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Bieliauskaitė

Jungtinėse Amerikos Valstijose veikia daug
Įvairil;! psichologinės terapijos centr�. Juds sukla
sifikuoti labai sunku, tik apibendrinant galima iš
skirti šiuos Įstaig1.4 tipus: 1) psichiatrinės ligoni
nės; 2) sanatorijl.J tipo vaik1cf psichologinio gydy
mo centrai, kuriuose vaikai gyvena ir mokosi; 3)
dieninio stacionaro tipo vaikta gydymo centrai ir
4) centrai, kuriuose vaikai lanko tiktai individua

·

lios arba grupinės psichoterapijos užsiėmimus. Li
goninėse. gydomi sunkiausiai sergantys vaikai. Bū
tinas kriterijus vaiko gydymui ligoninėje yra pa·

vojingas elgesys savo arba aplinkinių atžvilgiu.
Visose ·Įstaigose, esant galimybei, dirbama ne tik
su vaiku, bet ir su visa šeima. Su pacientu užsi
iminėja ĮvairCls specialistai. Dirbanl::i-ų su vaikais

suaugusi.ta visada btma daugiau negu serg�nl::i1.3
vaik1.4. Nuolat su vaikais dirba vadinamieji vaiklJ
prie�iūros specialistai ( child care workers ) . Tai
atitinka auklėtojo samprat �. todėl toliau juos taip

ir vadinsime. Vienas auklėtojas niekad neauklėja
daugiau kaip aštuonil.J auklėtinilJ, o jei vaikas turi
sunkes.nil.J problemų, vienas auklėtojas pri�iūri vie
n� vaik9-

Šiose Įstaigose dirban�ios sesutės daž

niausiai baigusĮos specialius mokslus. darbui su
va ikais, kurie turi emocinių proble mų. Grupinę
ir šeimos tera pij� atlieka klinikiniai
so cialiniai

da rbuo tojai.
Jie
turi
mogistro
loipsni
ir
li
cenzij�,
leidžianči�
dirbti
klinikinj
darbą. Svor
b�
viet� šioje gydymo sistemoje u�imo
ir po 
prasil socialiniai darbuotojai - jie rClpinasi vaiko
socialinėmis bei buitinėmis gyvenimo s�lygomis,
palaiko ryšius su vaiko šeima, mokykla, o esant
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reikalui, rūpinasi vaiko jvaikinimu arba laikinos
šeimos paruošimu. Psichologai dažniausiai u!tsiima
psichologine diagnosti ka bei individualia psicholo
gine terapija. Jie privalo turėti daktaratą ir licen
ziję, o magistro laipsnį turintys psichologai dirba
psichologijos daktaro kontroliuojami.
Visuose psichinės sveikatos gydymo centruose
vaikų gyvenimo sąlygos yra panašios. Jie gyvena
atskiruose nameliuose po 11 -15 viename namelyje.
Tokio namelio vidaus i.Splanavimas daugelyje jstai
gų irgi yra pana.Sus, taigi, manau, praktika jrodė,
kad jis yra patogiausias. Centrin� namelio dalj su
daro svetainė-žaidimų kamb_afys. Dalis jos skirta
valgomajam .ir nedidelei virtuvė lei, kurioje vaikai
gali pasigaminti nesudėtingų patiekal1.4, k� nors pa
sišildyti, išgerti arbatos. Šią bendrą patalpq ir tver
ko, ir puoSia visi vaikai, padedami suaugush4. Vie
nu metu tokiame namelyje dažniausiai dirba du
auklėtojai. Aplink pagrindinę patalpą ratu yra iš
dėstyti vaikų miegamieji kambariai, sanitarinės pa
talpos. Vaikai dažnai turi atskirą miegamęjj, o gy-
venti viename kambaryje su draugu laikoma privi-
legija, kuri suteikiama tik patiems geriausiems vai
kams. Keliose jstaigose teko matyti vadinamuosius
11tylos" kambarius: tai tuš�ias nedidelis kamb 1rys,
kuriame yra pagalvė ar koks didelis minkštas
žaislas·. Kai kada vaikai patys pasipr'aso . j tokj
kambarj, paprastai tais atvejais, kai nori išlieti sa
vo agresyvius jausmus, šaukti, spardytis. Kartais,
kad vaikas nusiraminty, jj ten patalpina auklėtojai.
Man labiausiai patikusiame centre tokio . kambario
nebuvo, nes jo auklėtojai yre tikri, kad kai vaikui
blogai. jis tu,·i bu·ti kartu su suaugusiu.
Dalis ši1.3 centry yra valstybiniai, t. y. jųos iš
laiko valstijos arba mažesni. administraciniai pada
liniai - grafystes. Dalj pinig-y centrai gauna iš
labdaros ;,_.. i� bažnytiniy organizacijl.J· Antai Den
verio Krikš�ionil,l vaikLJ namuose ( juose stacior:ia
riai gydomi vaikei su elgesio bei emocinėmis prob
lemomis ) yra specialus Vystymo skyrius, kurio 4
darbuotojai užsiima tik papildomų lėŠLJ gavimu.·
Kiekvienais metais jie organizuoja labdaringus
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pokylius ir kitokius reng1n1us, kuritJ metu yra au
kojami pinigai. Per metus tokiu būdu jie surenka
apie 1 mln, doieriy. l'\'.uo pinigLJ, skiriam1.3 labdarai,
nerei kia mokėti mokes�iLJ. Šiam vaikLJ centrui taip
pat padeda dvi kaimynystėje esan�ios bažnyl:'.:ios:
viena perka drabužius ir žaislus pavasarj, kita rudenj. Dalis centnJ yra privat:i1.3. Už vaikLJ gydy
mą šiuose centruose moka draudimo kompanijos
(pagal tėVLJ drat 1dimę) arba valstijos - kiekvienas
vaikas privalo mokytis, o jei vaikas nesugeba mo
kytis dėl savo problemLJ normalioje mokykloje, vals-
tija turi apmokėti jo mokymąsi specialioje. jstaigoje.
Jei vaikas mokosi ar gydosi už valstijos ribLJ esan
�iame centre, mokestis didesnis. Už gydymą kar
tais moka ir mokyklos, kuriLĮ mokinia i gydosi. Ap
mokėjimo variantai gana jvairūs, paminėjau tik ke
let�.
Biheviorizmo princip'4 taikymas organizuojamai
veiklei

