PAKRUOJO ,,ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS
Psichologės Ingos Jankauskienės
2017-2018 m. m. veiklos planas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Metiniai veiklos
uždaviniai,
priemonės
Vykdyti individualų
gimnazijos mokinių ir
jų tėvų (globėjų)
konsultavimą
Dalyvauti rajono
metodiniuose
renginiuose

Dalyvauti Šiaulių raj.
PPT psichologų
pasitarimuose ir
seminaruose
Bendradarbiauti su
„Žemynos“
pagrindinės mokyklos
ir Pakruojo miesto
PPT psichologėmis
mokinių psichologinės
gerovės klausimais
Dalyvauti gimnazijos
mokinių klasių
valandėlėse ir teikti
konsultacijas įvairiais
psichologiniais
klausimais

Rezultatas, kriterijai
Teikiamos pagal
poreikį psichologinio
konsultavimo
paslaugos
Dalyvauti rajono
socialinių pedagogų ir
psichologų
metodiniuose
renginiuose pagal
metų veiklos programą
Dalijimasis patirtimi,
konsultavimasis

Teikiama informacija
ir būtinos
psichologinės
konsultacijos
gimnazijos
mokiniams, jų tėvams,
pedagogams
Mokiniai turės
galimybę susipažinti
su pasirinktos temos
psichologiniais
aspektais ir gauti
konsultaciją rūpimais
klausimais
Atlikti naujai atėjusių į Tyrimas atskleis
gimnaziją mokinių
naujai atėjusių
adaptacijos tyrimą
mokinių savijautą
gimnazijoje, jų
pastebėjimus ir
lūkesčius.
Dalyvauti gimnazijos
Tėvai susipažins su
mokinių tėvų
pagrindiniais temos
susirinkimuose,
aspektais
parengti pranešimus
pagal numatytą temą
Dalyvavimas
Mokiniams ir jų
bendruomenių
tėvams bus pateikta
inicijuotos vietos
neformaliojo ugdymo
plėtros projekte
užsiėmimų metu
„KELRODIS“ – jaunų galimybių studija

Terminas

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Visus
metus,
pagal
poreikį
Visus
metus,
pagal
poreikį

Inga
Jankauskienė

Žmogiškieji
ištekliai

Inga
Jankauskienė

Žmogiškieji
ištekliai

Visus
metus,
pagal
poreikį
Pagal
poreikį

Inga
Jankauskienė

Asmeninės
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

Pagal
klasių
auklėtojų
planą

Inga
Jankauskienė,
klasių
auklėtojai

Žmogiškieji
ištekliai

Spalio –
lapkričio
mėn.

Inga
Jankauskienė,
klasių
auklėtojai

Žmogiškieji
ištekliai

Pagal
planą

Inga
Jankauskienė,
gimnazijos
administracija

Žmogiškieji
ištekliai

2018 –
2019 m.

Inga
Jankauskienė,
gimnazijos
administracija

Projekto lėšos

Inga
Jankauskienė

asmenų galimybių
studija: per nūdienos
reikmes bei trūkumus į
kokybišką ir
inovatyvią tarnystę
ateities paslaugų
sferoje
9.

10.

11.

„KELRODIS“,
suteikianti žinias,
formuojanti darbo
rinkai aktyvaus
piliečio požiūrį ir
skatinanti ieškoti
pasirinkimo galimybių
ateičiai
Koordinavimas ir
Dalyvavimas
dalyvavimas
tarptautiniame
tarpmokyklinės
projekte paskatins
strateginės
ieškoti būdų, kaip
partnerystės projekte
geriau vieniems kitus
„Kūrybiški mokytojai suprasti, pažinti, leis
ir mokiniai“
dalytis patirtimi apie
kūrybiškus darbo ir
mokymosi metodus
Susitikimų su Lietuvos Susitikimų metu
aukštųjų mokyklų
mokiniai turės
atstovais
galimybę išsamiau
organizavimas,
susipažinti su skirtingų
išvykos į aukštąsias
aukštųjų mokyklų
mokyklas, studijų
siūlomomis studijų
mugę Litexpo parodų
programomis
rūmuose
Dalyvavimas vaiko
Mokiniai turės
gerovės komisijos
galimybę gauti
pasitarimuose.
tinkamą psichologinę
pagalbą

12.

Paskaitos antrųjų
gimnazijos klasių
mokiniams: pagalba
pildant individualius
planus.

