
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

2017 m.

1. Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimas

Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

2. Pedagoginės psichologinės 

tarnybos juridinis statusas

Atskiras juridinis asmuo
Švietimo centro padalinys

� Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro skyrius
Švietimo pagalbos tarnybos tarnyba
Rajono savivaldybės administracijos padalinys

Kita

3. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų etatų kiekis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius

Psichologas 1,25 1
Specialusis pedagogas 1 1
Logopedas 0,75 1
Socialinis pedagogas - 0
Gydytojas neurologas 0,5 1
Kita : vadovas
           surdopedagogas

0,5
32 val.

1
1

4. Pedagoginis psichologinis įvertinimas

 Įvertinimų 

skaičius

Pastabos

Atlikta  specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų 1 Kai vertina tik 1 specialistas.

Atlikta kompleksinio pedagoginio psichologinio 
vaikų įvertinimų

162 Vertina keli specialistai. 
Į vertinimą įeina pirminis 
pokalbis su tėvais ir vertinimo 
išvadų pristatymas.

Atlikta vaiko mokyklinio brandumo įvertinimų 8 Į vertinimą įeina pokalbis su 
tėvais ir vertinimo išvadų 
pristatymas.

Atlikta gabių vaikų įvertinimų - Į vertinimą įeina pokalbis su 
tėvais ir vertinimo išvadų 
pristatymas.

Atlikta įvertinimų dėl profesijos pasirinkimo - Į vertinimą įeina pokalbis ir 
vertinimo išvadų pristatymas.
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Išvados tikslinimas Pažymoje  (8 priedas) - Pagal pateiktus dokumentus

Paruošta pažymų dėl egzaminų pritaikymo 4 Pagal pateiktus dokumentus

Atlikta vaiko raidos įvertinimų (DISC metodika) 5 Į vertinimą įeina pokalbis su 
tėvais ir vertinimo išvadų 
pristatymas.

Atlikta VRS įvertinimų 3 Į vertinimą įeina pokalbis su 
tėvais ir vertinimo išvadų 
pristatymas.

Kita: Į vertinimą įeina pokalbis su 
pedagogais bei vaikais ir 
vertinimo išvadų pristatymas.

5.  Pedagoginis psichologinis konsultavimas 

Klientų grupė Konsultacijų skaičius

Specialiojo

pedagogo

Logopedo Psichologo

PP
T
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ok
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loj
e

el.
pašt
u/

telef
onu

PP
T

M
o
k
y
k
l
o
j
e

el.
pašt
u/

telef
onu

P
P
T

M
ok
ykl
oje

el. paštu/
telefonu

Pedagogai 1 2 1 2
Švietimo 
pagalbos 
specialistai

6 1 11 11 1 1

Švietimo 
įstaigų 
vadovai

1 7 1 1

Tėvai 40 2 13 6 1 1
Vaikai/
mokiniai

2

Kiti 2

Iš viso 47 4 21 26 7 5 2 2

Dažniausiai  pedagoginės psichologinės  konsultacijos klientai atvyksta į  pedagoginę  psichologinę

tarnybą.  Esant  poreikiui  tarnybos  specialistai  vyksta  į  ugdymo  įstaigas  situacijų  stebėjimui,  problemų

sprendimui,  pasitarimams  bei  konsultuoja  telefonu  ir  elektroniniu  paštu.  Pedagoginės  psichologinės

konsultacijos būna individualios ir grupinės. 
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6. Psichologinės pagalbos teikimas 

Problema Klientų skaičius Konsultacijų skaičius 

Tėv
ų,

glo
bėj
ų

Švi
eti
mo
pag
alb
os
spe
cial
istų

i 
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vų,
glo
bėj
ų

Švi
eti
mo
pag
alb
os
spe
cial
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Elgesio ar/ir emocijų 

(hiperaktyvumo sutrikimas, 
depresiškumas, prislėgtumas, 
liūdesys, baimė, nerimas, 
drovumas, uždarumas, 
agresyvumas, piktumas, 
pervargimas, neklusnumas, 
melavimas, manipuliavimas, 
vagiliavimas, pabėgimai, 
perdėtas prieraišumas, 
piktnaudžiavimas kvaišalais ir 
pan.)

17 2 0 15 0 4 2 0 47 34

Bendravimo  (tarp  tėvų
(globėjų)  ir  vaikų,  mokinių  ir
mokytojų, bendraamžių, šeimos
narių; vienišumas)

2 0 0 2 0 1 0 0 5 1

Mokymosi (pedagoginis 
apleistumas, motyvacijos stoka 
ir kt.)