Visos matytos vaikų jstaigos pasižymi griežtai
sustruktūrinta aplinka. Bihevioristinis vaiko aplin
kos struktūrinimas - teorinis aplinkos terapijos
pagrindas. Vaikai su elgesio ir emocinėmis prob
lemomis j gydymo centrus dažniausiai patEtnka iš
chaotiškos ir destruktyvios aplinkos. Konkretus
vaiko aplinkos organizavimas padeda vaikui sau
giai jaustis, moko suvokti konkre�ius elgesio pa
darinius ir kartu s�moningai pasirinkti, kaip elgtis.
Gydymo pradžioje yra nustatoma, kokiLJ vaiko el
gesio pakitimli! reikia siekti. Tokie tikslai pasižymi
konkretumu ir realumu, kaip antai: kalbėti normaliu
balso tonu, pirmam užkalbinti bendraamžius, nesimušti.
l< arta is tikslu gali būti ir h igieninitJ ipročiy skiepij imas
(valytis dantis, praustis po dušu): Kiekvien� sa
vait-ę. ·susirenka. specialistai. dirbantys su vaiku.
jvertina jo elgesio pakitimus, palieka ar pal<eH:ia
tikslus, aptaria konkre�ius darbo metodus. Priklau
somai nuo elgesio nustatomas vaiko drausmės ly
gis. žemiausio drausmės lygio vaikas vis9 laik�
būna su suaugusiu žmogumi. Kuo aukštesnis
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drausmės lygis, tuo daugiau savarankiškumo ir
privataus asmeninio gyvenimo galimybitJ, privilegi
jt; jis gauna. Aukš�iausio drausmės lygio vaikas
savaitgaliais išleid�iamas j namus. Konkre�ios
gydymo jstaigos privilegijos skiriasi. Antai privile
gija gali bDti gyventi viename kambaryje su drau
gu, valgyti pietus atskirai nuo grupės dviese su
savo sve�iu. Vaiko drausmės lygis nustatomas
taskų ir baudLJ sistema. Kiekvienq dieni; pildomos
lentelės, kuriose �ymimi taškai ir baudos.
Pavyzd�iui tokios:
KĖLIMASIS RY TE

PA TKPŠS

Atsikelia laiku/laiku pasiruošc;s
Prausiasi /dušas
Valo dantis
.Šukuojasi
'Ivarkingai atrodo/adekva�iai apsireng�s
Bendra suma
švarios grindys
Paklota lova
Sutvarkytas stalas
Tvarkinga spinta /stal�iai
Dalyvauja ruošoje
Bendra suma
Tikslai

6/0

12/0.

