
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI MŪSŲ ĮSTAIGOJE 

Vaikų kalbos ugdymas namuose karantino metu   

 LOGOPEDO VEIKLA 

  

 Teikiama švietimo pagalba vaikams. 

 Suderinus su tėvais ir pasitelkiant įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo programas, 

logopedas teikia individualias konsultacijas vaikui. Vaikas sesijos metu galėtų matyti, 

kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas fiksuotų, kaip sekasi pratimus atlikti vaikui 

(galimai pasitelktų ir tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus). 

 Darbo platformos – GOOGLE CLASSROOM ( užduotys Microsoft Word formatu), 

TEAMS (Online), GOOGLE MEET (Online), VIBER (Online). 

          (individualiai aptarti tel. 8 683 80 734 su logopede Rita Lebedeva darbo dienomis iki 

12.00 val. BITUČIŲ, ŽIOGELIŲ, GUDRUČIŲ, SKRUZDĖLIUKŲ, SMALSUČIŲ grupių 

tėveliams) 

LOGOPEDO VEIKLA 

Teikiama švietimo pagalba vaikams. 

  (Dėl užduočių vaikams individualiai aptarti tel. 8 629 75 319 su logopede Laura Bieliniene II 

14.30-17.00, III 15.00-17.00, V 8.00-13.00 val. ŽIRNIUKŲ IR ŠNEKUČIŲ grupių tėveliams) 

  

PSICHOLOGO VEIKLA 

Psichologo konsultacijų laikas  

Pirmadienis 9.30 val.– 14.30 val. 

Antradienis  10.00 val. – 15.00 val. 

  

1. Susisiekiama telefonu (tel.: 8 67 855 956 Virginija Šilauskienė) ir aptariamos 

bendradarbiavimo galimybės (naudojant Zoom platformą, el. paštą, Facebook ). 
2. Susitikimai su vaikų tėvais vyks kartą per savaitę sutartu būdu ir laiku. 

3. Tėvams bus siunčiamos užduotys atlikti su  savo vaikais (savaitei). Atliekamas užduotis 

reiktų nufotografuoti, aptarti pagal nukreipiamus klausimus, parašyti savo pastebėjimus 

(tėvams) ir atsiųsti į el. paštą: psichologe@saulegraza.vilnius.lm.lt. iki sutarto laiko. 

4. Susitikimo metu aptariami sėkmės ir nesėkmės, elgesio, bendravimo korekcijos elementai 

bei kūrybinis  tėvų vaidmuo santykyje su savo vaikais. 

5. Užduočių atlikimo klausimais konsultuosiu telefonu sutartu laiku. 

  

mailto:psichologe@saulegraza.vilnius.lm.lt


SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA 

  

Socialinio pedagogo konsultacijų laikas  

Ketvirtadienis 13.00 val.– 17.00 val. 

Penktadienis 8.00 val. – 14.00 val. 

  

1. Bendradarbiaujant su lopšelio-darželio administracija ir pedagogais organizuojamas ir 

vykdomas prevencinis darbas. 

2. Pedagogų konsultavimas, ugdymo ir auklėjimo klausimais įstaigoje, padedant spręsti 

socialines problemas, organizuojant prevencinį darbą, teikiant rekomendacijas. 

3. Tėvų ar teisėtų vaiko atstovų, globėjų konsultavimas nuotoliniu būdu, sprendžiant iškilusias 

auklėjimo, ugdymo problemas. 

4. Parengta prevencinė, ugdomoji, tėvų švietimui skirta medžiaga talpinama lopšelio- darželio 

„Saulėgrąža“ internetiniame puslapyje. 

5. Esant poreikiui, seminarai tėvams vasario – kovo mėn. Zoom platformoje arba karantinui 

pasibaigus. 

(susisiekiama telefonu 8 60 680 665 Raimonda Vaičelienė konsultacijos Zoom platformoje) 

  


