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1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t. y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1.  Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Spręsti mokinio 

psichologines, 

asmenybines ir 

ugdymosi problemas. 

pagal 

psichologo 

asistento darbo 

grafiką 

Psichologo 

asistentas 

1. Konsultuojamų mokinių grupės bei skaičiai. 

2. Vedamas konsultacijų žurnalas  

3. Teiktų konsultacijų skaičius 

4. Tyrimo duomenys apie konsultuotų mokinių 

psichologinės savijautos pagerėjimą.  

100 konsultuotų 

mokinių  

250 konsultacijų, 

100 pokalbių 

55 proc. 

1. 1. 2. Įvertinti mokinio galias 

ir sunkumus, raidos 

ypatumus, 

psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemas. 

pagal poreikį Psichologo 

asistentas 

1. Įvertinimų skaičius. 

2. Sudarytų konsultavimo planų skaičius. 

 8 įvertinimai 

 

1. 1. 3. Konsultuoti mokytojus. pagal poreikį 

 

kovo mėn. 

balandžio mėn. 

Psichologo 

asistentas 

1. Teiktų konsultacijų, rekomendacijų skaičius. 

2. Teikta pagalba organizuojant klasės 

valandėles („Kada kreiptis pagalbos: mokiniams, 

mokytojams, tėvams“, „ Kaip skatinti mokinių 

motyvaciją?ˮ). 

3. Teigiamų mokytojų įvertinimų skaičius 

procentais. 

20 mokytojų ir 

kt.  

 

 

 

75%  teigiamų 

įvertinimų 



1. 1. 4. Atlikti 1, 5 klasių ir 

naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos 

tyrimą. 

spalio mėn. Psichologo 

asistentas  

1. Atliktas tyrimas, pateikta analizė, išvados, 

rekomendacijos 

2. Sėkmingai adaptavusių mokinių skaičius. 

2 tyrimai 

 

90% mokinių  

1. 1. 5. Atlikti klasės 

mikroklimato 

įvertinimą. 

pagal poreikį Psichologo 

asistentas 

1. Atliktų mikroklimato vertinimų skaičius. 

2. Pateikta analizė, išvados, rekomendacijos. 

4 tyrimai 

 

1. 1. 6. Atlikti 8 klasių mokinių 

polinkių renkantis 

profesiją vertinimą. 

kovo mėn. Psichologo 

asistentas 

1. Atliktų mokinių polinkių renkantis profesiją 

vertinimų skaičius. 

2.Tyrimo analizė, išvados, rekomendacijos. 

40 mokinių 

1. 2.  Plėtoti socialinių partnerių į(si)traukimą į mokyklos bendruomenės veiklas. 

1. 2. 1. Konsultuoti tėvus.  pagal poreikį 

 

 

vasario mėn. 

Psichologo 

asistentas  

1. Teiktų konsultacijų, rekomendacijų skaičius 

2. Parengtų rekomendacijų tėvams skaičius 

(„Svarbiausia įsiklausyti į 

savo vaikąˮ, „Dalykai, kuriuos mokinių tėvai 

pamiršta dažniausiaiˮ). 

3. Teigiami tėvų įvertinimai 

30 konsultacijų 

 

 

 

 

75 proc. tėvų 

1. 2. 2. 

 

Įtraukti mokinių  į 

prevencines veiklas. 

 

kovo, gegužės, 

spalio mėn. 

 

Psichologo 

asistentas, 

socialinis 

pedagogas 

 

1. Organizuotų prevencinių veiklų skaičius 

(Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“, 

diena „Be pykčio“, Pasaulinė psichikos sveikatos 

diena ir kt.). 

2. Dalyvavusių mokinių skaičius 

3. Teigiamai vertinančių veiklas mokinių ir 

mokytojų skaičius procentais. 

3-5 veiklos 

 

 

30 proc. mokinių  

75  proc. 

teigiamų 

įvertinimų. 

1. 3. Puoselėti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

1. 3. 1. Organizuoti 

užsiėmimus mokiniams. 

 

visus metus 

 

Psichologo 

asistentas 

1. Organizuota užsiėmimų klasėms skaičius 

(Konfliktai, jų sprendimo būdai; Streso įveikia; 

Mokausi emocijų valdymo; Kaip aš vertinu save 

ir kitus; Kelias priimant tinkamus sprendimus; 

Kaip išlikti savimi; Bendravimo kultūra). 

2. Mokinių ir klasės auklėtojų vertinančių veiklą 

teigiamai skaičius procentais. 

25 užsiėmimai 

 

 

 

 

75  proc. 

 


