
KADA KREIPTIS PAGALBOS? 

Kai iškilusius sunkumus pačiam vaikui įveikti per sunku, o artimųjų pagalbos neužtenka, gali prireikti  

specialisto pagalbos. 

KELETAS RYŠKESNIŲ POŽYMIŲ, KAI GALI PRIREIKTI SPECIALISTO PAGALBOS: 

 Elgesio problemos (impulsyvumas, agresijos protrūkiai ir kt.); 

 Nuotaikos sutrikimai (depresiškumas, perdėtas jautrumas, dažna nuotaikų kaita ir kt.); 

 Miego sunkumai (nemiga, mieguistumas, naktiniai košmarai ir kt.); 

 Valgymo sutrikimai (persivalgymas, atsisakoma valgyti ir kt.); 

 Dažni fiziniai nusiskundimai (pilvo, galvos skausmai ir kt.); 

 Socialiniai sunkumai (uždarumas, bendravimo vengimas ir kt.); 

 Kriziniai įvykiai (šeimos nario, draugo, gyvūno mirtis, tėvų skyrybos, artimųjų, vaiko ligos ir kt.). 

 

JEI DĖL VAIKO NERIMAUJATE AR KYLA ABEJONIŲ, APSILANKYKITE PAS 

PSICHOLOGĄ  

Būtina išankstinė registracija el. paštu: zibaracevi@gmail.com (psichologė Živilė Kraujalė). 

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), 

VAIKAMS  APIE PSICHOLOGĄ 

PSICHOLOGAS nustato vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, 

padeda  jas spręsti, stiprina pedagogų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) gebėjimą bendrauti su vaikais, turinčiais psichologinių problemų. Psichologas 

padeda  laiduoti palankias psichologines sąlygas vaiko ugdymo(si) procese.  

PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS: 

· įvertinimas: vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų 

nustatymas, psichologinis įvertinimas atliekant pirminį 

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; 

· konsultavimas: tiesioginio poveikio ugdytiniui, turinčiam 

asmenybės ir ugdymosi problemų, būdų numatymas ir 

psichologinio konsultavimo technikų taikymas, 

bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

pedagogais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su 

vaiko ugdymu susijusiais asmenimis; 

· švietimas: ugdytinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų 

švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir 

socialinės psichologijos klausimais; 

· psichologinių problemų prevencija. 
 

PAGALBA VAIKUI TEIKIAMA, KAI KREIPIASI: 

 vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai); 

 pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

 Vaiko teisių apsaugos tarnyba. 

 



VAIKAMS APIE PSICHOLOGĄ  

Psichologas – žmogus, kuris padeda geriau suprasti 

problemas ir jas išspręsti. 

Iš pradžių psichologas susitiks su šeima – mama, tėčiu, ar 

kitu svarbiu asmeniu. 

Mes (tėvai) ir psichologas suplanuosime kaip geriausiai tau 

padėti spręsti problemas. 

Dažniausiai vaikai su psichologu susitinka kartą per savaitę. 

Su psichologu jūs būsite tik dviese. 

Su psichologu tu gali kalbėti apie 

bet ką. 

Psichologo kabinete bus žaislų, 

dažų, pieštukų ir dar visokių 

priemonių. 

Psichologas būna šalia,  žaidžia 

kartu, stengiasi suprasti vaiko 

jausmus, sunkumus. 

Kuo daugiau vaikai 

kalba apie jausmus, 

tuo geriau juos 

supranta ir 

problemos mažėja. 


