
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLA 

1. Psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas per e. dienyną 

TAMO (el. paštu) susisiekia su mokiniais, kuriems reikalinga pagalba, konsultacijos. 

2. Pagalbos specialistai visiems mokiniams, tėvams (globėjams,  rūpintojams) 

informaciją teikia e. dienyne TAMO, el. paštu. Esant poreikiui, derina individualias konsultacijas 

po pamokų. 

3. Pagalbos mokiniui specialistai dėl darbo, vaizdo konsultacijų (ZOOM, Office 

365 TEAMS, Skype) su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) tariasi individualiai. 

Eil. Nr. Laikas Veikla Ryšio priemonės 

1. Pirmadienį, trečiadienį, 

ketvirtadienį  

11.30–15.30 

 

Antradienį 11.30–14.00 

 

Penktadienį 11.30–15.00 

Psichologas 

Psichologo individualios ir grupinės 

konsultacijos (pagal tvarkaraštį, pagal 

susitarimą). 

Rekomendacijų teikimas pedagogams. 

Šviečiamosios veiklos ruošimas ir 

teikimas. 

Prieinamų tyrimų atlikimas. 

ZOOM, TAMO, 

Office 365 

TEAMS“, el. 

paštas, Skype 

2. Visomis darbo 

dienomis 

8:00–15:45 

Socialinis pedagogas 

Socialinio pedagogo individualios 

konsultacijos, socialinių įgūdžių 

stiprinimo užsiėmimai. 

Pagalba mokiniams užtikrinant reikiamų 

priemonių prieinamumą. 

ZOOM, TAMO, 

Office 365 

„TEAMS“, 

el. paštas, Skype 

3. Pirmadienį– 

ketvirtadienį 

13:00–15:00 

Logopedas 

Logopedo konsultacijos pagal tvarkaraštį 

arba susitarimą. 

El. paštas, telefonas, 

ZOOM 

4. Antradienį 9:00–14:00, 

ketvirtadienį 

11:00–13:00 

Specialusis pedagogas 

Individualios konsultacijos, suderinus su 

mokomųjų dalykų mokytojais, mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

ZOOM, TAMO, 

Office 365 

5. Visomis darbo 

dienomis 

8:00–16:00 

Bibliotekininkas 

Individualios konsultacijos mokiniams ir 

mokytojams. 

ZOOM, TAMO, 

el. paštas 

6. Visomis darbo 

dienomis 

8:00–12:00 

Mokytojo padėjėjas 

Individualios konsultacijos mokiniams. ZOOM, el. paštas 



Bibliotekininko veikla karantino metu 

Bibliotekininkas administruoja prisijungimą prie LAB (Lietuvos aklųjų  biblioteka) 

virtualios bibliotekos ELVIS paslaugos, teikiant pagalbą mokyklos skaitymo sutrikimų ar 

disleksiją turintiems mokiniams, užpildant skaitymo sunkumus patiriančių mokinių dienas 

prasminga veikla ir padedant atrasti skaitymo malonumą garsinių knygų pagalba. 

Mokyklos bibliotekininkas gali pasiūlyti surasti fonde arba elektroninėje erdvėje 

informaciją, nuskenuoti, nufotografuoti, nusiųsti mokytojams, mokiniams; teikti skaitmeninių 

vadovėlių, grožinės literatūros, audio knygų nuorodas. Padėti tiems, kam nesiseka surasti 

informacijos ar prisijungti prie nuotolinio mokymosi platformų. 

Bibliotekininkas individualiai konsultuoja mokinius ir mokytojus asmeninėmis žinutėmis 

e. dienyne TAMO, el. paštu. 

Bendradarbiaujant su lietuvių kalbos mokytojais, organizuoja įvairias kūrybinio rašymo 

dirbtuves („Kuriame akrostichu“, „Laiškas draugui apie perskaitytą knygą“) 

Bendradarbiaujant su Mokinių taryba, organizuoja projektą „Skaitymo akimirkos 

karantino spąstuose“. 

Socialinio pedagogo veikla 

Socialinis pedagogas mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiai konsultuoja 

e. dienyne TAMO susirašinėjant. Organizuoja mokiniams socialinių įgūdžių stiprinimo 

užsiėmimus, užduotis pateikiant įvairiomis formomis. 

Specialiojo pedagogo veikla 

Specialusis pedagogas teikia individualias konsultacijas specialiųjų poreikių mokiniams, 

naudojant Zoom platformą, suderinus su dalyko mokytoju užduotis ir laiką. Tėvams, mokiniams 

grįžtamasis ryšys apie pasiekimus teikiamas per e. dienyną TAMO. Mokiniai vertinami tik 

formaliuoju vertinimu, parašant žinutes e. dienyne TAMO. 

 Logopedo veikla  

Logopedas teikia pagalbą vaikams,  turintiems  kalbėjimo, kalbos,  komunikacijos,  

rašymo (skaitymo) sunkumų, moko gražios, taisyklingos kalbos. Mokinys vertinamas užsiėmimo 

metu. 

Psichologo veikla 

1. Konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu naudojant ZOOM, Microsoft Office 365 arba, 

esant poreikiui, kita alternatyvia forma. 

2. Konsultacijoms reikalingos išankstinės registracijos žinutė psichologui e. dienyne 

TAMO. Suderinamas konsultacijos laikas. 

3. Kai kuriais atvejais psichologas savo nuožiūra gali inicijuoti ar rekomenduoti 

konsultacijas ir pagalbos teikimą. 

4. Konsultacijų gavėjai ar jų tėvai (rūpintojai, globėjai) turėtų pasirūpinti tinkama aplinka, 

užtikrinančia saugumą ir konfidencialumą konsultuojamajam ir visai informacijai, kuria 



apsikeičiama konsultacijų metu. 

5. Atsiunčiamas el. paštu tėvų (rūpintojų, globėjų) ar kitų pagalbos gavėjų įsipareigojimas ir 

atsakomybės prisiėmimas dėl tinkamos nuotolinėms konsultacijoms aplinkos sudarymo ir 

konfidencialumo užtikrinimo. Prieš teikiant konsultacijas atsiunčiamas el. paštu tėvų (rūpintojų, 

globėjų) prašymas/sutikimas teikti nuotolines psichologo konsultacijas. 

6. Pagalba gali būti teikiama ir sustabdyta netiesiogiai: el. paštu, e. dienyne TAMO, Skype, 

ZOOM, Office 365, mobiliosiomis aplikacijomis, nuotolinio švietimo sistemomis ar telefonu pagal 

susitarimą. 


