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MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS 

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m. m. 

 

   Psichologo veiklos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą 

prevencinėmis priemonėmis, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje 

kūrimą, reikalui esant padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, 

aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Uždaviniai: 

 nustatyti mokinio psichologines, asmenines ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti. 

 stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais 

psichologinių problemų. 

 padėti sudaryti palankias sąlygas mokinio ugdymo(si) procese. 

 

Veiklos sritys: 

 konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio 

poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo 

technikas. 

 švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos, 

psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

 psichologinių problemų prevencija, tiriamoji veikla: psichologinių problemų prevencijos 

poveikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, 

psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

 bendradarbiavimas su mokyklos švietimo pagalbos mokiniui specialistais: soc.pedagogu, 

specialiuoju pedagogu, logopedu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu. 

 kvalifikacijos kėlimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptis Veiklos turinys Atlikimo laikas 

1. Konsultavimas  Mokinių konsultavimas dėl 

tarpasmeninių tėvų, draugų, mokytojų 

problemų, sprendžiant konfliktines  

emocijų ir elgesio problemas. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių individualus 

konsultavimas. 

 Mokytojų konsultavimas dėl 

mokinių mokymosi ir elgesio pamokose. 

 Tėvų (globėjų, rūpintojų)  

2019-2020 m.m. 



konsultavimas dėl santykių su vaiku 

šeimoje, dėl vaiko raidos ypatumų ir 

bendravimo sunkumų. 

2. Psichologinis 

švietimas 

Tėvų ir mokytojų švietimas įvairiais vaiko 

raidos, psichologiniais, savižudybių 

prevencijos, psichologinių krizių įveikimo 

ir kitais klausimais. 

2019-2020 m.m. 

3. Tiriamoji veikla Penktokų adaptacijos problemų tyrimas. 

Apklausų apie vaikų saugumą ir savijautą 

mokykloje vykdymas. 

2019-2020 m.m. 

4. Akcijos 

koordinavimas 

Vaikų linijos inicijuotos akcijos „Veiksmo 

savaitė BE PATYČIŲ 2020“ 

koordinavimas ir vykdymas. 

Bendradarbiavimas su klasių vadovais, 

švietimo pagalbos specialistais. 

2019-2020 m.m. 

5. Mokyklos VGK 

veikla 

Dalyvavimas VGK posėdžiuose, pagalbos 

sprendžiant individualias mokinio 

problemas, teikimas. 

VGK sekretorės pareigos. 

2019-2020 m.m. 

6. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Bendradarbiavimas su progimnazijos 

švietimo pagalbą mokiniui teikiančiais 

specialistais,  Mažeikių rajono PPT, Vaiko 

teisių tarnyba, Socialinių paslaugų tarnyba, 

,,Carito“ organizacija, Bendruomeniniais 

šeimos namais. 

2019-2020 m.m. 

7. Individualus 

psichologinis 

mokinio vertinimas 

Individualus mokinio vertinimas, išvadų 

(pagal poreikį) teikimas progimnazijos 

VGK, rekomendacijų siūlymas.   

2019-2020 m.m. 

8. OPKUS programa Dalyvavimas OPKUS programos veiklose, 

MSG susirinkimuose. 

2019-2020 m.m. 

9. Pagalba klasės 

vadovui 

Padėti klasių vadovams spręsti 

psichologines ugdytinių problemas, 

dalyvauti mokinių tėvų susirinkimuose, 

vesti pokalbius pagal klasių vadovų 

numatytas veiklas. 

2019-2020 m.m. 

10. Kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose, rajono psichologų 

metodiniuose užsiėmimuose 

2019-2020 m.m. 

11. Pagalba 

organizuojant  

VGK renginius 

VGK renginių organizavimas:  

 „Solidarumo bėgimas“, „Tolerancijos 

diena“, „Aids –  geriau žinoti“,  

labdaros savaitė „Sušildykime sielas“, 

Vaikų linijos inicijuota akcija „Veiksmo 

savaitė BE PATYČIŲ 2020 “, 

viktorina „Kas yra OLWEUS?“, 

 ,,Tarptautinė apsikabinimų diena“, 

rajoninė popietė SUP turintiems 

mokiniams ,,Linksmųjų labirintų šalyje“, 

„Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ 

akcija priešmokyklinės grupės vaikams ir 

2019-2020 m.m. 



jų tėvams ,,Linksmasis vaikystės kelias “. 

12. Mažeikių 

visuomenės 

sveikatos biuro 

organizuojami 

mokymai 

Padėti organizuoti darbuotojų psichinės 

sveikatos stiprinimo mokymuos. 

 

2019-2020 m.m. 

14. Užsiėmimai 

žalingų įpročių 

prevencijos 

klausimais. 

Užsiėmimų 1-8 klasėse vedimas. 2019-2020 m.m.. 

           

           Pastaba:  

           Apie psichologo vedamus užsiėmimus informacija pateikiama progimnazijos mėnesio 

plane. 

 

 

 

Psichologė                                                                                                    Daiva Gerikienė 

 

 


