
 

ATSIGRĘŽKIME į vaiko vidinį pasaulį, 

išgryninkime mokyklos PRASMĘ, 

pasiklausdami VAIKŲ, kokia yra 

DŽIAUGSMO mokykla?  

 

�    Tai – mokykla, kur mokomasi 

GYVENTI? 

�     Tai – bendruomen÷, KURIANTI 

estetinę kultūrą?  

�    Tai – mokytojas, suteikiantis impulsą 

PAŽINIMUI? 

 

VYKSTA mokyklos renesansas... 

Mokykla tampa gyva LABORATORIJA, 

kurioje mokosi GYVENTI  

BŪSIMIEJI ir esami t÷vai, o mokytojai 

TARNAUJA ...vaikų genialumui 

VYRESNIEJI kuria aplinką mažiesiems: 

�   jaunimas – paaugliams, 

�   paaugliai – vaikams, o 

�   vaikai – MOKYTOJAMS... 

 

Lietuva TAMPA vieninga pedagogine 

provincija, NEŠANČIA šviesą 

beatgimstančiai humanizmo EPOCHAI. 

 

                                         R. Balčiūnien÷ 
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Bendradarbiaukite su mokyklos 
specialistais bei pedagogais, 

tel.: 8-319-60212 
 

 
 

 
 
 
 

Mokyklos  
specialistų 

 

teikiama  pagalba 
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Sužinojote, jog jūsų vaikas turi 
mokymosi ar asmeninių sunkumų? 
Ką daryti?!  
 

� Pasikalb÷kite su vaikų, gal jums kartu 
pavyks atrasti sprendimą. 
� Susisiekite su vaiko klas÷s aukl÷toja (-u). 
Tai kvalifikuotas, patyręs žmogus, artimas 
jūsų vaikui. Ji (-s) gali pad÷ti ir palaikyti jūsų 
vaiką mokykloje. 
� Susisiekite su mokyklos specialistais. Jie 
suteiks jums ir jūsų vaikui kvalifikuota ir 
specifinę pagalbą. 

Kartu mes esame 
stipresni! 

 
 

Specialiojo pedagogo veikla: 
� Nustato vaikų specifinius individualius 
poreikius mokykloje, numato darbo su jais 
tikslus, uždavinius, darbo metodus. 
� Bendrauja su mokiniais, jų t÷vais, padeda 
spec. poreikių vaikui adaptuotis mokykloje.  
� Dirbdamas su specialių poreikių vaikais, 
veda jiems grupel÷se pratybas, padedančias 
įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų 
bendrųjų programų medžiagą. 
� Esant reikalui, dalyvauja pamokose, 
pad÷damas spec. poreikių vaikui įsitraukti į 
bendrą veiklą, bendrauti su kitais vaikais, 
mokytis ir įsisavinti žinias. 
� Bendradarbiauja su pedagogais, t÷vais, 
informuoja pedagogų tarybą ir t÷vus apie 
darbo su spec. poreikių vaikais rezultatus. 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas:  
� rūpintis mokinio socialine gerove, pad÷ti 
vaikams geriau adaptuotis visuomen÷je, 
bendruomen÷je, švietimo įstaigoje, 
racionaliau išnaudoti galimybes lavintis, 
mokytis, augti savarankiškais asmenimis. 
Socialinio pedagogo veiklos kryptys: 
� veiklos planavimas;  
� socialinių paslaugų organizavimas;  
� darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų 
turinčiais mokiniais;  
� prevencin÷ veikla;  
� projektin÷ veikla, akcijų organizavimas; 
� informacijos sisteminimas ir sklaida. 
Socialinio pedagogo veiklos uždaviniai: 
� įvertinti ir pad÷ti spręsti problemas, 
susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais 
sunkumais; 
� ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti 
individualias konsultacijas ir užsi÷mimus; 
� bendrauti su t÷vais (ar teis÷tais vaiko 
atstovais), konsultuoti, kaip ugdyti vaikus, 
suprasti ir priimti vaiko socialinius bei 
psichologinius poreikius; 
� organizuoti ir inicijuoti socializacijos 
programų kūrimą; 
� konsultuoti socialiai remtinų šeimų 
mokinius ir jų t÷vus (glob÷jus); 
� informuoti klas÷s aukl÷tojus, t÷vus apie 
mokinių nemokamą maitinimą, socialinę 
paramą; 
� rinkti informaciją, analizuoti ją ir daryti 
išvadas apie socialin÷s rizikos grup÷s 
mokinius; 
� bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, 
teis÷tvarkos ir kitomis vaiką ginančiomis 
institucijomis; 
� atstovauti vaikui ir ginti jo teises švietimo 
įstaigoje ir už jos ribų. 

Psichologin÷s pagalbos tikslas:  
� pad÷ti mokiniui atgauti geb÷jimą gyventi ir 
mokytis, spręsti psichologines, asmenyb÷s ir 
ugdymosi problemas, stiprinti geb÷jimą 
bendrauti, pad÷ti laiduoti palankias 
psichologines sąlygas ugdymo(si) procese. 
Mokyklos psichologo veikla: 
� Konsultuoja psichologinių, asmenyb÷s ir 
ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų 
t÷vus (glob÷jus, rūpintojus), mokytojus 
min÷tų problemų sprendimo klausimais, 
rengia ir teikia rekomendacijas; 
� Įvertina mokinio galias ir sunkumus, 
siekiant nustatyti raidos ypatumus, 
specialiuosius ugdymosi poreikius arba 
asmenyb÷s ir ugdymosi problemas;  
� Šviečia mokinius, jų t÷vus (glob÷jus, 
rūpintojus), pedagogus vaiko raidos 
psichologijos, pedagogin÷s ir socialin÷s 
psichologijos klausimais; 
� Imasi prevencin÷s veiklos: įvertina 
psichologinių problemų prevencijos poreikį 
(mokyklos bendruomen÷s grupių tyrimas), 
rengia bei siūlo prevencines priemones ar 
programas, jas organizuoja bei įgyvendina, 
dirba vaiko gerov÷s komisijoje. 
 
Logopedo teikiamos paslaugos: 
� Tiria mokinių kalbą ir išsiaiškina kalbos, 
kalb÷jimo, komunikacijos sutrikimus. 
� Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, 
skaitymo ir rašymo sutrikimus. 
� Dirba su mokiniais bei šalina kalbos, 
skaitymo ir rašymo sutrikimus. 
 

Visuomen÷s sveikatos priežiūros 
specialisto veiklos tikslas ir uždaviniai:  
� išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą;  
� organizuoti ir įgyvendinti pirminę 
visuomen÷s sveikatos priežiūrą mokykloje. 
� analizuoti mokinių sveikatos, sergamumo 
rodiklius, pateikti informaciją bendruomenei. 


