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       Pedagoginė psichologinė tarnyba siekė išnaudoti visas galimas priemones ir 

žmogiškuosius išteklius numatytiems uždaviniams įgyvendinti. Viena iš svarbiausių tarnybos 

funkcijų – vaikų (mokinių) raidos sutrikimų įvertinimas, specialiosios pedagoginės bei 

specialiosios pagalbos skyrimas, specialiųjų ugdymosi poreikių lygio nustatymas. Labai svarbus 

tarnybos veiklos aspektas - kuo ankstesnis specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, sąlygojantis 

pozityvius asmens raidos pokyčius, tad šį uždavinį kaip prioritetą PPT iškelia kiekvienų metų 

veiklos programoje.  

1. Uždavinys. Laiku įvertinti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, 

psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, suteikti konsultacinę, metodinę pagalbą, padėti 

išspręsti ugdymosi, kalbos ir komunikacijos, socialines problemas, surasti mokiniui optimalią 

ugdymo vietą ir formą, konsultuoti mokinius dėl profesijos pasirinkimo. 

 

Viena iš priemonių šio uždavinio įgyvendinimui - švietimo įstaigose ugdomų bei 

nelankančių ugdymo įstaigos vaikų įvertinimas, nustatant ugdymo(si) sunkumus ir/ar sutrikimus,  

pedagoginės psichologinės problemos esmę ir priežastis, teikiant išvadas dėl problemos sprendimo, 

rekomenduojant tinkamą ugdymo įstaigą, tolesnio ugdymo programą, metodus ir būdus. 

Per metus buvo įvertinti gebėjimai 143 asmenims, iš jų nustatyti specialieji ugdymosi 

poreikiai 134(nedideli – 16, vidutiniai – 67, dideli – 50, labai dideli – 1; dėl tolesnio ugdymo 

konsultuoti jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir ugdantys pedagogai. Tarp įvertintų – 52 ikimokyklinio 

bei priešmokyklinio amžiaus vaikai, 82 mokiniai, 13 vaikų nelankantys ugdymo įstaigų. Protinis 

atsilikimas nustatytas 15, bendrieji mokymosi sutrikimai – 25, sulėtėjusi raida – 25 asmenims. 

Atlikti 8 mokyklinės brandos įvertinimai (detalesnė informacija - 1, 2, 3 prieduose). 

Tarnyboje buvo įvertinti bei konsultuoti dėl tolesnio ugdymo vietos, būdų bei 

švietimo pagalbos poreikio savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus 

nukreipti 4 nelankantys švietimo įstaigų vaikai, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. 

Bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir švietimo pagalbos 

specialistais, atlikti specialųjį ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose numatyti darbai: 

suderinti mokyklų vaiko gerovės komisijų pateikti mokinių, mokyklos švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašai, išanalizuotas poreikis bei parengtas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

pritaikymas 29 ir brandos egzaminų pritaikymas 5 mokiniams. Mokyklų VGK prašymais 

patikslintas švietimo pagalbos teikimas ir specialiojo ugdymo skyrimas 7 mokiniams, specialusis 

ugdymas bei švietimo pagalba nutraukta 8 specialiųjų poreikių mokiniams padarius pažangą.  

Suderinti mokyklų švietimo pagalbos gavėjų, kuriems švietimo pagalbą skyrė vaiko 

gerovės komisija, sąrašai – logopedo pagalba teikiama 271 mokiniui (vaikui). Atlikti ir kiti darbai, 

numatyti tarnybos funkcijose ir apibrėžti dokumentuose, reglamentuojančiuose specialųjį ugdymą. 

Kaip ir kasmet, surinkta informacija mokslo metų pabaigoje apie švietimo specialistų 

teikiamą pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, surinkti statistiniai 

duomenys apie rajono švietimo įstaigose ugdomus specialiųjų poreikių mokinius (vaikus) pagal 

PPT pateiktas lentelių formas. 

Priemonės- individualus psichologinių problemų turinčių mokinių (vaikų), jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir pedagogų konsultavimas; logopedo, socialinio pedagogo konsultacijos. 



               Tarnybos psichologai, logopedas, spec. pedagogas konsultavo vaikus, mokinius bei jų 

tėvus (globėjus, rūpintojus) įvairiais ugdymosi, kalbos raidos, psichologinių problemų sprendimo, 

profesinio pasirinkimo klausimais.  

         Numatytas pastovus tarnybos specialistų konsultacijų laikas pedagogams, specialistams, 

mokyklų vadovams, tačiau atsižvelgiant į poreikį, specialistai konsultacijas teikė ir kitu, patogiu 

interesantams laiku. 

