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SPECIALISTŲ 

KOMANDA

2015m.
Etatai Žmonės

Specialusis  pedagogas 1,5 2

Logopedas 1,5 2

Psichologai 2,55 5

Gydytojas neurologas 0,25 1

Socialinis pedagogas 1 1

TB koordinatorius 1 1



 Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas,
ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų dėl tolesnio vaiko
ugdymo (ugdymo programos pritaikymo, mokyklos pasirinkimo)
teikimas.

 Specialioji pedagoginė (logopedo, specialiojo pedagogo) pagalba  
ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
asmenims.

 Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui 
specialistų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas.

 Prevencinė veikla

 Švietėjiška veikla
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 Pozityvios tėvystės mokymai „Būti tėvais- smagu!“

 Mokymai tėvams „Be pliaukštelėjimų - kaip su meile ir pagarba
apibrėžti vaikui ribas“.

 Atvejų analizės grupė ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms.

 Psichoterapinė asmenybės augimo ir bendravimo grupė.

 Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams pagal teismo
sprendimą.

 Programos „Didysis draugas“ savanorių rengimas ir
koordinavimas.

 ,,Safe“ programos besilaukiančios poroms vykdymas.

 Pagalba mokykloms krizinėse situacijose.





 Projekto vykdytojas : VŠĮ Paramos vaikams centras

 SAFE mokymų tikslas: Nutraukti nesąmoningą traumos perdavimą iš
kartos į kartą. SAFE programa skirta besilaukiančioms poroms.

 Mokymai vyksta nuo nėštumo vidurio iki kūdikiui sukanka vieneri metai.



Švietėjiška veikla

Paskaitos, seminarai

kursai, pranešimai

Akcijos, tėvų savaitgaliai

Skrajutės, atmintinės

Straipsniai spaudoje

Pokalbiai radijo stotyje



Seminarai, mokymai, pranešimai:

 Švietimo pagalbos specialistams

 Pedagogams 

Užsiėmimai, diskusijos su vaikais ir 
moksleiviais



Dalyvaujame: 

 metodikų standartizavime

 savivaldybės ir ugdymo įstaigų VGK veikloje

 ugdymo įstaigų vadovų pasitarimuose

 PPT regioninių grupių, metodinių ratelių susitikimuose

Organizuojame:

 PPT atvirų durų dienas

 studentų praktiką

 metodines išvykas

 tarpžinybinius pasitarimus



Žmogus užmirš tai, ką tu pasakei, 

Žmogus užmirš tai, ką tu padarei, 

Bet žmogus niekada neužmirš, kaip tu  privertei 

jį jaustis

Ačiū už dėmesį