1.
2.
3.
4.

Taip jvertinama visa vaiko veikla. Svarbiausias
drausmės palaikymo metodas yra elgesio padari
niai. Jei vaikas neteisingai pasielgė, jis gauna
baudos taškLJ arba gali bDti nubaustas kitaip. Vie
na iš grie��iausių bausmių - priverstinis sėdėji
mas veidu j sienq. Jei vaikas sėdi ramiai, tai baus
mes laikas labai trumpinamas. Vaik4 baud�iant, lai·
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komasi tokios taisyklės: nesakoma, kad jis baudžia
mas u� blogq elgesj, bet konstatuojama, kad jo el
gesys neleid�ia gauti privilegijų. Tokioje organizuo
toje aplinkoje vaikai gali jaustis saugiai, nes tai,
kas vyksta, yra lengvai numatoma ir pastovu. Vai
kai šioje aplinkc...j. e pradeda socialiau ir konstruk
tyviau elgtis. Vis dėlto ne visi teigiami elgesio pa
kitimai išlieka, kai vaikas grj�ta j jprastin� aplin
ką, kuri da�nai bt:ina destruktyvi.,

Prieraišumo teorijos taikymas vaik'4
psichologinio gydymo sistemoje
Forest Hait Lod� ( Forest Height Lodge ) centre,
kuriame gydomi berniukai su sunkiais elgesio ir
emocijy sutrikimais, yra taikoma prieraišumo teori
ja kaip metodologinis aplinkos ir psichote1·apijos
organizavimo principas. Esminis skirtumas nuo. bi
hevioristinių metod'i yra tas, lcad daugiausia dėme
sio skiriama ne t.:ek išoriniam vaiko elgesiui, kiek
gilesnėms vaiko psichologinio vystymosi proble
moms, ėa�nai glCldin�ioms vaikystėje ir kt:idikystė. je. Toks. po�iClris suteikia naujq P.rasm� vaiko el
gesi. o kontr.oles metodų taikymui. Vaiko jausmų,
emocijlJ, elgesio vienovės suvokimas ir jo jsis�mo
ninimas ir leid�ia suprasti v.aiko jausmus ir elgesj,
padėti vaikui išmokti teisingl4 elgesio formtJ. Norint
suprasti šios auklėjimo sistemos esmEJ, reikia nors
šiek tiek �(noti svarbiausius normalaus prisirišimo
f9rmavimosi psichologinius mechanizmus.
1. Naujagirnis . visiškai priklauso nuo aplinkos.
Suaugusiy �monilj prie�iOra yra būtinybė, kad
vaikas likttJ gyvas. Kai kCldikis turi poreikj ( pvz.,
alkanos ) , jis išreiSkia pyktj d�l to, kad kyla grės
mė jo gyvybei. Tėvams patenkinus jo poreikį, jis
atsipalaiduoja. Intensyvi atsipalaidavimo būsena f iziologiniai, emociniai, neurobiologiniai prisirišimo
mechanizmai. Toks jtampos-atsipalaidavimo ciklas
suformuoja pasitikejim�. Vaiko poreikius patenki
naneio suaugusio elgesys, jo bendr6vimas su kū
dikiu taip pat tampa pirminiais poreikiais ir taipo-
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t i pri t ia prisirišimą, kitais žod�iais tariant, irgi
vaiko įtampą. Taip kCtdikio sąmoneje for
muojasi pas i ti l , e j i mas priežiūra.
2. Vaikui augant, jo judesiai darosi sava rankiš.
kes11i, jis gali judėti erdvėje, kur kas daugiau
Lc11 d ra u ja su jį supant:ia aplinka. Vaikas išmoks
ta daugiau bC1dLJ, kaip patenkinti savo poreikius.
Del galirnt! pavojL2 ir socialinhJ elgesio normų .rei
kia kor itroliuoti vaiko veiksmus. Vaikas, kurio p
· rie1·aiSumas formuojasi normaliai, darosi vis say'.aran
kiškesnis. Vadinasi, vaikas pasirenka tose svei
ko proto ribose, kurias nubrėžia suaugę. Šiame
amžiuje formuojasi vaiko pasitikėjimas kontrole.
SuaugusiLJ šypsena, pagyrimai, prisiglaudimai, žai
din1as mažina vaiko jtampQ ir stiprina teisingus
elc,esio pasirinkimus.
3. Vaikas suvokia savo elgesio ribas ir kaip
į jo elgesį reaguoja žmonės, prie. kurių jis yra
prisiriS�s. Taip formuojasi SQmoningumas. Norma
lioje aplinkoje augantis vaikas jsis�monina: darai
gerai - jautiesi gerai; darai blogai - jautiesi blo
gai. 'Taip formuojasi ir vaiko pasitikėjimas savimi.
Prisirišimo formavimosi proceso sutrikimai vė
les11iame gyvenime gali sukelti jvairi'i psichologi
nilJ problemlJ.
Kas gali sukliudyti normaltJ prisirišimo forma
vimQsi?
1. Prenataliniai: faktoriai.. Yaikas gali gimti su
tokiomis savybėmis, kurios kliudo jam patirti su
augusi1.4 priežiūr�, bCltinl!l sveiko prisirišimo forma
vimuisi. Antai, jei vaikas negirdi, nemato, jei turi
fizinil.J defekt!J, tai jo aplinkinio pasaulio suvoki
mas labai skirsis nuo sveiko vaiko patyrimo.
0,l

