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Paauglystė

• Pats nelaimingiausias gyvenimo 
etapas?



Kas yra paauglystė?

• „Ogi viskas.  Tėvai nesupranta,  draugai 
pykstasi. Niekas nemyli, o jei myli, tai visada 
ne tas/ta. Mokytojai varo iš proto ir dar 
pasišaipo, kai tau sunku, vyresnieji tyčiojasi… 
Visur, rodos, esi nereikalingas. Gana?“



Kas yra paauglystė?
• Paaugliai - jautrūs geraširdžiai, svajojantys ar paviršutiniški, rungtyniaujantys ar 

pikti.

•  Paauglys ryte gali būti kupinas pasitikėjimo savimi, o vakare kupinas nerimo, 
apatijos. Kiekvieną dieną galima jų asmenybės pasikeitimus. 

• Šaunus mokinys ima ir nebesimoko. 

• Gera mergina nebelanko pamokų, o leidžia laiką nežinia su kuo ir kur...



Paauglystė suaugusiųjų akimis

• Išmėtyti drabužiai, nuolat pametami daiktai, lėkštės, pūvančios po lova ...

• Paaugliai pikti, irzlūs, daug kuo nepatenkinti.

• Vėlai gulasi, ryte sunkiai atsikelia. Dėl miego trūkumo jis jaučiasi 
pervargęs. Tai apsunkina gebėjimą įsiminti ir mokytis. O dėl nuolatinio 
miego trūkumo neretai padažnėja ir ginčų su tėvais.

• Visiškai nerūpi mokykla.



Paauglystės etapai

• Ankstyvoji paauglystė – apie 9-13 metus.
• Vidurinioji paauglystė – apie 13-15 metus.
• Vėlyvoji paauglystė– apie 15-18 metus.
• Paauglystės pabaiga – apie 25-27 metus.



Paauglystė – tai...

• Fiziologiniai pokyčiai.

• Psichologinės ir  socia l inės per mainos:  emocinis 
atsiskyrimas nuo tėvų; profesinių tikslų paieška; stabilūs 
santykiai su draugais; ...

• Psichosocialinė raidos  krizė“ „Kas aš esu?“, „Ko noriu ir 
ką sugebu?“, „Kuo būsiu?“.



Fiziologiniai pokyčiai

      1. Intensyvus augimas.
      2. Keičiasi nervų sistemos būklė –    nervingumas, emocinių reakcijų 

nepastovumas.
      3. “Hormonų audra” – mergaitės jautresnės, verksmingesnės; berniukai – daug 

negatyvizmo, abejingumo, “žiaurumo”.
      4. Asmeninė higiena – prakaitavimas.
      5. Laikinas fizinis nusilpimas.
      6. Periodiškas temperatūros pakilimas.
      7. Valgymas – daug ir dažnai.



Emocinis pasaulis

• Pokyčiai kelia didelį nerimą. „Tu gražiai atrodai“ = „Nekalbėk nesąmonių, aš 
atrodau baisiai.“

• Emocinis pasaulis atrodo kaip tamsi ir dramatiška vieta.

• Dažni, intensyvūs, nenuspėjami emocijų svyravimai.

• Paauglys tampa jautrus bet kokiai su juo susijusiai informacijai.

• Jautrumas paauglystėje pasiekia piką.



Paauglio elgesys

• Išreiškia nepasitenkinimą, kai su juo elgiamasi kaip su vaiku, tačiau nenori būti 
atstumtas.

• Vis dažniau nuobodžiauja, nieko neveikia.

• Jaučia nuoskaudą dėl nesąžiningų ribų ir reikalavimų.

• Vis dažniau priešinasi autoritetams ginčydamasis, ignoruodamas pareigas.

• Nustoja idealizuoti tėvus, Gali atsirasti net atmetimo, atstūmimo reakcijos.

• Paauglys brėžia ribas – neprisileidžia tėvų prie savęs, nebesidalina tuo, ką galvoja.



