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TIKSLAI 

 

1. Teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams. 

2. Padėti mokiniams spręsti kylančias mokymosi, elgesio, emocines, tarpasmeninių santykių ir 

kitas kylančias problemas. 

 
UŽDAVINIAI 

 

1. Nustatyti mokinio asmenybės, ugdymosi, elgesio problemas ir padėti jas spręsti. 

2. Šviesti pedagogus, mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiko raidos, socialinės, 

pedagoginės psichologijos klausimais. 

3. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti ir įgyvendinti prevencines programas bei 

priemones. 

4. Atlikti tyrimus mokyklos bendruomenei aktualiais klausimais. 

 

 

 
Uždavinys Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Data Laukiamas 

rezultatas 

1. Nustatyti 

mokinio 

asmenybės, 

ugdymosi, 

elgesio 

problemas ir 

padėti jas 

spręsti. 

 

 

 

1.1. Mokinių 

konsultavimas: 

mokymosi 

sunkumų, 

tarpasmeninių 

santykių, elgesio, 

emocinių irk t. 

problemų 

nustatymas ir jų 

įveika. 

R. Berteškaitė 

 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Mokiniai įgis 

daugiau 

pasitikėjimo 

savimi, mokysis 

bendrauti, jausis 

saugesni. 

 

 

2. Šviesti  

pedagogus, 

mokinius bei jų 

tėvus (globėjus, 

rūpintojus) 

vaiko raidos, 

socialinės, 

pedagoginės 

psichologijos 

klausimais. 

2.1. Klasių vadovų, 

mokinių ir jų tėvų 

susirinkimai 

dalyvaujant 

psichologei, 

iškilusių  problemų 

sprendimas. 

R. Berteškaitė, 

klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

(esant 

poreikiui) 

 

 

 

 

 

Tėvams, klasių 

vadovams, 

mokiniams 

suteiktos žinios, 

padės nustatyti, 

aptarti ir spręsti 

mokinių, jų tėvų ir 

mokyklos 

bendruomenės 

problemos 



  

  2.2. Saugumo,  

pasitikėjimo 

savimi, savigarbos, 

mokėjimo 

sugyventi 

užsiėmimų 

organizavimas. 

 

R. Berteškaitė Per 

mokslo 

metus 

(pagal 

poreikį) 

Vedami teoriniai - 

praktiniai klasių 

užsiėmimai, kurių 

metu mokiniai 

mokomi tinkamai 

socialiai spręsti 

kylančias 

problemas. 

  2.3. Psichologinio 

švietimo diena 

„Vidinio pasaulio 

erdvės“. 

 

 

R. Berteškaitė 

 

2016 m. 

sausio 

mėn. 

Užsiėmimų metu 

įgytos žinios leis 

tobulinti 

kompetencijas, 

pažinti save. 

3. Vykdyti 

psichologinių 

problemų 

prevenciją: 

rengti ir 

įgyvendinti 

prevencines 

programas bei 

priemones. 

 

3.1. Psichologinių 

krizių mokykloje 

intervencija ir 

postvencija. 

 

R. Berteškaitė 

 

Per 

mokslo 

metus 

(pagal 

poreikį) 

Mokiniai įgis 

daugiau 

pasitikėjimo 

savimi, mokysis 

bendrauti, jausis 

saugesni. 

 

  3.2. Patyčių 

mokykloje 

prevencinė veikla: 

a) dalyvavimas 

veiksmo savaitėje 

„Be patyčių”; 

b) tarptautinės 

tolerancijos dienos 

paminėjimas. 

(Tolerancijos 

savaitė). 

 

R. Berteškaitė, 

D. Tarnauskienė 

2016 m. 

kovo 

mėn. 

 

2015 m. 

lapkričio 

mėn. 

Mokiniai mokysis 

bendrauti, jausis 

saugesni. 

  3.3. Prevencinės 

programos 

„Saugok ir gerbk 

mane“ 

įgyvendinimas II ir 

V klasėsė 

R. Berteškaitė, 

D. 

Tarnauskienė, 

A. 

Lažauninkienė, 

I. 

Kriaučeliūnienė 

2016 m. 

sausio, 

vasario 

mėn. 

Mokiniai įgis žinių 

apie seksualinės 

prievartos formas, 

rizikos ir 

apsauginius 

veiksnius, įgis žinių 

ir įgūdžių, kaip 

elgtis ir kur kreiptis 

pagalbos. 

4. Atlikti tyrimus 

mokyklos 

bendruomenei 

aktualiais 

klausimais. 

 

4.1. Mokinių 

mokymosi motyvų 

tyrimas 

 

 

 

R. Berteškaitė 2015 m. 

rugsėjo, 

spalio 

mėn. 

2016 m. 

kovo-

Aptariant rezultatus 

tiek mokiniams, 

tiek mokytojams 

bus suteikta 

trūkstamų 

psichologinių žinių 



 gegužės 

mėn. 

ir galimybė jomis 

pasinaudoti. 

  4.2. Paauglių 

išgyvenamo streso 

ir jo įveikos 

tyrimas 

R. Berteškaitė 2016 m. 

kovo-

gegužės 

mėn. 

Aptariant rezultatus 

tiek mokiniams, 

tiek mokytojams    

bus suteikta 

trūkstamų 

psichologinių žinių 

ir galimybė jomis 

pasinaudoti.     

  4.3. Pokalbiai su 

naujai atvykusiais į 

mokyklą mokiniais 

R. Berteškaitė Per 

mokslo 

metus 

Išsiaiškintos 

mokinių 

adaptacijos 

problemos, rasti 

būdai joms 

pašalinti. 

 

 

PRITARTA       
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2015 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio     
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