SOCIALINIS PEDAGOGAS
• Vertina mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas bei poreikius. Kartu su
kitais specialistais dalyvauja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo procese.
• Bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais,
pagalbos mokiniui specialistais, o esant būtinybei su kitomis institucijomis, padeda
spręsti mokinių (vaikų) socialines, pedagogines problemas.
• Konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo
pagalbos specialistus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių,
pedagoginių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
• Teikia metodinę pagalbą, rekomendacijas, veda mokymus tėvams (globėjams,
rūpintojams) mokinio (vaiko) socialinio pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių
gerinimo ir organizavimo klausimais.

PSICHOLOGAS
• Atlieka psichologinį vaiko įvertinimą bendradarbiaujant su kitais tarnybos
specialistais bei tėvams pageidaujant įvertina vaiko raidą ir brandumą mokyklai.
Pateikia išvadas apie vaiko psichosocialinio ugdymo(si) galias ir sunkumus bei
rekomendacijas ugdymui.
• Konsultuoja vaikus, paauglius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ir kitus su
vaiko ugdymu(si) susijusius asmenis, esant vaiko bendravimo, elgesio, emocinėms,
tarpusavio santykių, mokymosi problemoms.
• Vykdo ankstyvosios priklausomybių prevencijos ir tėvystės įgūdžių ugdymo
programas.
• Teikia pagalbą ugdymo įstaigoms krizių atvejais.
• Skaito paskaitas tėvams ir bendruomenei įvairiais vaikų raidos psichologijos,
psichologinių problemų prevencijos klausimais.
• Organizuoja vaikams/mokiniams meno terapiją.

LOGOPEDAS
• Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
• Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus),
mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios logopedo pagalbos teikimo,
ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei korekcijos
klausimais.
• Teikia metodinę pagalbą mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams
(logopedams) apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų ypatumus ir jų įveikimo būdus bei
korekcinę pagalbą ikimokyklinio amžiaus mokiniams (vaikams), kuriems specialioji
logopedo pagalba nėra užtikrinama ugdymo įstaigoje.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS
• Specialusis pedagogas – asmuo, atliekantis pedagoginį mokinio (vaiko) vertinimą,
nustatantis jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo
programoms.
• Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi
poreikius, prireikus skiria specialųjį ugdymą;
• Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją
pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji
ugdymosi poreikiai, rekomenduoja vaikui mokyklą;
• Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus,
rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais;
• Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams
(globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių
problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves;
• Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų
poreikių turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja;
• Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą,
darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą;
• Dalyvauja išbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas, įvertinant jų
tinkamumą naudoti.
•Nuolat tobulina savo profesines žinias ir kompetencijas.

