
Psichologinės konsultacijos - tai individualūs ar grupiniai susitikimai, skirti padėti vaikui atgauti 

dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir mokytojais. 

Psichologinė pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:  

• Mokinys (savarankiškai);*  

• Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, gimnazijos administracija;* 

• Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)* 
*- ilgalaikės konsultacijos mokiniui teikiamos tik gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

Į gimnazijos psichologę MOKINIAI gali kreiptis, kai:  

• susiduria su mokymosi sunkumais: nenori lankyti mokyklos, nesiseka mokytis, nenori lankyti 

pamokų, stinga mokymosi motyvacijos;  

• susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius darbus, 

bendrauti su klasės draugais, mokytojais ir kt.;  

• susiduria su intensyvia/varginančia nuotaikų kaita, liūdesiu, nerimu, vienišumo, nereikalingumo 

jausmu;  

• kamuoja miego, valgymo sutrikimai;  

• nori atsisakyti žalingų įpročių;  

• patiria sunkumus namuose: konfliktuoja su tėvais (globėjais, rūpintojais), tėvai skiriasi/išsiskyrė, 

abu arba vienas iš tėvų išvyko gyventi į užsienį ir kt.  

• nori geriau pažinti save, savo gebėjimus, talentus, tobulinti savo asmenybę ir stiprinti pasitikėjimą 

savimi;  

• nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti emocijas, užmegzti kontaktą su kitais, 

nebijoti viešai kalbėti ir pan.;  

• susiduria su gyvenimiškomis situacijomis, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus;  

• nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;  

• nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris išklausys, supras ir nemoralizuos;  

• ieško atsakymų į egzistencinius, dvasinius-religinius klausimus. 

 

Į gimnazijos psichologę TĖVAI galėtų ar turėtų kreiptis, kai:  

• mokykloje vaikas susiduria su sunkumais, problemomis: jam (jai) sunkiai sekasi mokytis, nedaro 

pažangos, stinga mokymosi motyvacijos, praleidinėja pamokas, išgyvena nerimą ar baimę, susijusią 

su mokykla, jos lankymu, namų darbų darymu;  

• nori užtikrinti vaiko gerovę dėl šeimoje vykstančių ar įvykusių skyrybų, gyvenamosios vietos 

pasikeitimo, vieno iš tėvų išvykimo, netekus artimo žmogaus ir pan.;  

• pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neranda galimų to priežasčių;  

• pakito vaiko valgymo, miego įpročiai, bendravimo pobūdis (vaikas užsisklendė, tapo liūdnas ir 

apatiškas ar atvirkščiai – pasidarė agresyvus, nevaldo savo neigiamų emocijų ir pan.);  

• vaikas mokykloje nėra saugus: patiria patyčias, yra atstumtas;  

• vaikas konfliktuoja su klasės auklėtoju (-a), mokytoju (-a), klasės draugais;  

• nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius su vaiku (sunkiai sekasi susitarti, suprasti vieniems kitus, 

santykiai nėra malonūs). 

 

 



Kaip vyksta konsultavimas gimnazijoje?  

Tėvai, susidūrę su minėtais sunkumais, turėtų kreiptis į klasės auklėtoją arba tiesiai į psichologę per 

el.dienyną. Konsultacijų trukmė: 30 – 45 min. Konsultacijos gali būti teikiamos kontaktiniu arba 

nuotoliniu būdu.  

SVARBU: KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI – SLAPTA IR NIEKAM 

VIEŠAI NESKELBIAMA. KONSULTACIJOS TURINYS LIEKA TIK TARP PAŠNEKOVŲ (tarp psichologo ir 

tėvų, tarp psichologo ir vaiko, tarp psichologo ir šeimos ir pan.). 

Gimnazijos psichologės Kristinos Stankutės konsultacijų valandos*: 

Antradienis 9:00-12:00  

Trečiadienis 8:30-13:00  

Ketvirtadienis 8:30-14:00  

*susitikimų laikas visuomet derinamas individualiai.  

Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos 

gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia 

rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę 

kvalifikaciją. (MOKYKLOS PSICHOLOGO BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI PATVIRTINTI Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d įsakymu Nr. ISAK1548). 


