
SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

Padeda įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į 

mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje 

bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir 

mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. 

Uždaviniai: Ugdyti žmogiškąsias vertybes 

ir pasitikėjimą vienas kitu.  

Ugdyti mokinių toleranciją kitų žmonių 

atžvilgiu.  

Skatinti mokinių dalyvavimą socialiniuose 

projektuose, akcijose, renginiuose ir pan..  

Organizuoti su mokiniais prevencines 

priemones (patyčių, smurto, saugumo ir 

kitose).  

Šviesti tėvus socialiniais-pedagoginiais 

klausimais.  

Gerinti mokinių, mokytojų, tėvų 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

 

 

 

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ  

Didina specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymosi 

veiksmingumą.  

Uždaviniai: Laiku pastebėti, atpažinti 

mokinių specialiuosius ugdymosi 

poreikius;  

Parinkti tinkamus ugdymo būdus, metodus 

darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių 

(toliau – SUP) mokiniais;  

Padėti SUP mokiniams įsisavinti ugdymo 

turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, 

atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, 

ugdymosi galimybes, mokymosi 

ypatumus;  

Teikti metodinę pagalbą SUP mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams), 

konsultuoti juos ugdymo klausimais.  

Specialioji pedagogė dirba su vienu ar 

keliais mokymosi problemų turinčiais 

mokiniais, atskirame kabinete. Teikia 

pagalbą per matematikos ir lietuvių kalbos 

pamokas. 

 

 

 

 

PAGALBOS VAIKUI 

SPECIALISTŲ VEIKLA 

GIMNAZIJOJE 

Jeigu matote žmones tokius, kokie jie yra, su 

visais jų trūkumais ir ydomis, niekada 

nepadarysite jų geresnių. Bet jeigu elgiatės su 

jais kaip su idealiais žmonėmis, pakeliate juos 

į aukštumą, kurioje norite juos matyti. – J. V. 

Gėtė. 
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LOGOPEDĖ  

Teikia veiksmingą pagalbą vaikams, 

turintiems kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų.  

Uždaviniai: Lavinti mokinių foneminę 

klausą  

Mokyti garsinės analizės ir sintezės  

Tikslinti garsų tarimą, šalinti tarimo 

trūkumus  

Mokyti gramatiškai taisyklingos kalbos  

Ugdyti rišliąją klabą  

Plėsti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną  

Formuoti regimuosius, erdvės ir laiko 

vaizdinius  

Lavinti smulkiąją motoriką. 

Teikti metodinę pagalbą, konsultuoti 

pedagogus, mokinių tėvus (globėjus) 

 

 

 

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ 

Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti 

sveikatą, ligų ir traumų profilaktika, o ne 

ligų gydymas. 

Uždaviniai: Užtikrinti sveikatos 

priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką 

mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, 

šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti 

ligas. 

Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo 

sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju 

laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią. 

Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos 

būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar 

apsinuodijimo atvejais. 

 

 

PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ 

KONTAKTAI 

Soc. pedagogė – Rosita Veikalienė 

el.p. rosita.veik@gmail.com  

 

Spec. pedagogė – Raimonda Vaitiekūnaitė  

el.p. raimonda.vaitiekunaite@gmail.com  

 

Logopedė – Asta Šlikienė 

el.p. astaslik@gmail.com 

Visuomenės sveikatos specialistė – 

Virginija Kievišienė, el. p. 

kievisienev@gmail.com 

 

Parengė: 

Soc. pedagogė – Rosita Veikalienė 

Spec. pedagogė – Raimonda Vaitiekūnaitė  

Logopedė – Asta Šlikienė 

Visuomenės sveikatos spec. – Virginija 

Kievišienė 

                        

 

mailto:astaslik@gmail.com
mailto:kievisienev@gmail.com

