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Diena 

 

Laikas 

 

Renginio pavadinimas 

 

Vieta 

 

Atsakingas 

 

  Nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu, nuo š. m. kovo 30 d. iki karantino pabaigos pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistai darbo metu pagalbą ugdytiniams ir ugdytojams teiks 

nuotoliniu būdu.  

Liudmila Nikolajeva, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

– dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams – mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, 

planavimo klausimais tel. 8 683 21898 ir el. paštu nliuda@hotmail.com; 

Leta Vasiliauskienė, logopedė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 

604 01890 arba el. p. leta.oxas@gmail.com; 

Meilė Girdenienė, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) – 

dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams – mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, 

planavimo klausimais telefonu 8 623 87785 ir el. paštu girdeniene.meile77@gmail.com; 

Rima Gutauskienė, specialioji pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo 
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klausimais tel. 8 682 61738 ir el. p. g.rima@yahoo.com ; 

Edita Kazlauskienė, socialinė pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, 

planavimo klausimais tel. 8 606 11937 ir el. paštu e.kazlauskiene@gmail.com . 

 

  Kompleksiniai raidos sutrikimų vertinimai pagal išankstinę registraciją bus atliekami panaikinus 

karantino metu įvestus apribojimus atskiru pedagoginės psichologinės tarnybos kvietimu. 

  

  Tarptautinio projekto Erasmus+ KA1 „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“ dalyvių ataskaitos dalies 

rengimas, bendradarbiaujant su Palangos ŠPT  

 

 M. Girdenienė 

L. Nikolajeva 

  Specialiųjų pedagogų, logopedų apklausa dėl nuotolinio darbo ypatumų, sėkmių, problemų, 

bendradarbiavimo su tėvais ir kt. 

 

 R. Gutauskienė 

  Metodinės medžiagos, rekomendacijų, lankstinukų aktualiomis pedagoginėmis ar sutrikimų 

atpažinimo, korekcijos temomis rengimas, dalijimasis internetiniame įstaigos puslapyje. 

 

 E. Kazlauskienė 

Specialistai 

 

Dalyvavimas metodiniuose renginiuose 

 

   

Dalyvavimas aktualiuose švietimo pagalbos, specialiojo ugdymo, kituose profesinių 

kompetencijų tobulinimo, nuotolinio darbo ir kt. renginiuose nuotoliniu būdu. 

 

  

Specialistai 

 

*planas gali būti keičiamas 
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