
Psichologinę pagalbą gimnazijoje teikia psichologė Milda Benetienė (kabinetas III aukšte). 

El. paštas: milda.blauzdyte@gmail.com 

 

Konsultacijų laikas: 

Pirmadienis: 8:30 – 12:00. 

Antradienis: 7:45 – 11:45. 

Trečiadienis: 8:45 – 11:45. 

Ketvirtadienis: 7:45 – 11:45; 14:30 – 15:30. 

Penktadienis: 7:40 – 10:00; 12:45 – 14:55. 

 

Neužsidaryk vienas su savo mintimis ir jausmais... Jeigu nerimauji, bijai, blogai 

jautiesi...  

 Kreipkis į gimnazijos psichologą dėl įvairių TAU iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

• jei turi sunkumų mokydamasis; 

• jei kyla konfliktų su draugais, tėvais ar mokytojais; 

• jei jautiesi vienišas, nemylimas, įskaudintas, įžeistas ir nuliūdęs; 

• jei Tau sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti ar pasitarti; 

• jei nori pasidalinti džiugia naujiena; 

• jei turi problemą ir manai, kad niekas nebegali jos išspręsti. 

 

Į psichologą kreipiasi žmonės, kurie susiduria su sunkumais. Didesnių ar 

mažesnių sunkumų turi visi, bet tik stiprūs ir drąsūs žmonės nebijo kreiptis 

pagalbos. 

 

ŠIEK TIEK APIE PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ 

Psichologinės pagalbos tikslai: 

• padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis; 

• padėti mokyklos bendruomenei kurti tinkamą atmosferą, reikalingą tinkamam mokinių 

vystymuisi užtikrinti. 

 



Psichologinės pagalbos uždaviniai: 

• nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 

• formuoti teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo 

problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 

•  stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais 

psichologinių problemų; 

• padėti kurti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese. 

 

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai: 

• mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai; 

• prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai); 

• siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

• prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku; 

• mokinys atsiunčiamas mokytojo dėl konkretaus įvykio ar problemos neatidėliotinai, 

vienkartinei pagalbai; 

• mokinys siunčiamas gimnazijos vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus raštišką tėvų 

(globėjų) sutikimą dėl nuodugnaus mokinio specialiųjų poreikių įvertinimo. 

Psichologo praktinė veikla 

• Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio 

poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo 

technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su 

mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas. 

• Psichologinis švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas  

vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

• Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio 

įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei 

programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas. 

• Socialinių - psichologinių įgūdžių ugdymas: savęs pažinimo, bendravimo įgūdžių ugdymo 

užsiėmimai, žaidimo terapijos taikymas mokinių savęs pažinimui, komandinio darbo 

įgūdžių lavinimas, nuostatų formavimas, asmenybės potencialo ir jos augimo vidaus išteklių 

atskleidimas. 



• Bendradarbiavimas su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu ir socialiniu 

pedagogu, taip pat su kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant pagalbos tikslus ir 

jos pasiekimo būdus. 

 

KAIP REALIAI ATRODO KONSULTACIJŲ EIGA?.. 

 

• Pirmo susitikimo metu susitariama dėl laiko. Esant galimybei, trumpai pasikalbama apie tai, 

kokio pobūdžio problema. 

• Susitinkama sutartu laiku, tuomet vyksta konsultacija. Susitariama dėl to, kelių konsultacijų 

reikės ir dėl kitų konsultacijų laiko. 

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir 

teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems 

asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.  

 

„Kiekviena problema turi sprendimą. Vienintelis sunkumas jį surasti“ (E. Nefas) 

 

Nemokamą psichologinę pagalbą Tau gali suteikti: 

  

 

Psichologinės pagalbos 

tarnyba 

Telefono numeris 

El. Paštas 

Darbo laikas 

Vaikų linija 116 111 

Rašyti: 

http://www.vaikulinija.lt 

Kasdien 11.00-21.00 

Atsako per tris dienas 

Jaunimo linija 8-800 28888 

Rašyti: 

http://jppc.lt 

I - V 16.00-7.00  VI - VII 

visą parą 

Atsako per tris dienas 

Vilties linija, psichologinė 
pagalba suaugusiems 

116 123 

Rašyti: 

http://paklausk.kpsc.lt 

Visą parą 

Atsako per tris dienas 

 