2 0 0 2 0 0 0 0 4 2

Krizės (savižudybės krizė ir 
save žalojantis elgesys, 
netektys, skyrybos, socialinis 
ir/ar psichologinis apleistumas, 
fizinė ar psichologinė atskirtis 
nuo tėvų)

4 1 1 3 0 2 1 0 11 2

Patyčios ir smurtas (fizinis, 
psichologinis, seksualinis ir kt.)

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

Klinikinės (neurozės (tikai, 
enurezė, įkyrumai, isterinės 
reakcijos ir kt.), depresija, 
elgesio sutrikimai, fobijos, 
autizmas, valgymo, nerimo 
sutrikimas, potrauminio streso 
sindromas, priklausomybės ir 
kt.)

3 0 0 3 0 6 0 1 12 3

Asmenybės savęs pažinimo ir

augimo (savivertė,  savęs
pažinimas ir saviugda)

2 0 0 5 0 0 0 0 9 2

Kita 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
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Iš viso: 31 3 3 31 0 13 4 3 89 45

Bendrai: 68 154

Per 2017 metus psichologinės pagalbos iš viso kreipėsi 68 klientai, iš kurių 31 tėvas, 3 švietimo

pagalbos specialistai, 3 pedagogai ir 31 vaikas. Kalbant apie atvejus, iš viso buvo 34 atvejai (pvz., dėl vieno

vaiko problemų konsultuojamas pats vaikas, jo tėvai, kartais pedagogai, visi šie klientai sudaro vieną atvejį).

Per  2017  metus  iš  viso  suteikta  154  psichologinės  konsultacijos,  iš  kurių  13  individualių

psichologinių  konsultacijų  tėvams,  4  individualios  psichologinės  konsultacijos  švietimo  pagalbos

specialistams,   3  individualios  psichologinės  konsultacijos  pedagogams,  89  individualios  psichologinės

konsultacijos vaikams ir  45 psichologinės  konsultacijos šeimoms (dalyvaujant  kartu  vaikui ir  kitiems jo

šeimos nariams).

Daugiausiai,  15  atvejų,  buvo kreiptasi  dėl  elgesio  ir  emocinių  sunkumų,  iš  kurių  dažniausi

agresyvumas,  piktumas  bei  neklusnumas,  netinkamas  elgesys,  rečiau  pasitaikantys  –  depresiškumas,

liūdesys, baimė, nerimas, vagiliavimas. 5 atvejai – dėl savęs pažinimo ir saviugdos, 4 atvejai – dėl krizių

(savižudybės  krizė,  save  žalojantis  elgesys,  netektis,  skyrybos),  3  atvejai  –  dėl  klinikinių  problemų

(depresija, elgesio sutrikimai, autizmas), 2 atvejai – dėl bendravimo problemų, 2 atvejai – dėl motyvacijos

stokos, 2 atvejai – metodinė pagalba pedagogams, 1 atvejis – dėl seksualinės prievartos.

7. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas

Problema

Specialiojo

pedagogo

Logopedo Surdopedagogo Tiflopedagogo

Klientų 
skaičius

Pratybų
skaičius

Klientų
skaičius

Pratybų
skaičius

Klientų 
skaičius

Pratybų
skaičius

Klientų 
skaičius

Pratybų
skaičius

Intelekto sutrikimai

Regos sutrikimai

Klausos sutrikimai 15 1059
Judesio ir padėties bei

neurologiniai 

sutrikimai 

Įvairiapusiai raidos 

sutrikimai

3 85

Kurčneregystė
Bendrieji mokymosi 

sutrikimai

Specifiniai mokymosi 

sutrikimai

Elgesio ar/ir emocijų 

sutrikimai

Kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimai

2 16

Mokymosi sunkumai 1 2
Kiti atvejai 
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* Čia rašomos tik individualios ir  grupinės pratybos.

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje pagal poreikį yra teikiama specialioji pedagoginė pagalba.

Specialioji pedagoginė pagalba prioritetine tvarka teikiama tiems vaikams, kurie nelanko ugdymo

įstaigos arba kurių  ugdymo įstaigose nėra specialistų.  Surdopedagogė  aptarnauja visus Tauragės

rajono vaikus, su klausos negalia, kadangi tokių specialistų ugdymo įstaigose nėra.

8. Grupių vedimas 

Eil.

Nr.

                           

   Grupės pavadinimas Specialistas

Skaičius

Dalyviai Valandos

1. Savęs pažinimo ugdymas Psichologas 4  klasės mokiniai, viso 
12 mokinių

2 ak. val.

