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Tikslas:

Stiprinti mokiniq psichologini atsparum4 ir psichikos sveikat4, prevencindmis priemonemis skatinti

saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje klrim4, padeti mokiniams atgauti dvasing dartq,

gebejim4 gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jq tevais (globejais, rupintojais) bei

pedagogais.

UZdaviniai:

o Nustatyti mokinio psichologines, asmenybes ir ugdymosi problemas ir padeti jas sprgsti.

o Stiprinti mokytoiq, t6vq (globeiq, rUpintoiq) gebejim4 bendrauti su mokiniais, turindiais

psichologiniq problemq ar specialiqiq poreikiq.

o Padeti laiduoti palankias psichologines s4lygas mokinio ugdymo (-si) procese.

d.

1 . 1 . Individualios konsultacij os mokiniams, turintiems
icholosiniu- asmenvb6s ir usdvmosi oroblem

1. Psichologinis
konsultavimas

1 .2. Individualios konsultacij os specialiqjq ugdymosi poreikiq
(SUP) turintiems mokiniams, remiantis pedagogines

ines tamvbos OPT) rekomendaciiomis.
1.3. Individualus grupiq,
konsultavimas: santykiai

klasiq vadorq, pedagogq
ir darbas su mokiniais, turindiais

1 .4. Individualus tevq (globejq, r[pintoj q) konsultavimas:
santykiai Seimoje, vaiko raidos ypatumai bei psichologiniai

2. 1 . Pirminis besikreipiandiqjq psichologinis ivertinimas:
mokinio asmenybes ir ugdymosi problemq, galiq ir sunkumq

2. Psichologinis

ivertinimas/



tiriamasis
darbas

2.2. Specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq stebejimas
usdvmosi aolinkoie.

Visus
metus

2.3. Apklausa del smurto ir patvdiu paolitimo masto mokvkloie. Kovas
2.4. I kurso mokiniq adaptacijos tyrimas. Spalis

3. Psichologinis
Svietimas

3.1. Psichologo veiklos (kreipimosi galimybes, darbo vieta,
darbo laikas) pristatymas mokvklos mokiniams.

Rugsejis

3.2. Tevq (globejq, rupintojq) ir mokytojq Svietimas ivairiais
vaiko raidos ir psichologiniais klausimais. Pagal poreiki
talninama osicholosine informacii a MANO dienvne.

Pagal
poreiki

3.3. Psichologiniq uZsiemimq specialiqjq ugdymosi poreikiq
mokiniams wkdvmas.

Pagal
ooreiki

4. Prevencinis
darbas

4.1. Pasau nes dienos be tabako mineiimas. GesuZe
4.2.Pasarl nes osichikos sveikatos dienos mineiimas. Soalis

4.3. Tarptautines Tolerancii os dienos minei imas. Laokritis
4.4. Pasaulines kovos su AIDS dienos mineiimas. Gruodis
4.5. Psichoaktyviqiq medZiagq vartoj imo prevencines
Drosrarnos ..Savu keliu" wkdvmas.

Visus
metus

4.6. Psichologines pagalbos teikimas nuotoliniu b[du. Pagal
ooreiki

4 .7 . P agalba psicho lo giniq kriziq iveikimo klausimai s.

Psicholosiniu kriziu prevenciia. intervenciia ir postvenciia.
Esant

ooreikiui

5. Kita veikla

5.1. Dalyvavimas Vaiko geroves komisijos veikloje. Visus
metus

5.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Svietimo pagalbos

specialistais mokykloje bei kitq istaigq specialistais: MaZeikiq
PPT specialistais, Vaiko teisiq atstovais, policijos atstovais ir t.
t. q. :!

Pagal
poreiki

5.3. Dalyvavimas mokiniq tel'q susirinkimuose. Pagal
poreiki

6. Kvalifikacijos
k6limas

6. 1 . Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kursuose,
konferenciiose.

Nuolat

6.2. D aly v avimas raj ono psicholo gq metodiniuo se

uZsiemimuose.
Visus
metus

7. Darbo
dokumentg
pildymas ir
tvarkvmas

7 .1. Pagalbos gavejq registracijos ir individualiq konsultacijq
Zurnalq bei kitq dokumentq pildymas.

Nuolat


