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Tikslai: 

• Kurti sveiką, saugią aplinką, sutelkiant dėmesį į kiekvieno mokinio sveikatą ir gerovę, 

prevencinę veiklą tinkamiems įgūdžiams ir vertybėms formuoti. 

• Skatinti bendradarbiavimą tarp vaikų, tėvų ir pedagogų, sprendžiant psichologines, 

asmenybės ir bendravimo problemas; 

• Šviesti mokyklos bendruomenę bei tėvus vaikų raidos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

Uždaviniai: 

• Atlikti konsultacinį, psichologinio įvertinimo ir tiriamąjį darbą; 

• Sprendžiant įvairias problemas bendradarbiauti su vaiko tėvais, pedagogais, auklėtojais, 

mokyklos administracija ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais; 

•  Nuolat tobulintis ir kelti kvalifikaciją (dalyvauti psichologų metodinės grupės veikloje, 

įvairiuose psichologams skirtuose seminaruose, konferencijose, mokymuose ir kt.), didinti 

psichologo kompetencijas; 

•  Laikantis psichologo etikos kodekso, pateikti psichologinio įvertinimo išvadas ir 

rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (ar teisėtiems vaiko globėjams), pedagogams,  

administracijai; 

•  Atsižvelgiant į poreikius, atlikti gimnazijai aktualius psichologinius tyrimus; 

• Aktyviai dalyvauti gimnazijos vaiko gerovės komisijoje, vykdyti diagnostinę veiklą. 

Numatomas rezultatas: 

  Psichologinės pagalbos mokiniams, jų tėvams (globėjams) 

prieinamumas, mokinių psichologinio saugumo gimnazijoje užtikrinimas. Tėvelių (globėjų), 

pedagogų konsultavimas ir švietimas, glaudesnis bendradarbiavimas tarp šeimos,  pedagogų, 

administracijos bei kitų mokykloje dirbančių specialistų. 

 

 

 

 

EILĖS 

NR. 

DARBO TURINYS LAIKAS 

1.                                        KONSULTAVIMAS 

 

 Vaikų, tėvų, pedagogų problemų nustatymas, veiklos joms 

spręsti planavimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, 

rekomendacijų teikimas. 

 

Mokslo metų eigoje 

 

 

 



 Pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių: 

konsultavimas, grupiniai užsiėmimai. 

Mokslo metų eigoje 

 

 

 

 Pagalba mokiniams renkantis profesiją: savo gabumų, 

polinkių, interesų pažinimas. 

Esant poreikiui 

2.                                    PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS 

 

 Vadovaujantis Lietuvos psichologų sąjungos standartizuotų 

psichologinio įvertinimo metodikų reglamentu, esant 

psichologinei problemai, konsultavimo tikslais rinkti 

duomenis apie vaiko psichologinę būklę. 

 

 

Mokslo metų eigoje 

3.                                    TIRIAMASIS DARBAS 

 

 Sistemingas psichologinių duomenų kaupimas ir 

analizavimas, rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimų 

medžiaga, jų diegimas praktinėje veikloje. 

 

Mokslo metų eigoje 

 Individualūs mokinių tyrimai. 

 

Naujų mokinių mokymosi stilių nustatymas. 

 

Esant poreikiui 

 Mokyklos bendruomenės tyrimai. Esant poreikiui 

 Vaikų elgesio, emocinės savijautos, gebėjimo bendrauti 

stebėjimas. 

 

Mokslo metų eigoje 

 

 

      4.                 DALYVAVIMAS VAIKO GEROVĖS VEIKLOJE 

 

5.               METODINĖ VEIKLA  

 

 Metodinės medžiagos kaupimas. 

 

Mokslo metų eigoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kvalifikacijos kėlimas. 

 

 Konsultavimasis su kolegomis esant poreikiui. 

 

 Psichologinės literatūros studijavimas. 

 

 Dokumentacijos tvarkymas. 

 

 

 Rekomendacijų vaikų tėvams ir pedagogams rengimas. 

 



6.                 BENDRADARBIAVIMAS 

 

 Bendradarbiavimas su Vilkaviškio savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

specialistais, Švietimo pagalbos tarnyba, Vaikų teisių 

apsaugos tarnybos darbuotojais bei kitomis 

vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Mokslo metų eigoje 

      7.                        ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

 Klasių valandėlių vedimas temomis: 

1. Laiko planavimas. 

2. Mokausi mokytis. 

3. Atsipalaidavimas piešiant (praktiškas  fraktalų 

technikos panaudojimas). 

4. ,,Mano vidinis variklis” (praktinis užsiėmimas savo 

vidinio pasaulio, polinkių, poreikių pažinimui). 

5. Ką reikia žinoti apie smurtą? 

Mokslo metų eigoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tėvų susirinkimai amžiaus tarpsnių psichologijos, 

bendravimo ar kitos toje klasėje aktualiomis temomis. 

1. Paauglystės sunkumai. 

2. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaiko raidos 

ypatumai.  

3. Dienos režimo įtaka vaiko mokymuisi ir sveikatai. 

Mokslo metų eigoje 

 Lankstinukų, rekomendacijų rengimas mokiniams, jų 

tėvams (globėjams) ir mokytojams. 

 

Mokslo metų eigoje 

 

 

    8.                    PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ORGANIZAVIMAS 

  

Tolerancijos dienos paminėjimas 

 

Lapkričio mėn. 

  

Savaitė be patyčių 

 

 

Kovo mėn. 

 Šeimos diena 

 

Gegužės mėn. 

 Terapinių (dailės ir žaidimo) grupių organizavimas ir 

vedimas. 

Lapkričio – vasario mėn. 

 

______________________________________________ 

 


