
Dažniausiai užduodami tėvų klausimai apie psichologinės pagalbos teikimą 

 

Kas yra psichologas? Kuo jis skiriasi nuo psichiatro? 

Abu specialistai turi kai ką bendro, t.y. studijuoja žmogaus psichiką: jausmus, mąstymą, suvokimą, elgesį ir 

kt. psichinius procesus. Jų užduotis tokia pati – padėti žmonėms pasijausti geriau, rūpintis jų emociniu 

gerbūviu. Tačiau skiriasi pagalbos metodai, diagnozavimo galimybės, problemų, su kuriomis dirbama , 

spektras.  

Psichiatras turi medicininį išsilavinimą, jis taiko medikamentinį gydymą ir kai kuriuos psichologinio 

konsultavimo elementus. Psichiatras yra kvalifikuotas diagnozuoti psichikos sutrikimus, remdamasis ligų 

klasifikacijos dokumentu.  

Psichologas daugiau domisi įprasta ir normalia žmogaus psichine veikla: kaip žmogus mąsto, kaip jaučiasi, 

kas jį motyvuoja, kokios jo asmenybės psichologinės galimybės, kokie žmogaus psichikai būdingi 

dėsningumai ir t.t. Psichologas gerokai dažniau nei psichiatras  dirba su sveikos psichikos žmonėmis, 

padėdamas jiems spręsti kasdienes situacijas, pvz., koordinuodamas, kaip spręsti šeimyninį konfliktą, 

lengviau išgyventi netektį, daugiau pasitikėti savimi, išnaudoti savo asmenybės potencialą, motyvuoti save 

mokymuisi ar kitai veiklai ir pan. Tačiau neretai psichologas dirba ir su psichikos sutrikimų turinčiais 

asmenimis, koreguodamas jų mąstyseną, jauseną ir elgseną jų galimybių ribose bei teikdamas 

rekomendacijas artimiesiems arba mokytojams, kaip bendrauti bei jiems padėti. Psichologas neskiria vaistų. 

Jis taiko įvairias žodines, vaizdines, kūrybines (žaidimų, dailės, vaidybines), praktines - eksperimentines ir 

kitokias terapines technikas.  

Rekomenduojame daugiau susipažinti su psichologo darbu progimnazijos psichologės sukurtame video 

„Mitai apie psichologus“ 

https://www.youtube.com/watch?v=R7MuxLFwnLs&feature=youtu.be 

 

Ką daro mokyklos psichologas? 

Pagal „Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą“ (2017), vienas mokykloje dirbantis psichologas teikia 

pagalbą ne daugiau kaip 400 mokinių (esant galimybei – ir mažesniam mokinių skaičiui) . 

Mokyklos psichologo funkcijos labai plačios. Minėtas aprašas numato tokias psichologo funkcijas: 

 įvertinti vaikų sunkumus ir galias, raidos ypatumus, psichologines problemas; 

 konsultuoti vaikus, tėvus, mokytojus šių problemų sprendimo klausimais (rengti rekomendacijas); 

 bendradarbiauti su vaiko ugdytojais ir su vaiko gerove susijusiomis institucijomis (tėvais, 

mokytojais, kitais specialistais, VTAS, Pedagogine – psichologine tarnyba, dalyvauti mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos veikloje); 

 inicijuoti, rengti, įgyvendinti problemų prevencijos programas (padedant išvengti patyčių, alkoholio, 

narkotikų, smurto ir kt. problemų); 

 atlikti intervenciją ir postvenciją krizių atvejais; 

 šviesti mokyklos bendruomenę (vaikus, tėvus, mokytojus) aktualiomis psichologinėmis temomis; 

 atlikti įvairius psichologinius tyrimus mokykloje pagal poreikį; 

https://www.youtube.com/watch?v=R7MuxLFwnLs&feature=youtu.be


 tvarkyti reikalingą dokumentaciją. 

 

Kada jau reikėtų kreiptis į psichologą dėl pagalbos vaikui? 

Į mokyklos psichologą galite kreiptis: 

 kai matote ne vienadienį, o kiek ilgiau užsitęsusį pasikeitusį neigiama linkme vaiko elgesį 

(jautrumas, verkimas, piktumas, nemiga, liūdesys, baimės, užsidarymas, destruktyvus kvailiojimas, 

juokavimas, erzinimas ar kt.) ir jūsų išnaudoti pagalbos būdai vaikui nepadeda; 

 po stipraus streso (avarija, išgąstis, smurtas, netektis, patyčios, žinia apie šeimos nario ligą, draugo 

savižudybė ir pan.), kai stebimas neigiamas tokios situacijos poveikis vaiko būsenoms; 

 kai vaiko elgesys visada mažiau ar daugiau kelia sunkumų, nepavyksta susikalbėti, valdyti 

bendravimo; 

 tiesiog dvejojate kaip elgtis kokioje nors konkrečioje situacijoje, norite pasitarti, jaustis saugiau, 

užtikrinčiau. 

