
SOCIALINĖ PEDAGOGĖ 

Padeda vaikui adaptuotis bendruomenėje ir 

racionaliai išnaudoja visas teikiamas galimybes 

lavintis bei mokytis: 

 Ugdo žmogiškąsias vertybes ir pasitikėjimą 

vienas kitu; 

 Vykdo nemokamo maitinimo priežiūrą; 

 Ugdo mokinių toleranciją kitų žmonių 

atžvilgiu; 

 Skatina mokinių dalyvavimą savanorystės 

veikloje, socialiniuose projektuose, akcijose, 

renginiuose; 

 Organizuoja su mokiniais prevencines 

priemones (patyčių, smurto, saugumo ir 

kitas); 

 Atlieka socialinį - pedagoginį tėvų švietimą; 

 Skatina mokinių, mokytojų, tėvų 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

 

 

PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ 

KONTAKTAI 

Psichologė - asistentė -  Sonata Liutikienė, 24 kab. 
el.p. sonata032@gmail.com 
 

Soc. pedagogė – Rosita Veikalienė, 19 kab 
el.p. rosita.veik@gmail.com  
 
Spec. pedagogė – Raimonda Vaitiekūnaitė, 50kab. 
el.p. raimonda.vaitiekunaite@gmail.com  
 

Logopedė – Asta Šlikienė, 51 kab. 
el.p. astaslik@gmail.com  

 

 
 

Lankstinuką parengė:  

Psichologė -  Sonata Liutikienė, 

Soc. pedagogė – Rosita Veikalienė 

Spec. pedagogė – Raimonda Vaitiekūnaitė 

Logopedė – Asta Šlikienė 

 

 

 

PAGALBA VAIKUI GRUZDŽIŲ 

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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SPECIALIOJI PEDAGOGĖ 

Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams 

įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias 

funkcijas. 

 Laiku pastebi, atpažįsta mokinius turinčius 

specialiuosius ugdymosi poreikius; 

 Užsiėmimų metu taiko įvairius ugdymo 

būdus bei metodus sutrikusioms funkcijoms 

lavinti; 

 Teikia metodinę pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams), pedagogams; 

 Konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais; 

 Organizuoja grupinius užsiėmimus. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOGOPEDĖ 
 

Teikia veiksmingą pagalbą vaikams, turintiems 

kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: 

 Lavina mokinių foneminę klausą; 

 Moko garsinės analizės ir sintezės; 

 Tikslina garsų tarimą, šalina tarimo 

trūkumus; 

 Moko gramatiškai taisyklingos kalbos; 

 Ugdo rišliąją kalbą; 

 Plečia aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną; 

 Formuoja regimuosius, erdvės ir laiko 

vaizdinius; 

 Lavina smulkiąją motoriką; 

 Teikia metodinę pagalbą specialiųjų 

poreikių mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams), pedagogams; 

 Konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais; 

 Organizuoja grupinius užsiėmimus. 

 

 

PSICHOLOGĖ - ASISTENTĖ 

Stiprina mokinių psichologinį atsparumą ir 

psichikos sveikatą, skatina saugios ir palankios 

ugdymui(si) aplinkos kūrimą, padeda palaikyti 

dvasinę darną; 

 Iškilus psichologinėms problemoms 

konsultuoja gimnazijoje besimokančius 

mokinius bei jų tėvus (globėjus); 

 Įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustato 

raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, bei padeda jas spręsti; 

 Teikia individualią ir grupinę pagalbą elgesio, 

emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų 

turintiems mokiniams; 

 Vykdo mokinių (vaikų), tėvų (globėjų), 

pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, 

pedagoginės ir socialinės psichologijos 

klausimais. 

 

 

 



 

 


