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Wlekil mergaites

ir Zavdkitis berniukais.
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Esminiai berniuku ir mergaiiiu elgesio ypatumai

Berniukams reikia daugiau erdvds, jei erdve bus jiems maZa, jie j4 nagrines vertikaliai (prades laipioti sienom, Sokineti
nuo auk5q baldq ir pan.)
Mergaitdms uZtenka maZos erdves.
Berniuh4 klausimai nukreipti i tai, kad gauti konkredi4 informacijq (kokia pamoka sekanti?), o mergaiiitl i tai, kad
nustatyti kontakt4 (iis dar pas mus ateisite?).
Berniukai daZniausiai pieSia veiksm4, mergaites - formas. Pvz.: Jei berniukas pie5ia keliong i darZeli - tai bus schema,
arba trasporto priemon6 su kuria galima nuvykti (pieSiamas biidas, kaip nuvykti). Jei pie5ia mergaitd - tai ji bus su

mama (ar tete) susikibg uZ rankos (pie5iamas kontaktas).
Berniukai geriau girdi ZodZius, kurie reiSkia tiesioginius nurodymus (pasitrauk, atneSk, duok, padaryk, nustok...).
Mergaitds geriau girdi ZodZius, rei5kiandius jausmines blkles (patinka, myliu, liiidnas, linksmas...).
Berniuh4 Zaidimai reikalauja tolimo regejimo: jie begioja , mdto daiktus, iSnaudoja duot4 jiems erdvg. Veiksmai
sukoordinuoti didesnei erdvei, Zvilgsnis nukreiptas i tolum4.
Mergaiiir4 Zaidimai reikalauja artimo regejimo: jos delioja prieS save daikrus, savo ,,turrus", leles, flibelius ir 7;aidlia
apribotoje erdveje, joms uZtenka maZo kampelio. Veiksmai sukoordinuoti maZesnei erdvei, nukreipti ! arnrm4.
Specialtis moksliniai tyrimai nustate, kad deSiniojo pusrutulio darbas, atsakingas uZ erdvines ir video mestymo
funkcijas berniukams iSvystytas jau nuo SeSiq metU, o pas mergaitems j4 dar nera net ir trylikos meq.

Esminiai berniuku ir mergaiiiu paiinimo proceso ypatumai

Mergaites greidiau isijungia i darb4, i mokom4ji procese. Berniukai veliau. lrkai mergaites jau pavargsta - berniukai

lsijungia ir gali imtis darbo.
Mergaites orientuotos i kontakt4, todel i5 karto pasiruoSia klausyti mokytojo, i5 jo laukia atsakymo i klausim4 ,,K4
mes darysime?".
O berniukai pradZioje tarsi turi patys sau atsakyti !klausim4 (atspeti) ,,K4 mes darysime?".
Standartinis Svietimo procesas orientuojasi i mergaiiir4 ypatumus, tad berniukams reikia formuoti jiems nebiiding4
bld4 priimti informacij4.
Suprasti, kad vaikas jau ,,isijunge", galima i5 jo hksuoto Zvilgsnio i mokytoj4.
Berniukams (ir vyrams) bldinga greidiau surasti naujas idejas, rasti sprendimus, bet lgyvendinimo kokybe gali bDti
neaukSta.

Mergaitems novatariSkumas maZiau biidingas, bet kruopStumas- kokybi5kesnis nei berniukq.
StandartiSkai, paZinimo procese minimaliis reikalavimai paie5kai ir novatari5kumui, o maksimaliis - geram atlikimui.
Toks paZinimo proceso standartas tinka mergaitems, bet ne berniukams.
PaZinimo procese i5 karto ai5kinama, kaip uZduoti iSsprgsti. Paie5kos etapo tiesiog nera. Paie5kos proces4 atlieka
suauggs Zmogus, kuris jau atrado sprendimo btid4 ir reikalauja iS mokinig sprqsti tipines uZduotis, kur sprendimo
schema vienoda.
Mergaitdms uZduotis turi brlti visiSkai aiSki ir jq atlikus, jos jaus didel! pasitenkinim4.
Berniukams didesni pasitenkinim4 suteiks uZduotis, kur ne viskas bus aiSku, kur reikia tarsi ,,iSm4styti" uZduoti
padiam.
Berniukui reikia Siek tiek ,,nepaaiSkinti" ir pastumeti j! padiam rasti sprendim4 - rezultatas jo vystymui duos daug
naudos.
Berniukai geriau atsimena tai, k4 patys sumqste, iSbande, padare.



Berniuku ir mergaiiiu aukl6iimo ypatumai

Berniukai

Nuo gimimo iki Se5eriq metq berniukams btitina gauti daug meiles, Svelnumo tam, kad jie i5moktq myleti. Kalbant su

jais, pamokant juos - mes padedam jiems ieiti i 5i pasauli. Kaip taisykle, su Sita uZduotim geriausiai susidoroja

mamos, nors tetis (ei jis yra) be abejo tame gali ir turi dalyvauti.

MaZdaug nuo Se5eriq metq berniuk4 domina viskas, kas vyriSka. Tevas tampa pats svarbiausias Zmogus pasaulyje.