Psichologas, įvertinęs problemos pobūdį, gali nuspręsti kam ir kokią pagalbą suteikti. Neretai gali būti 

konsultuojami tėvai ir teikiamos jiems arba pedagogams rekomendacijos dėl bendravimo su vaiku ir 

reagavimo į jo problemą. Kitais atvejais psichologas dirba tiesiogiai su vaiku arba visa šeima. Daugiau 

informacijos apie psichologinės pagalbos teikimo tvarką ir vaikų psichologinių sunkumų lygius galite 

paskaityti skyrelyje „Psichologinės pagalbos teikimo vaikams organizavimo tvarka. Skirtingo lygio 

psichologinių sunkumų sąrašas“ 

 

Jeigu mano vaikas lankysis pas mokyklos psichologą, ar tai turės kokios nors neigiamos įtakos jo ateičiai 

(išduodant vairavimo teises, einant į kariuomenę, stojant į aukštąją mokyklą, renkantis jėgos struktūrų 

profesiją ar pan.)? 

Tikrai neturės. Mokyklos psichologo funkcija yra rūpintis mokinio psichologiniu gerbūviu, psichine sveikata, 

vystyti jo emocinį intelektą, kol jis lanko šią mokyklą. Kai moksleivis ją baigia, vaiko byla lieka tik pas 

mokyklos psichologą, o išvados nėra perkeliamos į tolimesnes institucijas, kurios dažniausiai, savo ruožtu, 

tikrina žmogaus psichinę sveikatą (išduodant vairavimo teises, siekiant karinės tarnybos ar pan.). 

 

Ką daryti, jeigu vaikas nesutinka eiti pas psichologą? 

Dažniausiai tai labiausiai priklauso nuo tėvų požiūrio į psichologą, bet gali būti „baimė“ suformuota ir 

bendraamžių. Praktikoje susiduriu, jog vaikai vis drąsiau kreipiasi į psichologą. Tačiau yra dar tokių, kurie 

baiminasi patyčių. Dažniausiai sutariama su vaiku dėl sąlygų, kurios apsaugotų jį nuo kitų vaikų žinojimo, jog 

šis lankosi pas specialistą. Vis tik mūsų mokykloje yra aktyviai formuojamas teigiamas ir adekvatus požiūris į 

psichologinės pagalbos teikimą, psichologo profesiją ir į psichologiją kaip įdomų ir naudingą mokslą.  

Pagal etikos ir psichologo darbo organizavimo taisykles, vaikas pas psichologą turi ateiti pats arba būti 

atvedamas, o tiksliau atlydimas laisva valia, o ne prievarta arba apgaulės būdu. Jis turi žinoti, kur yra 

vedamas. Atlydėti gali tėvai, mokytojai, globėjai ar kiti pasitikėjimo jausmą vaikui keliantys asmenys. Jeigu 

vaikas kategoriškai nesutinka, jis negali būti verčiamas, nebent jį įpareigotų rajono savivaldybės Vaiko 

gerovės komisija, skirdama minimalią priežiūrą. Tais atvejais, kai vaikas nesutinka bendrauti su psichologu, 

šis specialistas gali bendrauti su tėvais ar mokytojais, siūlydamas jiems pagalbos ir poveikio vaikui būdus, 

t.y. dirbdamas su vaiku netiesiogiai. 

 



Ką daryti, jeigu vaikas nori eiti pas psichologą, bet tėvai nemato tam būtinybės  ir netgi prieštarauja 

tokiam sprendimui? Ar kažkas turi teisę mokykloje nuvesti vaiką pas psichologą be tėvų žinios? 

Kadangi yra tekę turėti praktikoje tokių situacijų, norėčiau pacituoti „Psichologinės pagalbos teikimo 

tvarkos aprašą“: 

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi: 

 mokinys (savarankiškai); 

 mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

 mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

 Vaiko teisių apsaugos tarnyba. 
 

Taigi, vaikas turi teisę kreiptis į psichologą savarankiškai. Vaiką gali motyvuoti nueiti pas psichologą tėvai, 

mokytojai, mokyklos arba rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija. Jeigu vaiką pas psichologą 

geranoriškai nuveda pedagogas, tai šis turi turėti tėvų sutikimą.  

