
Psichologė 

 

Darželio psichologė rūpinasi vaikų psichologine savijauta ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų 

sudarymu darželyje. 

 

Pagrindinės psichologės veiklos yra: 

 

Konsultavimas – Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia 

žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo. 

– Remiantis VPPT rekomendacijomis individualiai dirba su specialiųjų poreikių 

turinčiais vaikais.    

– Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais vaikais. 

 

Įvertinimas – Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius 

vertinimus bei tyrimus. 

 

Švietimas – Vykdo tėvų ir pedagogų švietimą aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus 

tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Rengia pranešimus ir 

organizuoja susitikimus. 

– Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus 

vaikams, kurių metu moko vaikus sėkmingai įveikti sunkumus, pažinti ir priimti 

savo jausmus bei emocijas, tinkamai prisitaikyti visuomenėje. 

 

Prevencija – Yra atsakingas už smurto, patyčių, krizių prevenciją įstaigoje: rengia prevencines 

programas, atlieka intervenciją sprendžiant iškilusius sunkumus, rengia metodinę 

medžiagą (lankstinukai, skrajutės ir pan.) 

 

 

 

Kviečiame tėvelius kreiptis į darželio psichologę jei nerimą kelia vaiko: 

 

Elgesys  nerimaujate dėl vaiko elgesio (pvz.: vaikas nuolat konfliktuoja, prieštarauja, 

sąmoningai skriaudžia kitus, gadina daiktus, meluoja ar pan.); 

  pastebėjote, kad vaikas staiga elgiasi kitaip nei įprasta (pvz.: buvęs aktyvus 

vaikas staiga tapo itin ramus ir uždaras, nebesidomi anksčiau patikusiais dalykais, 

neįprastai daugiau nori būti namuose arba priešingai, tapo agresyvus, ignoruoja 

tėvų ar auklėtojų pastabas ir pan.); 

 

Emocijos    vaikui sunkiai sekasi valdyti emocijas (lengvai įsiaudrina, sunkiai nurimsta ir 

pan.); 

 nerimą kelia vaiko emocinė būsena (padidėjęs nerimastingumas, vaikas atrodo 

prislėgtas, piktas, liūdnas, jautriai reaguoja į aplinką ir pan.); 



 

Bendravimas  manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori 

ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, atrodo vienišas, uždaras, drovus, 

stokoja pasitikėjimo savimi); 

 

Adaptacija  kyla adaptacijos sunkumų (pvz.: sunkūs rytiniai atsiskyrimai, pastebite streso 

simptomus, padažnėja ligos ir pan.); 

 

Kriziniai įvykiai  vaikas išgyvena krizinius - traumuojančius įvykius (pvz.: artimo šeimos nario 

netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta 

fizinė ar psichologinė prievarta); 

 

Kiti klausimai  turite kitų klausimų, susijusių su vaiko raida ir psichologine savijauta arba 

tiesiog esate sutrikę ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis ar elgtis. 

 

 

Konsultacijų informacija yra konfidenciali. 

 

 

Norėdami susitarti dėl konsultacijos, kreipkitės: 

darželyje - pirmadieniais 17:00 – 18:00 

el. paštu – justinukas.psichologas@gmail.com  

 

 

Linkėjimai, 

psichologė Asta Kundreckaitė 
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