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PAGALBA
MOKINIUI

-

Problemos identifikavimas:
SOCIALINĖS ADAPTACIJOS;
BENDRAVIMO IR ELGESIO
EMOCIJŲ;
MOKYMOSI;
KITA.

Individualus darbas su mokiniu:
- KONSULTACIJOS;
- GRUPINĖS KONSULTACIJOS;
- LANKYMASIS PAMOKOJE;
- BENDRADARBIAVIMAS (su
klasės auklėtoja, mokytojais,
tėvais, seniūnija, VTAT,
Noreikiškių policijos nuovada ir
kt. institucijomis pagal poreikį).

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšys (mokinys,
tėvai, mokytojai);
- Atvejo peržiūra su pagalbos
mokiniui specialistais;
- Prevencinės darbo grupės
posėdis.

Dokumentai
- Rizikos grupė (Forma
Nr.1);
- Mokinio problemos
įvertinimo lapas;
- Klasės problemos
įvertinimo lapas Forma
Nr. 2;

Dokumentai
- Tėvų sutikimas
specialistų
konsultacijoms;
- Konsultavimo kortelė;
- Pamokos stebėjimo
lapas.

PAGALBA
KLASEI

VAIKOGEROVĖS
KOMISIJA

Sritys:
- Darbas su specialiųjų
poreikių mokiniais;
- Prevencinis darbas su
mokiniais turinčiais įvairių
sunkumų;
- Krizių valdymas;
Kita veikla (pagal poreikį)

Veikla:

- Vaiko gerovės komandos
-

posėdžiai ( vieną kartą per mėnesį)
Pasitarimai (pagal poreikį).

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšis (mokinys,
tėvai, mokytojai);
- Atvejo peržiūra su pagalbos
mokiniui specialistais.

Dokumentai
- Klasės problemos
įvertinimo lapas Forma
Nr.2;
- Klasės savistabos lapas;

Dokumentai
- Pamokos stebėjimo
lapas;
- Klasės
mikroklimato
įvertinimo anketa;
- Klausimynai,
anketos.

-

Problemos identifikavimas:
PATYČIOS;
BENDRAVIMO;
ELGESIO;
KITA.

Darbas su klase:
- UŽSIĖMIMAI/ KLASĖS
VALANDĖLĖS (PAGAL
POREIKĮ);
- INTEGRUOTOS PAMOKOS;
- PAMOKOS STEBĖJIMAS;
- PROJEKTINĖ VEIKLA;
- TYRIMAI

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšis (mokiniai,
klasės auklėtoja, mokytojai,
tėvai);
- Rekomendacijos klasių
auklėtojams

PREVENCINĖ
VEIKLA

Dokumentai
- Gimnazijos vaiko gerovės komisijos
sudarymo ir jos darbo organizavimo
tvarkos aprašas;
- Posėdžių protokolai.

Sritys:
- SOCIALINIŲ IR BENDRAVIMO
ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS;
- PATYČIŲ PREVENCIJA;
- PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ
VARTOJIMO PREVENCIJA;
- SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA;
- KITA (pagal poreikį).

Veikla:
- Socialinių ir bendravimo įgūdžių grupės (pradinių
ir vyresnių klasių mokiniams)
- Individualios ir grupinės konsultacijos;
- Projektinė veikla;
- Renginiai, akcijos;
- Seminarai, pranešimai ir kita šviečiamoji veikla
mokyklos bendruomenei;
- Integruotos pamokos;
- Užsiėmimai/ klasės valandėlės;
- Seminarai, konferencijos;
- Tyrimai;
- Bendradarbiavimas (su klasės auklėtojais,
mokytojais, tėvais, seniūnija, VTAT, Noreikiškių
policijos nuovada ir kt. institucijomis pagal
poreikį).

-

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšys (mokiniai,
klasių auklėtojai, mokytojai,
tėvai);
- Tyrimai pokyčių įvertinimui,
apklausos.

