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DĖL INFORMACIJOS PERSIUNTIMO
Vilniaus

miesto

savivaldybės

administracijos

Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo

koordinavimo skyrius (toliau – Skyrius), atsižvelgdamas į Nacionalinės švietimo agentūros (toliau –
NŠA) prašymą, persiunčia NŠA Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistų
parengtą atmintinę mokiniams „Kaip tu dar gali padėti sau!“. Nuoroda internete https://drive.google.com/file/d/1Uqv1OkNDhnMyi0mXT7kag_0X45IsphJv/view.
Prašome pasidalinti informacija su ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistais, kurie
pagal poreikį supažindintų mokinius kaip jiems pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove.
Daugiau informacijos ir naudingų nuorodų galite rasti NŠA nuotolinio mokymo puslapio
skiltyje

„Rekomendacijos“

(https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-

med%C5%BEiaga/rekomendacijos?authuser=0).
Kartu persiunčiame informaciją tėvams ir moksleiviams apie atsakomybę už vaikų netinkamą
elgesį internete (pridedama).
Dėkojame už bendradarbiavimą.
PRIDEDAMA. 1 lapas.
Skyriaus vedėja

Lina Juškevičienė

Erika Strolienė, tel. (8 5) 211 2234, el. p. Erika.Stroliene@Vilnius.Lt
Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
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LT-09601 Vilnius
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