
DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO 

ESANT KARANTINO LAIKOTARPIUI 

Socialinio pedagogo pagalbos teikimo uždaviniai: ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo 

įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais 

darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais  užtikrinti vaiko ir mokinio 

saugumą ir teisę į mokslą. Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio 

interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su 

juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais. 

Socialinio pedagogo konsultavimas – vykdomas siekiant teikti pagalbą mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), pedagoginiams darbuotojams įveikiant kylančias socialines pedagogines 

problemas. 

 

KONSULTACINĖS PAGALBOS TEIKIMO NUOTOLINĖS PRIEMONĖS 

Nuo 2021 m. sausio 4 d. socialinės pedagogės  konsultuos nuotoliniu būdu. 

Socialinės pedagogės Monikos Kondraškienės kontaktai: 

 Tel. + 370 650 70 515, el. paštas: monika.kondraskiene@gmail.com 

 Iš anksto susitarus, galiu vykdyti tiesioginį pokalbį Classroom, Zoom, Messenger, Viber 

programomis, susirašyti TAMO elektroniniame dienyne. 

 Konsultacijų laikas: darbo dienomis: nuo 9.00 – 15.00 val.  

         Socialinės pedagogės Astos Ignatavičiūtės – Voinilkos kontaktai: 

 Tel. + 370 618 41 344, el. paštas: astaignataviciute@gmail.com 

 Iš anksto susitarus, galiu vykdyti tiesioginį pokalbį Classroom, Zoom, Messenger, Viber 

programomis, susirašyti TAMO elektroniniame dienyne. 

 Konsultacijų laikas: darbo dienomis: nuo 8.00 – 14.00 val. 
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DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO 

ESANT KARANTINO LAIKOTARPIUI 

Psichologinės pagalbos teikimo uždaviniai - teikti psichologinę pagalbą emocinius, 

elgesio ir mokymosi sunkumus išgyvenantiems mokiniams, stiprinti mokytojų ir tėvų / globėjų 

/ rūpintojų gebėjimą bendrauti su mokiniais, patiriančiais psichologinius sunkumus, padėti 

užtikrinti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.  

Karantino metu psichologinės konsultacijos mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), pedagogams bus teikiamos nuotoliniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis 

(telefonu, video skambučiu, per Tamo), siekiant, kad paslaugos atitiktų tuos pačius etinius ir 

profesinius standartus, kurių laikomasi konsultuojant gyvai. 

 

Su psichologe Rita Radviliene galite susisiekti darbo dienomis: 

 

I        8.00 - 15.00 

III   12.00 - 15.00 

IV     8.00  - 12.00 

V      8.00 - 14.00 

Reikalinga išankstinė registracija telefonu 868717022 arba per Tamo (ieškoti prie: 

mokyklos mokytojai). 

 

Su psichologe Urte Ruzgaite galite susisiekti darbo dienomis: 

 

II     9.00 - 15.00 

III  12.00 - 15:00 

IV  13.00 - 18:30 

V     8.00 - 13:30 

Reikalinga išankstinė registracija telefonu 865430029 arba per Tamo (ieškoti prie: 

psichologai). 

 
 

 

 

 

 