• Tipiška paauglio reakcija į tėvų prašymus: 
„Kai tu man pasakysi, ką padaryti, aš tau 
pasakysiu : „Tuoj.“ Ir kai tu manęs daug kartų 
paklausi: „Tai kada gi pagaliau?“, aš padarysiu 
tai, ko tu prašei, tačiau tik iš dalies...“



• Gebėjimui laikytis tvarkos reikia sudėtingo kognityvinės 
kontrolės lygio, o paauglių gebėjimas planuoti nėra iki galo 
išvystytas.

• Paaugliai dažnai jaučiasi nusivylę tuo, kas vyksta, ir savimi. Tai 
normalu. Jie linkę rizikuoti ir elgtis impulsyviai.

• Paauglystės laikotarpiu keičiasi miego ritmas.

• Paauglių smegenims nuolat reikia stimuliacijos. Paaugliai 
nesugeba sustoti, įvertinti, kad laikas atsitraukti ir paveikti 
kažką kito, todėl jie mėgaujasi informacijos srautu be sustojimo.



Tyrimų rezultatai

• Paauglystė – vienas pavojingiausių laikotarpių žmogaus gyvenime, nes dėl 
pusiau išsivysčiusių smegenų paaugliai labiau linkę rizikuoti, būti užsispyrę ir 
elgtis neatsargiai.

• Rizika žūti per nelaimingą atsitikimą, esant 15-19 metų amžiaus, yra 6-kart 
didesnė, nei esant 10-14 metų.

• Nusikalstamumo rodikliai aukščiausią tašką pasiekia, kai vaikinai yra 15-19 metų.
• Šiame amžiuje (15-19 m.) paaugliai susiduria su didžiausia rizika tapti 

priklausomi nuo narkotikų.



Tyrimų rezultatai

• Tyrimai atskleidė, kad kai kurios paauglių smegenų sritys menkai skiriasi 
nuo proto ligomis sergančių arba smegenų traumą patyrusių žmonių 
smegenų.

•  Paaugliai dažnai būna savanaudiški, nerūpestingi ir irzlūs todėl, kad jų 
smegenys vystosi lėčiau, nei auga kūnas.

• Tarp 6-ojo ir 22-ojo gimtadienio smegenys smarkiai suyra ir atsikuria iš 
naujo.



• Tėvai, lydėdami savo paauglį link suaugusio 
žmogaus gyvenimo etapo, turi gebėti jį mylėti.

• Tai reiškia: suprasti, atjausti, gerbti, žinoti, 
kalbėti, klausti, drausminti, atleisti, 
pasitikėti,...



• Paauglystė – laikotarpis, kai jaunuolis suvokia, kad daug dalykų sugeba atlikti 
pats, atsiranda daug naujų veiklų, kur tėvų dalyvavimas nebėra toks  svarbus.

• Paauglys pradeda kritiškai vertinti bei svarstyti, ar tikrai namuose esamos 
taisyklės ir susitarimai yra tinkami.

• Šalia esantys tėvai stengiasi savo vaikams duoti geriausių patarimų kaip rengtis, 
šukuotis, su kuo bendrauti ...

• Tokie patarimai paaugliams gali skambėti kaip nurodinėjimas, savo nuomonės 
piršimas ir tai dažnai sukelia pasipriešinimą bei norą elgtis atvirkščiai. 



Tėvų užduotis

• Likti savimi ir vaiko gyvenime palikti vietos rizikai.

• Išmokti tvarkytis su savo baimėmis dėl vaikų.

• Santykiai su vaiku turėtų būti grįsti tarpusavio pasitikėjimu.

• Bendraudami visada pasidalinkite argumentais, kodėl vienaip ar kitaip 
mąstote, jaučiatės ir elgiatės.

• Suteikite laisvės vaikui spręsti, o po to kartu aptarkite patirtį – ką vertingo 
paauglys suprato, išmoko, kokie klausimai jam kilo.



