
 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS 

PAGALBOS SKYRIUS (PPP) - 

Kretingos rajono švietimo centro padalinys, 

kuris, sutikus tėvams (globėjams), įvertina 

vaikų, patiriančių mokymosi sunkumų 

gebėjimus, skiria reikiamą švietimo pagalbą 

ugdymo įstaigoje, teikia specialiąją 

pedagoginę ir psichologinę pagalbą 

vaikams, kuriems reikiama pagalba 

nesuteikiama ugdymo įstaigoje. 

Konsultuoja tėvus (globėjus) ir pedagogus.  

TIKSLAS - didinti specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi 

veiksmingumą, teikti reikalingą informacinę 

ir konsultacinę pagalbą psichologinių, 

asmenybės ir bendravimo problemų 

turintiems asmenims (vaikams, tėvams 

(globėjams), pedagogams). 

UŽDAVINIAI : 

 vertinti rajono mokinių (vaikų) 

specialiuosius ugdymosi poreikius;  

 koordinuoti ir teikti švietimo 

pagalbą rajone; 

 padėti mokykloms užtikrinti 

kokybišką specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, asmenybės  

ir ugdymosi problemų turinčių 

mokinių ugdymą. 

SKYRIAUS SPECIALISTŲ VEIKLA 

Psichologės PPP skyriuje 

Eglė Deksnienė  ir Rimantė Gedrimienė 

 

įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir 

sunkumus, psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, vaiko gabumus, brandumą mokyklai; 

konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus); 

teikia rekomendacijas tėvams (globėjams), 

pedagogams; 

skaito paskaitas, pranešimus, rašo straipsnius, 

veda seminarus, atlieka psichologinius tyrimus;  

rengia ir teikia metodines rekomendacijas 

mokytojams, specialistams ir tėvams 

(globėjams). 

 

 

PPP psichologės  Kretingos rajono ugdymo 

įstaigose: 

 

Psichologė Rima Gruožaitė- Serepinienė 

Lopšeliai- darželiai  „Voveraitė“, „Eglutė“, 

„Pasagėlė“, „Pasaka“. 

 

Psichologė Monika Pranauskienė 

Lopšeliai-darželiai„Rasa“,„Žilvitis“, 

„Ąžuoliukas“, mokykla-darželis „Žibutė“. 

 

Psichologė Renata Kupšytė 

Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla, 

Jokūbavo A. Stulginskio mokykla-

daugiafunkcis centras, Kartenos mokykla-

daugiafunkcis centras, Grūšlaukės mokykla-

daugiafunkcis centras, Baublių mokykla-

daugiafunkcis centras, Rūdaičių mokykla, 

Kurmaičių pradinė mokykla. 

 

Logopedė  Raminta Staškauskienė 

 

vertina ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus 

vaikų kalbą; 

teikia logopedinę pagalbą vaikams, kurie 

nelanko ugdymo įstaigų ar kitais išimtinais 

atvejais; 

rengia rekomendacijas tėvams (globėjams), 

pedagogams sakytinės bei rašytinės  kalbos 

lavinimo klausimais; 

teikia švietėjišką ir metodinę pagalbą tėvams ir 

ugdymo įstaigų pedagogams. 

 

 

Specialiosios pedagogės Elena Šlušnytė ir 

Renata Galdikienė 

 

vertina mokinių akademinį pasiekimų lygį, 

atitikimą programoms; 

siūlo tinkamą ugdymo programą, numato 

reikiamus būdus ir metodus; 

konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus dėl 

specialiosios pedagoginės pagalbos vaikui; 

teikia individualią pagalbą mokymosi sunkumų 

patiriantiems vaikams bei  metodines 

rekomendacijas mokytojams, specialistams, 

tėvams; 

skaito paskaitas, pranešimus. 

 

Socialinė pedagogė Jolanta Židickienė 

vertina ir padeda šeimoms spręsti sunkumus 

dėl vaiko savirealizacijos, mokymosi 

motyvacijos, emocinių ir elgesio sunkumų; 



informuoja tėvus (globėjus) apie jų teisę gauti 

socialinę ir pedagoginę pagalbą; 

bendradarbiauja su ugdymo įstaigų 

pedagogais, kitais specialistais, administracija 

sprendžiant vaikų socialines - pedagogines 

problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; 

atlieka šviečiamąjį informacinį darbą. 

 

 

KODĖL VERTA KREIPTIS Į 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS 

PAGALBOS SKYRIŲ? 

MES PADĖSIME: 

 pažinti  jūsų vaiko stipriąsias ypatybes 

ir silpnąsias puses; 

 suprasti tikrąsias mokymosi sunkumų 

priežastis; 

 įvertinti vaikų pasiekimus ir gebėjimus; 

 gauti reikiamą pagalbą ir įgyvendinti 

ugdymo tikslus; 

 pagerinti vaiko emocinę ir psichologinę 

savijautą. 

 

 

 

 

 

 

SKYRIAUS VEDĖJA 

Vaidota Vaišienė 

tel.: (8-445) 78939 

mob.: 8674 13759 

 

PPP skyriaus darbo laikas: 

pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val. 

penktadieniais- nuo 8 iki 15.45 val. 

pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiame jūsų ! 

Adresas: J. Pabrėžos g.8, Kretinga 

 

Pagalba nemokama 

Informacija teikiama ir registruojama 

telefonu (8-445) 78939  

 

 

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO 

CENTRO  

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS 

PAGALBOS SKYRIUS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kelias gali būti duobėtas... 

Kelias gali būti ilgas... 

bet kiekvienas kelias prasideda nuo 

pirmo žingsnio. 
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