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Biržų švietimo pagalbos tarnyba

Tel.: 8 (450) 34657



Psichologų teikiama pagalba

• vienkartinė (epizodinė);

• trumpalaikė pagalba (iki 10 susitikimų);

• ilgalaikė pagalba (11-30 susitikimų);

• nuolatinė;

• grupinis psichologinis konsultavimas;

• ugdymo įstaigoms Vaiko gerovės komisijoms krizės įstaigoje metu;

• vertinimas (daugiau apie vertinimą čia...);

• KONSULTAVIMAS (daugiau apie konsultavimą čia..)

file:///C:/Users/Mokinys/Documents/Linos Covid -19/BSPTS svetaine/11-15 tvarkymas/Psichologinis vertinimas.pdf
file:///C:/Users/Mokinys/Documents/Linos Covid -19/BSPTS svetaine/11-15 tvarkymas/Psichologinė pagalba teikiama.pdf


Šviečiamoji veikla

• mokyklų bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir 

socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais;

• psichologinių problemų prevencija: mokyklų, savivaldybės teritorijoje esančių 

vaikų globos namų mokinių (vaikų) grupių psichologinių problemų 

prevencijos poreikio nustatymas, prevencinių priemonių bei programų 

rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės 

komisijai krizės mokykloje metu (psichologinių krizių mokykloje intervencija 

ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).



Kursai

• Bendravimo su vaikais tobulinimo

• Specialiosios pedagogikos ir psichologijos



Mokymai

• Krizių valdymas mokykloje

• Mokykla tėvams ir auklėtojams



Užsiėmimai

• Profesinio orientavimo ir socialinių įgūdžių užsiėmimai 10 klasės mokiniams



Seminarai

• Pykčio valdymas dailės terapijos pagalba

• Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

• Mokytojai ir tėvai: bendravimo ir bendradarbiavimo problemos bei jų 

sprendimo būdai

• Z ir alfa kartos vaikai



Paskaitos

• Vaiko skatinimas bendradarbiauti - pareigos ir atsakomybės

• Bendravimo su paaugliais ypatumai

• Paauglystė - tai ne liga !

• Stresas. Konfliktinių situacijų valdymas

• Ribos, bausmės

• Kaip įveikti egzaminų baimę?



Programos
• Socialinių įgūdžių ugdymas ( 43 galimi užsiėmimai po 1 a. v.)

• „Lino“ programa - darbas su rizikos grupės vaikais (24 a. v.)

• „Tiltai“ (galimi 9 užsiėmimai, po 1 a. v.)

• Ankstyvosios intervencijos programa – priklausomybes turintys mokiniai (skirta paaugliams)

• Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas

• Vaikų saugumo įgūdžių ugdymas (3-4 m. arba 7-14 m.) – iki 5 susitikimų po 1 a.v.

• „Mokausi gyventi“ – ikimokyklinukams skirta programa (iki 10 susitikimų)

• „Mes kartu“ – socialinių, psichologinių įgūdžių ir kalbos ugdymo programa (iki 16 

susitikimų).


