
Psichologė Milda Veikelienė

Išsilavinimas

2016.09 – dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Visuomenės 
sveikatos fakultetas, Profilaktinės medicinos katedra, doktorantė.

2008-2010             Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Teorinės 
psichologijos katedra, 

            Sveikatos psichologijos magistrė.             
      

2004-2008              Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų 
fakultetas,  

            Psichologijos bakalaurė.

Darbo patirtis

2010.05 – dabar LSMUL VšĮ Kauno klinikų filialas Vaikų reabilitacijos 

ligoninė 

„Lopšelis“, medicinos psichologė:
• vaikų raidos diagnostika DISC vertinimo metodika;
• intelektinių gebėjimų vertinimas WISC III testu;
• tėvų konsultavimas vaikų raidos klausimais;
• vaikų netinkamo elgesio korekcija užsiėmimų metu;
• vaikų, turinčių raidos sutrikimų, kognityvinių funkcijų 

gerinimas ir socialinių įgūdžių ugdymas;
• tėvų ir vaikų (iki 18 m.) psichologinis konsultavimas;
• autizmą turinčių vaikų dienos centro veiklos kuravimas 

(programos ruošimas, priemonių gaminimas, 
tėvų/specialisų konsultavimas, individualus darbas su 
vaikais);

• paskaitų tėvams, turintiems vaikų su raidos sutrikimais, 
skaitymas;

• rekomendacijų esant tam tikriems raidos sutrikimams 
rašymas (skirta tėvams, gydytojams, pedagogams).

2015.09 – dabar LSMU Slaugos Fakultetas Vaikų reabilitacijos klinika, 
asistentė:

• paskaitų skaitymas studentams, specialistams, tėvams;
• praktikų psichologijos studentams vedimas.

2008.09 – 2010.01      Kauno miesto lopšelis/darželis „Kūlverstukas“, 

psichologė:

• tėvų, auklėtojų konsultavimas vaikų ugdymo ir auklėjimo 
klausimais;

• grupinių ir individualių užsiėmimų vaikams vedimas;
• įvairių pranešimų vaikų ugdymo ir auklėjimo klausimas 
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ruošimas.

2005 10 – 2016.05     Telefoninė pagalbos linija „Vaikų linija“, supervizorė-

konsultantė:
• konsultavimas telefonu;
• dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose;
• dalyvavimas supervizijose tobulinant konsultavimo 
įgūdžius;
• supervizijų besimokantiems konsultantams vedimas.

Papildoma informacija

Kursai:

Turiu teisę vertinti WISC-III (intelekto vertinimo testas vaikams), WAIS

(sutrumpintas intelekto
vertinimo testas įvairioms amžiaus grupėms), DISC (raidos vertinimo testas) 

metodikomis. 
Dalyvavau  seminare „Mažų vaikų elgesio ir emocinių sunkumų vertinimas CBCL 

1½-5 ir C-TRF

metodikomis”.

2011 m. kartu su bendraautore D. Nedzinskiene publikavau straipsnius: 
• „Raidos fenotipas ir elgesys“ (knygoje „Dauno sindromas: medicininiai, 

pedagoginiai ir 
socialinai aspektai“).

• „Elgesio problemos ir intelektiniai gebėjimai“ (knygoje „Mielomeningocelė: 
mediciniai, 
pedagoginiai ir socialiniai aspektai“).

• „Pažintinės funkcijos“ (knygoje „Cerebrinis paralyžius: mediciniai, 
pedagoginiai ir socialiniai 
aspektai“).

Dalyvavau tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei stažuotėse:
2014 m. kovo 4-5 d. „Working together to improve delivery“ (The National Autistic 
Society‘s Professional Conference), UK.
2014 m. liepos 15d. “Developing autism friendly schools and communities“, 
Lithuania. 
2013 m. gegužės 28-29 d. Pre-conference workshop „Autism: challenges and 
opportunities“, Lithuania. 
2013 m. kovo  04-08 d. stažavausi Trinity specialiojoje mokykloje (Londonas, 

Anglija).
2010 m. gruodį stažavausi reabilitacijos centre Bracke Ostergard (Goterburgas, 

Švedija).
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