta „kitoks“, ypatingas mažylis ir jį kiekviena 

šeima priima savaip. Kaip teigia klasikas L. Tolstojus: „Visos laimingos šeimos panašios viena į kitą, 

kiekviena nelaiminga šeima yra nelaiminga savaip.“ Šeima, kurioje gimsta ypatingas vaikas, 

dažniausia sutrinka, išgyvena krizę ir patiria stiprių emocijų, tokių kaip: pyktį, liūdesį, nerimą... Ir tik 

išblėsus pirmam šokui, po kurio laiko dalis šeimų susitaiko ir pripažįsta, priimama vaiką tokį, koks 

yra.  

Iš tiesų tokia tėvų reakcija - visiškai normali. Susidūrimas su „kitoniškumu“ išties yra 

bauginantis dalykas, todėl šioje situacijoje tarsi pirmoji pagalba tėvams – išsamios informacijos 

suteikimas apie vaiko sutrikimo pobūdį, galimas raidos perspektyvas, prieinamus gydymo būdus bei 

įstaigas, galinčias suteikti tinkamą pagalbą. Garsusis rašytojas Paulo Coelho teigia, kad kai tik randi 

visus atsakymus, pasikeičia ir klausimai. Įgytos žinios tėvams suteikia galimybę imtis konstruktyvių 

veiksmų, padedančių vaiko ugdymui ir, žinoma, stiprinti ryšį su pačiu vaiku: pastebėti vaiko vidinius 

resursus ir juos stiprinti.  

Kaip vaikas priims save, atsakingi suaugusieji - tėvai. Edukologijos mokslų daktarė 

Sigita Burvytė teigia, kad norint padėti „kitokiems“ vaikams, pirmas būtinas dalykas – suaugusiųjų 

ir vaiko santykiai.Vaikas, matydamas tėvų elgesio ir emocijų modelius, priskiria juos sau ir artimajai 

savo aplinkai, t.y. jeigu tėvai ar vienas jų (mama, tėtis) yra nerimastingi, dirglūs tuomet ir vaikas 

perima tokią patirtį iš tėvų. Palaipsniui jis formuoja vidinę baimę, nerimą – formuojasi nesaugaus, 

pilno pavojų pasaulio vaizdas. Tokia situacija tik apsunkina vaiko ryšius su naujais žmonėmis ar 

prisitaikymą kitoje aplinkoje (darželyje, mokykloje). Atvirkščiai, pasitikintys, drąsūs tėvai perduoda 

vaikui teigiamą patirtį. Vaikas įgyja drąsos tyrinėti, kurti, užmegzti naujus ryšius. Tėvų tikėjimas 

savo vaiku ir jo galiomis padeda mažyliui vystytis tiek emociškai, tiek fiziškai.  

Kadangi esminis tikslas – padėti vaikui ugdytis ir bręsti. Rekomenduojama tėvams gerai 

pažinti savo vaiką ir stengtis suprasti kitus suaugusiuosius, esančius greta jų vaiko: auklėtojus, 

mokytojus, bei bendradarbiautis su jais, siekiant visavertės gerovės vaikui. Suaugusiems svarbu 

sukurti vaikui kuo saugesnę aplinką, kurioje jis ugdytųsi savo tempu ir pagal savo galimybes, 

realizuodamas savo vidinius resursus.  



Sprendimai visada yra, tik jų būtina ieškoti ir išbandyti, svarbiausia – pažinimas, 

pripažinimas, pasitikėjimas savo vaiku bei kitais asmenimis, esančiais greta Jūsų vaiko. 
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