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Kiekvienas vaikas 
yra unikalus, 
svarbus ir 
ypatingas... 
 



Vaikui svarbu 
jausti dėmesį, 
rūpestį, meilę, 
kantrybę, 
švelnumą.  
Jam  pakanka 
tiesiog būti šalia  
ir sekti teisingu 
pavyzdžiu.  



Psichologinė pagalba vaikams teikiama 
kreipiantis:  

• Vaiko tėvams/globėjams; 

• Pedagogams, gavus tėvų/globėjų raštišką sutikimą; 

• Kai vaikas siunčiamas lopšelio-darželio Vaiko gerovės 
komisijos nutarimu, gavus raštišką tėvų/globėjų sutikimą dėl 
vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo. 

 

 



Psichologė gali padėti kai yra: 

• Emocinės problemos: adaptacijos sunkumai, nepasitikėjimas savimi, 
jaudulys, nerimas, baimė, jautrumas, emocijų valdymo sunkumai 
ir kt.; 

• Elgesio problemos: elgesio valdymo sunkumai, drausmės problemos, 
bendravimo su kitais sunkumai ir kt.; 

• Problemos šeimoje: tėvų skyrybos, krizės, netektys  ir kt.; 

• Problemos, susijusios su protiniu išsivystymu: dėmesio išlaikymo 
sunkumai, raidos sutrikimai ir kt. 

• Negalavimai, kai nerandama medicininės priežasties: įvairūs 
skausmai, šlapinimasis į lovą, miego sunkumai, mikčiojimas ir kt. 

 



Psichologės veiklos sritys: 
• Įvertina lopšelio-darželio ugdytinių galias ir sunkumus, raidos ypatumus, 

psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą 
mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas; 

• Bendradarbiauja su auklėtojomis, priešmoklinio ugdymo pedagogogėmis, 
logopede ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo 
tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba lopšelio darželio vaiko gerovės 
komisijoje; 

• Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 
ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; 

• Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės 
ir ugdymosi problemoms spręsti; 



Psichologės veiklos sritys: 
• Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias 

išvengti psishologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų bei veiksmingiau 
ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius ugdytinius; 

• Dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į 
psichologinių, asmenybės ir  ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų 
ugdymą kartu su bendraamžiais; 

• Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos, 
pedagoginės ir socialinės  psichologijos klausimais; 

• Atlieka ugdytinių veiklos ir elgesio lopšelyje darželyje stebėseną; 

• Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsivelgdama į lopšelio-darželio 
poreikius; 

• Tobulina profesinę kvalifikaciją. 

 



       Su psichologe Jurgita Černiauskiene galite susisiekti: 

 +370 650 38881                      

 laiskaspsichologei@gmail.com 
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