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Psichologinės pagalbos tikslas – 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).  

 

Uždaviniai: 

Vykdyti psichologinių problemų identifikavimo tyrimus; 

Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės, ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 

Stiprinti mokytojų/tėvų gebėjimą bendrauti su mokiniais turinčiais psichologinių sunkumų; 

Įgyvendinti prevencines programas; 

Naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams padėti adaptuotis; 

Įgyvendinti LIONS QUEST prevencinę programą, „Raktas į sėkmę“. 

 

Priemonės pavadinimas 
Atsakingas 
asmuo/ 
vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Reikės šių 
išteklių Pastabos 

INDIVIDUALUS IR GRUPINIS DARBAS SU MOKINIAIS, KONSULTAVIMAS 
Mokinių, turinčių psichologinių, 
asmenybės ir/ar ugdymosi 
sunkumų konsultavimas 

J. Jurėnė Pagal 
individualų 
konsultavimo 
grafiką 

  

Individualūs pokalbiai su naujai į 
gimnaziją atvykusiais mokytis 
mokiniais 

J. Jurėnė 2020 m. Rugsėjo 
– spalio mėn. 

  

Mokinių konsultavimas karjeros 
klausimais 

J. Jurėnė Pagal suderintą 
grafiką, visus 
metus. 

IT, testai  

Individualus darbas su rizikos 
grupės mokiniais 

J. Jurėnė Kartą per mėnesį  Po VGK 
sprendimo 

Individualus darbas su specialiųjų 
poreikių vaikais, kuriems skirta 
psichologo pagalba 

J. Jurėnė Kartą per mėnesį   



PREVENCINĖ – ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 
Lions Quest programos 
įgyvendinimas 

J. Jurėnė 
Klasių 
auklėtojai 

Du kartus per 
metus, pagal 
pasirinktą temą. 

Metodinė 
medžiaga. 

 

Informacinio stendo parengimas 
Psichikos sveikatos dienai 
pažymėti 

J. Jurėnė 2020 m. Spalio 
mėn. 

Plakatinio 
popieriaus, 
spalvoto 
popieriaus, 
flomasterių. 

 

Antikorupcinių piešinių konkursas 
„Korupcijai – ne!“ 

V. Zujavaitė 
J. Jurėnė 

2020 m. 
Lapkričio mėn. 

Popierius, 
rašiklis 

 

Antikorupcinė diena. Dalyvavimas 
miesto renginyje - akcijoje 

V. Zujavaitė 
J. Jurėnė 

2020 m. 
Gruodžio mėn. 

Žmogiškieji  

Projekto „Karjeros laiptai“ 
įgyvendinimas 

J. Jurėnė 
Karjeros 
grupė, 
klasių 
auklėtojai 

2020 m. 
gruodžio mėn. 

Kompiuteris, 
internetas, 
kopijavimo 
paslaugos 

 

Pozityvaus mąstymo programa – 
bendravimo įgūdžių grupė 

J. Jurėnė Pagal programą Kompiuteris,  
Internetas, 
žmogiškieji 

 

Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be 
patyčių“ 

J. Jurėnė 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
mokytojai 

2020 m. kovo 
mėn., pagal 
planą 

Kompiuterinė 
technika, 
kopijavimo 
paslaugos, 
žmogiškieji 

 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš 
vaikus“ 

J. Jurėnė 
J. 
Stankūnienė 
Klasių 
vadovai 

2020 m. gegužės 
mėn., pagal 
planą. 

Kompiuterinė 
technika, 
kopijavimo 
paslaugos 

 

Krizės valdymas Krizių 
valdymo 
komanda 

Pagal poreikį Ryšio 
priemonės, 
žmogiškieji 

 

Kitų prevencinių renginių bei 
programų vykdymas 

J. Jurėnė 
J. 
Stankūnienė 

Pagal poreikį, 
metų eigoje 

Kompiuteris, 
rašymo 
priemonės,  
Kopijavimo 
paslaugos, 
žmogiškieji 

 

TIRIAMOJI VEIKLA 
Mokinių poreikių tyrimas J. Jurėnė 2020 m. kovo 

mėn. 
Kompiuterio 
ir interneto 

 

I –ų klasių mokinių adaptacijos 
tyrimas 

J. Jurėnė 2020 m. spalio 
mėn. 

Kompiuterio 
ir interneto 

 

Profesinio kryptingumo tyrimas J. Jurėnė 2020 m. 
gruodžio mėn. 

Kompiuterio 
ir interneto 

 



Mokymosi stiliaus tyrimas J. Jurėnė 2020m spalio 
mėn. 

Kompiuterio 
ir interneto 

 

BENDRADARBIAVIMAS 
Darbas Vaiko gerovės komisijoje J. Jurėnė 

VGK nariai 
1 -2 kartai per 
savaitę 

žmogiškieji  

Darbas komandoje su gimnazijos 
administracija, pedagogais, 
sprendžiant mokinių problemas.  

J. Jurėnė Kartą per savaitę žmogiškieji  

Mokinių psichologinių, 
pedagoginių problemų aptarimas 
su kolegomis 

J. Jurėnė Pagal grafiką Popierius, 
rašiklis, 
kopijavimo 
paslaugos 

 

Dalyvavimas mokytojų tarybos 
posėdžiuose 

J. Jurėnė Pagal grafiką žmogiškieji  

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, 
klasės valandėlėse 

J. Jurėnė Pagal poreikį Popierius, 
rašiklis, 
kopijavimo 
paslaugos 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
Dalyvavimas įvairiuose 
seminaruose, konferencijose ir 
kituose psichologams 
organizuojamuose renginiuose 

J. Jurėnė Pagal miesto ir 
metodinio 
būrelio planus ir 
renginius. 

-  

 
Pastaba. Esant poreikiui planas mokslo metų eigoje gali būti koreguojamas. 
Parengė psichologė Jolanta Jurėnė 
 
      ________________________________________________________________________ 
 
 


