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Veiklos turinys

Laikotarpis
Numatomi rezultatai
PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS
Psichologinis mokinių įvertinimas, ugdymosi
Pagal poreikį
Rekomendacijos dėl tolesnio mokinių
galių ir sunkumų nustatymas
ugdymo mokytojams ir tėvams
Reikalingų duomenų konsultuojamų mokinių
Pagal poreikį
Efektyvesnės konsultacijos
psichologinėms problemoms spręsti rinkimas
PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS
Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, elgesio ir
Per mokslo metus
Mokinių elgesio korekcija, pagalba
emocijų problemų, psichologinis konsultavimas
sprendžiant emocines problemas
Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų
Per mokslo metus
Efektyvesnės tėvų ir mokytojų
konsultavimas dėl vaikų, turinčių mokymosi
taikomos ugdymo strategijos
sunkumų, elgesio ir emocijų problemų
Mokinių, išgyvenančių krizines situacijas,
Per mokslo metus
Pagalba įveikiant krizinę situaciją
konsultavimas, tų mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) ir mokytojų konsultavimas
PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA
Adaptacijos gimnazijoje problemų
sprendimas
1.1 Pirmų klasių mokinių adaptacija:
Spalio mėn.
Tyrimų rezultatų pateikimas
1.1.1 Pirmų klasių mokinių adaptacijos
gimnazijos bendruomenei, galimų
gimnazijoje tyrimas, tyrimo rezultatų
problemų numatymas ir jų sprendimas,
apibendrinimas.
įtraukiant tėvus ir mokytojus.
1.1.2 Pirmokus mokančių mokytojų ir mokinių
tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimas
su tyrimo rezultatais, rekomendacijų
pateikimas.

Pastabos

Dalyvavimas pirmų klasių mokinių tėvų
susirinkimuose.
1.2 Penktų klasių mokinių adaptacija:
1.2.1 Penktų klasių mokinių adaptacijos
gimnazijoje tyrimas, tyrimo rezultatų
apibendrinimas.
1.2.2 Mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų
(globėjų, rūpintojų) supažindinimas su
tyrimo rezultatais, rekomendacijų
pateikimas.
1.2.3 Dalyvavimas penktų klasių mokinių tėvų
susirinkime.
1.3 Darbas su į gimnaziją iš kitų mokyklų
atvykusiais mokiniais
1.1.3
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Smurto prieš vaikus prevencija
2.1 Dalyvavimas „Smurto prevencijos
įgyvendinimo tvarkos aprašo“ grupės veikloje.
2.2 Darbas su įvairų smurtą patyrusiais
mokiniais, pagalba jų tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir mokytojams.
2.3 Darbas su smurtaujančiais mokiniais,
pagalba jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir
mokytojams.
2.4 Klasių valandėlių, tėvų susirinkimų
organizavimas smurto prevencijos gimnazijoje
klausimais.
Mokytojų ir kitų su vaikų ugdymu susijusių
asmenų švietimas aktualiais vaiko raidos,
pedagoginės ir socialinės psichologijos
klausimais

Spalio mėn.

Per mokslo metus

Krizinių situacijų sprendimas, patyčių
ir smurto prevencija
Kartu su socialine
pedagoge

PSICHOLOGINIS ŠVIETIMAS
Per mokslo metus
Gilėja mokytojų ir kitų su vaikų
ugdymu susijusių asmenų
psichologinis išprusimas
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Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas aktualiais
Pagal poreikį
Gilėja tėvų (globėjų, rūpintojų)
vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės
psichologinis išprusimas, vaikų
psichologijos
auklėjimas tampa efektyvesnis
PAGALBA MOKINIAMS SPRENDŽIANT TOLESNIO MOKYMOSI IR KARJEROS PROBLEMAS
Dalyvavimas Karjeros koordinacinės grupės
Per mokslo metus
veikloje
Aštuntų ir antrų gimnazinių klasių mokinių
sugebėjimų ir profesinių polinkių tyrimas:
2.1 Tyrimo organizavimas ir rezultatų
Sausio-balandžio
apibendrinimas, išvadų rašymas.
mėn.
2.2 Mokinių supažindinimas su tyrimo
Balandžio-gegužės
rezultatais.
mėn.
Tolesnis mokinių mokymasis ir
2.3 Tyrimo rezultatų apibendrintos analizės
Balandžio mėn.
karjeros pasirinkimas tampa labiau
pateikimas gimnazijos mokytojams.
apgalvotas ir pagrįstas vaiko
gebėjimais
Trečių gimnazinių klasių mokinių, atvykusių iš
Spalio mėn.
kitų mokyklų, sugebėjimų ir profesinių polinkių
tyrimas
Individualios mokinių ir jų tėvų (globėjų,
Per mokslo metus
rūpintojų) konsultacijos profesijos pasirinkimo ir
tolesnės karjeros klausimais
ORGANIZACINĖ VEIKLA
Darbo dokumentacijos tvarkymas
Nuolat
Psichologinės pagalbos gavėjų ir
individualių konsultacijų žurnalai,
klientų kortelės, mokinių bylos, tyrimų
medžiaga ir kt. dokumentacija
Tyrimų duomenų įforminimas pagal naudojamos
Nuolat
Tyrimų protokolai, įvertinimų išvados
metodikos reikalavimus, jų konfidencialumo
užtikrinimas ir saugojimas, kol mokinys mokosi
„Verdenės“gimnazijoje
METODINĖ VEIKLA
Kvalifikacijos kėlimas seminaruose,
Per mokslo metus
Gerėja darbo efektyvumas
konferencijose ir pan.

2.1 Dalyvavimas Visagino švietimo įstaigų
Per mokslo metus
psichologų metodinio būrelio veikloje,
dalijimasis darbo patirtimi.
2.2 Dalyvavimas „Verdenės“ gimnazijos
pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės
veikloje
Pastaba: veiklos planas pagal poreikius gali būti koreguojamas.
2.

Gerėja darbo efektyvumas

Psichologė
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