
ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJA 

INFORMACIJA APIE PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ DARBĄ NUOTOLINIU 

BŪDU  

 

  Socialinė pedagogė Daiva Abrutienė   

  

• Socialinė pedagogė individualiai konsultuoja darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 valandos telefonu 

861037836, el.p. d.abrutiene@gmailcom Facebook, Messenger, skype (raštu, skambučiu, Zoom 

video konfereencija), Esant poreikiu bet kuriuo paros metu.  

• Emocinio ugdymo, sveikos gyvensenos, karjeros planavimo, paslaugų teikimo, prevencinė ir visa 

kita aktuali informacija teikiama Eduka dienyne, , Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės 

gimnazijos internetiniame puslapyje www.zidikai.lt , facebooke. 

 • Socialinė pedagogė su dalykų mokytojais, administracija bendradarbiauja telefonu: 861037836; 

Eduka dienyne, el.p.: d.abrutiene@gmail.com, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos Facebook, 

Messenger (raštu, skambučiu, video transliacija), Zoom konferencija. 

  

  Psichologo asistentė Emilija Muravjovaitė 

 

  psichologinė pagalba (konsultavimas, informavimas, švietimas) mokiniams, jų tėvams, 

kolegoms teikiama: 

1. Eduka dienyne. 

2. El. paštu – emilijamur@gmail.com. 

3. Telefonu +370 62479091, kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 15 val. Esant reikalui ir kitu, 

individualiai sutartu laiku. 

4. Vaizdo konferencijos (individualios, grupinės) zoom platformoje. 

5. Messenger programoje. 

6. Bendravimo priemonės gali būti keičiamos ar papildomos, apie tai bus informuoti visi 

bendruomenės nariai. 

Specialioji pedagogė -logopedė  Dalia Laurinaitienė 

 

Laikas Pagalbos formos, priemonės 

10.00 -15.00 val. *Teikia specialiąją pedagoginę, logopedinę pagalbą mokiniui ar mokinių 

grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio 

gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.                                                                                              

Zoom platforma, Eduka platforma, Facebook, Messenger, Youtube,                                   

el.paštas: dalia.laurinaite@gmail.com, tel. 861594785 

 

15.00-16.00 val. *Konsultuoja  mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo klausimais. 

el.paštas: dalia.laurinaite@gmail.com, Facebook, Messenger, tel. 861594785 

 

16.00-17.00 val. *Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymo klausimais. 

*Padeda mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones 

mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;        

*Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji 

pedagoginė pagalba, ugdymo programas. 

*Bendrauja su administracija, kitais pagalbos mokiniui specialistais, 

specialiųjų poreikių ugdymo organizavimo klausimais. 

Zoom platforma, Eduka platforma, Facebook, Messenger, el.paštas: 

dalia.laurinaite@gmail.com, tel. 861594785 
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ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJA RUZGŲ SKYRIUS 

 

 Logopedė Danutė Eičinienė 

 

Pirmadienis 

 

12.00-15.00 Priemokyklinukai – video, užduotėlės per Messenger tėvams 

ir konsultacijos telefonu ar Messenger.  

2, 8 kl. dirba išdalintas užduotis, fotografuoja ir siunčia per 

Messenger. Susisiekiame per Messenger ir konsultuojamės.  

Antradienis 

 

12.30-15.00 1, 10 kl. dirba išdalintas užduotis, fotografuoja ir siunčia per 

Messenger. Susisiekiame per Messenger ir konsultuojamės. 

Trečiadienis 

 

12.00-15.00 Priemokyklinukai – video, užduotėlės per Messenger tėvams 

ir konsultacijos telefonu ar Messenger.  

3, 6 kl. dirba išdalintas užduotis, fotografuoja ir siunčia per 

Messenger. Susisiekiame per Messenger ir konsultuojamės. 

Ketvirtadienis 

 

12.00-15.00 4 kl. dirba išdalintas užduotis fotografuoja ir siunčia per 

Messenger. Susisiekiame per Messenger ir konsultuojamės. 

9 kl. (Lukas) – atlieka užduotis el. paštu, siunčia atgal, 

taisome, konsultuojamės.  

*Kalbos sutrikimų turintiems - siunčiami video ir temos facebook, messenger, skype.  

*Kalbėjimo sutrikimų turintiems - darbas turimose pratybose bei atkopijuotose užduotyse, taip pat 

užduotys, kurias pateiksiu per facebook, messenger, skype, gmail. 

*Informacija perduodama tėvams ir vaikams telefonu ir internetinėmis priemonėmis.   

*Tėvai konsultuojami nurodytu laiku telefonu 865192086 

   

 

Socialinė pedagogė Lina Jurgelionytė- Šmukštienė 

 

 * Individualiai konsultuoja pirmadienį ir penktadienį nuo 12.30 iki 17.00 val., 

 antradienį-ketvirtadienį nuo 14.00 iki 17.00 val. telefonu 868777359, el. p. 

lina.jurgelionyte.smukstiene@gmail.com, Facebook Messenger (asmeninė nuoroda Lina 

Jurgelionytė – Šmukštienė, galima kreiptis raštu, skambučiu), Zoom vaizdo konferencija. Į 

užklausimus raštu pagal galimybes bus atsakoma tą pačią arba kitą darbo dieną. 

*Emocinio ugdymo, paslaugų teikimo, prevencinė ir kita aktuali informacija teikiama Eduka dienyne, 

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos Ruzgų skyriaus Facebook paskyroje. 

*Su dalykų mokytojais, administracija bendradarbiauja telefonu 868777359, el. p. 

lina.jurgelionyte.smukstiene@gmail.com, Facebook Messenger (asmeninė nuoroda  

Lina Jurgelionytė – Šmukštienė, galima kreiptis raštu, skambučiu), Zoom vaizdo konferencija. 

 


