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TIKSLAI: 

 

1.Teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams bei pedagogams.  

2. Padėti vaikams spręsti iškylančias emocines, bendravimo, elgesio problemas. 

 

UŽDAVINIAI: 

 

1. Teikti psichologinę pagalbą vaikams, turintiems asmenybės, emocinių, elgesio ar kt. problemų 

bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pedagogais, juos konsultuojant.  

2. Vykdyti vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, 

pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.  

3. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines 

programas bei priemones.  

4.Atlikti tyrimus progimnazijos bendruomenei aktualiais klausimais. 

 

Laukiamas rezultatas:  

 Pagalbos vaikams bei pedagogams užtikrinimas.  

 Glaudesnis bendradarbiavimas tarp šeimos, pedagogų, administracijos, įstaigoje dirbančių 

specialistų bei psichologo.  

 Gilesnis progimnazijos bendruomenės poreikių pažinimas, poreikių vertinimas ir didesnis 

dėmesys tam tikrai sričiai, bendradarbiaujant su įstaigos administracija ir bendruomene. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Data 

1. Teikti psichologo pagalbą 

vaikams, kurie turi 

asmenybės, emocinių, elgesio 

ar kt. problemų 

bendradarbiaujant su vaiko 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir pedagogais, juos 

konsultuojant. 

1.1. Individualios 

tėvų, vaikų bei 

pedagogų 

konsultacijos, siekiant 

nustatyti, aptarti ir 

spręsti ugdytinių, jų 

tėvų ir pedagogų 

problemas. 

 

1.2. Psichologinių 

R. Berteškaitė 

 

 

 

 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

Per mokslo 



rekomendacijų 

(žodinių bei rašytinių) 

tėvams ir pedagogams 

teikimas. 

R. Berteškaitė metus 

2. Vykdyti vaikų tėvų (globėjų, 

rūpintojų), pedagogų švietimą 

vaiko raidos psichologijos, 

pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

2.1. Teoriniai-

praktiniai pranešimai 

klasių tėvų 

susirinkimuose apie 

kontaktą su vaiku, 

konfliktų sprendimo 

būdus, pykčio ir 

agresijos valdymą, 

vaiko raidos ir kitais 

pagal poreikį kilusiais 

klausimais. 

 

R. Berteškaitė Per mokslo 

metus, 

susitarus su 

klasės 

auklėtoja 

2.2. Teoriniai-

praktiniai pranešimai 

pedagogams bei 

individualūs pokalbiai 

su pedagogais pagal 

poreikį kilusiais 

psichologijos 

klausimais. 

R. Berteškaitė Per mokslo 

metus, 

pagal 

poreikį. 

3. Vykdyti psichologinių 

problemų prevenciją: rengti, 

organizuoti ir įgyvendinti 

prevencines programas bei 

priemones. 

3.1. Dalyvavimas 

VGK veikloje 

 

 

 

R. Berteškaitė, 

VGK nariai 

Per mokslo 

metus 

3.2.1. Prevenciniai 

užsiėmimai 

„Pozityvus konfliktų 

sprendimas“ 5–8 

klasėse. 

 

R. Berteškaitė 2017 m. 

spalio–

gruodžio 

mėn. 

3.2.2. Prevenciniai 

užsiėmimai 

„Pozityvus konfliktų 

sprendimas 1–4 

klasėse. 

R. Berteškaitė 2018 m. 

sausio–

balandžio 

mėn. 

3.3. Prevencinė 

programa „Saugok ir 

gerbk mane 2 klasėje. 

 

R. Berteškaitė,  

D. Tarnauskienė 

2018 m. 

sausio-

vasario 

mėn. 

3.4. Psichologinių 

krizių prevencija, 

intervencija ir 

postvencija. 

R. Berteškaitė Esant 

poreikiui 



4. Atlikti tyrimus mokyklos 

bendruomenei aktualiais 

klausimais. 

4.1. Tyrimas „Pirmos, 

penktos ir naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija 

mokykloje“. 

R. Berteškaitė 2017 m. 

lapkričio, 

gruodžio 

mėn. 

4.2. Vaikų elgesio, 

emocinės savijautos, 

gebėjimo bendrauti ir 

bendradarbiauti 

stebėjimas mokykloje. 

R. Berteškaitė Per mokslo 

metus 

4.3. Mokinių, 

patiriančių mokymosi 

sunkumų, vertinimas. 

R. Berteškaitė Per mokslo 

metus, esant 

reikalui 

 

 

Psichologė    Rasa Berteškaitė  
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