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JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 

PSICHOLOGO ASISTENTĖS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos 

sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje 

kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis atvirai 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) (Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašas, 2011-07-05, V-1215). 

 

Uždaviniai: 

1. nustatyti mokinių psichologines, asmenybės, ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 

2. skatinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pagalbos specialistų bendradarbiavimą bei 

stiprinti jų gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. 

3. padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas mokinių ugdymo(si) procese. 

 

Veiklos sritys: 

– konsultavimas; 

– individualus darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių; 

– psichologinių problemų prevencija;  

– bendradarbiavimas su mokyklos specialistais, mokytojais, socialiniu pedagogu;  

– psichologinis švietimas;  

– kvalifikacijos kėlimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pobūdis Data Pastabos 

1. PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS 

MOKINIAI 

1.1  Individualios konsultacijos 

mokiniams, turintiems 

psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų. 

Visus metus Mokinių psichologinė ugdomoji 

– korekcinė veikla vyksta 

piešimo, žaidimo, lipdymo 

sesijų metu. Saugioje ir 

priimančioje aplinkoje 

aptariami vaikui svarbūs 

klausimai, svarstomos 

pasirinkimų ir prisitaikymo 

alternatyvos. 

1.2  Individualios konsultacijos 

spec. poreikių turintiems 

mokiniams. 

Visus metus 

MOKYTOJAI, TĖVAI (GLOBĖJAI) 

1.3  Individualios ir grupinės 

konsultacijos tėvams 

(globėjams) ir mokytojams. 

 

Visus metus 

esant 

poreikiui 

Mokyklos bendruomenės nariai 

konsultuojami vaikų ugdymo 

klausimais. 

2. ĮVERTINIMAS 

2.1 Mokinių raidos ypatumų, 

galių ir sunkumų, 

psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų 

nustatymas. 

Visus metus 

esant 

poreikiui 

Mokinio specialieji ir bendrieji 

gebėjimai gavus tėvų (globėjų) 

sutikimą tyrinėjami 

tiek, kiek tai atitinka 

realų poreikį. Psichologinio 

įvertinimo išvados, apjungtos 

su informacija, gauta iš tėvų, 

auklėtojų ir paties psichologo 

stebėjimo, padeda numatyti 

tiesioginio poveikio būdus 

siekiant užtikrinti optimalias 

2.2 Psichologinis vaiko 

įvertinimas, atliekant 

pirminį/pakartotinį 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių nustatymą. 

Visus metus 

esant 

poreikiui 



sąlygas vaiko raidai ir 

sėkmingam vystymuisi. 

3. ŠVIETIMAS 

MOKINIAI 

3.1  Klasės valandėlių užsiėmimų 

organizavimas ir vykdymas. 

Esant 

poreikiui 

suderinus su 

klasės 

auklėtojomis 

Mokiniai supažindinami su 

efektyviais bendravimo bei 

konstruktyviais konfliktų ir 

problemų sprendimo būdais, 

jausmų atpažinimu ir 

įvardinimu, tinkamais pykčio 

raiškos būdais. Įvairių pozityvių 

veiklos formų (kūrybingumo, 

iniciatyvumo, negatyvių 

reakcijų suvaldymo) 

stiprinimas. 

MOKYTOJAI, TĖVAI (GLOBĖJAI) 

3.2 Rekomendacijų rengimas 

mokinių tėvams, mokytojams 

pedagoginių, psichologinių, 

asmenybės, ugdymosi 

problemų sprendimo 

klausimais. 

Visus metus Kūrybiškai analizuojamos 

ugdymo priemonės, ieškoma 

efektyvių bendradarbiavimo 

su šeima, mokykla ir vaiku 

metodų, efektyvių auklėjimo 

stilių, pagalbos vaikui būdų. 

3.3 Informacijos tėvams, 

mokyklos bendruomenei 

sklaida pedagoginės, 

psichologinės pagalbos 

teikimo klausimais 

(straipsniai, stendiniai 

pranešimai mokyklos 

stenduose). 

Esant 

poreikiui 

4. PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA 

4.1 Dalyvavimas VGK 

posėdžiuose. 

Visus metus  



4.2 Mokinių veiklos pamokose 

stebėjimas. 

 

Esant 

poreikiui 

 

4.3 Psichologinių krizių 

prevencija, intervencija. 

Esant 

poreikiui 

 

4.4 Pirmos klasės mokinių 

adaptacijos mokykloje 

tyrimas. 

vasario mėn.  

4.5  Grupiniai socialinių įgūdžių 

ugdymo užsiėmimai. 

Visus metus  

4.6  Emocinio intelekto ugdymo 

užsiėmimai. 

Visus metus  

4.7  Dalyvavimas akcijoje 

“Savaitė be patyčių”. 

kovo mėn.  

4.8 Pirmos klasės mokinių 

adaptacijos mokykloje 

tyrimas. 

spalio mėn.  

4.9 Tolerancijos dienos 

paminėjimas 

lapkričio 

mėn. 

 

5. BENDRADARBIAVIMAS 

5.1 Bendradarbiavimas su 

mokytojais, pagalbos vaikui 

specialistais. 

Visus metus Renkant ir kaupiant 

informaciją, reikalingą 

konsultuojamų vaikų 

problemoms spręsti. Teikiant 

informaciją apie vaikus, 

turinčius psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų. 

5.2 Bendradarbiavimas su: 

- KPPT 

- KPKC 

- Kauno miesto 

pradinio ugdymo 

įstaigų psichologais/-

ėmis 

Esant 

poreikiui 

6. SAVIŠVIETA IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

6.1 Psichologo darbo dokumentų 

tvarkymas ir pildymas. 

Visus metus  



6.2 Psichologinės literatūros 

studijavimas ir metodinės 

medžiagos kaupimas. 

Visus metus  

6.3 Dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. 

Visus metus  

6.4 Dalyvavimas bendrose 

mokyklos veiklose.  

Visus metus  

Pastaba: Veiklos programa gali keistis pagal susidariusią situaciją. 

 

Laukiami rezultatai: 

 

- tikimąsi, kad suteikta psichologinė pagalba padės mokyklos bendruomenei (mokiniams, 

tėvams, mokytojams) spręsti iškilusias psichologines problemas. 

- mokiniui, susiduriančiam su sunkumais, laiku bus suteikta psichologinė pagalba, o tėvams 

(globėjams) ir mokytojams laiku suteiktos psichologinės rekomendacijos.  

- darbas VGK pagerins specialiųjų poreikių vaikų tolimesnį ugdymą. 

 

 

Psichologo asistentė                                                                                 Jovita Eižinaitė 

 

 


