
Kas padeda psichologui padėti jūsų vaikui? 

 

Netinkamas vaiko elgesys, neigiamos jo emocijos, nepakankami socialiniai įgūdžiai, nesėkmės 

moksle ir kiti dalykai neramina tėvus. Savo jėgomis nesusitvarkydami su šiais dalykais suaugusieji 

tampa psichologinės pagalbos vaikui iniciatoriais. Džiaugiamės galėdami padėti šiame procese ir 

norime atkreipti dėmesį į kelis dalykus, kurie svarbūs žinoti. 

Psichologinio konsultavimo potenciali nauda yra tiesiogiai proporcinga tam, kaip pasidalinama 

atsakomybė už pokyčius. Tikrovėje vaikai yra žymiai mažiau pajėgus prisiimti tokią atsakomybę 

nei suaugusieji. Ypač tai ryšku tuo atveju, kai kalbame apie vaikus, kurie turi elgesio, emocinių ar 

mokymosi sunkumų. Dalį atsakomybės už pokyčius prisiima konsultuojantis psichologas. Jo 

atsakomybė yra padėti tėvams pamatyti, kokie veiksniai vaiko gyvenime yra blokuojantys galimus 

teigiamus pokyčius ir kurie veiksniai galėtų padėti pradėti keisti situaciją. Labai svarbu, kad tėvai 

pagalbos vaikui procese neliktų nuošalyje, o prisiimtų atsakomybę už bendravimo su vaiku stiliaus 

kritinį įvertinimą, už efektyvių auklėjimo būdų paiešką, už savo pačių išgyvenamas emocijas, mintis 

bei elgesį. Psichologui padeda, kai tėvai ne tik atvirai ir pilnai išsako, kas juos neramina vaiko 

atžvilgiu, bet taip pat prisiima atsakomybę už savo santykio su vaiku keitimą. 

Visada pokyčio sėkmės tikimybė didesnė, kai vaiko ugdytojai (mokytojai, auklėtojai, treneriai) taip 

pat prisiima atsakomybę už stipriųjų vaiko savybių paiešką, jo sėkmės paskatinimą bei padrąsinimą, 

kai nesiseka. 

Svarbu atsižvelgti į gautas rekomendacijas, kas turėtų lankytis konsultacijose. Į pirmą susitikimą 

su psichologu konsultantu besiregistruojantys tėvai dažniausiai kviečiami atvykti vieni, t.y. be vaiko. 

Pirmi susitikimai skiriami išsiaiškinti problemą, tarpusavio santykius, surinkti reikalingą informaciją. 

Dažnai tėvai atsineša nemažai neigiamų emocijų: pykčio, nusivylimo, nerimo, baimės, pasimetimo. 

Jas pilnai išsakyti dalyvaujant vaikui būna nelengva. Visa tai išklausyti vaikams dažnai yra per didelis 

iššūkis. 

Po pirmos konsultacijos konsultantas dažniausiai pasiūlo susitarimą dėl vizitų skaičiaus ir plano, kas 

juose dalyvautų (pradinį kontraktą). Kad ir koks bebūtų pirminis kontraktas (jis gali būti 

koreguojamas konsultavimo proceso eigoje), jame dažniausiai bus skiriama laiko pagalbai patiems 

tėvams. 

Svarbiausias resursas vaiko situacijos keitime yra patys tėvai. Jeigu niekas nesikeis tėvų 

bendravime su vaiku, niekas nesikeis ir vaiko elgesyje, emocijose bei patiriamuose sunkumuose. 

Labai svarbu atrasti šiuos pokyčius ir juos atlikti. Vaiko konsultavimas nedalyvaujant šiame procese 

jo tėvams ar globėjams yra vienpusis ir dažniausiai nepasiteisinantis. Todėl svarbu nusiteikti darbui, 

savianalizei, kitokio požiūrio paieškai, klaidų pripažinimui, galbūt tam tikroms užduotims ir „namų 

darbams“. 



