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Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 

prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą, padėti 

vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

 

Psichologinės pagalbos uždaviniai: 

1. Nustatyti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti. 

2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su vaikais, turinčiais psichologinių 

problemų. 

3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese. 

 

Laukiami rezultatai: 

 Individualiomis psichologinėmis konsultacijomis skatinama sėkmingesnė individuali vaiko raida, 

branda, socializacija bei stiprinamas vaiko psichologinis atsparumas ir psichikos sveikata.  

Pedagogai ir tėvai įgyja psichologinių žinių, kurios padeda spręsti iškilusias psichologines 

problemas, taip prisidėdami prie sėkmingos individualaus vaiko raidos ir brandos. 

 

 

Veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptis Konkreti veikla Data 

1. Psichologinis 

konsultavimas 

 

 

 

 

 Individualios konsultacijos vaikams, turintiems 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų. 

 

 Individualios konsultacijos specialiųjų ugdymosi 

poreikių (SUP) turintiems vaikams, remiantis 

pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) 

rekomendacijomis.  

 

 Grupiniai užsiėmimai su vaikais, sprendžiant 

mokymosi sunkumų, bendravimo sunkumų 

problemas, ugdant bendradarbiavimo įgūdžius. 

 Individualus pedagogų konsultavimas: santykiai ir 

darbas su vaikais, turinčiais emocinių, elgesio bei 

mokymosi sunkumų. 

 Individualus tėvų (globėjų) konsultavimas: santykiai 

šeimoje, vaiko raidos ypatumai bei psichologiniai 

poreikiai, vaikų krizės.  

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

2. Psichologinis 

įvertinimas 

 

 

 

 Vaiko raidos ypatumų, galių ir sunkumų, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

nustatymas. 

 

Visus metus 

pagal poreikį 

 

 

 



 Psichologinis vaiko įvertinimas, atliekant 

pirminį/pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymą, siekiant paruošti rekomendacijas dėl 

vaiko mokymosi sunkumų. 

 Vaikų veiklos ir elgesio užsiėmimų metu stebėsena. 

 Duomenų apie konsultuojamus vaikus (psichologinę 

būklę) rinkimas. 

Visus metus 

pagal poreikį 

 

 

 

 

 

3. Psichologinis 

švietimas 

 

 

 

 Įvairiomis formomis (renginiais, pranešimais, 

rekomendacijų teikimu ir pan.) darželio 

bendruomenės švietimas vaikų amžiaus tarpsnių 

psichologinės raidos ypatybių klausimais bei 

pedagoginės ir socialinės psichologijos kausimais. 

 Informacijos rengimas stenduose ir lankstinukuose 

 Psichologiniai užsiėmimai su vaikais grupėse. 

 Triukšmo suvokimo dienos veiklos ugdytiniams 

grupėse. 

 Tarptautinės vaikų gynimo dienos veiklų 

organizavimas. 

 Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimo 

veiklų organizavimas grupėse.  

 Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo veiklų 

organizavimas grupėse.  

Visus metus 

pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

Birželio 1d. 

 

Spalio mėn. 

 

 

Lapkričio 

mėn.  

4. Psichologinių 

problemų prevencija 

  

 

 

 Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje. 

 

 Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ 

2022“ veiklų organizavimas. 

 

 Triukšmo suvokimo dienos paminėjimui skirta veikla 

darželio pedagogams ir bendruomenės nariams.  

 

 Pasaulinės psichikos sveikatos dienai paminėti ir 

psichinei sveikatai stiprinti relaksacinis užsiėmimas 

pedagogams.  

 

 Psichologinių krizių prevencija, intervencija ir 

postvencija. 

Visus metus 

 

Kovo mėn.  

 

 

Balandžio 

mėn.  

 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

Esant 

reikalui 

5. Bendradarbiavimas  

 

 

 

 Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su PPT. 

 Bendradarbiavimas su pedagogais ir švietimo 

pagalbos specialistais. Padėti spręsti kylančius 

psichologinius sunkumus: dalintis sukaupta dalomąja 

literatūra, individualūs pokalbiai. 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bendradarbiavimas su tėvais ir pedagogais 

sprendžiant vaikų elgesio ir mokymosi sunkumus. 

 Bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

švietimo skyriumi, psichikos sveikatos centru, 

policija, visuomenės sveikatos biuru ir t.t.  

Pagal poreikį 

6.  Psichologo darbo 

dokumentų pildymas 

ir tvarkymas/ 

pasiruošimas 

konsultacijoms 

 

 

 

 

 Pasiruošimas individualiam konsultavimui bei 

grupiniam darbui. 

 

 Naujų darbo metodų paieška bei darbo priemonių 

pasiruošimas. 

 

 Psichologinio įvertinimo duomenų apdorojimas ir 

psichologo darbo dokumentų tvarkymas ir pildymas. 

 

 Psichologinių išvadų ir rekomendacijų ruošimas. 

 

Visus metus 

7. Savišvieta ir 

kvalifikacijos 

kėlimas 

 

 

 

 Individuali savišvieta ir literatūros studijavimas 

pedagoginiais psichologiniais klausimais. 

Informacijos, reikalingos darbui su vaikais, jų tėvais 

ir pedagogais, rinkimas ir kaupimas.  

 Dalyvavimas bendrose darželio veiklose.  

 Dalyvavimas rajono psichologų metodinio būrelio 

veikloje.  

 Konsultacijos su dirbančiais darželiuose psichologais. 

 Kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant seminaruose ir 

konferencijose. 

 

Visus metus 

 

Pastaba. Esant poreikiui planas mokslo metų eigoje gali būti koreguojamas. 

 

Plano vertinimo kriterijai: Plano veiksmingumas bus įvertintas metų pabaigoje, įsivertinus pasiektus 

rezultatus ir pristatant veiklos ataskaitą lopšelio-darželio vadovybei.  

 

Psichologė Ingrida Katkutė 

 

 


