Individualus
darbas su vaiku

RŪŠYS
Rūpinasi jų asmenybės ugdymu(-si) bei branda
Siekia pažinti vaikų poreikius, polinkius,
interesus, gabumus, diferencijuoja ir
individualizuoja ugdymo procesą

SPEC.
PEDAGOGINĖ
IR SPEC.
PAGALBA

ORGANIZAVIMAS

Bendradarbiauja su pagalbos vaikui, sveikatos
priežiūros specialistais
Suteikia vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus,
kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta,
patyčios ar kitokio pobūdžio išnaudojimas
Domisi ir rūpinasi vaikų sveikata, jų sauga,
puoselėja sveiką gyvenseną

SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS SPC.

Teikia sveikatinimo veiklos metodines
konsultacijas auklėtojoms, vaikams, jų
tėvams (globėjams/rūpintojams) bei
kaupia metodinę ir informacinę
medžiagą vaikų sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo
Dalyvauja organizuojant vaikų
klausimais.
maitinimo priežiūrą, skatinant
sveiką mitybą bei sveikos
mitybos įgūdžių
formavimą;
Dalyvauja lopšelio-darželio darbo
grupėse, sprendžiančiose vaikų
psichologines, adaptacijos ir
socialines problemas.

Organizuoja švietimo programų pritaikymą
vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių ir atliekakitus su vaiko gerove susijusias
funkcijas.
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Darbas su
bendruomene

AUKLĖTOJAS

VGK

PAGALBOS
KOMANDOS
TELKIMAS

SOCIALIAI
PRIIMTINO ELGESIO
FORMAVIMAS
SOCIALINIŲ IR
GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ
FORMAVIMAS

UGDYMO
DIFERENCIJAVIMAS

Darbas su
socialiniais
partneriais

PAGALBA
VAIKUI

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą,
švietimo pagalbos teikimą vaikams, auklėtojoms,
vaikų tėvams (globėjams/rūpintojams), saugios ir
palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą

Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba
vykdoma, kai lopšelio-darželio vaiko gerovės
komisijos paskirtos specialiosios pagalbos
gavėjų sąrašą, komisijos pirmininko
suderintą su PPT, patvirtina lopšeliodarželio direktorius

 Pagalba
vaikui
veiksmingumo
užtikrinimas

Darbas su vaiko šeima

FORMOS

Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba —
teikiama, kai ją skiria lopšelio-darželio Vaiko
gerovės komisija ar PPT, tėvų
(globėjų/rūpintojų) sutikimu.

 Saugios
aplinkos
kūrimas ir
palaikymas:
 Savivaldos
aktyvinimas.

KONSULTAVIMAS

 Pagalba
sprendžiant
problemas,
trukdančias vaiko
ugdymo(-si)
procesui;
 Tėvų
(globėjų/rūpintoj
ų) ir lopšeliodarželio
bendradarbiavim
o stiprinimas.

Informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie
iškylančias problemas
Inicijuoja ir dalyvauja lopšelio-darželio
sveikatinimo projektų (programų)
rengime bei juos įgyvendinant

Darbas su
vaikų grupe

 Ugdymo dalyvių
tarpusavio santykių
reguliavimas;
 Konsultacijos
 Darbas su
gabiais vaikais;
 Psichologiniai ar
sociologiniai
tyrimai;
 Logopedo
grupiniai
užsiėmimai;
 Sveikatinimo
veiklos vykdymas.

Teikia informaciją sveikatos
išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir
organizuoja šios informacijos sklaidą
(lopšelio-darželio stenduose,
renginiuose, viktorinose ir pan.)
lopšelio-darželio bendruomenei

 Turinčiu specialiųjų
ugdymosi poreikių;
 Besiugdančio pagal
Priešmokyklinio ugdymo
bendrąją programą (jei kyla
sunkumų);
 Besiugdančio pagal
Dembavos lopšelio-darželio
programą „Vaikystė
gamtos apsuptyje“ (itin
gabus vaikai);
 Iškilus individualioms
problemoms.

Padeda vaikui spręsti psichologines,
socialines, bendravimo, ugdymo(si) ir kt.
problemas
Stebi, analizuoja tėvų bei socialinės
aplinkos poveikį ugdymui(-si)

1 pav. Pagalbos teikimo

