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Eil. 

nr. 

Veiklos pobūdis Data 

1.  Konsultavimas: mokinių, jų tėvų, mokytojų. Per metus 

2.  Grupių vedimas. Per metus 

3.  Apklausų kūrimas, duomenų apdorojimas, rezultatų pristatymas 

ir aptarimas 

Per metus 

4.  Prevencinių programų vykdymas: klasių valandėlės, integruotos 

pamokos, švietimas. 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

prevencinė programa. 

a. Gimnazistų informavimas per tamo.lt. 

b. Gimnazistų tėvų informavimas per tamo.lt, tėvų 

susirinkimų metu. 

c. Gimnazistų forumas Nevartosiu: už ir prieš. 

d. Darbas su grupe (3-4 klasė) Atsparumas rizikingai 

elgsenai (LPI, ŽIV,ŽPV) 

e. Integruotos pilietiškumo pagrindų ir psichologijos 

pamokos Priklausomybės.1-2 klasės 

f. Apklausa apie žalingus įpročius. 1-4 klasės. 

g. Integruotos pilietiškumo pagrindų ir psichologijos 

pamokos: apklausos apie žalingus įpročius 

rezultatų aptarimas. 1-2 klasės. 

Gegužė, spalis 

 

 

 

 

 

 

Balandis 

Balandis 

 

Gegužė  

 

Spalis 

Spalis 

5.  Prevencinių programų vykdymas: klasių valandėlės, integruotos 

pamokos, švietimas. 

 OLWEUS – patyčių prevencinė programa. 

Vasaris, lapkritis 

6.  Prevencinių programų vykdymas: klasių valandėlės, integruotos 

pamokos, švietimas. 

 Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa. 

Balandis, birželis, 

gruodis 

7.  Ugdymas karjerai: konsultavimas, švietimas, susitikimų 

organizavimas, praktiniai užsiėmimai su klase. 

 Per metus 

8.  Gimnazistų, jų tėvų ir kolegų  švietimas: pasidalinimas įvairaus 

pobūdžio (savijauta, paauglystė, svaigalai, patyčios ir kt.) 

straipsniais, informacija per tamo.lt 

Per metus 

9.  Dokumentacijos tvarkymas: veiklos planų rengimas, psichologo 

dokumentacijos tvarkymas 

Per metus 

10.  Metodinės literatūros studijos: knygos, svetainės, straipsniai. Per metus 

11.  Dalyvavimas VGK veikloje. Per metus 

12.  Individualios pagalbos planų sudarymas. Per metus 

13.  OPKUS koordinatorė gimnazijoje Per metus 



14.  MSG – mokymų supervizijos grupės (OLWEUS) lyderis: grupės 

susitikimų planavimas, organizavimas ir pravedimas. 

Privalomi 5 

susitikimai per metus. 

15.  Vaiko emocinės gerovės  metų veiklų organizavimas:  

 Emocijų barometras. 

 Pozityvo mėnuo. 

 Susidraugauk su savo emocijomis. 

 Išvenk streso bangos: paskaitos, darbas su grupe apie 

streso įveikimo būdus. 

 Piknikas. 

 Apklausa apie savijautą. 

 

Vasaris 

Kovas, lapkritis 

Balandis 

Gegužė 

 

Birželis 

Rugsėjis 

16.  Dalyvavimas pedagogų tarybos posėdžiuose. Per metus 

17.  Dalyvavimas rajono psichologų metodiniuose susitikimuose. Per metus 

18.  Kvalifikacijos kėlimas. Per metus 

19.  Kitos veiklos gimnazijoje, nesusijusios su psichologo darbu.  Per metus 
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