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Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT) yra savivaldybės pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo(si) veiksmingumą, 

psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą 

mokykloms, mokytojams, vaikams, tėvams ir globėjams. 

Vilniaus rajono PPT buveinė: A. Mickevičiaus g. 16, Nemenčinė, Vilniaus rajonas. 

2017 metais PPT dirbo tarnybos direktorius, psichologai (2 etatai), specialieji pedagogai 

(1,25 etato), logopedai (1,75 etato), socialinis pedagogas (1,5 etato), buhalteris (0,5 etato), 

informatikas-inžinierius (0,25 etato) ir valytoja (0,5 etato). 

Lentele Nr.1. PPT finansavimas 

 

I. ASMENŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PSICHOLOGINIŲ IR ASMENYBĖS 

PROBLEMŲ VERTINIMAI IR VAIKO BRANDUMO MOKYKLAI NUSTATYMAS. 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ APSKAITA 

 

2017 metais Vilniaus rajono PPT specialistai atliko 138 kompleksinius vertinimus dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų nustatymo, 15 vertinimų dėl kitų 

psichologinių problemų, 2 vertinimus dėl kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Parengė 45 pažymas dėl 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų užduoties formos vykdymo bei 

pritaikymo. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimui užregistruoti 156 vaikai (įvertintas - 121 vaikas, 

suteikta konsultacijų be vertinimo – 35 vaikų tėvams). 

2017 metais kompleksinių vertinimų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, palyginti su 2016 

metais buvo atlikta 1 proc. daugiau, vertinimų dėl psichologinių ir asmenybės problemų nustatymo 

atlikta 114 proc. daugiau, vaiko brandumo mokyklai vertinimų atlikta 9 proc. mažiau, bet buvo 

suteiktos 35 vaikų tėvams papildomos konsultacijos, po kurių tėvai nusprendė atsisakyti vaikų 

brandumo vertinimo. Parengta pažymų dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos 

egzaminų užduoties formos vykdymo ir pritaikymo 29 proc. daugiau nei 2016 metais. 

Finansavimo šaltiniai 2017 m. Lėšų kiekis Pastabos 

Mokinio krepšelio lėšos 102748,62   

Steigėjo (savivaldybės biudžeto) lėšos 20500,00   

Spec. programų lėšos 7065,00 Pajamos 

Kiti finansavimo šaltiniai: 

  

255,64 

5500,00 

17640,00 

2% parama 

Visuomenės sveikatos rėmimo programa 

NVŠ lėšos 
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Specialiųjų poreikių mokinių apskaita 

 

2017 metais Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdėsi 468 mokiniai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro apie 5 proc. 

visų Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ugdymo įstaigų mokinių. 

 

Lentele Nr.2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių skaičius (pagal poreikius) 

 

 

II. METODINĖ PAGALBA 

 

Konsultavimas ir informavimas 

 

Siekdama specialiųjų poreikių turintiems vaikams užtikrinti kokybišką ir efektyvią 

pedagoginę bei psichologinę pagalbą, PPT nuolat teikia informaciją ir rekomendacijas tėvams, 

vaikams bei ugdymo įstaigų specialistams ir mokytojams, padeda organizuoti specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo procesą.  

2017 metais PPT specialistai suteikė 749 individualias pedagogines konsultacijas (vaikams – 

79, tėvams/globėjams - 202, švietimo įstaigų specialistams – 205, pedagogams – 166 ir ugdymo įstaigų 

administracijos atstovams – 97). Telefonu ir internetu suteikta informacijos 386 kartus, iš jų 

tėvams/globėjams - 78, švietimo įstaigų specialistams –171, pedagogams – 86 ir ugdymo įstaigų 

administracijos atstovams – 51.  

PPT psichologai teikė tęstines psichologines bei psichoterapines konsultacijas emocijų, 

elgesio sutrikimų, krizinių išgyvenimų, suicidinių polinkių ir ketinimų, kitų rimtų psichologinių 

problemų turintiems 83 klientams – 135 konsultacijos. Palyginti su 2017 metais psichologai suteikė 

45 proc. daugiau konsultacijų.  

              Palyginti su 2016 metais, konsultacijų skaičius padidėjo 49 proc.  
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Mokymai ir metodinė pagalba 

 

2017 metais PPT specialistai organizavo 7 seminarus (dalyvavo 25 mokytojai, 76 specialistai 

ir 10 vaikų, iš viso - 111 klausytojų), 2 paskaitas tėvams (dalyvavo 55 tėvai), skaitė 22 pranešimus 

(dalyvavo 12 tėvų, 150 mokytojų ir 880 specialistų, iš viso - 1042 klausytojų). Iš viso apmokyta ir 

suteikta informacijos 1208 klausytojams. 

Seminaruose, paskaitose bei mokymuose dalyvavo 13,7 proc. daugiau klausytojų negu 2016 

metais. 

2017 m. balandžio 26 d. Vilniaus r. PPT organizavo praktinį seminarą „Neuromokslų 

pasiekimų taikymas efektyvesniam žmogaus funkcionavimui“, dalyvavo apie 90 specialistų ir 

pedagogų iš visos Lietuvos.  

Respublikinėje mokslinėje metodinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijoje „Nuo 

raidelių prie žodelių“ buvo pristatyta tarnybos logopedų sukurta metodinė priemonė „Nuo raidelių prie 

žodelių“.  

