
 KAIP ELGTIS TĖVAMS, KAD VAIKAS NEPRADĖTŲ VARTOTI NARKOTIKŲ 

 

Priežastys, galinčios paskatinti Jūsų vaiką pabandyti narkotikų, gali būti labai įvairios, todėl 

kiekvienas tėvas turi domėtis, ką daryti, kad jo vaikas nepradėtų vartoti narkotikų. 

 

Bendraukite su vaiku, domėkitės jo mokslais, pomėgiais, interesais, draugais ir svajonėmis. 

Puoselėkite gerus santykius, kartu leiskite laisvalaikį, atlikite įvairią  veiklą. Kalbėkite, diskutuokite 

kartu apie tabaką, alkoholį, narkotikus. Leiskite jam išreikšti mintis, nepulkite kritikuoti ar 

moralizuoti. Pateikite pavyzdžių iš gyvenimo, aptarkite juos. 

 

Pasitikėkite ir pelnykite pasitikėjimą. Gerbkite vaiko savitumą, jo nuomonę, jausmus. Domėkitės jų 

problemomis ir pomėgiais.  Prašykite, kad Jus išmokytų to, ką jis moka geriau (pvz., šokti, dirbti 

kompiuteriu ir pan.). Dažnai  kartokite: kad ir kas atsitiktų, kad ir kaip jis pasielgtų, Jūs jo 

neatstumsite. 

 

Nekritikuokite be reikalo. Nemoralizuokite ir negąsdinkite, o paaiškinkite vaikams, kodėl vienoks 

ar kitoks elgesys yra pavojingas, nepageidautinas. Kritikuokite ne vaiką, o jo poelgį, netinkamą 

elgesį. Nesakykite būdvardžių „kvailas, tinginys, nemokša“. Tai apibendrinimas, kuris visada yra 

netiesa, o tai žeidžia. Neužmirškite pagirti ar apdovanoti už tinkamą elgesį. Niekada nekalbėkite su 

vaiku suirzęs, supykęs ar susijaudinęs. 

 

Mokykite vaiką gyventi gyvenimą:   spręsti konfliktus, priimti sprendimus, kritiškai mąstyti. 

Skatinkite jo asmeninę atsakomybę ir asmenybės tvirtumą- tai padės išvengti daugybės sunkių 

situacijų. 

 

Pažinkite vaiko draugus. Domėkitės, kur ir su kuo leidžia laiką, susipažinkite su jo draugais ir jų 

tėvais. Kvieskite į svečius ir patys lankykitės. 

 

Rūpinkitės vaiko laisvalaikiu. Laikas po pamokų, ypač jei vaikas neturi kuo užsiimti, labai 

„palankus“ griebtis žalingų įpročių. Pasiūlykite jam įvairios  naudingos ir malonumą teikiančios 

veiklos : sportą, muziką, dailę. 

 

Atkreipkite  ypatingą dėmesį: 

- į pasikeitusį vaiko elgesį; 

- pastovų nuovargį; 

- pasikeitusius draugus; 

- uždarumą, nenorą bendrauti; 

- keistus daiktus kambaryje (pvz. aliuminio folija, maži polietileno paketėliai ar pan.). 

 

Privalote pasakyti, kad pastebėjote jo keistą elgesį, pasikeitimus ir esate susirūpinęs, ar jis nevartoja 

narkotikų. Stebėkite vaiko reakciją. Narkotikus vartojantis vaikas dažniausiai tai neigs, todėl jo 

emocinė reakcija, elgesys gali pasakyti daugiau, nei žodžiai. 

Jei abejojate, nerimaujate - būtinai pasitarkite su psichikos sveikatos specialistais ( psichiatru, 

psichologu) ar kitu kompetentingu asmeniu. 
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