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VEIKLOS TIKSLAS – rūpintis vaikų bei kitų mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir 

reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. 

UŽDAVINIAI: 

1. Psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultavimas.  

2. Mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius. 

3. Bendradarbiavimas su socialiniu pedagogu, mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais 

specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uţdavinių pasiekimo būdus.  

4. Psichologinių tyrimų atlikimas atsiţvelgiant į aktualius mokyklos bendruomenės poreikius. 

5. Paskaitų ir diskusijų klasės valandėlėse organizavimas. 

6. Mokinių, jų tėvų, mokytojų psichologinių ţinių gilinimas. 

VEIKLOS FORMOS: Vaikų, tėvų ir mokytojų konsultavimas (individualus ir grupėje), taikant 

psichologinio konsultavimo technikas, pokalbiai (individualūs ir grupėje), mokinių galių ir 

sunkumų įvertinimas naudojant patvirtintas metodikas, bendruomenės grupių tyrimas, psichologinių 

problemų prevencijos programų kūrimas, įgyvendinimas ir kuravimas, mokinių, tėvų ir mokytojų 

psichologinis švietimas – paskaitos, diskusijos, interaktyvūs uţsiėmimai, psichologinių krizių 

mokykloje intervencija ir postvencija. 

FUNKCIJOS:  

 Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.  

 Įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas.  

 Bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su 

mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uţdavinių pasiekimo būdus, 

dirbti mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.  

 Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti.  

 Konsultuoti mokinius karjeros ugdymo klausimais.  

 Atsiţvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, atlikti psichologinius tyrimus. 

 Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas.  

 Dalyvauti formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės poţiūrį į psichologinių, asmenybės 

ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamţiais.  



 Rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti. 

 Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, esant būtinybei, su kitomis institucijomis 

(Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos 

sveikatos centrais, policija ir kitomis institucijomis). 

 Atlikti mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną. 

 Atlikti psichologinių krizių mokykloje intervenciją ir postvenciją. 

 Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, teikti informaciją apie mokinius, turinčius 

psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, 

susijusioms su šių mokinių ugdymu.  

Psichologinė pagalba teikiama, kai: 

 mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai; 

 prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą; 

 kai kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis. 

Veiklos planavimas 

Eil.Nr. Veiklos turinys Data Atsakingi Pastabos 

1. Tyrimai 

1.1. Pirmokų pasiruošimo mokyklai 

tyrimas. 

Rugsėjo 8 – 17  E.Čerkauskienė 

A.Lipnickienė 

1 klasių mokytojos 

 

1.2. Penktokų adaptacijos tyrimas. Spalio mėn. E.Čerkauskienė 

G.Chmilkevičienė 

 

1.3. Tyrimai pagal bendruomenės 

poreikius. 

Visus metus   

2. Pamokų stebėjimas. 

2.1. Penktokų adaptacijos 

stebėjimas. 

Spalio mėn. E.Čerkauskienė 

Dalykų mokytojai 

 

2.2. SUP vaikų pamokų stebėjimas. SUP mokinių 

tyrimo metu 

E.Čerkauskienė 

Dėstantys 

mokytojai 

 

2.3. Pamokų stebėjimas pagal 

poreikius. 

Visus metus E.Čerkauskienė 

Dėstantys 

mokytojai 

 

3. Programos ir klasių valandėlių temos 

3.1. Mentorystės programos 

pristatymas 6 klasių mokiniams. 

Spalis E.Čerkauskienė 

6 klasių auklėtojai 

 

 

3.2. Ţmogaus saugos uţsiėmimai 

„Šeimos elgesys, ištikus 

Spalis E.Čerkauskienė 

5 klasių auklėtojai 

 

 



nelaimei“. 

3.3. Paskaita – diskusija „Kas yra 

psichologas“. 

Lapkritis E.Čerkauskienė 

1 ir klasių 

mokytojos 

 

3.4. Filmo „Nekentėk tyloje“ 

perţiūra ir aptarimas. 

Lapkritis E.Čerkauskienė 

5 klasių auklėtojai 

 

 

3.5. Interaktyvus karjeros ţaidimas 

„Perspektyvos“. 

Lapkritis, kovas E.Čerkauskienė 

8 klasių auklėtojai 

 

3.6. Vaikų linijos pristatymas. Gruodis E.Čerkauskienė 

5 klasių auklėtojai 

 

 

3.7. Pirmokų saugumo pamokėlės 

„Saugus vaikas“. 

Sausis - kovas E.Čerkauskienė 

1  klasių 

mokytojos 

 

3.8. Ţalingų įpročių prevencijos 

programėlė antrokams „Kas 

miške šauniausias“. 

Vasaris E.Čerkauskienė 

2 klasių mokytojos 

 

3.9. Paskaitos – diskusijos 

„Paauglystės iššūkiai“. 