s

mažina

2. Tėvų elgesys. Vaikl.J prie�iCtros modelis ne
leidžia formuotis normaliam prisirišimui, jeigu patys
tėvai yra neramus, nepasitikintys savimi, jei vaiko
prie�iura yra per daug rigidiška (pvz., ·tevai atsi.
žvelgia j maitinimo tvarkaraštj, nekreipdami dėme
sio j realius vaiko poreikius); kai vaiko priežiClra
neprognozuojama (alkoholik1.4 šeimoje kūdikis gali
būti maitinamas kelis kartus iš eilės, po to negau
ti maisto viSQ dienq).
122

3.

Trauma. Prisirišimo proceso formavim5si.s
gali būti sutrikdytas vieno ar ke lhJ nelaiminglJ al
sitikimLJ (pvz. , liga, �eimos problemos - nedarbas,
finansinė krizė, skyrybos, fizinė, emocinė ar sek
sualinė prievarta, šeimos nario mirtis, alkoholiz
mas, socialinės ;Jroblemos mokykloje, su draugais )

.

Praradusio pasitikėjim� vaiko psichologinės
ypatybės
1. Intensyvns baimės ir pyk�io jausmai. Daž
nai nerodomi ir paslėpti baimės bei pyk�io jaus mai būna stiprūs, nes jie susij� su primityviomis
kūdikio baimė!? ir pyk�io emodjomis kfldikystėje,
kai šie jausmai buvo gyvenimo-mirties klau'simas.
'l'okie jausmai atsiranda iš labai intensyvaus emo
cinio santykio 11 užmušti ar buti užmuštam". U�mušti
dėl to, kad nepateisino pasitikėjimo, išdavė, - tai
pyk.�io reakcija. 11BClti u�muštam" - negalėjimas iš
gyventi, jei nebus patenkinti gyvybiniai poreikiai, '
tai baimes reakcija. Vaikas slepia baim� ir pyktj,
nes jam atrodo, kad jy išraiška gali būti pavojinga
gyvybei.
2. Pasitikėjimo praradimas. Vaikas nepasitiki,
kad suaugęs patenkins jo poreikius ir pats prisi
ima atsakomybę dėl savęs. Dėl to vaikas priešina
si suaugusio �mogaus kontrolei bei artumui, mani
puliuoja aplinka ir kitais �monėmis.
3. Priešingas elgesio mokymosi modelis. Nor
maliai artumas, suaugusio šypsena, prisilietimas,
pagyrimas teigiamai pastiprina vaiko elgesj. Kai
vaikas yra praradęs pasitikėjim�, jis elgiasi taip,
kad suaugęs neitų prie jo. Jis siekia sumažinti
kit� norus ir reikalavimus. '!'atgi yra pastiprinamas
toks vaiko elgesys, kuris atstumia žmones arba
mažina ji.a reikalavimus. Pavyzdžiui, enurezė ar
enkopreze, agresyvus elgesys, nešvarumų valgy
mas ir pan. Dėl negatyvaus elgesio pastiprinimo
pasireiškia 11išmokta patologija".
4. Liūdnumas. Šie ·vaikai 'da!'tnai . jaučia labai
stiprų liūdesj, savo vertės jausmo praradimą, lyg
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jie bCitlž n evert i, k ad j ais rūpi ntų si , lyg jie neužsi
ta rn auttJ meiles. Ko dė l aš nemylimas ? - tai vieni