 

 

 

Vyko „Psichologo dienos“ šešiose švietimo įstaigose. Kai kuriose mokyklose jau tapo 

tradicija organizuoti tokio pobūdžio renginį, kai bendruomenės nariams suteikiama galimybė gauti 

psichologo konsultaciją arčiausiai gyvenamos vietos. Džiaugiamės, kad šių specialistų 

konsultacines dienas jau pradėjo užsakinėti ikimokyklinio ugdymo įstaigos, taip yra įgyvendinama 

nuostata teikti švietimo pagalbą kuo jaunesnio amžiaus vaikus auginančioms šeimoms bei 

konsultuoti pedagogus dėl jų ugdymo. Skaitytos keturios paskaitos tėvams apie vaikų emocijų 

raidą, bendravimą su elgesio ir emocijų sutrikimų/sunkumų turinčiais vaikais, teisingo auklėjimo 

gaires, netinkamo elgesio korekcijos būdus, galimybes padėti emociškai pažeistiems vaikams. 

Tarnybos psichologas organizavo tėvų grupę pagal programą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ tarnyboje (dalyvavo 10 tėvų, įvyko 10 grupės susitikimų, viena supervizija po grupės 

baigimo). Grupės dalyviai labai palankiai vertina programą, džiaugiasi patobulinę tėvystės 

įgūdžius, tad numatoma ją organizuoti kitais metais.  

Suteiktos 2 individualios rekomendacijos - konsultacijos sutrikusios kalbos raidos 

vaikams dalyvaujant tėvams.  

Teigiamybės. Užtikrinamas tarnybos veiklos principų - raidos įvertinimo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių nustatymo kompleksiškumo bei švietimo pagalbos organizavimo 

savalaikiškumo - įgyvendinimas. 

Siekiama grįžtamojo ryšio, pagalbos efektyvumo vertinimo, vaiko individualios 

pažangos vertinimo pakartotinai įvertinant vaiko (mokinio) gebėjimus ir specialiosios pagalbos 

poreikį (4 priedas).  

Nuolatinis ryšys su vaiko gerovės komisijų nariais leidžia pakankamai efektyviai 

organizuoti, jei reikia, pakartotiną specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vertinimą ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių patikslinimą (7 atvejai) ar nutraukti specialųjį ugdymą (8 atvejai), jei mokiniai 

daro pažangą (5 priedas). Tarnybos specialusis pedagogas teikia mokyklų vaiko gerovės 

komisijoms prašymus pateikti informaciją apie daromą pažangą; logopedas prašo teikti informaciją 

apie vaikų kalbos raidos pokyčius po teiktos švietimo specialisto pagalbos. 

Pirmą kartą tarnybos psichologas vedė tėvystės įgūdžių mokymus tėvams, kuriems jie 
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skirti Teismo sprendimu. Tai buvo visiškai nauja patirtis, susitikimai su grupės dalyviais pagal 

programoje nurodytas temas truko 20 valandų. Tikėtina, kad tai padės didinti tėvų atsakomybę už 

savo vaikų ugdymą, nes ši problema stebima jau eilę metų ir ieškoma naujų darbo formų ir metodų 

jai spręsti. 

Tobulintina. Siekiama kuo daugiau tėvų įtraukti į vaiko ugdymosi problemų 

sprendimą. Neretai konstatuojami ne tik raidos, elgesio sutrikimai, bet ir mokymosi sunkumai dėl 

nepalankių aplinkos veiksnių. Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas - viena iš opiausių rajono 

švietimo įstaigų problemų. Tarnybos specialistai stebi ir kitą tendenciją - specialiųjų poreikių 

mokinius ugdantys pedagogai nepakankamai skiria dėmesio jų poreikių tenkinimui, ugdymo turinio 

pritaikymui, būdų ir metodų parinkimui. Taip pat mažai domisi mokinių, kuriems buvo teikiamos 

psichologo konsultacijos dėl elgesio problemų, sėkmingo ugdymo galimybėmis, retai kreipiasi dėl 

rekomendacijų ugdymui.  

Priemonė - mokinių profesinių polinkių įvertinimas ir konsultavimas. 

Tarnyba jau eilę metų teikia paslaugą, kurios poreikis buvo ir yra akivaizdus - tai  

psichologų atliekamas profesinio tinkamumo įvertinimo testas (J. L. Holland'o savarankiško 

profesijos pasirinkimo klausimynas). Praėjusiais metais jį atliko 127 vyresniųjų klasių mokiniai, po 

testo mokiniams buvo teiktos individualios psichologų konsultacijos. 

Priemonė – mokyklų vaiko gerovės komisijų narių konsultavimas, atsižvelgiant į 

specialųjį ugdymą reglamentuojančius dokumentus. 

