
NUOTOLINĖS SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO GALIMYBĖS 

 

 

TARPININKAVIMAS 

 Akcentuokite kur vaikai, mokytojai, tėvai (globėjai) gali kreiptis pagalbos; 

 Akcentuokite tėvams (globėjams), kad namuose būtina sukurti/ užtikrinti vaikui darbo vietą; 

 Tarpininkaukite tarp vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, 

mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių siekiant išspręsti vaikų ugdymosi poreikius ir 

problemas. 

KONSULTAVIMAS 

 Konsultuokite vaikus, tėvus , mokytojus nuotolinio ryšio priemonėmis (el. Paštu, telefonu, 

vaizdo konferencijomis); 

 Nurodykite konkretų konsultavimo laiką (numatykite dienas, laiką, kada su Jumis galima 

susisiekti (pvz. pirmadieniais-trečiadieniais nuo 8 iki 12 val., kokiomis ryšio priemonėmis); 

 Konsultuodami pasistenkite, jei konsultuojamieji sutinka, bent kartais matyti vienas kitą 

videokameros pagalba (tai užtikrina jaukumą, gyvesnį bendravimą, tikrumą). 

 Konsultuodami nuotoliniu būdu stenkitės laikytis profesinės etikos principų. 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 Jei tik yra įmanoma – vykdykite prevencines veiklas nuotoliniu būdu siekiant užtikrinti 

vaikui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų 

ugdymąsi. 

 Laikykitės principo – mažiau yra daugiau. Kad ir kokią informaciją ruošite: video įrašus, 

rengsite pranešimus, lankstinukus, atmintines ar kt., svarbu, kad ji būtų kuo konkretesnė, 

trumpesnė; 

 Pasinaudokite jau sukurta metodine medžiaga: rekomendacijomis, filmukais, knygelėmis ir 

kita naudinga informacija (http://ntakd.lrv.lt/, http://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, 

http://policija.lrv.lt/vaikams ) 

 Jei pritrūko idėjų – kreipkitės į kolegas, dalinkitės įžvalgomis. 

PAGALBOS TINKLO KŪRIMAS 

 Gali būti vykdomas ir nuotoliniu būdu, siekiant užtikrinti kompleksiškai/koordinuotai 

teikiamos pagalbos vaikui teikimą, kai tam yra poreikis; 

 Ieškokite išteklių, kurie būtini vaiko ir šeimos poreikiams tenkinti; 

 Inicijuokite nuotolinius vaiko gerovės komisijos posėdžius; 

 Susisiekite su kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, socialinių paslaugų ir 

sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniai partneriais, aptarkite 

nuotolinio bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes. 

TIRIAMOJI VEIKLA 

 Prireikus, nuotoliniu būdu galima bandyti išsiaiškinti, įvertinti aplinkos poveikį vaikui, 

ugdymosi sunkumus; 

http://ntakd.lrv.lt/
http://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
http://policija.lrv.lt/vaikams


 Prieš planuodami tiriamąją veiklą užduokite sau kelis klausimus: 

1. Kartais vaikams, kuriems sekėsi klasėje, nebūtinai viskas sėkmingai klostysis 

virtualioje erdvėje arba atvirkščiai. Kokie ženklai tai išduoda? Kaip tai galima 

išsiaiškinti? 

2. Su kokiomis problemomis, sunkumais susiduria vaikai, tėvai (globėjai) karantino 

metu? 

3. Kokia socialinė pedagoginė pagalba vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams)šiuo 

laikotarpiu yra reikalingiausia ir naudingiausia? 

KAIP GALITE SAU PADĖTI? 

 Išlaikykite kuo pastovesnę, įprastinę dienotvarkę; 

 Užsiimkite savo mėgstama veikla; 

 Būkite sau kantrūs ir atlaidūs – nesame visų sričių meistrai ar informacinių technologijų 

specialistas; 

 Gal keliate per didelius reikalavimus sau ir kitiems?, keiskite požiūrį; 

 Džiaukitės savo stiprybėmis 

 Mokykitės ir tobulėkite, dalinkitės patirtimi 

 Dalinkitės, netylėkite, nebarkite savęs. 

 

 

Rekomendacijos parengtos remiantis įžvalgomis, patarimais, kurie buvo išsakyti Lietuvos 

pedagoginių psichologinių tarnybų socialinių pedagogų video konferencijos metu. 

konferencijoje savo mintimis dalinosi ne tik socialiniai pedagogai, bet ir: 

 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos 

skyriaus vyresnioji specialistė Asta Dilytė,  

Nacionalinės švietimo agentūros socialinis pedagogas Rytis Šiautkulis,  

Mykolo Riomerio universiteto profesorė Odeta Merfeldaitė,  

Socialinių pedagogų asociacijos vadovė Auksė Petruškevičiūtė. 

 

Parengė 

Auksė Venckutė-Ivanauskė 

 

 


