
Švietimo įstaigos svetainėje ir per elektroninį dienyną mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir mokiniams bei mokytojams individualiai pateikiame savo kontaktus:
el. paštą, telefono numerį bei ugdymo įstaigos pasirinktos nuotolinio vaizdo
konsultavimo platformos asmenines nuorodas.
Ugdymo įstaigos bendruomenei pateikiame savo konsultavimo laiką.
Susisiekiame su nuolat konsultuojamais ar pradėtais konsultuoti mokiniais, mokinių
tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir informuojame apie galimybę tęsti
konsultacijas nuotoliniu būdu.
Susitariame su besikreipiančiais dėl tinkamiausio nuotolinės pagalbos teikimo būdo
– telefonu, vaizdo konsultacijų būdu, elektroniniais laiškais.
Būname iniciatyvūs – patys siūlome psichologinę pagalbą žinomiems emociškai
pažeidžiamiems mokiniams (suderinę su tėvais (globėjais, rūpintojais)) ir jų tėvams
(globėjams, rūpintojams).
Pagalba klasių auklėtojams – pasiūlome savo pagalbą, pasiteiraujame apie emociškai
pažeidžiamus auklėtinius, iššūkius bendraujant su auklėtiniais nuotoliniu būdu.

Su administracija aptariame lūkesčius ir tariamės dėl darbo tvarkos, siūlome savo
iniciatyvas.
Bendradarbiaujame su švietimo pagalbai specialistais – dalijamės darbais, aptariame
sudėtingus atvejus, konsultuojamės ir kartu išgeriame arbatos nuotoliniu būdu :) 

Švietimo įstaigose karantino laikotarpiu moksleivių mokymas bus organizuojamas
nuotoliniu būdu. Švietimo pagalba taip pat persikels į elektroninę erdvę. Teikiame
švietimo įstaigų psichologams rekomendacijas apie psichologinės pagalbos teikimą
nuotoliniu būdu.

PATARIMAI INDIVIDUALIOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMUI
NUOTOLINIU BŪDU:

PATARIMAI KOMANDINIO DARBO ORGANIZAVIMUI NUOTOLINIU BŪDU:

VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  PSICHOLOGŲ

METODINĖ TARYBA

VILNIAUS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

REKOMENDACIJOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGAMS

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO KARANTINO LAIKOTARPIU



http://vilniausppt.lt             nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt                (8-5) 2650908

Puoselėjame santykius su mokytojais: siūlome pagalbą, palaikome, pasiteiraujame
apie iškylančias problemas, galime ir nuotoliniu būdu suburti sunkių atvejų aptarimo
grupę ir kas savaitę numatytu laiku susijungti į vaizdo pokalbį. 
Bendradarbiaujame su kitomis institucijomis: Vilniaus pedagoginės psichologinės
tarnybos specialistais, Vilniaus universiteto dėstytojais ir t.t.

Ruošiame ir švietimo įstaigos svetainėje ir per elektroninį dienyną teikiame
rekomendacijas psichologinėmis temomis mokiniams, jų tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir mokytojams.
Rekomendacijas teikiame viena tema (ilgų rekomendacijų žmonės nelinkę skaityti ir
mažiau atsimena) bent kartą per mėnesį, kad mokyklos bendruomenė jaustų mūsų
rūpestį ir gautų priminimą apie psichologinės pagalbos galimybę nuotoliniu būdu.
Aktualios šiuo laikotarpiu psichologinės temos mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams): mokinio dienotvarkė, mokymosi motyvacija, tinkamos mokytis namų
aplinkos paruošimas, elektroninių priklausomybių prevencija, stresas ir jo įveikimas,
elektroninių patyčių prevencija, vaikų ir tėvų konfliktai, brolių ir seserų konfliktai ir
kt.
Aktualios šiuo laikotarpiu psichologinės temos mokiniams: dienotvarkės laikymasis,
savarankiškas mokymasis, elektroninių priklausomybių prevencija, stresas ir jo
įveikimas, elektroninių patyčių prevencija, bendravimas su draugais, konfliktai
šeimoje ir kt.
Aktualios šiuo laikotarpiu psichologinės temos mokytojams: stresas ir jo įveikimas,
asmeninio santykio su mokiniu palaikymas, bendravimas su tėvais (globėjais,
rūpintojais), psichohigiena ir kt.

Rūpinamės savo psichine ir fizine sveikata: sportuodami, sveikai maitindamiesi,
draugaudami, ilsėdamiesi.
Konsultuojamės ir supervizuojamės nuotoliniu būdu su kolegomis psichologais.
Buriamės ir bendraujame profesinėse grupėse internete.
Prireikus ir patys kreipiamės psichologinės pagalbos (nuotoliniu būdu).

PATARIMAI ŠVIETIMO PSICHOLOGINĖMIS TEMOMIS ORGANIZAVIMUI
NUOTOLINIU BŪDU:

PATARIMAI SAVIPAGALBAI:

Daugiau informacijos apie psichologinę pagalbą karantino metu galima rasti Lietuvos
psichologų sąjungos svetainėje (spausti čia).

LINKIME SVEIKATOS IR SĖKMĖS! 

http://vilniausppt.lt/
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1285&lng=lt

