
Kas yra psichologas gimnazijoje, kada į jį kreiptis,  kuo jis užsiima? 

Į psichologą gali kreiptis bet kuris sveikas žmogus, kuris susiduria su įvairiomis problemomis, kuris jaučia, 

kad vienas su jomis nesusitvarkys. Pagalbos prašymas – stiprybės ženklas, nes tai parodo, jog žmogus 

atpažino savo sunkumus, yra pasirengęs juos spręsti.   

Psichologas yra tas žmogus, į kurį galima kreiptis, kai žmogus pasiklydęs savo jausmuose, nerimauja dėl 

ateities, gyvenime įvyksta svarbių pasikeitimų, išgyvena nemalonius jausmus, norima išsikalbėti  ar tiesiog 

su kažkuo pasidalinti savo mintimis. Psichologinės konsultacijos yra tarsi asmenybės tobulinimosi kursai, 

kurie padeda geriau pažinti save, suprasti savo jausmus, mintis, poelgius, atpažinti stipriuosius ir silpnuosius 

bruožus, leidžia suvokti, kas  padeda ir kas trukdo patirti mokymosi ir bendravimo sėkmių.  

Gimnazijos psichologo darbo tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir 
mokytis. Psichologinės pagalbos uždavinys -stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 
aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais ir mokytojais.  
Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys: 
o vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas; 
o konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; 
o bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais 

specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba vaiko gerovės komisijoje.  
o rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms 

spręsti; 
o konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais; 
o šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos 

klausimais; 
o renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko 
teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, Pedagogine psichologine tarnyba, policija ir 
kt.).  

o atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius. 
o inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti 

psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų  
o dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo 

problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 
o šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos 

klausimais; 
  

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:  
o jei kyla sunkumų moksluose, 
o nesutari su draugais, 
o pykstiesi su tėvais ar mokytojais, 
o kamuoja nerimas, depresija, stresas, 
o jauti baimę,  
o jei nori geriau pažinti savo asmenybės bruožus, 
o sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais, 
o jautiesi vienišas, nemylimas, 
o tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti. 

Konsultacijos yra konfidencialios. 
Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais rašyti adresu: rita.psichologe@gmail.com 
Kaip kreiptis į psichologą? 
Galima pertraukos metru užeiti į psichologo kabinetą. Atėjus bus susitarta dėl abiems pusėms tinkamo laiko, 
kada bus pirmasis susitikimas. Taip pat susitarti dėl pirmos konsultacijos galima informuojant elektroniniu 
paštu, prisijungus elektroniniame dienyne ir parašius mokyklos psichologui pranešimą, jog norėtumėte 
susitikti.    
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