ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA
PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS
2016-2017 m.m.
Tikslas – rūpintis mokyklos mokinių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių
sąlygų ugdymo procese sudarymu.




Uždaviniai:
Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdimosi problemas ir padėti jas spręsti.
Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais),
turinčiais psichologinių problemų.
Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

Eil. Veiklos kryptis, turinys
Įgyvendinimo būdai ir formos
nr.
(konkreti veikla)
1.
Bendradarbiavimas
su
mokyklos administracija
Veiklos plano derinimas.

2016-09-14d.,
Mokslo metų
eigoje.

Informavimas sprendžiant
įvairaus pobūdžio
problemas.
Veiklos ataskaitos
teikimas.
2.

Darbas su mokiniais
Priešmokyklinio ugdymo
grupėje – darbas su
vaikais, turinčiais elgesio,
emocinių, bendravimo
problemų.

Laikotarpis

2017-06 mėn.
Stebėjimas, pokalbiai, tyrimai.

1-ose klasėse – mokyklinės Mokinių veiklos ir elgesio
adaptacijos, pasirengimo
stebėjimas pamokų metu, pokalbiai,
mokyklai, drausmės
konsultavimas, tyrimai.
problemos.

Pagal
poreikius

Pagal
poreikius
Spaliolapkričio mėn.

2-ose klasėse – darbas su
vaikais, turinčiais
mokymosi sunkumų,
elgesio, emocinių,
bendravimo problemų.

Stebėjimai, pokalbiai, tyrimai,
konsultavimas.

2-3-4-ose klasėse klasės
atmosfera, vaikų
tarpusavio santykių
problemos.

Pokalbiai, mokinių veiklos ir Pagal
elgesio stebėjimas, konsultavimas, poreikius
tyrimai.

Pagal
poreikius

Pastabos

1-4kl. mokinių galių ir
sunkumų, raidos ypatumų,
ir ugdimosi problemų
įvertinimas.

3.

Prevenciniai
akcijos:

Psichologinis įvertinimas.

Pagal
poreikius
mokslo metų
eigoje

renginiai, Tarptautinės Mokytojo dienos spalio 5d.
paminėjimas „Žinutė mokiniams“
Tarptautinės
paminėjimas.

Šypsenų

dienos spalio 7 d.

Akcija „Nevėluok į pamokas!“

Spalio mėn. ir
m.m. eigoje

Tarptautinės Tolerancijos dienos Lapkričio
paminėjimas.
16d.
Akcija „Savaitė be patyčių“.

Kovo mėn.

Tarptautinės triukšmo suvokimo Balandžio
dienos paminėjimas.
26d.
Akcija „Tylos stebuklinga versmė“

Pokalbiai, diskusijos su mokiniais Pagal
klasės valandėlių metu.
poreikius

4.

5.

Bendradarbiavimas
mokinių tėvais

Bendradarbiavimas
pedagogais

su Individualus vaiko tėvų/
globėjų konsultavimas.
Dalyvavimas tėvų susirinkimuose.
Paskaitų rengimas, tyrimų
pristatymas, konsultavimas.

Pagal
bendruomenės
poreikius

su Konsultacijų teikimas, paskaitų,
prevencinių renginių pravedimas Mokslo metų
mokinių bendravimo, mokymosi eigoje
motyvacijos, adaptacijos mokykloje
problemų sprendimo klausimais.

6.

Moksleivių, pedagogų ir Individualus, šeimos ir grupių
konsultavimas siekiant nustatyti, Mokslo metų
tėvų konsultavimas:
aptarti ir spręsti moksleivių, tėvų eigoje
bei pedagogų problemas.

7.

Darbas vaiko
komisijoje

gerovės Bendradarbiavimas su kitais vaiko
gerovės komisijoje dirbančiais Mokslo metų
nariais, specialistais įvertinant eigoje
konkretaus moksleivio ugdymo
poreikius,
rūpinimasis
vaiko
saugios ugdymosi aplinkos kūrimu.
Psichologinės pagalbos teikimas
specialių poreikių moksleiviams, jų
tėvams bei pedagogams.
Grupiniai užsiėmimai
moksleiviams. Bendravimo,
saugumo įgūdžių lavinimo
programos vykdymas.
Saugumo savaitė „Saugus, kai
žinau“.
Socialinės kampanijos vykdymas
„Vienas iš penkių“ saugumo
užsiėmimai

Pagal
poreikius
2,3,4
kl. mokiniai
0,1kl.mokiniai

8.

Psichologiniaisociologiniai tyrimai

Krizės sukeltų problemų, padarinių
įveikimas, veiksmingos pagalbos
teikimas.

Pagal
bendruomenės
poreikius

9.

Darbas kabinete

Psichologo darbo dokumentų
(konsultacijų registracijos žurnalo,
konsultacijų protokolų, individualių
kortelių, sutikimų: mokiniams,
tėvams/globėjams ruošimas.
Metodinės literatūros kaupimas.
Įvairi psichologinė informacija
mokyklos psichologo
kabinete bei mokyklos stende.

Visus mokslo
metus

10.

Kvalifikacijos
tobulinimas

Kursų, seminarų ir konferencijų
lankymas.
Įgytos patirties diegimas
praktiniame darbe.

Mokslo metų
eigoje

11.

Bendradarbiavimas su

- Mokyklos specialistais,
- Zarasų rajono Pedagogine-

Mokslo metų
eigoje

Psichologine tarnyba.
- Vaiko
teisių
apsaugos
tarnybomis.
- Policija.
- Psichikos sveikatos centrais.
- Socialinių paslaugų centru.
- Medikais.
12.

Profesinės kvalifikacijos Susitikimai, supervizijos su kitais
psichologais. Kvalifikacijos
tobulinimas
kėlimas. Naujausių psichologijos
leidinių studijavimas.
Įgytos patirties diegimas
praktiniame darbe.

Mokslo metų
eigoje
esant
galimybei

Parengė mokyklos psichologė Zita Aleksandravičienė