2. Emocinio  intelekto
ugdymas

Psichologas 15-17 metų mokiniai, 
viso 5 mokiniai

22 ak. val.

3. Bendravimo  su  vaikais
tobulinimo kursai

Psichologas Teismo įpareigoti tėvai, 
viso 12 tėvų.

32 val.

2017 metais buvo  pravesti 2 savęs pažinimo ugdymo užsiėmimai Jovarų pagrindinėje mokykloje

(pagal mokyklos poreikį). 

Įgyvendinant  Tauragės  PPT inicijuotą  projektą  „Emocinio intelekto lavinimas vyresniųjų  klasių

mokiniams“, buvo vedami emocinio intelekto ugdymo užsiėmimai mokiniams.  

Buvo  vedami  Bendravimo  su  vaikais  tobulinimo  kursai  teismo  sprendimu  arba  Tauragės

savivaldybės  administracijos  vaikų  teisių  skyriaus  įpareigotiems  tėvams.  Juose  tėvai  buvo  mokomi

pozityvaus bendravimo su vaikais, sprendžiamos aktualios vaikų auklėjimo problemos. Iš viso 2017 metais

pravestos 2 tėvų grupės, vienoje grupėje dalyvavo 9 tėvai, kitoje – 3. 

9. Metodinė veikla

Priemonės

Priemonių skaičius

PPT patalpose Kitose

įstaigose

Dalyvavimas metodinėse dienose

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinėje  veikloje 1

Dalyvavimas  miesto/rajono  specialiųjų  pedagogų  metodinėje
veikloje
Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinėje  veikloje
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Dalyvavimas  miesto/rajono  specialiųjų  pedagogų  ir  logopedų
metodinėje  veikloje

2

Dalyvavimas  miesto/rajono  socialinių  pedagogų  metodinėje
veikloje
Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptariamuose

Vadovavimas studentų praktikai

Pedagoginės veiklos vertinimas  atestuojantis pedagogui

Psichologų asistentų  ir pirmus metus dirbančių psichologų 
kuravimas
Bakalauro ar magistro darbų recenzavimas

Metodinių priemonių, knygų rengimas

Kita

10. Pedagoginis psichologinis švietimas

Priemonės
Priemonių skaičius

Specialiojo

pedagogo

Logopedo Psichologo Surdo-

pedagogo

Seminarai (trukmė –ne mažiau 6-8 val.) 1 1 1

Pedagogams 1 1 1

Tėvams 1 0 0

Vaikams 0 0 0

Švietimo pagalbos specialistams 1 1 0

Kiti 0 0 0

Paskaitos/Pranešimai 0 0 4

Tėvams 0 0 2

Vaikams 0 0 0

Pedagogams 0 0 2

Švietimo pagalbos specialistams 0 0 0

Kiti 0 0 0

Mokymai 0 0 0

Pedagogams 0 0 0

Tėvams 0 0 0

Vaikams 0 0 0

Švietimo pagalbos specialistams 0 0 0

Kiti 0 0 0

Straipsniai spaudoje/internete 0 0 1

Rekomendacijų, lankstinukų 

rengimas 

Pagal poreikį Pagal poreikį 0
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Atvejų aptarimai, analizė
(konsultacijų, kursų,  situacijų aptarimas su
PPT  specialistais,  ieškant  sprendimo,
pasidalinant patirtimi, reflektuojant)

Nuolat, 
neprotokoluo
jama

Nuolat, 
neproto

koluojama

Nuolat, 
neprotokoluo
jama

Kita (išvardinti) 0 0 1

  Psichologė Vaida Mačiulienė vedė seminaro „Pedagogų emocinio intelekto lavinimas“  I-ąją

dalį, trukusią 6 ak. val., skaitė 2 paskaitas tėvams („Tėvų ir vaikų bendravimas“, „Vaikų emocinis intelektas,

tėvų  indėlis  jį  lavinant“),  2  paskaitas  pedagogams  („Emocijų  valdymas  pedagogo  darbe“,  „Paauglystės

ypatumai“), parašė straipsnį „Tauragėje startuos emocinio intelekto lavinimo užsiėmimai“ Tauragės rajono

laikraštyje  „Tauragės  kurjeris“,  davė  interviu  Tauragės  kabelinėje  televizijoje  emocinio  intelekto  tema.

Specialioji pedagogė  kartu su kitais lektoriais vedė seminarą „Struktūruoto ugdymo strategijos, dirbant su

vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“. Logopedė kartu su kitais lektoriais vedė seminarą “Autizmo

spektrą turinčių vaikų kalbos ugdymas“.