ši ir liūdni vaikai.
5. Ja usmų painiava. Šie vaikai nenori jausti
py k�io , liūdesio, b aimės , netg i poreikių, stengiasi
išvengti jausmtJ ir jų nepažjsta. Jie dažnai demon
struoja pyktj, nors iš tiknJjŲ jau� ia l iūdesj ar bai
mę. K it i žmones retai supranta šil.! vaikų jausmus,
nes jie pasireiškia nej pr ast ai, be to, nėra diferen
cijuoti. Toks vaikas tiesiog baimės, pyk�io ir liū
desio lydinys.
Prieraišumo trukumo po�ymiai

1. AkitĮ kontakto nebuv imas.
2. S�žines išsivystymo trūkumas.
3. Elgesy s, kuriuo siekiama išvengti artimy
ryšit.Į su kitais:
a) pasitraukimas iš be ndravimo ( už daru
mas ) ,
be) agresyvus e lgesys,
) netvarkingas elg esys ( promiscuous) ,
d ) p erdėta s nora s būti p irmu,
e) psichotinis elgesys.
Gydymo modelis. Forest Hait Lodž centre prie
raišumo teorija pagrjsto psichologinio gydymo tiks
las yra atkurti vaiko sugebėjim� prisirišti prie su
augusio žmogaus ir juo pasitikėti. Kita vertus,
vaikas yra mokomas b<Ati atsakingu u� savo elge
sj, s�moningai pasirink ti. Šioje vaikl.Į jstaigoje
svarbiausi9 vietq gydyme u�ima terapija aplinka,
be to, tris kartus per savait� vaikas susitinka in
divi� Jaliai su psichoterapeutu. Pagrindinis teiginys,
kuriuo savo elgesyje vadovaujasi visas persona
las ir kuris a iškiai pateikiamas vaikui: tu nėsi li
gonis, tu tiesiog išmokai neteisingai pasirinkti ga
limas elgesio formas. Čia tu turi išmoktf teisingai
pasirinkti. Visy darbuotojų elgesys turi vien� tiks19, kad vaikas pradėty tikėti, jog suaugęs'. gali juo
rūpintis ir yra patikimas. Atsi�velgiant j tai, orga
nizuojamas darbas su· vaikais. Su 23 besigydan
eiais �ia berniukais nuolat būna 3 auklėtojai, ku....
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rie kei�iasi kas trys su puse dienos. l\:orint, kad
atsirasti.t tikras artumas su vaiku, tas pats žmo
gus, paguldęs vaik� vakare, turį pakelti H ryte,
tas pats žmogus, kuris pradėjo su vaiku spręsti
kokiq problemę, turi ję ir pabaigti. Pagal prierai
šumo teorijos modelj artumas su vaiku turi esminę
svarbą. Kai vaikui sunku, jis turi jausti, kad su
augęs yra šalia; kai vaikui linksma, kai jis d�iau
giasi, vaikas irgi turi jausti suaugusio artumę.
Prieš vaikui atvykstant, minėto centro sociali
nė darbuotoja tris dienas gyven" to va iko šeimo
je, susipažįsta su vaiku ir jo aplinka tiek namie,
tiek rrx>kykloje. Vaikui atvykus, jam pateikiamos
dvi taisyklės: 1) 11be rankų" - tu negali boti fiziš kai agresyvus su kitais ir. esi apsaugotas nuo ki
tų agresijos; 2) turi prašyti suaugusių leidimo
nuo jų pasitraukti ( eidamas net j tualetq ) . Ši tai
syklė padeda pasiekti tris tikslus: 1) vaikas pri
verstas bendrauti su suaugusiu, dažnai patiria tei
giamas emocijas, kai suaug�s jam sako „taip"; 2)
vaikas grjžta savo santykiuose su suaugusiais j
ankstyvl2 vaikystę; 3) kasdieninė veikla yra gera
tema, dėl kurios galima su vaiku gin�ytis. Daugiau
taisyklių . nėra. Vaik� pri�iOrintys suaugę daug k�
sprendžia atsi1tvelgdami i vaiko poreikius, nesi
stengia laikytis grie�tų taisyklių. Čia dirbantys
auklėtojai turi aukšt� kvalifikacij�, kuri9 jie jgyja:
jau pal!iame centre. Pradėj�$ dirbti auklėtojas du
_mėnesius btma su vaikais ir suaugusiais, stebi jų
gyvenim� ir darbq-, bet pats uit niek� neatsako.
Jis neturi teises vaikui nieko leisti nei uždrausti.
Po tokio bandomojo laikotarpio, jei jis sugeba su
prasti vaikus ir būti jiems artimas, tik tada prade
da pastoviai dirbti.

