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KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO  

PSICHOLOGO 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas - stiprinti mokinių, profesinės reabilitacijos dalyvių, socialines kompetencijas, saugios 

ir palankios ugdymuisi aplinkos Centre kūrimą.  

Uždaviniai: 

1. Įvertinti mokinio, profesinės reabilitacijos dalyvio galias, sunkumus, raidos ypatumus, 

psichologines, asmenybės ir ugdymo(si) problemas. 

2. Rengti ir teikti individualias rekomendacijas dėl mokinio psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų sprendimo. 

3. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su 

mokiniais, profesinės reabilitacijos dalyviais, kuriant palankią mokymosi aplinką. 

4. Atlikti aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į Centro bendruomenės poreikius. 

5. Dalintis gerąja patirtimi pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

 

Veiklos sritys Veikla 
Vykdymo 

terminas  
Pastabos 

1. Psichologinis 

konsultavimas 

 

 

 

 

 

Mokinių, profesinės reabilitacijos dalyvių, 

tėvų (globėjų), suinteresuotų šalių 

konsultavimas iškylančių psichologinių, 

ugdymosi sunkumų  klausimais 

Visus metus  

(pagal poreikį) 

Individualus darbas 

 

Individualus administracijos ir darbuotojų 

konsultavimas  sprendžiant iškilusius 

sunkumus darbe 

Visus metus  

(pagal poreikį) 

Individualus darbas 

2. Psichologinis 

įvertinimas 

Mokinio, profesinės reabilitacijos dalyvio 

psichologinis įvertinimas 

Visus metus  

(pagal poreikį)  

Individualus darbas 

Rengti ir teikti individualias 

rekomendacijas dėl mokinio, profesinės 

reabilitacijos dalyvio socialinių 

kompetencijų stiprinimo, psichologinių 

problemų sprendimo  

Visus metus  

(pagal poreikį) 

Individualus darbas 

3. Tyrimai  Palankios ugdymosi aplinkos tyrimas Spalis 

Lapkritis 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 

Adaptacijos tyrimas pirmo kurso 

mokiniams  

Lapkritis  

Gruodis 

Psichologas 

Suinteresuotų šalių, darbdavių nuomonės 

tyrimas dėl profesinės reabilitacijos 

dalyvio pasirengimo darbo rinkai 

Kartą metuose Psichologas, 

socialinis darbuotojas 

Teikiamų profesinės reabilitacijos 

paslaugų  įvertinimas  

Kartą metuose Psichologas, 

socialinis darbuotojas 

4. Psichologinis 

švietimas 

Atnaujintas stendas psichologinės 

pagalbos klausimais 

Kovas Psichologas, 

socialinis darbuotojas, 

socialinis pedagogas 

Klasės valandėlės temomis: 

„Egzaminai–iššūkis, kuris moko nugalėti 

baimę, nerimą“ 

Pagal poreikį Psichologas, metinė 

veiklos ataskaita 
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„Mano karjeros kelias“ 

„Konfliktai ir jų sprendimo būdai“ ir kt. 

Supažindinimas su programa „Vesk vaiką 

sėkmės link“ 

Mokymo programos pristatymas, 

mokymų organizavimas 

Kovas 

(Pagal poreikį) 

Mokymų 

organizavimas Centro 

mokytojams 

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, bendradarbiavimas su šios 

komisijos nariais  

Visus metus  

(pagal poreikį) 

 

Psichologas,  

socialinis darbuotojas 

 

Atvejo analizės grupių mokytojams 

organizavimas  

Kovas – Gegužė 

(Pagal poreikį) 

Psichologas, 

profesijos mokytojai 

6. Savišvieta ir 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas Klaipėdos miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų psichologų metodinio 

būrelio veikloje; kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose psichologams 

Visus metus 

pagal galimybes 

 

Psichologas 

 

Planą parengė: 

Psichologė  

E. Dadašova                                             (parašas) 

 

 

 

 