2017 m. kovo 3 d. Lietuvos logopedų asociacijos Metų logopedo rinkimų komisijos nutarimu 

Vilniaus rajono PPT logopedei Beatai Juknevičiūtei suteiktas 2016 metų logopedės titulas. 

 

Kriziniai atvejai 

 

2017 metais Vilniaus rajono PPT buvo pranešta apie 2 krizinius atvejus (vaikų suicidinės 

mintys ir elgesys, vaiko agresyvus elgesys). PPT specialistai reagavo į pranešimus, buvo suteiktos 

individualios konsultacijos vaikams, mokykloms ir VTAS specialistams.  

 

Profesinis informavimas ir karjeros ugdymas 

 

PPT specialistai individualiai konsultavo vyresniųjų klasių mokinius profesinio 

informavimo, darbo paieškos klausimais, organizavo mokymus „Karjeros ir įsidarbinimo galimybės“. 

Vilniaus r. PPT specialistai dalyvavo „Litexpo“ parodų ir kongreso centre vykusioje parodoje 

„Studijos 2017“, įgyvendino Erasmus plius projektą „Trio to Success“. 

 

Apklausos ir tyrimai 

 

2017 metais PPT specialistai atliko anketinę tėvų apklausą apie lietuvių kalbos ugdymą 

pradinėse klasėse. Į klausimus atsake 1203 respondentai. Rezultatai buvo pristatyti konferencijoje 

„Suvienodinta valstybinės kalbos mokymo programa Lietuvos tautinių mažumų mokyklose“. 
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Atlikta Avižienių lopšelio-darželio tėvų apklausa apie vaikų ugdymo sąlygas, dalyvavo 58 

tėvai. Apklausos rezultatai buvo patekti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriui. Aštuoniose Vilniaus rajono mokyklose atlikta anketinė pedagogų ir mokinių apklausa apie 

patiriamą stresą. Į anketos klausimus atsakė 200 mokinių ir 174 mokytojai.  

 

Informacijos visuomenei teikimas 

 

2017 metais PPT specialistai parengė 6 straipsnius ir paskelbė juos interneto svetainėje. PPT 

specialistai davė 3 interviu radijo stotims „Lietuvos radijas“ ir ,,Radio Wilno“ apie PPT teikiamas 

paslaugas ir vykdomas veiklas. Parengti 2 informaciniai lankstinukai. 

 

Neformalus švietimas 

 

Vilniaus rajono PPT organizavo neformalaus švietimo būrelį ,,Robotika vaikams“.  

Užsiėmimų metu vaikai iš lego kaladėlių konstruoja robotus bei juos programuoja. Lego Education 

robotų pagalba lavinama atmintis, kūrybiškumas, erdvinis suvokimas bei įgūdžiai, kurie yra labai 

svarbūs tinkamam vaiko vystymuisi ir palengvina mokymosi procesą mokykloje. Būrelyje dalyvauja 

apie 250 vaikų iš 8 ugdymo įstaigų.  

 

Projektinė veikla 

 

Kartu su partneriais iš Lenkijos ,,Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych“ ir 

,,Centrum doradztwa zawodowego w Poznaniu“ bei Italijos ,,Cometa Formazone“ įgyvendintas 

Erasmus plius projektas „Trio to Success“. Projekto tikslas - stiprinti profesinio mokymo sistemos 

kokybę, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo profesiniam orientavimui ir konsultavimui, socialinių, 

profesinių bei verslumo įgūdžių formavimui. Projekto metu buvo sukurti 5 produktai: O1 

Kompetencijų ugdymo scenarijų rinkinys skirtas profesinio konsultavimo specialistams ir su jaunimu 

dirbantiems asmenims, O2 Ugdymas per darbą ir profesinis mokymas. Geroji patirtis, O3 Verslumo 

kompetencijų ugdymo vadovas: gerosios praktikos pavyzdžiai, O4 Inovatyvus paramos jaunimui 

modelis profesinio mokymo sistemoje bei O5 Mokomieji filmai, skirti naudoti jaunimo profesiniame 

orientavime. Spalio mėnesį organizuota konferencija kur buvo pristatyti projekto rezultatai ir metodinė 

medžiaga, skirta darbui su jaunimu karjeros planavimo srityje.  

2017 metais buvo įgyvendintas Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Naratyvinės terapijos taikymas 

vaikų, jaunimo ir šeimos psichikos sveikatos stiprinime“. Projekto metu organizuoti mokymai ir 

supervizijos Vilniaus rajono ugdymo įstaigų specialistams. 
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               Projektu ,,Tu gali įveikti stresą 2!“ buvo siekiama vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės 

mokyklų mokinių savižudybių ir smurto prevenciją, stiprinant jų psichikos sveikatą ir atsparumą 

stresui panaudojant šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback metodą. 

Parengta ir pateikta paraiška fondui „Pomoc Polakom na wschodzie“. Projekto tikslas- 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2018 m. kovo mėnesį. 

 

Bendradarbiavimas su institucijomis bei kita administracinė veikla 

 

2017 metais buvo parengti tarnybiniai įsakymai, raštai, susiję su PPT veikla. PPT direktorius 

ir specialistai dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centro, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų 

asociacijos bei kitų institucijų konferencijose, darbo grupėse ir susirinkimuose, kuriuose buvo 

pristatomos, aptariamos ir sprendžiamos švietimo pagalbos teikimo problemos.  

 

 

 

PPT direktorius     Roman Juchnevič  


