
 
 

INFORMACIJA APIE BIRŽŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS 

PAGALBOS  SPECIALISTŲ DARBĄ KARANTINO METU 

 

 Tarnybos specialistai konsultacinį darbą vykdo nuotoliniu būdu: 

 

 Konsultuoja ugdymo įstaigų bendruomenes dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo; 

 konsultuoja tėvus (globėjus) dėl vaikų ugdymo namuose organizavimo, namų aplinkos pritaikymo, ugdymo, tinkamo 

elgesio palaikymo, streso, krizių atvejais; 

 konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, administracijai. 

 

Konsultavimo formos: 

 

 Konsultacijos el. paštu, telefonu (su pagalbos mokiniui specialistais, psichologais):   

psichologė: zanules@gmail.com;  

psichologė: astukela@gmail.com;  

psichologė: bardzilauskaitem@gmail.com;  

logopedė: vaiva0326@gmail.com;  

socialinė pedagogė:  astavoimix@gmail.com;  

specialusis pedagogas: dariussepetys@gmail.com. 

 

Kaip kreiptis tėvams (globėjams), ugdymo įstaigos bendruomenės nariams? 

 tėvai (globėjai), kurie norėtų konsultuotis dėl pirminio pedagoginio psichologinio vaiko įvertinimo, kitais vaiko raidos 

pedagoginiais, psichologiniais klausimais arba auginantys vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių,  kreipiasi aukščiau 

nurodytais specialistų elektroniniais adresais.   

  Svarbu: 

 

 karantino laikotarpiu vaikų (mokinių) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ir kiti diagnostiniai tyrimai neatliekami; 

 vaikų (mokinių) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Tarnyboje iki situacijos dėl karantino grėsmės 

paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui; 

 vaikų (mokinių), kurių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas buvo baigtas Tarnyboje iki karantino paskelbimo 

pradžios, pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio (pakartotinio) ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 

priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos pasibaigus karantinui; 

 sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus tęsiami pasibaigus karantinui. Dėl vertinimo laiko Tarnybos 

specialistai susisieks individuliai su ugdymo įstaigos specialistais, vaiko gerovės komisijų pirmininkais, tėvais (globėjais); 

 vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros atmintine savivaldybių administracijų pedagoginėms psichologinėms 

tarnyboms, švietimo pagalbos tarnyboms, jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Vertinimo dokumentų galiojimo 

laikas ir būtinas SUP Vertinimo pakartojimas, rekomenduojame pratęsti ankstesnio Vertinimo dokumentų galiojimą iki LR 

Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir Tarnyba turės galimybę atlikti vertinimą; 

 karantino laikotarpiu visi numatyti susitikimai ugdymo įstaigose, švietimo pagalbos tarnyboje nevyks; 

 dėl iš anksto suplanuotų susitikimų ugdymo įstaigose bus susisiekta asmeniškai; 

 nuotolinės konsultacijos teikiamos pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val. 

Saugokime save ir artimuosius, sąmoningumo, kantrybės, būkime sveiki! 

 

Informaciją parengė Tarnybos logopedė Vaiva Baranauskienė ir  

psichologė Žaneta Taurienė 
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