Svarbu, kiek laiko ir demesio jis skirs stinui. Mamos vaidmuo, kaip ir anksdiau, labai svarbus ir ji nehri nutolti nuo

sUnaus tik del to, kad tas paaugo ir jo interesai keidiasi. Sitame amLiuje bemiukai turi poreikine tik jausti, kad juos

myli -jiems to per maLai. Jie ateina i 5i pasauli tam, kad sukrirti kaZk4 savo. Vyrams aplamai yra svarbu matyti ir jausti

malonum4 i5 tos realybes, kuri4 jie sukuria Sitame pasaulyje. Tai vyri5kas bruoZas - ne moteri5kas.

Nuo keturiolikos metq berniukams reikalingi mokytojai - suaugg Zmones, kurie personaliai apnipina ir padeda po

truputi judeti link didelio pasaulio. Senoves civilizacijose buvo i5ventinimo apeigos ir mokytojo pamokymai buvo

neatskiriama auklej imo dalis.

Vieni5os mamos gali puikiai i5aukleti slnq, jei suras siinui vyr4-draug4. Tas vyras-draugas turi briti elgesio, verlybiq
pavyzdLi:u s[nui, Tai gali btrti kiek realus Zmogus, tiek koks nors personaZas i5 pasakq, legendq, istorijos. Ir vieni5om

mamom daugiau demesio reikia skirti savo sveikatai, nes jos atlieka darbq uZ du.

Vyri5ka energija berniukui suteikia tokias gyvenimi5kas uZduotis, del kuriq jis, nuo tam tikro laiko, savo jausmq

pasauli, gebejim4 uZjausti - slepia giliai viduje. Nes berniukui reikia tapti vyru, reikia briti stipriu, apsaugotu, gieLfi.
Vyri5ka draugyste - tai mokejimas pripaZinti savo draugq talentus ir sugebejimus.

Poreikis, kad bemiuku Zavetqsi - jam atsiranda labai ankstyvame amZiujejis nesqmoningai tai jaudia. Kai tevai Ziflri i
sr)nq ir Zavisi jo savybemis, biidingomis vyrams - jie suteikia jam pasitikejimo savimi jausm4, kuris padeda jam

suformuoti vyri5kus charakterio bruoZus ir igyvendinti vyri5k4 potencial4, kuris jame yra. Taip jame, berniuke,

atsiranda dekingumo jausmas tevams ir tarp jq atsiranda didelis meiles rySis. Nepilnametis, kurio tevai Zavisi juo -
lengvai atlaiko Sito amZiaus ypatumus.

Berniukams, kurie daZniausiai savo adresu vietoje Zavejimosi LodLi4, girdi tik priekai5tus, susiformuoja priekai5q

laukimas visam gyvenimui, o tai trukdo susiformuoti vyri5kajam ,,a5". Jei berniukas gavo daug energijos pastojimo,

nestumo metu - jis kariaus ti, save, kai girdes priekai5tus savo adresu. Jis reks, bus grubus, naudos jeg4 (deja tai

formuos agresyvr+ elgesi), bet tai natiirali vyri5ka reakcija i prievart4. Jei energijos berniukui neuZtenka - jis jausis

auka, bus isteriSkas, smulkmeni5kas, bambeklis.

Berniukai priklauso nuo savo tevq iki 26 met4. Iki to laiko tevams biitina Zavetis jais.

Mergait6s

Mergaitei biitina jausti, kad jq myli. Jai da1niau reikia girdeti, kad ji mylima Seimoje.

MaLia;u sakykite mergaitei "5aunuol6", "geraipadarei". Tokie LodLiai j4tapatina su bemiuku. Ji prades siekti sekmds,

kad j4 pagirtq. Bet tai nepadarys jos laiminga, nes jai reikalinga meile. Dauguma motery varZosi kaZk4 pasiekti:

karjeros, didelio uZdarbio, bet i5 j.l dauguma dar a5triau jaudiasi nuskriaustomis, nemylimomis.

Mergaitei bltina girdeti: "aS tave taip myliu", "tu man stebuklas, likimo dovana", "tu pati nuostabiausia, aS tave taip

myliu", "tu puo5i mano gyvenim4". Situs ZodZius nori iSgirsti dauguma motery ir mergaidiq.

Moteri5ka energija suteikia mergaitei gebejim4 uZjausti, gaileti, suteikti pagalbq. Kuo daugiau tevai reikalauja i5

mergaites vyri5ko mokejimo realizuotis, vyri5kq bruoZq elgesyje tuo grubesne, santuresne ji tampa.

Pagal mergaites ra5t4 galima nustatyti ar jai uZtenka meiles. Jei ra5tas graLts, apvalus, ai5kus - meiles pakanka.

Jei neai5kus, kreivas - jai triiksta meiles. Jeigu nepilnamete mergaite pradejo kreivai ra5yti - jai tniksta meiles.

Harmoningai tekanti moteri5ka energija padeda mergaitei ir moteriai lengvai perne5ti menstruacijas.

Kuo skausmingesnes menstruacijos - rei5kia lauZiamas, sulauZytas, paZeistas moteri5kas "a5".

Mergaite, moteris uZ bet kokf sukurt4 dalyk4 nori gauti meiles (o ne Zavejim4si, kaip bemiukai ir vyrai). Todel bet

kokia moters, mergait6s realizacija sociume susijusi su meiles gavimo lflkesdiais.


