
 
Progimnazijos psichologės individualios psichologinės pagalbos mokiniams 

organizavimo tvarka. Skirtingo lygio psichologinių sunkumų sąrašas 
 

Atsižvelgiant į psichologės darbo krūvio galimybes, specialistė organizuoja skirtingą psichologinės 

pagalbos teikimo tvarką mokiniams, atsižvelgdama į psichologinius sunkumų lygį.  

 

 

PIRMINIO LYGIO VAIKŲ PSICHOLOGINIAI SUNKUMAI:  

 

 patyrę arba įtariami patyrus vaikų ar suaugusių seksualinę prievartą, fizinį ar stiprų psichologinį 

smurtą, tame tarpe patyčias (atkreipiamas dėmesys į vaikų smurto ar patyčių ir jų žalos mastą 

aukai. Kartą pravardžiuotas ar pastumtas konfliktinėj situacijoj neįgauna pirmumo teisės į pagalbą 

prieš nuolat užgauliojamą ar mušamą vaiką); 

 

 patirtos kitos emocinės traumos (artimojo netektis, tėvų skyrybos, gaisras namuose, autoįvykis, 

užpuolimas gatvėje, kitoks stiprus išgąstis ar nusivylimas ar pan.), kai stebimas ar įtariamas 

neigiamas emocinis poveikis vaikui, kuris pasireiškia tiek namuose, tiek mokykloje; 

 

 įtariami sunkesni emociniai vaiko sunkumai (liūdesys, apatija, nerimas, baimės, pyktis, 

jautrumas, dingusi mokymosi motyvacija), kai šios emocijos nėra trumpalaikės ir epizodinės, bet 

tęsiasi kiek ilgiau ir galima traktuoti, jog vaiko emocijos ir elgesys pasikeitęs dėl aiškių ar 

neaiškių priežasčių, bei jos trukdo vaiko mokymuisi ir bendravimui. Stebimi pokyčiai ir 

namuose, ir mokykloje; 

 

 suicidinės mintys, bandymai; 

 

 nėra mokymosi motyvacijos, kai kartu su šia problema yra emocinių ir/arba elgesio sunkumų; 

 

 įtariama, jog vaikas vartoja narkotines medžiagas arba alkoholį; 

 

 rūko, būdamas 13 m. ir jaunesnis; 

 

 vaikas smurtauja prieš kitus, nuolat tyčiojasi, elgiasi agresyviai, piktai, piktdžiugiškai su vaikais 

ir/arba suaugusiais ir toks elgesys jam būdingas daugelio vaikų ir/arba suaugusiųjų atžvilgiu, o 

ne nukreiptas į pavienius, konkrečius asmenis; 

 

 stebimas pernelyg seksualizuotas vaiko elgesys (vertinant tokį elgesį, remtis teisiniu dokumentu 

dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo (2017 09 03; Nr. V – 625)); 

 

 turi specialiųjų poreikių, dėl kurių vaikui kyla didelis emocinis diskomfortas, galbūt vyksta 

patyčios arba moksleivis sunkiai susitaiko su savo padėtimi. 

 

 turi stiprią priklausomybę kompiuteriui, kuri galimai sąlygoja labai prastą mokymąsi ir/arba 

emocinius bei bendravimo sunkumus. 

 

 kai vaikas kreipiasi pagalbos į psichologą pats dėl bet kokios priežasties (įvertinamas problemos 

sudėtingumas ir pagalbos organizavimo galimybės). 



 

Šiais išvardintais atvejais vaikui teikiama psichologinė pagalba (daugiausia iki 15 konsultacijų) bei 

rekomendacijos ugdytojams (tėvams ir/arba mokytojams). Jeigu po 15 vizitų problema išlieka, 

ieškoma kitokių pagalbos formų ir/arba tiekėjų.  
 