11. Prevencinė veikla

Priemonės
Priemonių skaičius 

(posėdžių skaičius)

PPT patalpose Kitose įstaigose

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje 0   5

Dalyvavimas projektinėje veikloje 4

1. PPT inicijuoti ar įgyvendinti projektai 2

2. PPT dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose 
projektuose

1 1

Tarpžinybiniai / tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai

Kita 

PPT  iniciavo  ir  įgyvendino  Tauragės  rajono  savivaldybės  visuomenės  sveikatos  rėmimo

specialiosios programos priemonę –  projektą „Emocinio intelekto lavinimas vyresniųjų klasių mokiniams“,

neįgaliųjų  socialinės integracijos  remiamą  programą   -  projektą  ” Švietimo pagalbos teikimo specialiųjų

poreikių  vaikams  kokybės  gerinimas“.  Tarnyba  bendradarbiaudama  su  Jovarų  pagrindine  mokykla

įgyvendino  Tauragės  rajono savivaldybės  jaunimo užimtumo ir  verslo  skatinimo programos  priemonę  –

projektą  „Pojūčių  paveikslas“.  Taip pat  bendradarbiaudama su Maltos ordino pagalbos tarnyba Tauragės

skyriumi  bei  Jovarų  pagrindine  mokykla  įgyvendino  projektą  „Autistiškas  vaikas  namie,  darželyje  ir

mokykloje“.  Projekto  įgyvendinimo  metu  buvo  suorganizuoti  2  seminarai  bei  įsigytos  priemonės

„Bendraukime paveikslėliais“, kuriomis gali naudotis tėvai, auginantys autizmo spektro turinčius vaikus bei

ugdymo įstaigos, kurias lanko šie vaikai.
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Psichologė Vaida Mačiulienė yra Tauragės rajono savivaldybės administracijos vaiko

gerovės komisijos narė, todėl 2017 metais dalyvavo 5-iuose šios komisijos posėdžiuose, vykusiuose

Tauragės rajono savivaldybėje.

12. Pagalba mokykloms krizių valdyme 

Krizės pobūdis Kokia pagalba  suteikta

Autoavarijoje žuvo pirmos klasės mokinys Darbas su žuvusio pirmoko klase, fakto pranešimas,
emocinis vaikų palaikymas, tėvų konsultavimas.

Iš viso krizių atvejų: 1

13. Kvalifikacijos tobulinimas

Veikla Priemonių skaičius Pastabos

Dalyvavimas seminaruose 7 Gauti pažymėjimai
Dalyvavimas mokymuose 1 Gauti pažymėjimai
Dalyvavimas konferencijose Gauti pažymėjimai
Dalyvavimas supervizijose
Kita

14. Kita tarnybos veikla

Veikla Priemonių skaičius Pastabos

Dalyvavimas PPT posėdžiuose, pasitarimuose
Bendradarbiavimas su kitų rajonų PPT
Dalyvavimas Tauragės savivaldybės sudarytose 
darbo grupėse

2 Skaudvilės specialioji 
mokykla

Mokinių elgesio stebėjimas pamokoje 2 „Aušros“ progimn.
Renginys vaikams, turintiems negalių „Pojūčių 
paveikslas“

1 Jovarų pagrindinė 
mokykla

Psichologė Vaida Mačiulienė kartu su spec. pedagoge Lina Visockiene bei Tauragės raj. 

Savivaldybės švietimo skyriaus specialistais dalyvavo dvejuose susitikimuose Tauragės raj. Skaudvilės 

specialiojoje mokykloje konfliktinei situacijai spręsti.

Psichologė Vaida Mačiulienė stebėjo mokinių elgesį pamokų metu, padedant pedagogams 

spręsti bendravimo su mokiniais problemas. 

Specialioji pedagogė Lina Visockienė kartu su Jovarų pagr. m-klos specialiąja pedagoge 

pravedė rajoninį  renginį – kūrybines dirbtuves „Pojūčių paveikslas“ vaikams su negalia, kuris buvo skirtas 

Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti.

15. Tarnybos finansavimas

Finansavimo šaltiniai Lėšų kiekis Pastabos

Mokinio krepšelio lėšos 58288,00

Steigėjo (savivaldybės biudžeto) lėšos 1790,00 Projektinės lėšos
Spec. programų lėšos
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Kiti finansavimo šaltiniai :
• labdara, parama
• 2% GM

Lina Visockienė
__________________________________                             2018-01-18

     PPT vadovas (vardas, pavardė)                    Data 

9


