
Spec. pedagogų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

 

Siekiant užtikrinti efektyvios pagalbos mokiniui, ekstremalios situacijos metu, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams specialiojo pedagogo  užsiėmimai vykdomi 

individualiame kontekste.  

Individualių užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę, pagal sudarytą spec. pedagogo 

grafiką.  

Individualių užsiėmimų trukmė: 30 min.  

Kontakto forma. Mokiniams, kurie turi prieigą prie kompiuterio, užsiėmimai vyksta Zoom 

platformoje ar kt. SUP turintiems mokiniams, prieinamoje programoje. Mokiniams, kurie 

neturi prieigos prie kompiuterio, pagalba teikiama telefonu pagal sudarytą užsiėmimų grafiką. 

 

Kontakto su mokiniais  laikas:  

Centro skyriaus spec. pedagogė Ieva Lemešiūtė: trečiadieniais, ketvirtadieniais, 

penktadieniais 8-12 val.  

Blindžių skyriaus spec. pedagogė Danutė Partauskienė: pirmadieniais 12.00 iki 14.30 

Miglos skyriaus spec. pedagogė Inesa Ežerskytė-Purenok: 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais. Specialiojo pedagogo teikiamos 

pagalbos kryptys mokytojams:  

1. teikiamo ugdymo turinio, SUP turintiems mokiniams, pritaikymas/individualizavimas;  

2. užduočių pritaikymas ir jų kiekio koregavimas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus.  

Kontakto su mokytojais forma ir laikas:  

1. Centro skyriaus spec. pedagogė Ieva Lemešiūtė: el. paštu ievailemesiutei@gmail.com 

ir/ar el. dienynas. Kontakto laikas: trečiadieniais nuo 12.30 iki 15.00 val.  

2. Blindžių skyriaus spec. pedagogė Danutė Partauskienė: el.paštu 

danute.partauskiene@gmail.com Darbo laikas: trečiadieniais 14.00 iki 16.00 

3. Miglos skyriaus spec. pedagogė Inesa Ežerskytė-Purenok: el. paštu 

inesa.ezerskyte@gmail.com ir/ar el. dienynas. Kontakto laikas: pirmadienis nuo 12.00 

iki 14.30 val. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su SUP turinčių mokinių tėvais. Specialiojo pedagogo 

teikiamos pagalbos kryptys mokinių tėvams: 

1. Konsultuoti tėvus dėl vaikų ugdymo(si) nuotoliniu būdu patiriamų sunkumų įveikimo 

strategijų, metodų taikymo namuose.  

2. Pateikti tėvams aktualią informaciją ir medžiagą nurodant konkrečius šaltinius ir 

nuorodas. 

Kontakto su, SUP turinčių mokinių, tėvais forma ir laikas: 

1. Centro skyriaus spec. pedagogė Ieva Lemešiūtė: ievailemesiutei@gmail.com ir/ar el. 

dienynas. Kontakto laikas: ketvirtadieniais nuo 12:30 iki 14:30. 

2. Blindžių skyriaus spec. pedagogė Danutė Patrauskienė: el paštu 

danute.partauskiene@gmail.com Kontakto laikas: Ketvirtadieniais 14.00 iki 15.00 
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3. Miglos skyriaus spec. pedagogė Inesa Ežerskytė-Purenok: el. paštu 

inesa.ezerskyte@gmail.com ir/ar el. dienynas. Kontakto laikas: antradieniais ir 

penktadieniais nuo 17.15 iki 18.00 val. 
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