
 

   Kartais vaikams, kaip ir 
suaugusiems, gali būti naudinga 
psichologinė pagalba. Konsultuojant 
ugdomi vaikų  problemų sprendimo, 
jausmų atpažinimo ir reiškimo 
įgūdžiai bei kt. Psichologai  gali 
padėti vaikams ir šeimoms 
susidoroti su stresu ir emocinių bei 
elgesio problemų įvairove.   
 

Reikėtų kreiptis pagalbos dėl 

vaiko, kai pastebite vieną ar kelis 

žemiau išvardintus pokyčius: 
 Mokymosi ar dėmesio 

sukaupimo ir išlaikymo 

problemos; 

 Elgesio problemos (agresija, 

netinkamas, neklusnus 

elgesys, vagiliavimas); 

 Suprastėję pažymiai, ypač, 

jei visada mokėsi aukštais 

pažymiais; 

 Liūdesio, prislėgtumo, 

nevilties epizodai; 

 Vaikas patiria patyčias arba 

pats tyčiojasi iš kitų; 

 Sumažėjęs susidomėjimas 

anksčiau patikusia veikla; 

 Fiziškai smurtauja prieš kitus 

vaikus, suaugusiuosius ar 

gyvūnus; 

 Nemiga arba padidėjęs 

mieguistumas; 

 Mokyklos nelankymas, 

vėlavimas į pamokas; 

 Nuotaikų kaita (pvz., vieną 

minutę linksmas, o kitą jau 

prislėgtas); 

 Galvos, pilvo skausmai, kai 

gydytojas neranda 

fiziologinės priežasties; 

 Alkoholio, narkotikų ar kitų 

psichotropinių medžiagų 

vartojimas; 

 Problemos šeimoje (skyrybos, 

konfliktai, persikraustymas 

ar pan.); 

 Problemos santykiuose su 

bendraamžiais; 

 Pasikartojantys konfliktai su 

mokytojais; 

 Artimo žmogaus ar gyvūno 

netektis; 

 Kalbėjimas apie savižudybę; 

 Patirtas fizinis, emocinis ar 

seksualinis smurtas ir kt. 

 

 
 

Kaip pasiruošti pirmajam 

susitikimui su psichologu? 

  Galbūt nerimaujate, kad Jūsų 

vaikas nusimins, kai papasakosite 

apie artėjantį vizitą pas psichologą. 

Nors kartais taip atsitinka, svarbu 

būti sąžiningam ir papasakoti apie 

tai vaikui, pasikalbėti, kokia 

problema Jums kelia nerimą. 

Paaiškinkite, kad ieškoti pagalbos 

yra normalus, sveikas įprotis ir tai 

padės tiek jam, tiek visai šeimai 

pasijusti geriau.  

    Mažesniam vaikui galite 

papasakoti, kad psichologas yra 

„jausmų daktaras“. Nuraminkite, 

jog šis specialistas neatlikinės jokių 

medicininių tyrimų (nedurs į pirštą 

ar pan.), o tiesiog bendraus su 



vaiku: kalbins, išklausys, kartu žais, 

galbūt kartu pieš.  

   Vyresniems vaikams ir paaugliams 

gali būti svarbu žinoti tai, kad jų ir 

psichologo pokalbis yra 

konfidencialus – niekam apie tai 

nebus papasakota be jų sutikimo 

(nei tėvams, nei kažkam kitam), 

išskyrus tada, kai yra savižudybės 

pavojus ar kyla kitokia grėsmė 

pačiam vaikui arba dėl jo 

planuojamų veiksmų kitiems 

asmenims. 

    

Ar vaiko vedimas pas psichologą 

reiškia, kad Jūs nesugebate būti 

tinkamais tėvais? 

   Ne, vaiko vedimas pas psichologą 

rodo, kad Jums rūpi jo ir visos 

šeimos gerovė. Šitas Jūsų 

sprendimas, grindžiamas meile, gali 

būti kaip neįprasta dovana, 

padėsianti vaikui sumažinti kančias, 

pagerinti bendravimą, padrąsinti ir 

palaikyti jį susidorojant su 

problemomis.  
 

 

 

 

Turėti problemų yra normalu... 

Nenormalu į jas nekreipti dėmesio... 
 

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba: 

Dambrausko g. 17 – 2, Kuršėnai 

Tel.: 8 41 580813 

 

Psichologinę pagalbą Šiaulių r. 

švietimo pagalbos tarnyboje teikia:  

 Psichologė Kristina Bičkauskienė 

Darbo laikas:  

I - IV 8.00 – 17.00 val;  

           V 8.00 – 15.45 val. 

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val. 

207 kabinetas 

 

 Psichologė Vitalija Monkienė 

Darbo laikas:  

I - II 8.00 – 17.00 val;  

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val. 

208 kabinetas 
 

 

 

Parengta pagal: 

1. http://kidshealth.org/en/parents/finding-

therapist.html 

2. https://www.psychologytoday.com/blog/

growing-friendships/201512/5-

questions-ask-child-psychologist 

3. https://childmind.org/our-care/for-

patients/preparing-for-your-first-

visit/preparing-your-child/ 
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