Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia atranką į PSICHOLOGO,
A1 lygio specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas
Darbo pobūdis:
•

•

Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus,
raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius,
bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio
būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje,
dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių,
mokymosi problemų, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais),
mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais
asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas; mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų,
smurtavusių ar smurtą patyrusių mokykloje, psichologinis konsultavimas; psichologinių problemų
prevencija, intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).

Reikalavimai:
•
•
•
•
•
•
•

išmanymas ir gebėjimas taikyti įvairias intelekto vertinimo metodikas atliekant asmens psichologinį
įvertinimą;
žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės
pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą;
išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemą;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
švietimo aktualijų, įstatymų išmanymas; kūrybingumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti
komandoje.
Išsilavinimas – Aukštasis universitetinis; Profesinė kvalifikacija – psichologijos magistras.
Psichologas – A1 lygio specialistas.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos
data, vieta ir laikas. Preliminari atrankos data – 2020 m. vasario 14 d.
Siūlomas
atlyginimas:

nuo 1 245 Eur nuo iki 1 580 Eur per mėn. (prieš mokesčius, bruto)
(darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir
pedagoginio darbo stažo).

Skelbimas
paskelbtas:

2020.01.24

Skelbimas galioja
iki:

2020.02.14

___________________________________________________________________
Informacija kandidatams teikiama;
telefonu 8 (528) 34271,
el. paštu spc@elektrenai.lt ,
atvykus į Švietimo paslaugų centrą, Rungos g. 5, LT-26110, Elektrėnai