13.

Mokinių, turinčių
specialiųjų poreikių
bei mokymosi
sunkumų,
konsultavimas dėl
tolesnio mokymosi
Dalyvavimas ir
pagalba organizuojant
įvairius renginius
gimnazijoje, rajone.

14.

Mokiniai turės
galimybę gauti
psichologinę pagalbą
renkantis
mokomuosius dalykus
pagal norimą studijų
programą
Mokiniai gaus
papildomą informaciją
apie savo tolesnį
karjeros kelią

Renginiai skatina
mokinių kūrybiškumą,
bendravimo ir
bendradarbiavimo
įgūdžius, skatina
saviraišką, lavina
sveikus gyvenimo
įgūdžių ypatumus

2017 –
2018 m

Projekto
įgyvendinimo
grupės nariai

Projekto
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Visus
metus,
pagal
poreikį

Inga
Jankauskienė,
Karjeros
ugdymo darbo
grupės nariai

MK lėšos,
asmeninės
lėšos

Visus
mokslo
metus,
pagal
poreikį
Visus
mokslo
metus

Inga
Žmogiškieji
Jankauskienė,
ištekliai
Vaiko gerovės
komisijos nariai

Visus
mokslo
metus

Žmogiškieji
ištekliai

Visus
metus

Inga
Jankauskienė,
Inga
Jankauskienė
Karjeros
ugdymo grupės
nariai
Inga
Jankauskienė,
Rasa
Augustinaitienė

Žmogiškieji
ištekliai

Inga
Jankauskienė,
klasių
auklėtojai,
mokinių seimas

Žmogiškieji
ištekliai

15.

Patyčių paplitimo
gimnazijoje tyrimas

Tyrimas atskleis
patyčių mastą ir
problemas gimnazijoje

Vasario
mėn.

16.

Dalyvavimas
Respublikinėje
akcijoje „Savaitė be
patyčių“

Kovo
mėn.

16.

Informacinių stendų,
lankstinukų, skrajučių
atnaujinimas sveikos
gyvensenos, patyčių,
žalingų įpročių
temomis
Pagalbos mokiniams,
kurie turi lankomumo,
pažangumo problemų
organizavimas

Akcijos metu
gimnazijos
bendruomenė bus
supažindinta su būdais
kaip užkirsti kelią
patyčioms, kaip tą
atpažinti
Gimnazijos
bendruomenė
susipažins su sveikos
gyvensenos , žalingų
įpročių prevencija

Visus
mokslo
metus

Inga
Žmogiškieji
Jankauskienė,
ištekliai, MK
Aušra Spudienė lėšos

Mokiniai, konsultacijų
metu susipažins su
savo mokymosi
sunkumais, sužinos
būdus kaip juos spręsti
Nuolat vykdoma
savišvieta,
dalyvaujama
praktiniuose ir
teoriniuose
seminaruose
Reikalingų dokumentų
tvarkymas (pokalbių
registracijos žurnalo
vedimas, socialinių
įgūdžių pamokų plano,
darbo plano rengimas,
ataskaitų rengimas,
mokinių bylų
registravimas ir
pildymas, atliktų
tyrimų registracijos
aplanko pildymas,
tėvų sutikimų
registravimas).
Operatyvus pagalbos
teikimas gimnazijos
bendruomenės
grupėms at atskiriems
asmenims užkirs kelią
tolimesnėms
psichologinės
problemoms

Visus
mokslo
metus

Inga
Jankauskienė,
Soc. pedagogė

Žmogiškieji
ištekliai

Visus
metus

Inga
Jankauskienė

MK lėšos,
asmeninės
lėšos

Visus
metus

Inga
Jankauskienė

Žmogiškieji
ištekliai

Esant
krizinei
situacijai

Inga
Jankauskienė,
Soc. pedagogė

Žmogiškieji
ištekliai

17.

18.

Plėtoti profesinę
kompetenciją

19.

Darbas su psichologo
veiklą fiksuojančiais
dokumentais

20.

Gimnazijos
bendruomenės grupių
ir asmenų, kuriems
reikalinga specifinė
pagalba krizinėje
situacijoje, įvertinimas
ir pagalbos teikimo
jiems organizavimas

Inga
Jankauskienė,
klasių
auklėtojai
Inga
Jankauskienė,
Aušra Dvelienė

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