ANTRINIO LYGIO VAIKŲ PSICHOLOGINIAI SUNKUMAI:  

 

 pažeidžiantys progimnazijos bendras tvarkos taisykles ir tai daro sistemingai (vėluoja į pamoką, 

kalba telefonu per pamokas, šiukšlina, kartas nuo karto ką nors sulaužo, nedėvi uniformos  ir 

pan.); 

 

 dėl elgesio sunkumų problemų kyla tik vienoje aplinkoje (mokykloje arba namuose) ir/arba 

konkrečių pavienių asmenų atžvilgiu; 

 

 turi neigiamų asmenybės ypatumų, kurie gana pastovūs (nerimastingas tipas (pvz.: patiria 

klaidos baimę, nerimauja dėl įvertinimo ar pan.), vangiai bendrauja su bendraamžiais, autistiški 

bruožai, siekia negatyvios lyderystės, konfliktiškas, maištingas, kaprizingas, ambicingas ir pan.) ir 

sąlyginai trikdo ugdymo(si) procesą ir bendravimą; 

 

 vagiliauja; 

 

 nėra mokymosi motyvacijos, tačiau moksleivis nepatiria didesnių bendravimo, elgesio ar 

emocinių sunkumų arba yra pozityviai veiklus ir aktyvus kitose srityse; 

 

 vaikas rūko, būdamas 14 metų ir vyresnis; 

 

 atkreipiantis dėmesį seksualizuotas elgesys (vertinant tokį elgesį, remtis teisiniu dokumentu dėl 

smurto artimoje aplinkoje atpažinimo (2017 09 03; Nr. V – 625)); 

 

 turi specialiųjų poreikių (dėmesio, veiklos planavimo ir reguliavimo, skaičiavimo, atminties ar kt. 

problemų), dėl kurių moksleivis papildomai patiria nedidelių emocinių ir bendravimo sunkumų; 

 

 turi priklausomybę kompiuteriui, telefonui ar TV, tačiau mokosi vidutiniškai arba geriau, 

nepatiria didesnių emocinių ir/arba bendravimo sunkumų. 

 

 

Šiais išvardintais atvejais vaikui teikiama psichologinė pagalba (daugiausia iki 10 konsultacijų) bei 

rekomendacijos ugdytojams (tėvams ir/arba mokytojams), jeigu eilėje pagalbos teikimui nėra vaikų su 

pirminio lygio psichologiniais sunkumais.  O taip pat, įvertinus problemos pobūdį, jų pasireikšimo lygį ir 

specialisto darbo krūvį, gali būti teikiamos tėvams ir/arba mokytojams tik rekomendacijos dėl poveikio 

priemonių ugdytiniams bei pasiūlyta papildoma pagalba rajone. 

 

 

 

 

TRETINIO LYGIO VAIKŲ PSICHOLOGINIAI SUNKUMAI:  

 

 nekultūringai elgiasi (vartoja keiksmažodžius, nepagarbus tonas su mokytojais, netinkama 

apranga, išvaizdos detalės ar pan.).  

 



 vaikas atskleidžia įvairius smulkius savo būdo „netobulumus“  (vėluoja atlikti rutinos darbus, 

nepildo pažadų, neišnaudoja viso savo intelektinio potencialo mokykloje, renkasi „keistus“ 

būrelius, neatitinkančius ugdytojų lūkesčių, kramto nagus, turi tam tikrų įpročių (telefonas, 

kompiuteris, TV), kuriuos tėvai pajėgūs valdyti). 

 

 tėvai kreipiasi į psichologą vaiko pažinimo, jo asmenybės vystymo tikslais, tačiau nesiskundžia 

didesniais jo psichologiniais sunkumais. 

 

 

Šiais išvardintais atvejais vaikui teikiama psichologinė pagalba (daugiausia iki 10 konsultacijų) bei  

rekomendacijos ugdytojams (tėvams ir/arba mokytojams), jeigu eilėje pagalbos teikimui nėra vaikų su 

pirminio ir antrinio lygio psichologiniais sunkumais.  O taip pat, įvertinus problemos pobūdį, jų 

pasireikšimo lygį ir specialisto darbo krūvį, gali būti teikiamos tėvams ir/arba mokytojams tik 

rekomendacijos dėl poveikio priemonių ugdytiniams bei pasiūlyta papildoma pagalba rajone. 
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