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KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO  

PSICHOLOGO 2022 M. VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: stiprinti mokinių, profesinės reabilitacijos dalyvių psichologinį atsparumą, gebėjimą 

bendradarbiauti, motyvaciją mokytis bei kurti saugią ir palankią mokymosi aplinką.  

Uždaviniai: 

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

psichologines, asmenybės ir ugdymo(si) problemas. 

2. Rengti ir teikti individualias konsultacijas, rekomendacijas dėl mokinio, profesinės 

reabilitacijos dalyvio emocinių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo. 

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

mokiniais, profesinės reabilitacijos dalyviais, kuriant saugią ir palankią mokymosi aplinką. 

4. Tobulinti ir pildyti individualius ugdymo planus specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams 

asmeninių tikslų pasiekimui. 

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

6. 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 emocinių, 

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 

Pildyti individualius ugdymo planus 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių bei profesinės 

reabilitacijos dalyviams – individualius 

planus, numatant jų asmeninius ir bendrus 

tikslus. 

Visus metus  

(pagal poreikį) 

Individualus darbas 

3. Tyrimai  Adaptacijos  tyrimas I kurso mokiniams Sausis Psichologas 

Socialinis pedagogas 

Suinteresuotų šalių, darbdavių nuomonės 

tyrimas dėl profesinės reabilitacijos 

dalyvio pasirengimo darbo rinkai 

Kartą metuose Psichologas 

Socialinis darbuotojas 
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Teikiamų profesinės reabilitacijos 

paslaugų įvertinimas  

Kartą metuose Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

4. Psichologinis 

švietimas 

Klasės valandėlės temomis: 

„Psichinė sveikata ir jos stiprinimo 

galimybės“ 

„Emocinis intelektas ir jo lavinimo 

galimybės“ 

„Mokymosi motyvaciją skatinantys 

veiksniai“ 

„Mano mokymosi stilius“ 

„Prisistatymo darbdaviui ypatumai“ 

„Mano karjeros kelias“ 

Pagal poreikį Psichologas 

Grupių vadovai 

 

„Kognityvinė elgesio teorija ir jos 

pritaikymo galimybės kasdieninėje 

veikloje“ 

„Kritinio mąstymo ugdymas, galimybė 

tobulėti“ 

Balandis 

(Pagal poreikį) 

Profesijos mokytojai 

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos, 

krizių valdymo posėdžiuose, 

bendradarbiavimas su šių komisijų nariais  

Visus metus  

(pagal poreikį) 

 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 

 

Organizuoti ir vykdyti prevencines 

socialinių įgūdžių programas, 

prevencinius renginius: 

 Adaptacijos sunkumai ir įveikimo 

galimybės 

 Patyčių ir smurto temomis 

 Psichotropinių medžiagų poveikis 

sveikatai 

 Tolerancijos tema 

 Triukšmo supratimo tema ir kt. 

Visus metus  

(pagal poreikį) 

 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 

Grupių vadovai 

 

Atvejo analizės grupių mokytojams 

organizavimas  

Kovas – Gegužė 

(Pagal poreikį) 

Psichologas 

Profesijos mokytojai 

5. Kokybės 

sistemos 

diegimas ir 

įgyvendinimas 

pagal EQUASS 

Assuarance 

2018 

reikalavimus  

Sveikatos priežiūros paslaugų ir 

reabilitacijos skyriaus paslaugos 

sertifikavimas pagal EQUASS Assuarance 

2018 reikalavimus 

Rugsėjis - 

Gruodis 

Kokybės vadovas 

Sveikatos priežiūros 

paslaugų ir 

reabilitacijos skyriaus 

vedėja  

Psichologas 

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) 




