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Подрачје 1: Планирање и подготовка на психологот
Активности
1.
Изготвување на годишна програма за работа на
психологот
2.
Изготвување на месечни планирања

Време за реализација

Соработници

Август
Тековно

Директор
Наставници

Подрачје 2: Изготвување, планирање и програми на ниво на училиште
Активности
1.
Изготвување Годишна програма за работа на
училиштето
2.
Изготвување Информатор за родители и ученици
3.
Изготвување програма за талентирани ученици
4.
Изготвување програма за намалување на
насилството во училиштето
5.
Изготвување
програма
за Советување
на
родители
6.
Изготвување програма за ученици со посебни
образовни потреби
7.
Изготвување
прогарама
за
Професионална
ориентација

Време за реализација

Август

Соработници
Директор
Тимови
Наставници
Педагог

Септември
Октомври

Декември
Подрачје 3: Советодавна работа со ученици
Активности
1.
Следење и откривање на проблеми кај учениците
од индивидуален карактер кои се однесуваат на слаба
адаптација и анти и асоцијално однесување
2.
Следење и откривање проблеми
кај
групи
ученици
3.
Проучување на социјалната клима во паралелката
и мотивација за учење

Време за реализација

Соработници

Континуирано

Наставници
Директор
Педагог
Ученици од I до IX

Подрачја 4: Работа со ученици со посебни образовни потреби
Активности
1.
Следење на напредокот на учениците со
користење на асистивни технологии
2.
Помош во изготвување индивидуални планирања
и конкретизирање развојни цели во планирањето со
наставниците
3.
Примена
на
инструменти
и
техники
за
психомоторички статус на децата
4.
Водење досие за учениците

Време за реализација

Соработници

Тековно

Наставници
Дефектолог
Педагог

Време за реализација

Соработници

Тековно

Наставници
Родители
Педагог

Време за реализација

Соработници

Подрачје 5: Работа со талентирани ученици
Активности
1.
Вклучување во активности кои се однесуваат на
спецификите на талентираност и надареност по наставни
подрачја
2.
Примена на тестови за мерење општи способности
3.
Примена на задачи со тежински нивоа
4.
Водење ученичко портфолио
Подрачје 6: Работа со ученици со потешкотии во учењето
Активности
1.
Оспособување на учениците за користење
мемотехники за поефективно користење фрекфентни
знаења
2.
Користење техники за коопетативно учење
3.
Индивидуална работа со ученици

Тековно

Ученици
Наставници
Родители
Педагог

Подрачје 7: Запишување ученици и формирање паралелки
Активности
1.
Водење евиденција и запишување на ученици
прво одделение и хомогенизација на паралелките

во

Време за реализација

Соработници

Мај
Август
Тековно

Комисија за упис
Наставници
Педагог

Подрачје 8: Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и воннаставните активности
Активности
1.
Анализа на успехот, поведението и редовноста на
учениците после секој класификационен период
2.
Подобрување на комуникацијата
помеѓу
учениците со цел намалување на
вербалното
малтретирање помеѓу соучениците

Време за реализација

Соработници

Ноември
Јануари
Април
Јуни
Тековно

Директор
Наставници
Педагог

Време за реализација

Соработници

Во тековната година

Средни училишта
Класни раководители
Родители

Подрачје 9: Работа на професионална ориентација
Активности
1.
Изготвување анкета за интересите и афинитетите
на учениците од IΧ одделение
2.
Испитување на општи и специфични способности
на учениците од IΧ одделение
3.
Организирање индивидуални и групни разговори
со ученици и родители
4.
Информирање за мрежа на средни училишта,
услови и критериуми
5.
Презентирање пропаганден материјал
од
средните
училишта,
организирање
средби
со
преставници на приватни и државни средни училишта
6.
Организирање посети на средни училишта со
учениците од IΧ одделение
7.
Водење евиденција и документација со анализа за
избор на средни училишта
8.
Индивидуална работа со ученици
9.
Известување за опфат и упис во средно училиште
до надлежни институции

Подрачје 10: Соработка со родители
Активности
1. Советување со родители за превземање одговорност
за подобрување на постигањата на учениците и
формирање просоцијално однесување кај учениците
2. Организирање средби со родители за подобрување
на етичноста во оценувањето
3. Организирање средби за учество и создавање
ненасилно однесување кај учениците
4. Организирање работилници со родители за создавње
клима на соживот
5. Соработка со Советот на родители во активности и
маркетинг на училиштето

Време за реализација

Соработници

Тековно

Директор
Тим за ненасилно однесување

Ноември
Март
Председател на Совет на
родители

Подрачје 11: Соработка со наставници
Активности
1. Помош во изготвување и поврзување на елементите
на тематско процесно планирање преку индивидуална
соработка
2. Увид и анализа на Годишните и тематски планирања,
консултации со наставници
3. Посета на наставни часови и советодавна работа со
наставниците во реализација на развојните наставни
цели
4. Давање на стручна помош за воведување на наставни
форми и инструменти за оценување
5. Давање стручна помош при изведување работилници
за програмата Вештини за живеење
6. Учество и помош во изработка на проектни
активности
7. Соработка со наставниците кои имаат ученици со
асоцијално однесување
8. Работа со наставници приправници
9. Планирање на професионалниот

Време за реализација

Соработници

Наставници
Директор
Тимови наставници
Педагог
Тековно

Тим за професионален развој

Подрачје 12: Соработка со стручни органи
Активности
1.
Презентација на Годишната
Наставнички совет и УО
2.
Презентација на анализи и
наставнички совет и УО
3.
Информирање на преставниците
родителите за успехот, поведението,
учениците
4.
Учество во Активи

Време за реализација
програма

на

извештаи

на

Соработници
Наставници
Директор

Тековно

од Советот на
редовноста на

Подарчје 13: Унапредување на воспитно-образовниот процес
Активности
1.
Помагање на наставниците за реално и правично
оценување ( формативно и сумативно )
2.
Давање помош и следење на програмата за
Вештини на живеење

Време за реализација

Тековно

Соработници
Тим за оценување
Наставници
Педагог
Директор

Подрачје 14: Аналитичко истражувачка работа
Активности
1.
Спроведување листи за самооценување на
наставниците за користење различни постапки во
оценувањето и примена на етичноста во оценувањето
2.
Анализа на зрелост на учениците од II-ро
одделение
3.
Анализа на развојните карактеристики на
учениците од IV и V одделение

Време за реализација

Соработници

Септември

Во сите класификациони периоди

Наставници

Подрачје 15: Педагошка евиденција и документација
Активности
1.
Следење
на
педагошка
евиденција
и
документација, консултации со наставници
2.
Водење педагошки картон за наставници
3.
Водење
професионално
досие
за
наставниците
4.
Евалуација на сопствена евиденција и
документација
5.
Анализа на реализација на Годишната
програма

Време за реализација

Соработници

Тековно

Директор
Педагог

Време за реализација

Соработници

Тековно

Институции
Невладини организации

Подрачје 16: Соработка со други институции
Активности
1.
Учество на работа на секција на психолози
2.
Соработка
со БРО, МОН,
Сектор
за
обарзование на Центар
3.
Соработка со ЗМЗ, МЦСГ, МВР
4.
Соработка со средни училишта и факултети,
медиуми
5.
Соработка со невладини организации УСАИД и
МЦГО