Santykių su paaugliu kūrimas

• Aiškiai supraskite savo emocijas ir tinkamai jas reguliuokite, ypač „karštame 
pokalbyje“ su savo paaugliu.

• Kalbėkite apie emocijas su vaiku. Neprimeskite savo vertinimų ir įsitikinimų.

• Jei norite kalbėtis svarbia tema, nepradėkite pokalbio, kai paauglys užsiėmęs.

• Kalbėdami užduokite atvirus klausimus.

• Jei kalbantis, paauglio emocijos vis stiprėja, stabtelkite, sulėtinkite pokalbį, padėkite 
vaikui suprasti, ką jis dabar jaučia ir kaip galėtų tuos jausmus išreikšti.



Santykių su paaugliu kūrimas

• Žeminimas, gąsdinimas, kaltinimas, lyginimas su kitais nuvertinant paauglį, moralizavimas, 
vertimas bendrauti su mumis, kai jis nenori – griauna ryšį su paaugliu. 

• Tėvams svarbu „augti“ kartu su vaiku. 

• Išlaikykite objektyvią, nekritikuojančią ir nevertinančią poziciją („Aš nesutinku su tavo 
pasirinkimu, todėl tavęs prašau...“).

• Venkite sarkazmo, ironijos, erzinančių juokelių, nes tai sukelia pažeminimo, sumišimo, 
drovumo ar gėdos jausmus.

• Priimkite paauglio grubumą, maištą ir ginčus namie kaip ženklą, kad jam saugu tai 
demonstruoti, tačiau elgesio raišką koreguokite, nurodydami leistinas ribas.



Santykių su paaugliu kūrimas

• Paaugliai, kurie turi drąsos ginčytis su tėvais, daug sėkmingiau atsispiria bendraamžių 
spaudimui.

• Pakartotinai priminkite, primygtinai reikalaukite ir kantriai laukite, kol paauglys 
išpildys prašymą, nepasiduokite ir nepadarykite to patys.

• Susitarkite, kiek laiko jūsų namuose trunka laiko tarpas „tuoj“ – 10, 15 ar 30 minučių. 
Sutartam laikui pasibaigus ištarkite žodį „dabar“.

• Nesitikėkite, kad pakeisite paauglio mąstymą, tačiau galite jam atskleisti , kaip pasaulį 
matote jūs, nuoširdžiai ir ramiai pasidalydami žiniomis, savo paauglystės ir jau 
suaugusio žmogaus patirtimi.



Santykių su paaugliu kūrimas

• Neleiskite paaugliui patiriamus niūrius jausmus išlieti ant kitų žmonių, tokį 
elgesį stabdykite sakydami: „ Natūralu jausti tai, ką dabar jauti 
(nepasitenkinimą, pyktį, nusivylimą), tačiau negalima šių jausmų išlieti kitus 
skriaudžiant (erzinant, žeminant), verčiau pasikalbėkime ir paieškokime kitos 
išeities...“

• Aiškiai įvardinkite paaugliui jo atsakomybes ir savo elgesio pasekmes.
• Aiškiai įvardinkite, kokio elgesio tikitės iš paauglio.
• Pagarbiai išklausykite paauglį.



Svarbiausios tėvų žinutės paaugliui

• Norisi tavimi pasitikėti – pasidalyk geromis naujienomis, parodyk ženklą, jei 
tau negerai.

• Ką gali pats – daryk savarankiškai.

• Duok darbo protui – mąstyk, išreikšk, diskutuok.

• Mokykis, kad pranoktum pats save – turėsi daugiau galimybių ateityje.

• Priimk sprendimus – tai būtina gyvenimo sąlyga.



   Sėkmės „augant“ kartu su savo paaugliu vaiku!



Su manimi susiekti galite...

     Edita Usonienė
     e.paštas: e.usoniene@gmail.com 
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