
Kauno r. lopšelio - darželio "Ąžuolėlis" psichologė Evelina Vasiljeva atsako į klausimą -  kada 
vaikui ir šeimai gali būti naudinga apsilankyti pas psichologą? 

Ypatingi gyvenimo įvykiai – šeimos nario, draugo ar gyvūno mirtis, tėvų skyrybos, barniai 
šeimoje, sunkios šeimos narių ligos, persikraustymas, mokyklos ar darželio pakeitimas, šeimos 
pagausėjimas ir kiti pokyčiai – vaikui gali sukelti elgesio, nuotaikos, apetito ir miego rėžimo 
pasikeitimus; iššūkius akademinėje ar/ir socialinėje veikloje. Kartais pokyčiai gali būti ne taip lengvai 
pastebimi. Tam tikras raidos etapas – vaikui irgi pokytis, kuris atneša savo iššūkius su kuriais vaikui 
sunku susitvarkyti be tinkamo palaikymo. 

Kartais nėra lengva pastebėti, kad vaikui yra sunku susitvarkyti su gyvenimo iššūkiais, dažnai 
vaikas gali atrodyti, kaip tiesiog nepaklusnus, nemandagus, pernelyg jautrus, užsidaręs, nekalbus, 
grubus, nenustygstantis vietoje ir pan. Ne visada šie požymiai reiškia, kad vaikui reikalinga psichologo 
pagalba, tačiau svarbu į juos atkreipti dėmesį. Jeigu jaučiate, kad jūsų vaikas gali turėti emocinių ar 
elgesio sunkumų ar jam reikia pagalbos sprendžiant sunkumus susijusius su gyvenimo pokyčiais – 
pasikliaukite savo intuicija. Be to, visada galite pasitarti su vaiko darželio auklėtojomis, mokytojomis, 
seneliais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, nes šie žmonės stebi ir sąveikauja su vaiku 
įvairiuose kontekstuose ir gali suteikti papildomos informacijos. 
 

Visai šeimai lankytis pas psichologą naudinga, nes konfliktai su 
tėvais/mokytojais/draugais, neigiamos vaikų emocijos, “netinkamas elgesys” - vyksta santykyje. 
Tėvų ir vaikų patiriami išgyvenimai yra susiję tarpusavyje, o visi šeimos narių santykių dėsningumai 
geriausiai atsiskleidžia terapijoje tada, kai dalyvauja visi šeimos nariai. Sunku pasiekti pokyčių, kai 
vaikas vienas lankosi pas psichologą ir neša visos šeimos atsakomybę, daug lengviau - kai užsiėmimus 
lanko visa šeima ir kiekvienas prisiima atsakomybę už savo vidinį augimą. Tuo tarpu, psichologo 
darbas padėti šeimos nariams įsisąmoninti kas iš tikrųjų vyksta santykyje, kokie yra vaiko ir kitų 
šeimos narių poreikiai, kokią įtaką šeimos nariai daro vieni kitiems ir suteikti reikiamą palaikymą 
šiame procese. 
 
 

Daugiau informacijos apie psichologę Eveliną: 

http://evelinavasiljeva.wixsite.com/psychologist 

Evelinos puslapis skirtas vaikų ir šeimos terapijai: 

https://www.facebook.com/intuityviterapija 

Evelinos puslapis skirtas suaugusiųjų terapijai: 

https://www.facebook.com/intuityvi/ 

 

 

 


