
 

2016 METŲ PSICHOLOGĖS J. RAUDIENĖS 

VEIKLOS PLANAS 

2015 m. psichologės tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė 

2015 m. daugiausiai dėmesio buvo skiriama individualiai psichologinei pagalbai bei sudėtingų atvejų sprendimui dirbant specialistų 

komandoje. Buvo įvykdyta didesnė dalis metiniame plane numatytų veiklų: teikta pagalba SUP mokiniams bei jiems dėstantiems mokytojams, 

vestos klasės valandėlės profesijos pasirinkimo bei mokymosi temomis, atlikti prasto lankomumo bei mokymosi sunkumų priežasčių ir naujų 

mokinių adaptacijos tyrimai, dirbama VGK bei karjeros ugdymo darbo grupėje, vedami užsiėmimai vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos metu, 

parengtas straipsnis apie pasiruošimą egzaminams, vadovaujama VDU studentų praktikai.  Naujai atvykę mokiniai susitikimų su atskiromis 

klasėmis metu supažindinti su psichologo darbu. Taip pat vykdyta prevencinė veikla: kovo mėn. komandoje su socialine pedagoge bei mokinių 

taryba organizuota „Savaitė be patyčių“. Su visuomenės sveikatos priežiūros darbuotoja buvo parašytas ir vykdomas projektas „Eko(logiški?) 

dūmai“, kurio metu atlikta moksleivių apklausa, kartu su biologijos mokytojais buvo vedamos integruotos pamokos, mokinių tėvams 

organizuotas susitikimas su kviestiniu lektoriumi. Šio projekto veiklų tęstinumas numatytas ir 2016 metais, kartu vykdant ir įvairias kitas tęstines 

veiklas. 

PRIORITETAS: Ugdymo proceso optimizavimas.  

1. TIKSLAS: Tenkinti įvairių gabumų mokinių poreikius.  

2. TIKSLAS: Tobulinti informacijos sklaidą.  

 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos aptarimas, 

rezultatų pateikimas 

1.  Teikti individualią ir grupinę 

psichologinę pagalbą 

moksleiviams, tėvams/ 

globėjams, mokytojams, padedant 

spręsti iškilusius mokymosi bei 

mokymosi motyvacijos,  elgesio, 

bendravimo, emocinių sunkumų 

ir kitas problemas. 

Individualus mokinių, jų tėvų/globėjų, 

mokytojų konsultavimas 
J. Raudienė 2016 01-12 Pokalbiuose su 

pagalbos gavėjais 

Dalyvavimas VGK pokalbiuose su 

įvairių sunkumų turinčiais mokiniais bei 

jų tėvais/globėjais 

J. Raudienė, I. 

Čiapaitė 
2016 01-12 Pokalbiuose su 

pagalbos gavėjais 

2. Teikti pagalbą identifikuojant 

ir ugdant gabius ir mokymosi 

Individualus psichologinis mokinių 

vertinimas  (gabumų ir mokymosi 

sunkumų priežasčių identifikavimas 

J. Raudienė 2016 01-12 Pokalbiuose su 

pagalbos gavėjais, 

mokytojų 



sunkumų turinčius vaikus. WISC-III, BIS-HB ir kitomis 

metodikomis) 
susirinkimuose 

Metodinė pagalba klasių vadovams, 

dėstantiems mokytojams, dirbantiems 

su SUP turinčiais moksleiviais, 

rekomendacijos pritaikant mokymosi 

programą. 

J. Raudienė 2016 01-12 VGK susirinkimuose 

Bendradarbiavimas su Kauno raj. PPT 

(dokumentų rengimas, konsultavimasis 

su PPT specialistais, keitimasis 

informacija) 

J. Raudienė 2016 01-12 VGK susirinkimuose 

3. Vykdyti  tęstinę patyčių, 

žalingų įpročių, valgymo 

sutrikimų prevenciją 

Tęstinė projekto „Eko(logiški?) dūmai“ 

veikla. Teminiai užsiėmimai 

J. Raudienė, 

I.Drukteinienė 
2016 01-02 Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

„Savaitė be patyčių“  J.Raudienė, kiti VGK 

nariai 
2016 03 VGK susirinkimuose  

Pagalba rengiant projektą „Mes 

nepriklausomi – 4“ 

I.Drukteininė, 

J.Raudienė 
2016 03 VGK susirinkimuose 

Klasės valandėlės mergaitėms „Patinku 

sau tokia, kokia esu“  

J. Raudienė, 

I.Drukteinienė 
2016 04 Veikla aptariama su 

dalyvių grupe  

Sveikatos žinių konkursas I.Drukteinienė, 

I.Čiapaitė, J.Raudienė 

2016 04 Veikla aptariama su 

dalyvių grupe  

Darbas Vaiko gerovės komisijos 

veikloje  

 J.Raudienė, 

I.Čiapaitė, 

A.Vinciūnienė, kiti 

VGK nariai 

2016 01-12  VGK susirinkimuose 

Užsiėmimų vedimas vasaros dienos 

poilsio stovykloje „Piramidė - 9”  

I.Čiapaitė, J.Raudienė 2016 06 Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

Straipsnis kanapių poveikio psichikai 

tema gimnazijos tinklapyje 

J.Raudienė 2016 11  

4. Per šviečiamąją veiklą gilinti 

gimnazijos bendruomenės 

supratimą apie psichologinę 

Psichologo skilties gimnazijos 

tinklapyje atnaujinimas 

J.Raudienė, 

V.Levanauskaitė 

2016 02  



pagalbą Psichologo veiklos pristatymas naujai 

atvykusiems mokiniams 

J.Raudienė 2016 09 Veikla aptariama su 

dalyvių grupe 

5. Teikti mokiniams profesinio 

konsultavimo paslaugas 

Individualus ir grupinis profesinių 

interesų vertinimas  

J.Raudienė 2016 01-12 Pokalbiuose su 

pagalbos gavėjais 

Grupiniai užsiėmimai „Asmenybė ir 

profesija“ II klasių mokiniams 

J.Raudienė 2016 01-02 Veikla aptariama su 

klasių vadovais 

6. Padėti gimnazijos 

bendruomenei optimizuoti 

ugdymo procesą pasinaudojant 

tiriamosios veiklos rezultatais 

Naujai atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimas 

J.Raudienė 2016 10-11 Pedagogų 

susirinkime, atskirų 

klasių rezultatai 

aptariami su klasių 

vadovais 

Metodinė pagalba kitiems gimnazijos 

bendruomenės nariams organizuojant 

tiriamąją veiklą 

J.Raudienė 2016 01-12 Pokalbiuose su 

pagalbos gavėjais 

 

Laukiami rezultatai: 

- Turintys psichologinių sunkumų mokiniai  gaus savalaikę pagalbą; 
- Mokiniai įgys daugiau žinių, didinančių jų psichologinį atsparumą įvairiems neigiamiems aplinkos poveikiams; 
- Pasinaudoję individualiu psichologiniu vertinimu mokiniai gaus jų poreikius atitinkančią informaciją, padedančią gilinti savęs pažinimą ir 

pasirinkti tolimesnę mokymosi kryptį ar numatyti būdus savo mokymosi rezultatams pagerinti; 
- Padidės šviečiamojo pobūdžio informacijos, susijusios su psichologo veikla bei aktualiomis psichologinėmis temomis, prieinamumas.  
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