
Centro/ Blindžių skyriaus psichologų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

Psichologo veiklos sritys: 

Konsultavimas  

Psichologo konsultaciją gali gauti visi mokyklos bendruomenės nariai, susidūrę su psichologine problema, 

kurios negali išspręsti patys. Mokinių atveju, jei problemos negali išspręsti patys ir su tėvų/globėjų pagalba. 

Ikimokyklinio/pradinio/ pagrindinio ugdymo mokinių konsultavimas. Tėvai/globėjai susisiekia su 

mokyklos psichologu el. paštu dorota.voitukovic@gmail.com (Centro sk.)  

jevgenija.puriuskiene@gmail.com (Blindžių sk., tel. nr. 861310190) arba el. dienynu. Laiške tėvai/globėjai 

aprašo problemos pobūdį. Psichologas pateikia rekomendacijas problemai spręsti. Situacijai nesikeičiant, 

tėvai/globėjai suformuluoja lūkesčius psichologo darbui bei atsiunčia  raštišką sutikimą dėl vaiko 

konsultavimo (sutikimo forma pateikiama žemiau). Atsižvelgiant į mokinio užimtumą sudaromas 

konsultacijų tvarkaraštis. Vykdomos(-a) konsultacijos(-a).  

Tėvų/  pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų konsultavimas. Minėti asmenys susisiekia su mokyklos 

psichologu el. paštu dorota.voitukovic@gmail.com (Centro sk.), jevgenija.puriuskiene@gmail.com 

(Blindžių sk. tel. nr. 861310190) arba el. dienynu. Laiške aprašomas problemos pobūdis, suformuluojami 

lūkesčiai psichologo darbui. Esant poreikiui, susitariama dėl tolimesnio bendravimo būdo (platformos, 

programos). Vykdomos(-a) konsultacijos(-a). 

 

Tėvų/globėjų sutikimas dėl vaiko psichologinio konsultavimo 

 

Aš, ................................................................................................., sutinku, kad mano sūnus/dukra 

(pabraukti) ...................................................................................................... būtų konsultuojamas(-a) 

ir/ar tiriamas(-a) nuotoliniu būdu, naudojant psichologinio konsultavimo ir įvertinimo metodikas. 

 

Mamos/tėčio (pabraukti) kontaktinis numeris/elektroninis paštas............................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

Parašas...................................... 

 

Įvertinimas 

Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, atsižvelgiant į galimybes tai 

atlikti nuotoliniu būdu, bus vykdomas individualių konsultacijų metu. 

Psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą karantino 

metu vykdomas nebus. 

Švietimas 

Mokinių, tėvų/globėjų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 
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psichologijos klausimais bus vykdomas pagal individualų poreikį ir/arba keliant informaciją į mokyklos 

tinklalapį. 

 

Psichologinių problemų prevencija  

Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas) bus 

vykdomas gavus administracijos užsakymą.  

Taip pat bus vykdoma iki karantino atliktų mokyklos bendruomenės grupių tyrimų analizė. Ataskaitos bus 

pateikiamos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atsakingai už tyrimo dalyvių koncentrą. 

Prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas bus vykdomas esant poreikiui. 

Psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija bus vykdoma esant poreikiui. 

Karantino metu teikiamos šios psichologo paslaugos: 

- Individualios psichologo konsultacijos mokiniams, teikiamos nuotoliniu būdu, 

- Individualios psichologo konsultacijos mokinių tėvams, teikiamos nuotoliniu būdu, 

- Nuotoliniu būdu veikianti tėvų savipagalbos grupė (antradieniais 18:00), 

- Individualios psichologo konsultacijos mokyklos darbuotojams, 

- Bendradarbiavimas su mokytojais ir tėvais, kitais specialistais, siekiant padėti mokiniams 

spręsti psichologines problemas.  

 

 