Kai kurie prieraišumo teorija pagrjsti vaiko
prie�if.lros principai
Draugiško santykio. sudarymas. Vaikui parodo._
ma, kad s�junga su suaugusju yra sudaroma dėl
vaiko naudos. 1. Vaikui tvirtai pasakoma „AS tavi...:
mi rOpinsiuos". 2. Parodoma, kad vaikui geriausio
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tai, ko suaugEis nori iš jo. J. Jrodoma, kad suau
gęs gali ir nori kontroliuoti, kai vaiko elgesys yra
pa�iam vaikui žalingas. Antai vaiko kontrolę palai
ko tokie teiginiai: 11lau tai negerai", 11tu dažniausiai
btu ii išsigandęs, kai taip elgiesi, kuo aš tau galė
čiau padėti", 11kai tu esi išsigand�s (piktas, liūd11as), ateik, pabCd< su manimi".
Ypač daug dėmesio skiriama jausml4· ugdymui.
Vaiko visi jausmai priima n i kaip normali žmogaus
saviraiška, mokoma juos pažinti, išskirti ir tinka
mai išreikšti.
1. Leidimas. Vaikui sakoma, kad normalu būti
piktam, išsigandusiam.
2. Jausmu�' modeliavimas. Vaikai, kurie turi problemLĮ su norma
' 1iu prisirisimo proceso formavimusi,
dažnai nesugeba pažinti, suprasti ir išreikšti savo
jausmt,1. 'Todėl labai svarbu, kad suaugę aiškiai
iSreikShJ! vaikui savo jausmus, kuriuos jie jaučia.
Taip pat svarbu padėti vaikui išreikšti savo jaus
mus žod�iais arba adekvačiais veiksmais. Pvz.,
11tu gali pasakyti Bilui taip: aš pykstu, kai tu žaidi
su mano žaislais manęs neatŠiklausęs".
3. Palaikymas. Pripažinti jausmų adekvatum�:
aš
patenkintas, kad tu pasakei, jog nemėgsti tvar
11
kyti savo kambarj. Tu vis tiek turi tai padaryti, bet
tai normalu, jei tau tai nepatinka„.
4. Skatinimas išreikšti savo jausmus tinkama
forma. Auklėtojas parodo tuos atvejus, kai vaikas
neišreiškia jausm1;4, kurie turėty būti. Pvz. , „tai tu
rėjo tave jsiutinti, tau reikia pasakyti Bilui, kad
tau tai nepatinka". „AS tau sakiau sutvarkyti savo
kambarj. Aš manau, kad tu .dėl to supykai, bet už
uot nasakęs, tu vis u�miršti tai padaryti. Aš noriu,
kad tu pažiūrėtum j mane ir pasakytum, kad tu to
nemėgsti".
Pasirinkim� jsis'!moninimes. Atsakomybė yra
vienas iS esminii.; žmogaus subrendimo bruO�l.J!. JVICt
Sit atsakomybė: parodyti blogus pasirinkimus ir mo
kyti gerų pasirinkimų. Pvz. , 11i�daužh langc!i dėl to,
kad pykai ant manęs, buvo blogas pasirinkimas. K�
kitk� tu galėjai padaryti?"
Aktyvus klausymas ir „eš pasakymai". Vadinamie

