
 

 

PAGALBA KLASĖS AUKLĖTOJUI 

 
Siūlomos klasių valandėlių temos 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Priemonė Į ką kreiptis 

1.  Psichologinė pagalba, kur jos ieškoti? Pokalbis Psichologė 

2.  Egzaminų baimė II, IV klasių mokiniams. Paskaita  

3.  Savęs vertinimas. Paskaita, tyrimas  

4.  Psichologiniai testai savęs paţinimui. Pratybos  

5.  Mokinių tarpusavio santykiai klasėje. Tyrimas, pokalbis  

6.  Profesinės karjeros planavimo ypatumai II 

gimnazijos klasių mokiniams (2 val.). 

Tyrimas, tyrimo 

rezultatų 

pristatymas 

 

7.  Kaip sėkmingiau mokytis? IV klasių mokiniams. Paskaita  

8.  Draugystė. Paskaita  

9.  Elektroninės patyčios. Paskaita  

10.  Kompiuteris – draugas ar priešas? Paskaita  

11.  Vertybės, jų reikšmė gyvenime. Tyrimas, pokalbis  

12.  Valgymo sutrikimai. Paskaita  

13.  Bendravimo kultūra. Paskaita - diskusija  

    

   Socialinė pedagogė 

14.  Rūkymas (elektroninės cigaretės, tabakas, 

kt.): kas čia tokio, ar nieko tokio? 

Paskaita – 

diskusija 

 

15.  Psichotropinės medţiagos. Pakalbam apie tai? Paskaita – 

diskusija 

 

16.  Mokyklos nelankymas: prieţastys ir 

pasekmės 

Paskaita – 

diskusija 

 

17.  Negatyvių reiškinių įtaka mokinių 

socializacijai 

Paskaita – 

diskusija 

 

18.  Kas lieka, kai nieko nebelieka (apie socialinę 

pedagoginę, psichologinę pagalbą, santykius 

su bendramoksliais, tėvais, mokytojais). 

Paskaita – 

diskusija 

 

19.  Patyčios. Koks (- kokia) aš turiu būti, kad 

niekam neuţkliūčiau? 

Paskaita – 

diskusija 

 

20.  Vaiko teisės – suaugusiųjų pareiga į tai 

atsiţvelgti? Ar tikrai taip? Ko mes visi esame 

verti? 

Paskaita – 

diskusija 

 

 

 

 

21.  Kaip išlikti harmoningam TOKIOJE 

visuomenėje? 

Paskaita – 

diskusija 

 

 

22.  Dvasinis aklumas. Kur jis veda? Paskaita – 

diskusija 

 

 

23.  Klasių valandėlių ciklas karjeros ugdymui: 

 

● Savęs paţinimas ir teigiamas vertinimas, 

    leidţiantis į karjeros kelią. 

● Mokinių karjeros planavimo kompetencijų 

   ugdymas. 

● Sprendimų priėmimo sunkumų įvertinimas 

   planuojant karjerą. 

● Mokinių asmeninio stiliaus mokymosi 

Paskaitos, 

interaktyvūs 

metodai, testai 

I, III, IV klasių 

mokiniams. 

 

II klasių 

mokiniams 

vedamos karjeros 

 



reikšmė 

   karjeros kelyje. 

● Pasirengimas pokalbiui dėl darbo. 

● Socialiniai vaidmenys ir karjera. 

 

 

udymo pamokos, 

todėl kl. 

valandėlės šiomis 

temomis 

nesiūlomos. 

24.  Regėjimo sutrikimų profilaktika. Pratimai 

akims. 

Paskaitos, 

praktiniai 

mokymai. 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

25.  Asmens higiena. Dantų prieţiūra. Paskaitos I-III kl. 

mokiniams. 

 

26.  Širdies ligos. Hipertenzija. Paskaitos, AKS 

matavimas 

mokyklos 

bendruomenei. 

 

27.  Europos supratimo apie antibiotikus diena 

„Antibiotikų nauda ir ţala“. 

Paskaitos, 

lankstinukai. 

 

28.  ŢIV – AIDS. Paskaitos.  

29.  Vėl apie rūkymą... Paskaitos.  

30.  Gripas ar peršalimas. Paskaitos.  

Laukiame Jūsų pasiūlymų! 

                              
                                                            Paruošė: psichologė Jovita Šimkūnaitė, 

                                                                                                visuomenės sveikatos specialistė  

                                                                                                Vaidutė Cirtautienė 

    

 

 