Kovas - balandis E.Čerkauskienė 

6 klasių auklėtojai 

 

 

3.10. Standartizuoti testai – 

pristatymas ir aptarimas. 

Balandis E.Čerkauskienė 

4 ir 8 klasių 

auklėtojai 

 

 

4. Tėvų švietimo temos 

4.1. Pirmokų pasiruošimo mokyklai 

tyrimo pristatymas. 

Spalis  Pirmokų 

pasiruošimo 

mokyklai tyrimo 

pristatymas 

 

4.2. Penktokų adaptacija. Spalis Penktokų 

adaptacija 

 

4.3. Kaip atpaţinti prievartą prieš 

vaikus. 

Lapkritis Kaip atpaţinti 

prievartą prieš 

vaikus 

 



4.4. Penkios meilės kalbos. Vasaris    

4.5. Paauglystės iššūkiai. Kovas - balandis   

4.6. Standartizuoti testai. Balandis    

5. Pranešimai mokytojams 

5.1. Įvairiapusiai raidos sutrikimai. Rugsėjis   

5.2. Penktokų adaptacija. Spalis   

5.3. Mokytojų elgesys, ištikus krizei 

mokykloje. 

   

6. Renginiai 

6.1. Susitikimas su Vilniaus krašto 

ţmonių su negalia sąjungos 

atstovais. 

Kovas E.Čerkauskienė 

5 klasių auklėtojai 

 

6.2. Koncertas respublikinės 

psichiatrinės ligoninės 

pacientams. 

Balandis E.Čerkauskienė 

M.Mašanauskienė 

G.Dobikaltienė 

Koncertas 

respublikinės 

psichiatrinės 

ligoninės 

pacientams 

6.3. Susitikimas su LVJC lektoriumi, 

vadybininku „Kaip svajonę 

paversti realybe“. 

Birţelis E.Čerkauskienė,  

7 klasių auklėtojai 

Susitikimas su 

LVJC 

lektoriumi, 

vadybininku 

„Kaip svajonę 

paversti 

realybe“ 

6.4. Susitikimas su „SOS gyvūnai“ 

savanoriais, pristatymas apie 

savanorystę. 

Birţelis E.Čerkauskienė,  

6 klasių auklėtojai 

Susitikimas su 

„SOS gyvūnai“ 

savanoriais, 

pristatymas 

apie 

savanorystę 



7. Kita veikla 

7.1. Rašinys „Dėl ko aš gyvenu“. Spalis E.Čerkauskienė 

A.Mičiūnienė 

G.Rukšėnienė 

A.Šalkauskaitė 

A.Vėta 

 

7.2. Akcija Tolerancijos dienai. Lapkričio 16  E.Čerkauskienė  

V. Ivanskaja  

A.Baliukonytė  

 

 

7.3.  „Gerumo akcijos“  – dovanų 

neįgaliems vaikams 

koordinavimas. 

Gruodis E.Čerkauskienė 

M.Mašanauskienė 

G.Dobikaltienė 

 

7.4. Dalyvavimas akcijoje „Atvirutė 

vienišam ţmogui“.  

Gruodis E.Čerkauskienė 

M.Mašanauskienė 

G.Dobikaltienė 

J.Šakočiuvienė 

 

7.5. Dalyvavimas „Vasaris – 

sveikatingumo mėnuo“. 

Vasaris E.Čerkauskienė  

V. Ivanskaja  

A.Baliukonytė  

 

 

7.6. Dalyvavimas veiksmo 

„Savaitėje be patyčių“. 

Kovas, 4 – ta 

savaitė 

E.Čerkauskienė  

V. Ivanskaja  

A.Baliukonytė 

 

7.7. Akcija „Išgirskime tylą“. Balandţio 20 E.Čerkauskienė  

V. Ivanskaja  

A.Baliukonytė 

 

7.8. Mokinių, tėvų, mokytojų 

konsultavimas. 

Visus metus E.Čerkauskienė  

7.9. Mokinių sunkumų ir galių 

įvertinimas.  

Visus metus E.Čerkauskienė  

7.10. Dalyvavimas lietuvių k. ir 

dorinio ugdymo metodinės 

grupės veikloje. 

Visus metus E.Čerkauskienė, 

metodinės grupės 

nariai 

 

7.11. Dalyvavimas VGK posėdţiuose. Visus metus E.Čerkauskienė 

VGK 

 

7.12. Dalyvavimas mokyklų 

psichologų metodinės grupės 

Visus metus E.Čerkauskienė  



veikloje. 

7.13. Mentorystės programos 

kuravimas. 

Visus metus E.Čerkauskienė  

7.14. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Visus metus E.Čerkauskienė  

7.15. Kvalifikacijos kėlimas. Visus metus E.Čerkauskienė  

 

 

 

 

 

 

PARENGĖ     ___________________________ 

       (Vardas, pavardė, parašas) 


