KAJ V TEM
OBDOBJU IZREDNIH RAZMER POČNEMO
PSIHOLOGI NA PODROČJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA?
Psihologi v vrtcih in šolah smo v izrednih razmerah zelo aktivni znotraj svojih institucij in na ravni
strokovnih združenj (Društvo psihologov Slovenije, aktiv šolskih svetovalnih delavcev), v okviru
katerih se obveščamo, posvetujemo, izmenjujemo izkušnje in se sproti dogovarjamo za najbolj
optimalne oblike ravnanj in pomoči. Poleg rednih obveznosti, ki smo jih v teh dneh večinoma prenesli
v spletno okolje (svetovanje, poklicno usmerjanje, vpisi, učna pomoč, diagnostika, itd.), izvajamo še
številne druge aktivnosti:
Še tesneje sodelujemo z vodstvi naših institucij in vzgojitelji ter učitelji pri načrtovanju, izvajanju
in sprotnem spremljanju vzgojno-izobraževalnih aktivnosti in pouka na daljavo.
Aktivno se vključujemo v reševanje učnih in socialnih problemov, s katerimi se vsakodnevno
srečujemo.
Pomagamo pri spletnih oblikah informiranja in izvajamo svetovanja na daljavo za učitelje, starše
in učence oz. dijake.
Pripravljamo strokovne prispevke za objavo na spletnih straneh vrtcev in šol, pri čemer učencem
in dijakom nudimo še posebno podporo v smislu napotkov za dobro organizacijo časa in čim bolj
učinkovito učenje.
Po potrebi usmerjamo k drugim strokovnjakom, v kolikor nekdo nujno potrebuje specialistično
pomoč.
Skrbimo za strokovno utemeljeno informiranje o psiholoških vidikih doživljanja epidemije,
posredujemo verodostojne napotke za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja ter iskanje
ustrezne pomoči, znotraj inštitucije in v lokalni skupnosti.
Vse komunikacije izvajamo sproti po telefonu ali s pomočjo različnih spletnih aplikacij.
Nenazadnje se psihologi v vrtcih in šolah v času izrednih razmer še tesneje povezujemo z drugimi
institucijami, kjer oz. ko se pokaže potreba, na primer s centri za socialno delo, občinami, Zvezo
prijateljev mladine, civilno zaščito.

Še nekaj uporabnih idej, predlogov:
Dva dela Novičnika, 8. in 8.1 s štirimi prilogami, skozi katera smo si med seboj izmenjali praktične
izkušnje in predloge za delo.
Video posnetek, na katerem šolska psihologinja Ines Piljić predstavlja orodje za spoprijemanje s
težavnimi situacijami: https://www.youtube.com/watch?v=FEgJ7AMg2B0&t=10s
Predstavitev evalvacije, izvedene na eni od osnovnih šol, v času pouka na daljavo
Pripravila: prof. dr. Mojca Juriševič, pedagoška psihologija
Oblikovali: Maja Jotić in Petra Mikolič
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