ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA
PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 2019 – 2020 m. m.
Tikslas:
Teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant
jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo, mokymosi problemas.
Uždaviniai:
1. Spręsti mokinio problemas, bendradarbiaujant su mokytoju, soc. pedagogu, kt. specialistais ir
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
2. Teikti individualias ir grupines konsultacijas elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų
turintiems mokiniams.
3. Vykdyti mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės
ir socialinės psichologijos klausimais.
4. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines
programas ir priemones.
5. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos ir karjeros ugdymo komandos veikloje.
6. Atlikti tyrimus gimnazijos bendruomenei aktualiais klausimais
Eil.

Darbo turinys

Data

Pastabos

Nr.
Psichologinės konsultacijos mokiniams,
pedagogams ir tėvams (globėjams)
1.

Konsultacijų, siekiant nustatyti, aptarti ir spręsti
mokinių,

tėvų,

pedagogų

problemas,

veiklos

problemoms spręsti planavimas ir tiesioginio poveikio

09-06 mėn.

būdų nustatymas.
Pagalba klasių vadovams

1.

Dalyvavimas klasių valandėlėse, pagalba, sprendžiant
klasėse kylančias problemas.
Švietimas, klasių valandėlių temos

09-06 mėn..

Pagal poreikį

Tėvų, pedagogų ir kitų su mokinių ugdymu susijusių
1.

asmenų švietimas aktualiais paauglių psichologijos

09-06 mėn.

klausimais.
Klasių
2.

09-12 mėn.

Praktinė paskaita „Mokinuosi mokintis“.

valandėlių metu
pagal poreikį
Kartu su VSPS

3.

10 mėn.

Paskaita - užsiėmimas „Valdau stresą“.

Loreta
Romanoviene
Kartu su VSPS

4.

Paskaita - užsiėmimas „ Maisto įtaka fizinei ir
psichologinei sveikatai?“.

02 mėn.

Loreta
Romanoviene
Klasių

5.

09-06 mėn.

Praktinis užsiėmimas „Galių akademija“.

valandėlių metu
pagal poreikį

6.

Paskaita „Egzaminų stresas. Kaip sau padėti?“.

7.

Praktinis užsiėmimas „Nuostatos ir stereotipai?“.

01 mėn.

03 mėn.

4 klasės
mokiniams
Savaitės „Prieš
patyčias“ metu

Dalyvavimas pagalbos mokiniui komisijos veikloje
1.

Bendradarbiavimas
specialistais,

su

įvertinant

kitais

pagalbos

moksleivio

mokiniui

specialiuosius

09-06 mėn.

Pagal poreikį

09-06 mėn.

Pagal poreikį

ugdymo poreikius.
2.

Psichologinės pagalbos teikimas specialiųjų poreikių
mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei ugdantiems
pedagogams.

3.

Mokyklos nelankančių mokinių nelankymo priežasčių
išaiškinimas, problemų sprendimas.

Posėdžių
metu.
Individualus

darbas su
mokiniu.
4.

Dalyvavimas krizių komandos veikloje.

Pagal poreikį

Dalyvavimas karjeros ir socialinių įgūdžių ugdymo
komandos veikloje

1.

Individualus profesinis konsultavimas.

2.

Profesinio orientavimo paskaita

09-01 mėn.

09 mėn.

4 klasių
mokiniams
4 klasių
mokiniams
1 klasių

3.

Socialinių - emocinių įgūdžių ugdymo pamokos pagal
programą „Lions Quest“.

mokiniams
09-06 mėn

kassavaitinė
pamoka pagal
tvarkaraštį

Metodinė veikla
1.

Dalyvavimas Šilutės rajono psichologų metodinio
būrelio veikloje.

09-06 mėn

2.

Metodinės medžiagos rengimas.

09-06 mėn..

3.

Kvalifikacijos kėlimas.

09-06 mėn.

4.

Darbo dokumentų pildymas ir tvarkymas.

09-06 mėn.

Parengė psichologė Kristina Monkienė
Suderinta: direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kęstutis Mockus

Kartą per
mėnesį

Pagal galimybes