Psichologas turi teisę pakalbinti vaiką, įtardamas, jog mokinys galbūt patyręs smurtą šeimoje, mokykloje ar 

kitur arba turi labai pavojingų ketinimų prieš aplinkinius. Kai kuriais atvejais mokykla gali kreiptis į Vaikų 

teisių instituciją, prašydama gauti leidimą dirbti su vaiku, jeigu matoma tokia būtinybė, o tėvai nesutinka. 

Tačiau atsižvelgiama į tai, ar tokia nuomonių priešprieša vaikui nepakenks dar labiau. 

 

Kokios garantijos, jog psichologas mano vaikui padės?  

Psichologinės pagalbos efektyvumą sąlygoja daug dalykų. Pirmiausia, daug reikšmės turi problemos pobūdis 

ir tai, kiek tėvų lūkesčiai atitinka vaiko vidines galimybes įveikti tokią problemą. Kartais mažytis pokytis 

vaikui gali būti labai didelis ir pareikalavęs didžiulių jo psichinių pastangų, bet jis gali būti nepakankamai 

patenkinantis tėvų arba mokytojų lūkestį. Taigi, psichologinės pagalbos efektyvumo vertinimas gali 

priklausyti nuo vaiko, tėvų ar mokytojo požiūrio į problemą, o taip pat nuo vaiko bei jo ugdytojų 

motyvacijos ją spręsti. Psichologinė pagalba dažniausiai yra kompleksinis reiškinys, kuris įtraukia ir dalina 

problemos sprendimui atsakomybę tėvams, mokytojams, vaikui, psichologui ir galbūt kitiems specialistams 

bei institucijoms. Jeigu problemos sprendimo  atsakomybė yra paliekama tik psichologui ir vaikui, tai 

tikriausiai tik psichologui ir seksis gerai su tuo vaiku bendrauti, bet mokinys, grįždamas į klasę ar namų 

aplinką, tuo pačiu grįš ir į savo problemą, jeigu aplinkiniai suaugusieji neturės darnaus ir konstruktyvaus 

sutarimo, kaip reaguoti į tam tikrą vaiko sunkumą. Psichologas yra koordinatorius, plano sudarytojas, kaip 

reaguoti. Tėvai ir mokytojai turi padėti psichologui šį planą įgyvendinti, siekiant vieningo rezultato – 

teigiamų vaiko pokyčių. 

Taigi, psichologas negali garantuoti, kad jo pagalba padės vaikui, nes ne jo vieno pagalba viską nusprendžia. 

Jis tik gali garantuoti, kad suteikė visą reikalingą pagalbą savo galimybių ribose. 

 

Ko tikėtis nuėjus pas psichologą? 

Jeigu tėvai nori savo vaikui teikti psichologo pagalbą, pirmą kartą rekomenduojama atvykti pas specialistą 

be vaiko. Bus prašoma pristatyti problemą. Psichologas padės problemą suformuluoti. Tiek tėvai, tiek 

pedagogai neturėtų jaudintis ir jautriai reaguoti į psichologo pastebėtas auklėjimo ar ugdymo klaidas ar 

netobulumus. Vieni auklėjimo netobulumai vieno vaiko atžvilgiu gali būti veiksmingi kito vaiko atžvilgiu. Ne 

visada klaida yra klaida. Psichologas, bendradarbiaudamas su pedagogais ir tėvais padeda rasti tai, kas 

veiksmingiausia būtent šiam vaikui. Jo užduotis – rasti tėvuose, mokytojuose ir, žinoma, pačiame vaike 

stiprybių, kurias būtų galima panaudoti problemos sprendimui. 



Psichologas duos užpildyti sutikimą psichologinės pagalbos teikimui ir anketą, išsamesnei informacijai apie 

vaiką gauti. 

 

Ką daryti, jeigu vienas iš tėvų siekia psichologo pagalbos vaikui, o kitas jos atsisako? 

Baimių ir vengimo gauti psichologo pagalbą priežasčių gali būti kelios. Rekomenduojama abiem tėvams 

atvykti pas psichologą be vaiko, susipažinti su specialistu, pasverti argumentus ir kartu ieškoti kompromiso. 

Kartais galima kai kuriuos klausimus išspręsti ir padėti vaikui be jo paties dalyvavimo. 

 

Medžiagą paruošė progimnazijos psichologė Eglė Ramanauskaitė  

 

 


