
 

 

Mokyklos psichologo pagalbos paskirtis – stiprinti 

mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 

prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir 

palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, 

padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą 

gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

 

 

„Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas 

pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį 

troškimą“ Paulo Coelho 
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Konsultacijų tikslas - nustatyti vaiko 

asmenybės ir ugdymosi problemas, 

bendradarbiauti su tėvais (globėjais), mokytojais 

ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis 

bei teikti jiems rekomendacijas. 

 

Konsultuotis galima: 

 susidūrus su sunkumais moksluose (nenoras 

mokytis, lankyti pamokas); 

 susidūrus su sunkumais sporte (varžybų 

nerimas, stresas ir t.t.); 

 susidūrus su įvairiomis baimėmis (varžybų, 

viešo kalbėjimo ir t.t.); 

 norint pagerinti savo bendravimo įgūdžius; 

 norint ugdyti savo, kaip sportininko, 

psichologinius įgūdžius (skausmo įveika, 

streso įveika, atsipalaidavimo technikos ir 

t.t.); 

 tiesiog norint pasikalbėti, pasitarti su 

suaugusiu žmogumi; 

 susidūrus su sudėtingomis gyvenimo 

situacijomis; 

 norint tobulėti, kaip asmenybei; 

 bei daugeliu kitų atvejų. 

 

 

*Konsultacijoms būtina išankstinė registracija: 

Apsilankius kabinete: 22a; 

El. paštu: egle.parachomikiene@gmail.com; 

Tel. +3706 5044343. 

 

 

 

Psichologinio įvertinimo tikslas - vaiko galių 

ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos 

ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, 

specialiuosius ugdymosi poreikius. 

 

Naudojant įvairius metodus vertinami: 

 dėmesys; 

 atmintis; 

 mąstymas; 

 įvairios asmenybės savybės; 

 sportininko gebėjimai; 

 

Psichologinis įvertinimas taip pat gali būti 

atliekamas siekiant padėti profesijos pasirinkimo 

klausimais. 

 

Atlikus psichologinį įvertinimą rezultatai 

aptariami su mokiniu, bei esant reikalui – su 

mokinio tėvais, teikiamos rekomendacijos. 

 

 
 

 

Psichologinio švietimo tikslas - mokinių, 

tėvų (globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos 

psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

 

Šviečiamoji veikla gali būti vykdoma 

įvairiomis temomis, kurios aktualios mokiniams, 

tėvams ir pedagogams, pvz. konfliktų sprendimo 

būdai; streso įveikimo metodai; įvairiuose 

amžiaus tarpsniuose kylantys sunkumai; pagalba 

bendraujant su mokiniais; pagalba susidūrus su 

netinkamu elgesiu ir t.t. 

 

 
Psichologinių problemų prevencijos tikslas - 

psichologinių problemų prevencijos poreikio 

įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių 

tyrimas), prevencinių priemonių bei programų 

rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių 

prevencija, intervencija ir postvencija. 

 

Gali būti vykdomos šios prevencijos: 

 Patyčių; 

 Priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo; 

 Savižudiško elgesio; 

 Nesaugaus lytinio elgesio ir kt. 
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