
VAIKŲ BAIMĖS IR JŲ
ĮVEIKIMO BŪDAI

Daiva Ramanauskienė
Panevėžio K.Ramanausko lopšelis-darželis



Baimės samprata

Baimė yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Ji visada 
yra šalia žmogaus ir kiekvieną akimirksnį, atitinkamai 
susiklosčius  vidinėms ar išorinėms aplinkybėms, gali 
iškilti mūsų sąmonėje.

Socialinėje žmogaus raidoje baimė reiškiasi kaip viena iš
auklėjimo priemonių, pavyzdžiui: baimė būti 
pasmerktam yra elgesio reguliavimo veiksnys. 

Kai baimė išauga iki afekto (paniška baimė, siaubas), ji 
gali nulemti elgesio stereotipus (sprukimas, 
abstulbimas, apsauginė agresija). 



PSICHOGENINĖS BAIMĖS

Darželio, mokyklos depresija yra vadinama stresine. 
Jautrūs vaikai, intelektualiai neatsiliekantys nuo 
savo bendraamžių, gali 
ja susirgti esant nepalankioms emocinėms darželio 
ar mokyklos sąlygoms. 

Esant dideliam krūviui, nuolatinei emocinei įtampai, ši 
depresija gali kilti net emociškai stabiliems vaikams.

Neurozinės depresijos esmę sudaro natūralios 
psichinės veiklos vaikystėje sutrikimai, kuriuos lemia 
išstumti ar izoliuoti ankstyvos vaikystės konfliktai.  



SOCIALINIO NERIMO SUTRIKIMAS

Vaikus, kuriems pasireiškia socialinis nerimas, 
kamuoja nuolatinė ar besikartojanti svetimų asmenų
baimė arba jie šių asmenų vengia; gali bijoti tik 
suaugusiųjų arba tik bendraamžių. 

Šiam sutrikimui atsirasti gali “padėti” vaiko įgimtos 
temperamento savybės (pvz., uždarumas, 
nedrąsumas), netektys ankstyvoje vaikystėje, 
seksualinės, fizinės traumos, fiziniai vaiko defektai, 
dėl kurių jis negali įgyti reikiamos socialinės patirties. 
Tokie vaikai kalba tyliai, nedrąsiai, greitai parausta, 
atsisako dalyvauti socialiniuose renginiuose. 



Socialinės fobijos

Socialinės fobijos paprastai susijusios su maža 
saviverte ir kritikos baime. 

Jos gali pasireikšti tokiais simptomais: paraudimu, 
rankų virpėjimu, pykinimu, širdies plakimu, staigiu 
poreikiu šlapintis. Tokie žmonės kartais vengia 
bendrauti, o kraštutiniais atvejais jis gali pasireikšti 
beveik visiška socialine izoliacija.



Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti ar vaikai išgyvena darželio baimes ir 
palyginti, kokias baimės formas yra vaikystėje patirę
jų tėvai.

Uždaviniai:
Literatūrinių šaltinių pagrindu atlikti teorinę baimės 
jausmo sampratos analizę.
Nustatyti, kokias baimes patiria vaikai ir jų tėvai, 
įvertinti patiriamų baimių veiksnius.
Aptarti baimių įveikimo galimybes.



Vaikystėje patirta darželio baimė
(Tėvai apie asmeninius išgyvenimus)
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Baimė pirmą kartą likti darželyje
(Tėvai apie savo vaikų išgyvenimus)
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Baimės jausmas dėl nepakankamai           
gerai atliktos užduoties 
(Tėvai apie asmeninius išgyvenimus)
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Naujos aplinkos baimė
(Tėvai apie asmeninius vaikystės išgyvenimus)
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Tėvų išgyvenami jausmai dėl jų
vaikų patiriamų baimių
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Tėvų nuomonė apie baimių pasekmes
(Ar patiriamos baimės trukdo?)
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Darželio fobija nėra apsimetinėjimas, kaip mano 
daugelis ugdytojų. Darželio ar mokyklos fobiją
reikėtų skirti nuo sąmoningo ugdymosi aplinkos 
vengimo, apsimetinėjimo, tinginystės. 
Tėvai patys vaikystėje yra išgyvenę baimės 
jausmą, tačiau savo vaikų dažnai nesupranta, 
mano, kad šis jausmas yra išsigalvotas, nerealus, 
todėl į tai visai nekreipia dėmesio. 
Kai kuriais atvejais tėvai reaguoja per daug 
jautriai. Jie nežino pagalbos būdų, o savo perdėta 
reakcija tik dar pablogina situaciją.



Vaikai, kuriuos kamuoja mokyklos fobija, pernelyg 
prisirišę prie mamos. Normaliai besivystantis vaikas 
3 metų amžiuje atsiskiria nuo mamos, jis jau turi 
savo nuomonę, tampa nepriklausomas. 
Vaikų, kuriems pasireiškia mokyklos baimė, 
vystymasis sustoja, jie būna labai priklausomi nuo 
motinos. Daugumos tokių vaikų motinos pačios 
nerimastingos, jaučia stiprią baimę dėl to, kad reikės 
darželyje palikti vaiką, jos nuolat baiminasi galimų
pavojų. 



Rekomendacijos

Baimingam vaikui skiriama individuali terapija, 
vaikas mokomas savarankiškumo, bendravimo su 
bendraamžiais, taikomi baimių nujautrinimo metodai, 
palaikomoji terapija, grupinė terapija. Šeimos 
konsultavimo, terapijos metu tėvai mokomi suprasti 
vaiko poreikius, nuraminti ir padrąsinti savo vaikus. 

Pagrindiniai vaikų baimių įveikimo reikalavimai –
aplinkos, kurioje ugdosi vaikai saugumas ir 
veiksmingumas. Taktikos pasirinkimas priklauso nuo 
išgyvenamų baimės jausmų sunkumo, ūmumo, tėvų
palaikymo, šeimos funkcionalumo, vaiko motyvacijos 
gydymo atžvilgiu. 
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