Ypatingai atkreiptinas dėmesys į pagalbos nuoseklumą laike. Dažniausiai siūlomas ir praktikoje 

pasitvirtinęs intervalas tarp konsultacijų yra viena savaitė. Svarbu stengtis išlaikyti sutartą 

konsultacijų grafiką ir jo nekeisti be svarbių priežasčių. Pradžioje gali būti sunku tiksliai nusakyti, į 

kiek konsultacijų teks atvykti, tačiau dažniausiai būna aišku, kaip dažnai jos vyks. Taip pat svarbu 

prisiminti, kad kiekviena konsultacija turi savo nustatytą trukmę, pradžios ir pabaigos laiką. Klientų 

punktualumas labai padeda konsultantams planuoti konsultacijos laiką, laiku pasiruošti sekančiai. 

Labai gerai, kai norėdami perkelti sutartą konsultacijos laiką, klientai kuo anksčiau informuoja apie 

numatomą pasikeitimą. 

Lydėdami vaiką į sutartą jo konsultaciją, tėvai turėtų paruošti jį šiam susitikimui taip, kaip 

sutarė su savo konsultantu. Vaikų konsultavimas skiriasi nuo suaugusiųjų. Vaiko konsultavime 

naudojami žaidimai, piešimas, kūrybinės veiklos. Būna, kad konsultantas siūlo bendras vaiko ir tėvų 

konsultacijas. 

Bendros nuostatos yra nebauginti vaiko ir nepristatinėti konsultavimo kaip jo neigiamo elgesio 

pasekmės. Verčiau išsakyti, kokią naudą patiems tėvams davė susitikimai su psichologu, kaip galbūt 

pasikeitė jūsų elgesys ar bendravimas po vizitų. Nereikėtų nuteikinėti vaiko būtinai pasakoti ar 

nepasakoti kai kuriuos dalykus. Tikslinga leisti vaikui būti aktyviam šiame procese, atsižvelgti į jo 

nuomonę planuojant konsultacijų grafiką, išklausyti ir suprasti, dėl ko jis nerimauja. 

Pokyčiai tampa didesni ir platesni, kai yra įvertinami ir jais pasidžiaugiama. Siekiamiems 

pokyčiams reikalingas laikas. Labai svarbu matyti net ir mažus pasikeitimus, adekvačiai vertinti savo 

lūkesčius. 

Itin svarbus sėkmę lemiantis faktorius – pačių tėvų pasitikėjimas konsultantu. Kliento 

pasitikėjimas konsultantu leidžia būti atviram ir išsakyti visus sunkumus nieko nenuslepiant. 

Konsultantai mokomi užmegzti ir palaikyti lygiavertį pasitikėjimo santykį su klientais. 

Pravartu žinoti atvejus, kada psichologinės pagalbos nereikėtų atidėlioti. Visada verta reaguoti 

rimtai ir nedelsiant, kai vaikas išsako su savižudybe susijusias mintis. Taip pat rekomenduojama 

neatidėlioti pagalbos, jei išgyvenami sunkūs jausmai po netekties ar smurto. 

Daugeliu atveju vaikų elgesyje atsiradę neigiami pokyčiai (agresija, uždarumas, vengimas, 

verksmingumas ir kt.) kalba apie problemas, kurios sprendžiamos tuo sėkmingiau, kuo anksčiau 

pradedama teikti pagalba. 

Psichologo konfidencialumo principo gerbimas. Visi klientai – tiek suaugę, tiek vaikai – turi teisę 

į savo konfidencialumą, kurį psichologas privalo saugoti. Žinotina, kad konfidencialumas gali būti 

pažeistas tik išimtiniais atvejais, kai psichologas sužino, jog akivaizdžiai gresia pavojus kliento ar 

kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, taip pat, kai psichologą tam įpareigoja įstatymai ir teisės aktai. 
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