ji 11aS pasakymai" nekaltina vaiko, bet leid�ia j5m
pasirinkti ir, svarbiausia, parodo vaikui, kad jo
poelgiai veikia kitus. Antai geriau sakyti 11man ne
patinka, kad turiu jaudintis, kai ne�inau, kur tu
esi'-', negu - 11tu esi abejingas". 'I'oks pasakymas jau kaltinimas ir etiketės klijavimas. J< ai sakoma
„aš jaudinuosi", tai reiškio "tavo elgesys sukelia
man nemalonumų"; 11ka i nežinau, kur tu esi", - kad
geresnis pasirinkimas bus, jei tu pasa kysi ma n,
kur esi.
Al_<tyvus klausymas reiškia, kad auklėtojui vi
sada yra svarbios vaiko mintys, idėjos ir jausmai,
kad vaikas visada turi galimybę pasirinkti bendra
vimtl su suaugusiu. 11Ar tu man norėtum apie tai
papasakoti"?' arba 11man atrodo, kad tu nusimin�s",
tai rodo, kad auklėtojas pasiruošęs suprasti ir iš
klausyti.
Temlj pasirinkimas. Niekad nereikia su vaiku
kovoti dėl dalykl_J, kurilj negali kontroliuoti, pvz. ,
tuštinimasis, šlapinimasis, valgymas. Tokiais atve
jais geriausi yra tokie teiginiai: 11Mes abu jaustu
mėmės geriau, jei tu nueitum j tualetli, negu kad
apsišlapintum". Toks pasakymas rodo, kad, auklė
tojo nuomone, tokiu atveju ilbiem gali bCiti geriau.
Enurezė ar enkoprezė gali boti pykčio iSrai_S ka.
Tai reikėtl_J ir identifikuoti: "Žinoma, būtlJ gerai,
jei tu man tiesiog galėtum pasakyti, kad tu pyksti,
u�uot apsišlapinęs".
Kieno problema. Jei auklėtojas pergyvena di
desnj nemalonumq negu vaikas, auklėtojas pralai
mi. Niekada nereikia pamiršti, kad vaikas turi sun
kumlj, nes jis 1) teisingai nepasirenka, 2) jis to
nesupranta. Auklėtojas turi sukelti diskomforto jaus
m9 vaikui, kad jis norėty suprasti ir iS.spr�sti sa
vo problemq. Pvz., Vaikas: 11A� noriu j lauk9 11• Su
aug�s: 11K'1 tau reikia padaryti prieš einant j lau
k�?" V.: 11Sutvarkyti kambarj". S.: 11Kas netvarko
11
kambario?" V.: 11Aš • S.: 11Taigi; kas neleid�ia tau
išeiti j lauk<t?"
Čia-ir-dabar. Nukreipti vaiko dėmesj nuo tl_J
dalyk!J, kurių jis negali pakėisti, pv�. , nuo minčiy
apie tevų santykius,
127

