
PSICHOLOGŲ REKOMENDACIJOS TĖVAMS 

 

Nuotolinis mokymas 

 Ateinančios savaitės kelia daug nerimo ir rūpesčių dėl vaikų ugdymo, todėl pasitikėkite 

mokytojais ir administracija, kurie sistemingai dirba šiomis dienomis, ruošiasi ugdymo 

proceso organizavimui nuotoliniu būdu. Padėkite vaikams paruošdami darbo priemones, 

su kuriomis bus dirbama: kompiuteris, planšetinis kompiuteris, telefonas (kuris nors 

vienas iš jų), pasidėkite po ranka visus reikiamus vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, 

užtikrinkite internetinį ryšį. Skaitykite su vaikais, palaikykite juos. Paaiškinkite, kad 

mokysis kitaip, pradžioje gali atrodyti sunku, bet viskas įveikiama. 

Patarimai, kurie padės sumažinti nerimą, baimę… 

 Neskaitykite per daug naujausių žinių, neieškokite perdėtai naujos informacijos 

internetiniuose puslapiuose. Ši informacija nieko nepakeis, tik didins baimę ir kels 

nerimą. Užtenka pažiūrėti (paklausyti) naujausias žinias, o tada svarbiausia yra 

suplanuoti dienos veiklas. Rekomenduojama sudaryti dienos, valgiaraščio, laisvalaikio 

planus, aptarti su vaiku, o tuomet sukurti bendrą vaiko dienos planą. Suprantama, kad 

visi galvojame apie savo sveikatą, tačiau nepamirškime, kad perdėtas nerimas kenkia 

(streso poveikis sveikatai seniai įrodytas), todėl labiau padės susikoncentravimas į kitus 

darbus.  

Kaip kalbėti su vaiku apie esamą situaciją? 

 Svarbu, kad kuo mažiau gąsdinančios informacijos girdėtų  vaikai. Jei manysite, kad ką 

nors iš to reikia žinoti vaikams, papasakokite savais žodžiais. 

 Pritaikykite pateikiamą informaciją apie esamą situaciją pagal vaikų supratimo lygį 

(amžių). 

 Stenkitės vaikui suprantama kalba paaiškinti, kodėl jis neina į mokyklą, ką karantino 

metu jis turėtų daryti ir ko vengti. 

 Sudarykite vaikui galimybę klausti apie viską, kas jam rūpi ir nuoširdžiai atsakykite į 

visus klausimus.  

Rutina 

 Pasirūpinkite stabiliu vaikų dienos režimu: Leiskite vaikams padėti Jums namų ruošoje 

ir pasirūpinkite, kad jie turėtų pakankamai laiko aktyviems žaidimams, mėgstamai 

veiklai, saugiam buvimui gryname ore ir miegui.  

 Išlaikykite kuo daugiau įprastų kasdienių dalykų – ritualų, kurie yra šeimoje įprasti.  

Emocinis palaikymas 

 Domėkitės vaikų poreikiais ir emocine savijauta. Padėkite jiems jaustis saugiems, 

skirkite laiko išklausyti, apkabinti, paguosti ar kitokiai paramai.  

 Jeigu vaiko emocinė savijauta jums kelia nerimą ar susiduriate su kitais iššūkiais, visada 

galite pasitarti su mokykloje dirbančiais pagalbos vaikui specialistais.  
 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos pagalbos vaikui specialistų kontaktai 

 

Psichologė Gintarė 

 Staponaitė-Dargevičienė 

Psichologė 

Neringa Sakalauskaitė 

Socialinis pedagogas 

Ramūnas Kaubrys 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Bliūdžiuvienė 

8.00–14.00 val. 

Mob. +370 657 90747 

Skype: Gintare.Staponaitė 

Messenger: Psichologė Gintarė 

Dargevičienė 

10.00–14.00 val. 

Mob. +370 624 20469 

sakalauskait.neringa@gmail.com 

9.00–13.00 val. 

ra.kaubrys@gmail.com 

 

manodienynas.lt 

9.00–13.00 val. 

Skype: 

Jolanta.Bliudžiuvienė 

 

manodienynas.lt 

Daug naudingų patarimų rasite ir galite kreiptis  nemokamais pagalbos telefonais Lietuvoje: 

https://www.tevulinija.lt/naujienos 

https://www.vaikulinija.lt/ 

https://www.jaunimolinija.lt/ 

mailto:ra.kaubrys@gmail.com
https://www.tevulinija.lt/naujienos
https://www.vaikulinija.lt/

