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Parengė  psichologė Rasa Berteškaitė 
 

2019–2020 m. m 

Prioritetas – saugios ir palankios ugdytinių saviraiškai aplinkos kūrimas, siekiant sėkmingos 
socializacijos ir integracijai. 

Tikslai:  

1. Teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams bei pedagogams.  

2. Padėti vaikams spręsti iškylančias emocines, bendravimo, elgesio problemas. 

Uždaviniai: 

 1. Teikti psichologinę pagalbą vaikams, turintiems asmenybės, emocinių, ugdymosi, elgesio ar kt. 

problemų bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pedagogais, juos 

konsultuojant. 



 2. Vykdyti vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, 

pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

 3. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines 

programas bei priemones. 

 4. Atlikti tyrimus lopšelio-darželio bendruomenei aktualiais klausimais. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

Individualus ir grupinis darbas su ugdytiniais; 

Šviečiamosios veiklos organizavimas; 

Tiriamasis darbas; 

Prevencinė veikla; informacijos kaupimas ir analizė. 

 

 Laukiamas rezultatas: Pagalbos vaikams bei pedagogams užtikrinimas. Glaudesnis 

bendradarbiavimas tarp šeimos, pedagogų, administracijos bei kitų įstaigoje dirbančių specialistų 

bei psichologo. Gilesnis lopšelio-darželio bendruomenės poreikių pažinimas, poreikių vertinimas ir 

didesnis dėmesys tam tikrai sričiai, bendradarbiaujant su įstaigos administracija ir bendruomene. 

Eil. 

nr. 

Uždavinys Priemonės Vykdytojai / 

partneriai 

Data 

1. Teikti psichologo pagalbą 
vaikams, kurie turi 
asmenybės, emocinių, 
ugdymosi, elgesio ar kitokių 
problemų bendradarbiaujant 
su vaiko tėvais (globėjais, 
rūpintojais) ir pedagogais, 
juos konsultuojant. 

1.1. Individualios tėvų, 
vaikų bei pedagogų 
konsultacijos, siekiant 
nustatyti, aptarti ir spręsti 
ugdytinių problemas. 
 

R. Berteškaitė, 
VGK nariai 

Visus 
mokslo 
metus. 

1.2. Psichologo 
rekomendacijų (žodinių bei 
rašytinių) tėvams ir 
pedagogams teikimas. 

R. Berteškaitė Visus 
mokslo 
metus 

2. Vykdyti vaikų tėvų (globėjų, 
rūpintojų), pedagogų 
švietimą vaiko raidos 
psichologijos, pedagoginės 
ir socialinės psichologijos 
klausimais.  
 

2.1. Teoriniai-praktiniai 
pranešimai grupių tėvų 
susirinkimuose apie 
kontaktą su vaiku, pykčio 
ir agresijos valdymą, vaiko 
raidos  ir kitais pagal 
poreikį kilusiais 
klausimais. 
 

R. Berteškaitė Visus 
mokslo 
metus 
susitarus su 
grupių 
auklėtojomis. 

2.2. Efektyvios tėvystės 
įgūdžių mokymai  tėvams. 

R. Berteškaitė 2019 m. 
lapkričio – 
gruodžio 
mėn. 
susirinkus 
grupei 



2.3.Teoriniai-praktiniai 
pranešimai pedagogams 
bei individualūs pokalbiai 
su pedagogais pagal 
poreikį kilusiais 
psichologijos klausimais. 

R. Berteškaitė Visus 
mokslo 
metus pagal 
poreikį 

3. Vykdyti psichologinių 
problemų prevenciją: rengti, 
organizuoti ir įgyvendinti 
prevencines programas bei 
priemones. 

3.1. Dalyvavimas VGK 
veikloje. 
 

R. Berteškaitė, 
VGK nariai 

Visus 
mokslo 
metus 

3.2. „Smurto prieš vaikus 
prevencijos programos“ 
įgyvendinimas. Vaikų 
saugumo mokymai 
priešmokyklinės grupės 
vaikams. 

R. Berteškaitė 2019 m. 
sausis, 
vasaris 

3.3. Psichologinės 
sveikatos  stiprinimas. 
Patyčių prevencija „Noriu 
būti mylimas“ – 
užsiėmimai 5 metų 
vaikams. 

R. Berteškaitė 2019 m. 
lapkritis, 
2020 m. 
kovas. 

3.4. Psichologinių krizių 
prevencija, intervencija ir 
postvencija. 

R. Berteškaitė Esant 
reikalui 

4. Atlikti tyrimus lopšelio -
darželio bendruomenei 
aktualiais klausimais 

4.1.Vaikų elgesio, 
emocinės savijautos, 
gebėjimo bendrauti ir 
bendradarbiauti stebėjimas, 
duomenys naudojami 
konsultacijose, bendraujant 
su ugdytinių tėvais. 

R. Berteškaitė, 
grupių 
auklėtojos. 

Visus metus 

4.2. Ugdytinių, patiriančių 
ugdymosi   sunkumų, 
vertinimas bei išvadų 
rašymas.  

R. Berteškaitė Visus metus, 
esant 
poreikiui 
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