Aktyvumas ir d�iaugsmas. Auklėtojai stengiasi
neleisti vaikui, kad jis nuolat bCttl.J blogo.s nuotai
kos ar beprasmiškai slankioti.a. Reikia keisti vaikų
u�siėmimus, rasti naujy veiklos sričil.J. Suaugę
stengiasi, kad šie vaikai, kurie paprastai nuo anks
tyvos vaikystės yra patyrę tiek daug liC1desio, bai
mės ir pyktio, galėt'-<! patirti kiek jmanoma daugiau
d�iaugsmo ir linksmumo.
S�moningumo ugdymas. Formuoti s�moning� vai
ko sugebėjimą vertinti savo jausmus ir elgesj ga
lima tik tada, kai jau yra susiklostę artimi santy
ldai tarp auklėtojo ir vaiko. Iš pradžil.J elgesio tai
syklės yra pateikiamos be vertinimo elementl_J. Pvz. ,
11I-<eikia prašyti kito vaiko leidimo prieS žaidžiant
jo �aislais". Kai jau yra susiklostę artimi santy
ldai tarp vaiko ir suaugusio, tada galima sakyti ir
taip: 11AS tikiuosi, kad tu gerbi kito asmens nuosa
vybę". Tai svarbiausi auklėjimo principai, kurių
laikosi visi suaugę, dirbantys Forest Hait Lodže.
Atskirai norėčiau paminėti vaiko ir mokyklos
santykio modeliavim�. Kai vaikas atvyksta j centrq,
jam yra pasakoma, kad jis gali pailsėti, j mokyk!�
eiti jis neprivalo, o jeigu norės, tai gali pasipra�yti
priimamas. Kai visi vaikai eina j mokyk!�, vaikas
pasilieka namelyje su auklėtojais. Jie juo rūpinasi,
duoda žaisli.a ir saldumynų ( lyg jis būt� mažas } ,
_
atlieka savo darbus, tvarkosi. IS pradžitJ vaik�
džiugina tokia padėtis, nes jo ankstesnė patirtis
mokykloje dažniausiai būna konfliktiSka ir nemalo
ni. Tačiau po kurio laiko vaikas pastebi, kad vai
kai j mokyk!� eina noriai, kad ten jiems jdomu .
Tai natūralu, nes 23 vaikus moko 4 mokytojai.
Moky"l1o procesas yra individualus, naudojami kom
piuteriai, daug dėmesio skiriama kūrybiSkam dar
bui. Taigi po kurio laiko vaikas sako auklėtojui,
kad jau norėty eiti j mokykl9. Tas ne visai juo
tiki, bet pataria pra�yti mokyklos vedėjos. Ji daž
niausiai vaikli atkalbinėja ir,- jei nepavyksta, siun
čia pas centro direktoriaus pavactuotoj9, kuris lie
pia vaikui raSyti paaiškinim9, .kodėl jis nori eiti j
mokykl9. Po viSlJ Sit,J pastangų vaikas patenka j
mokyk!�, kuri jau neatrodo kaip nemaloni prievolė,
bet kaip norima privilegija.
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Trumpai susipažinus su amerikiet:ių patirtimi,
orga11izuojant psichologin� ir psichiatrin� pagalbą
vaikams, deretF pam�styti, k'7! iš jos but LJ galima
pritaikyti Lietuvoje. Realiausias būtLJ kai kurilj bi
hevioristiniLJ elgesio valdymo metodl.J taikymas, or
ganizuojant psichologiškai saugios struktūros ap
link'il, kitais žodžiais tariant, organizuojant terapijčĮ
aplinka. Ekonominic,1 St?,lygLJ skirtumai yra didžiau
sia klir1tis bandant mC1sų s�lygomis kurti analogi�
kus psichinės sveikatos centrus. Esminis dalykas
tas, kad su nedaug vaikų dirbtų daug specialistų,
nes tik taip jma noma sukurti psichoterapiškq aplin
k� ir psichoterapinius santykius.
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CTPHMEHEHME TEOPMH EMXEBHOPM3MA H
nPHBH3AHHOCTH B UEHTPAX ncMxonorMqECKOf'O
KOHCYnbTMPOBAHlliI nETEfi B CWA
P. EemrycKaATe
Pe310Me
B CTaTbe paccMaTpHsaJOTcg HeKOTOpbie npHHUHilbI opraHHaa
UHH ncuxonoruąecKoA noMoma B ueHTpax ncHxuąecKoro 3nopoabs
neTeA a CWA. ŪTMeąaeTcsr, ąTo B CWA cymecTayeT MHoro pa3-
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HOo6p83HblX
]leTSIM.

�OpM

ncHxonorHąecKOH H nCHXH8TpuąeCKOH fiOMOlllH

noK838HO,

K8K 6HXeBHOpHCTHąeCKHe MeTO.Ubl HCfiOnb3)'IOT

CSI .unSI CTpyKTypHpOB8HHfl cpe.Qbl H ynpasneHHSI nose.ueHHeM pe6eHK8.

6onee no.upo6HO B CT8Tbe p8CCM8TpHB8eTCSI OfibIT npHMe

HeHHSI TeOpHH npHBSI38HHOCTH B opr8HH38UHH pa60TbI ueHTpa ncH
xonorHąeCKOf'O 3.UOpoBbSI .ueTeH.
HHSI TėopHH npHBSI38HHOCTH,
CTH .ueTeH e HapyweHHSIMH

npe.ucTaaneHbI OCHOBHbie nono>Ke

yKa38HbI ncHxonorHąecKHe oėo6eHHo

�OpMHpOB8HH9

npouecca npHB938HHOCTH

B OHToreHe3e, nepeąHcneHbI npHHUHTibI opraHH3aUHH noae.ueHHSI e
STHMH .ueTbMH.
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W e present here a brief classification of the typcs
of

mental health centres and discuss s ome metho
principles of their organis ation. Some

dological

methods of behaviour manage m ent are described.
Application of atta·chment theory in the Forest
·

Height Lodge is described in d etail. Such over
view of experience in the USA will help in our

own attempts at organising a mental health centre
in Lithuania. ·
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