
PSICHOLOGO FUNKCIJOS 

 

• Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių 

mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

sunkumų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves. 

• Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių mokinių (vaikų) ugdymą kartu su bendraamžiais. 

• Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau 

ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), 

išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų ar jas spręsti. 

• Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

klausimais mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui 

specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, 

mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais. 

• Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių (vaikų) sunkumams spręsti, 

bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis 

institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu. 

• Teikia informaciją apie konsultuojamus mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi sunkumų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems 

su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

• Atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, pagal pateiktą mokyklos administracijos 

prašymą. 

• Rengia metodines rekomendacijas mokinio (vaiko) raidos psichologijos, pedagoginės ir 

socialinės psichologijos, psichologinių sunkumų prevencijos klausimais. 

• Išbando naujai parengtas psichologinio vertinimo metodikas, siekdamas išsiaiškinti jų 

tinkamumą naudoti. 

• Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus. 

• Vykdo Tarnybos vadovo nurodymus Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo srityje. 

• Vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius, skyriaus vadovo pavestus nenuolatinio 

pobūdžio pavedimus. 

 

 

 



SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PSICHOLOGO PAREIGYBEI 

• Psichologų kvalifikacijai keliami reikalavimai: turėti universitetinį psichologijos bakalauro 

ir psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba penkių metų nuosekliųjų universitetinių 

studijų psichologo diplomą arba teisės aktų nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo 

išsilavinimą, arba pripažintą, kaip lygiavertį užsienyje įgytą išsilavinimą; turėti nuo 2 iki 5 

metų psichologo darbo patirtį. 

• Tarnybos psichologas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti 

Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą; išmanyti 

Lietuvos Respublikos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemą; tobulinti 

kvalifikaciją pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, vaikų 

konsultavimo, psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų ugdymo (-si) poreikių 

nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais; mokėti dirbti 

šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS Power 

point“, mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti 

mintis raštu ir žodžiu.  