PPT specialistai padėjo švietimo įstaigoms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą, 

konsultuodami vaiko gerovės komisijų narius, švietimo įstaigų pedagogus. Pagal poreikį 

konsultuoti mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai ir pirmininkai prieš užpildant statistines 

lenteles, ŠMM pateikiant duomenis apie mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių 

bendrojo lavinimo mokyklose, atlikti reikalingi duomenų patikslinimai.  

Tarnyba teikė praktines metodines konsultacijas mokyklų vaiko gerovės komisijų 

nariams tarnyboje (10 konsultacijų), kur buvo aptariamos konkrečios įstaigos specialiojo ugdymo 

organizavimo aktualijos, dokumentavimo klausimai, bendradarbiavimo su tėvais, mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo galimybės. Vienos gimnazijos vaiko gerovės komisijos 

nariai savo iniciatyva atvyko į konsultaciją dėl mokinio ugdymosi problemų ir rekomendacijų.  

Socialinis pedagogas aktyviai dalyvavo rajono specialistų metodinėje veikloje, 

parengė ir skaitė pranešimus pasitarimuose. 

Rajono švietimo įstaigos turi galimybę užsisakyti po vieną-du planinius renginius, 

kuriuos pravestų PPT specialistai. Praėjusiais metais tokių užsakymų iš mokyklų buvo 15; visi 

užsakymai įvykdyti. Didesnį dėmesį skyrėme toms mokykloms, kuriose nedirba psichologas ir/ar 

socialinis pedagogas. 

Populiariausi išlieka užsakymai „Psichologo dienoms“ mokykloje. Tai patogi 

galimybė mokiniams, tėvams, pedagogams gauti psichologo konsultacijas arčiausiai gyvenamosios 

vietos. Esant poreikiui, konsultacijos perkeliamos ir tęsiamos tarnyboje. 

         Priemonė- aktyvus dalyvavimas socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų ir 

mokytojo padėjėjų, psichologų metodinių būrelių pasitarimuose. Socialinis pedagogas aktyviai 

dalyvavo rajono specialistų metodinėje veikloje, parengė ir skaitė pranešimus pasitarimuose. 

          PPT psichologai dalyvauja metodiniuose šių specialistų susitikimuose, aptaria veiklos 

gaires bei problemas. Metodiniuose pasitarimuose vyksta pasidalijimas metodikų taikymo 

ypatumais, atvejų analizė. Tarnybos psichologas kuravo vieną gimnazijoje dirbantį psichologo 

asistentą. 

 

2. Uždavinys. Vykdyti įvairių krypčių prevencinę veiklą pagal valstybinius ir 

regioninius prioritetus. Stiprinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšius. 

 

Priemonė- mokyklos nelankymo, elgesio sunkumų, patyčių ir smurto prevencija, 

sveiko gyvenimo būdo skatinimas.  



Tarnybos psichologas ir socialinis pedagogas instruktavo 2 mokyklų, pasirinkusių 

vykdyti patyčių prevencijos projektą Olweus, bendruomenių komandas dėl projekto veiklų 

įgyvendinimo. 

Tarnyba vykdė du projektus: visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių įgyvendinimo tęstinį projektą „Sveikatos akademija“ (dalyvavo apie 1450 mokinių) ir 

vaikų socializacijos programos projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis -2“ (dalyvavo apie 

640 mokinių); vykdytos kitos prevencinės akcijos ir renginiai rajono ugdymo įstaigų vaikams. Jų  

įgyvendinimui skirta atitinkamai 800 ir 450 eurų.  

Projektų veiklose, įvairiose akcijose dalyvavo 17 rajono švietimo įstaigų. Projektų 

metu suorganizuoti socialinio pedagogo mokymai, paskaitos mokiniams žalingų įpročių, smurto 

prevencijos tema, suteikiant mokiniams žinių, stiprinant jų pasitikėjimą savimi, bendravimą ir 

bendradarbiavimą, suorganizuotas prevencinis  konkursas-protmūšis mokiniams “Sveika ateitis” ir 

renginys "Sveikatos akademija", vyko akcijos, skirtos sveikatinimui ir žalingų įpročių prevencijai.  

Pagal poreikį vyko pasitarimai su savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais. 

Tobulintina. Aktyviai dalyvauti projektų rengime, bendradarbiauti su švietimo ir kt. 

institucijomis, siekiant partnerystės veiklose.  

        

  3. Uždavinys. Sisteminti duomenis apie rajone ugdomus mokinius, turinčius 

specialiųjų ugdymosi poreikių  ir jiems pagalbą teikiančius specialistus. Vykdyti informacijos apie 

tarnybos veiklą sklaidą. 

