
 

Tėvų dalyvavimo vaikų konsultavime aspektai 

 
 

Vaikų ir jaunimo psichologinio konsultavimo ilgametė patirtis suteikia galimybę 

pasidalinti kai kuriais pastebėjimais bei daryti tam tikrus apibendrinimus. 

Dažniausiai dėl vaikų, išgyvenančių įvairias baimes, krizes, patiriančių bendraamžių 

atstūmimą, patyčias ar net agresiją, turinčių bendravimo sunkumų dėl nepasitikėjimo savimi bei 

kitokių psichologinių problemų, kreipiasi patys tėvai.  

Siekiant ieškoti vaikų problemų, dėl kurių kreipiasi tėvai, sprendimų, neišvengiamai 

tenka konsultuoti pačius tėvus, rinkti informaciją ir gilintis į jų šeimos tarpusavio santykius, 

kiekvieno šeimos gyvenime dalyvaujančio nario atliekamus vaidmenis. 

 Nemaža dalim nuo to, kaip tėvai įsitraukia ir dalyvauja konsultavimo procese, vykdo 

ar ne teikiamas rekomendacijas, priklauso ar bus efektyvus problemos, dėl kurios buvo kreiptasi , 

sprendimas. Konsultavimo proceso valdymas – konsultanto atsakomybė ir gebėjimas sukurti 

bendradarbiaujančius santykius. 

 Pirmasis momentas – kaip besikreipiantieji patenka į konsultaciją, su kokia išankstine 

nuostata ateina. Dauguma tėvų į pedagoginę psichologinę tarnybą kreipiasi dėl vaikų netinkamo 

elgesio ar mokymosi sunkumų mokytojams pasiūlius. Jiems būna pakankamai sunku įvardyti savo 

lūkesčius, nes jaučiasi arba pasimetę ir bejėgiai, nežinantys, kaip suvaldyti savo vaikų 

problematišką elgesį, patyrę nesėkmę spręsdami kitų įvardytas problemas, arba visai atsiriboję ir 

nesuprantantys, kuo jie čia dėti, kadangi namuose su savo vaiku jie neturi jokių sunkumų. Tiek 

vieni, tiek kiti tarsi permeta atsakomybę mokytojams, kurie siuntė pas psichologą, ir tėvai padarė 

tai, kas jiems liepiama, o taip pat ir konsultantui, kuris turi  pasakyti ką daryti ir išspręsti problemą. 

Konsultanto uždavinys – sugrąžinti atsakomybę už savo vaiką tėvams, padrąsinti juos patikėti savo 

galimybėmis ir padėti rasti konstruktyvų sprendimą. 

 Dalis tėvų ateina pas specialistą padrąsinti giminaičių ar pažįstamų, kurie čia jau 

lankėsi ir jiems padėjo. Šie būna nusiteikę optimistiškai ir su viltimi, kad pasiseks rasti tinkamą 

savo problemų sprendimą. Ir tik nedaugelis būna motyvuoti ir patys apsisprendę ieškoti pagalbos, 

nes jų išbandyti būdai nedavė norimo rezultato, arba pripažįsta specialisto pagalbą būtina (po 

traumų, stresų, netekčių ar su baimėmis, kurios trukdo kasdieniniam gyvenime). 

 Sekantis momentas – kokią tėvai turi konsultacinę patirtį, koks jų požiūris į 

psichologus, kiek jie tiki tokios pagalbos sėkme ir kiek konservatyvūs savo įsitikinimais. Vienok vis 

tiek kartais ateina, kad tik pasidėtų sau pliusą, jog viską padarė. 



 Būsimo konsultavimo sėkmė, bendradarbiavimo sąlygų sukūrimas didele dalim 

priklauso nuo konsultanto gebėjimo sukurti gerą kontaktą. Pirmasis žingsnis konsultavimo procese 

turi būti teisingų kliento ir konsultanto tarpusavio santykių, paremtų pasitikėjimu ir abipuse 

pagarba, nustatymas. Tam pasitarnauja draugiškas nusiteikimas, nuoširdus domėjimasis klientu, 

empatija ir jo situacijų supratimas, kliento lūkesčių ir konsultanto tikslų suderinimas, aptariant 

konsultanto galimybes. Kol to nėra, neįmanoma kurti bendrą problemos tyrinėjimo, patikslinto jos 

įvardijimo ir sprendimo būdų paieškos darbą. Pirmo susitikimo metu svarbu susirinkti būtiną 

informaciją 

 apie šeimos struktūrą, jos sudėtį,  

 „jėgos lauką“,  

 išsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka kiekvienas jos narys ir kiti šeimai svarbūs žmonės,  

 kaip tėvai priima kiekvieną iš savo vaikų ir kaip reaguoja į jų elgesį. 

Svarbu išklausyti, kokią  problemą mato besikreipiantysis ir sužinoti, kaip su ja bando tvarkytis. 

Jei šitame etape konsultantas lieka pasyvus klausytojas susirūpinusios mamos ilgos kalbos apie 

viską, iškyla pavojus įsivelti į betikslius pokalbius ir pastiprinti klientės nusivylimą, kad visą 

konsultaciją prakalbėjo ji viena, bet nieko negavo iš konsultanto. Tikslinga taktika, reikalui esant, 

pertraukti klientą, išlaikant taktą bei pagarbą, ir užduoti patikslinančius atvirus klausimus, 

atsakymai į kuriuos padėtų ieškoti ar pamatyti tam tikrus bendravimo dėsningumus. Tuo tikslu 

domimasi tipiška šeimos diena, jų kasdienybės rutina ir joje bandoma įžvelgti vyraujantį gyvenimo 

stilių, atkreipti kliento dėmesį į esminius momentus. Galima pastebėti, kaip kai kurie tėvai (mamos) 

stengiasi kontroliuoti ir valdyti susitikimo eigą, teigti savą poziciją su nepajudinamu įsitikinimu jos 

teisingumu. Tokiu atveju konsultantas turi lengvai prisipažinti, kad jis nepajėgus priversti klientą ką 

nors padaryti ar keisti, ir kad jo tikslas priimti tą sprendimą, kurį priims pats klientas.  Jei kuris nors 

klientas tam tikrą laiką aktyviai priešinasi visokiems bandymams jam padėti, tai tenka paaiškinti 

klientui, kad jis (konsultantas) turbūt netinka šiuo atveju kaip konsultantas ir jam naudingas ar 

labiau tinkantis gali būti kuris nors kitas specialistas. 

Lengviau konsultavimo procesą nukreipti sėkmei, kai ateina motyvuoti, iš anksto 

žinantys ko nori ir pasirengę bendradarbiauti tėvai. Abiejų tėvų dalyvavimas konsultavime sudaro 

sąlygas konstruktyviam darbui, tarpusavio  dialogui apie keitimosi galimybių panaudojimą.  

 Esant geram kontaktui ir turint būtiną informaciją, galima tikslinti problemos 

įvardijimą bei sudaryti kontraktą, aptariant konsultavimo trukmę, siekiamą rezultatą. Tolesniame 

procese ieškoma naujų alternatyvų, sudaromas naujas susitarimas dėl priimto sprendimo, 



aptariamos korekcijos priemonės, teikiamos konkrečios ir aiškios rekomendacijos. Užsitikrinama, ar 

tiksliai suprasti ir ar yra pasiryžimas laikytis naujo susitarimo bei siūlomų dalykų.       
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