
1 Tema: 7 -10 METŲ AMŽIAUS TARPSNIS - MITAI IR TIKROVĖ  

Tikslas 

Suteikti tėvams žinių, apie 7-10 metų amžiaus vaikų raidą ir psichoemocines išraiškas, bendravimo 

konstruktą, vidinę ir išorinę jų emocinės veiklos sistemą, tinkamą bendravimą ir tarpusavio 

susikalbėjimo būdus ir priemones. 

Uždaviniai  

1. Suteikti žinių apie psichoemocinį ir socialinį 7-10 metų amžiaus tarpsnį; 

2.  Išanalizuoti konfliktų konstruktą bei aptarti pozityvias bendros veiklos perspektyvas; 

3. Mokyti atpažinti amžiaus krizės išraiškas, netinkamo elgesio epizodus ir pasimokyti juos 

tinkamai koreguoti; 

4. Paskatinti atvirai diskusijai apie problemas susijusias su 7-10 metų amžiaus vaikų elgsenos 

ypatumais ir aptarti pagalbos modelius skirtus savivertės ir pasitikėjimo stiprinimui bei tinkamų 

santykių išsaugojimui. 

Norint sukurti tinkamą bendravimo su vaiku aplinką, reikalingos žinios apie vaiko raidos etapus, 

amžiaus tarpsnių psichologiją, vaikų raiškos charakteristikas ir elgsenos modelius. Savalaikis 

problemų atpažinimas, sprendimų modeliavimas bei tinkamas bendravimo proceso užtikrinimas 

garantuoja kryptingą vaiko psichoemocinę, socialinę raidą bei asmeninę socialinę sėkmę.  

Šveicarų psichologas Jean Piaget, vystymosi psichologijos pagrindėjas, buvo vienas iš pirmųjų, 

kuris daug dėmesio skyrė vaiko pažintiniam vystymuisi ir raidai. Erikas Eriksonas, Freudo 

pasekėjas, sukūrė teoriją apie žmogaus raidos etapus ir teigė, kad galima skirti 8 asmens raidos 

stadijas, kurių kiekvienai būdinga tam tikra raidos krizė. Asmenybės vystymąsi jis skirstė pagal 

asmenybės ryšį su socialine aplinka ir įvertino somatinių kūno, asmeninių, socialinių ir kultūros 

veiksnių įtaką asmenybės vystymuisi. Pagal Eriką Eriksoną,  7-12 metų amžiaus vaikai priskiriami 

ketvirtajai raidos stadijai. Šis raidos periodas labai svarbus, nes tokio amžiaus vaikai išgyvena tam 

tikrą psichosocialinę krizę, kuri pasireiškia meistriškumo-menkavertiškumo išgyvenimais. Kad būtų 

tinkamai organizuotas bendravimas ir edukacinis procesas būtina atpažinti tokio amžiaus vaikams 

būdingą elgseną, emocijų raišką, elgesio modelius bei kitus reikšmingus su šio amžiaus tarpsniu 

susijusius psichosocialinius reiškinius. Kiekvienoje raidos stadijoje, kuri tęsiasi tam tikrą amžiaus 

tarpsnį, vaikui iškyla specifinių problemų (raidos krizės), nuo kurių sprendimo priklauso tolesnis 

vaiko gyvenimas, asmeninis ir socialinis sėkmingumas. 
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