                     

  PPT kasmet renka ir kaupia duomenis apie rajono švietimo įstaigose ugdomus 

mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, suderina mokyklų teikiamus pagalbos gavėjų 

sąrašus; atnaujinama informacija apie švietimo įstaigose dirbančius pagalbos specialistus.  

          Pagal poreikį renkama įvairaus pobūdžio informacija, susijusi su specialiojo ugdymo 

organizavimu bei mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimu, nuolat siekiama grįžtamojo 

ryšio, įvertinus mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir paskyrus specialųjį ugdymą ar 

švietimo pagalbą; domėtasi apie paliekamus kartoti programą mokinius, apie specialiųjų poreikių 

mokinių daromą pažangą. 

                     Priemonė - tarnybos veiklos viešinimas. 

  Internetiniame tarnybos tinklapyje dedami  informaciniai pranešimai, renginių 

aprašymai apie vykdomas prevencinio ir vaikų socializacijos projektų veiklas, prevencinius 

renginius, akcijų pristatymus. 

  Tarnybos mėnesio veiklos planai siunčiami kiekvienai švietimo įstaigai, 

kuruojančiam švietimo skyriaus specialistui. 

 

4. Uždavinys. Kelti tarnybos specialistų profesinę kompetenciją. 

     

           Priemonė - Dalyvavimas SPPC ir kitų organizacijų rengiamuose specializuotuose 

mokymuose, dalykiniuose seminaruose specialistams.  

Dalyvauta šalies PPT specialiųjų pedagogų, logopedų bei socialinių pedagogų 

atestacijos komisijos (SPPC) veikloje, teiktos rekomendacijos ir pasiūlymai tarnybų specialistų 

atestacijos organizavimui, praktinės veiklos vertinimui. 

PPT psichologai dalyvavo mokymuose ir seminaruose: specializuotuose mokymuose 

psichologams, dalyvaujantiems seksualinės prievartos prieš vaikus tyrime ir teikiantiems pagalbą 

nukentėjusiems vaikams, „Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių darbo metodų taikymas“,  

dalyvavo patyčių prevencijos programos OLWEUS tęstiniuose mokymuose, specializuotuose 

mokymuose psichologams, „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams 

galimybės mokykloje“, „Psichoterapinė pagalba bendruomenėje“, „Lytinis švietimas ir seksualinis 

ugdymas“, „Elgesio ir emocijų kontrolės lavinimas, išveikimas netradiciniais metodais“, 



„Psichologų, įvertinančių vaiko brandumą mokyklai, praktinė patirtis“, kt. ir įgijo naujų profesinių 

kompetencijų. 

Tarnybos logopedas, socialinis pedagogas, specialieji pedagogai gilino kompetencijas 

konferencijose, seminaruose - „Patirtys ir galimybės ugdant specialiųjų poreikių mokinius“, 

„Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės“, „Vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvoji diagnostika bei gydomoji terapija“, „Komunikacinių ir kalbinių gebėjimų ugdymo 

ypatumai“, „Specialiųjų priemonių naudojimas ir aplinkos pritaikymas, ugdant specialiųjų poreikių 

turinčius vaikus“, „ Socialinio pedagogo veiklos plėtra“, „Vienybė-stiprybė: mes ir klausos negalią 

turintis žmogus“ ir kt. Specialistai taip pat lankė anglų k. užsiėmimus, tobulino užsienio k. 

mokėjimus ir įgūdžius. 

Tarnybos direktorius yra rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos narys, 

bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos narys, neformalaus vaikų švietimo programų 

vertinimo komisijos narys, dalyvavo rengiamuose posėdžiuose ir pasitarimuose.  

 Tarnybos specialistai kėlė kvalifikaciją vidutiniškai po 12 dienų per metus. Buvo 

siekiama maksimaliai išnaudoti galimybes dalyvauti mokymuose, finansuojamuose iš projektų 

lėšų, kelti kvalifikaciją kursuose ir seminaruose, remiamuose ES, taip taupant ir ekonomiškai 

naudojant įstaigai skirtus asignavimus bei naudojant paramos lėšas. 

Tobulintina. Aktyviai dalyvauti įvairaus pobūdžio projektuose (ŠMM, SPPC, 

savivaldybės), jų remiamose veiklose, siekiant profesinių kompetencijų gilinimo. 

 

           

 PRIDEDAMA. 1, 2, 3, 4, 5 PRIEDAI (6 lapai). 

_________________________________ 

 

PRITARTA 

Panevėžio rajono savivaldybės  

pedagoginės psichologinės tarnybos   

metodinio pasitarimo 2017 m. sausio 12 d. 


