GERBIAMI TĖVELIAI, GLOBĖJAI, MOKINIAI,

Nuo š. m. kovo 30 d. pamokos vyks nuotoliniu būdu. Tai naujas iššūkis mokiniams, tėveliams,
mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, kurį visi kartu bendradarbiaudami įveiksime.
Kad mokymasis nebūtų labai sudėtingas ir gąsdinantis, siūlome Jums mūsų pagalbą. Tikimės, jog
esate ir būsite visi sveiki, ir lauksite informacijos apie tolimesnius mūsų susitikimus, kad ir per
atstumą.
Mokiniams padės pagalbos mokiniui specialistai:
▪ Specialiosios pedagogės:
Laima Tomėnienė (el. paštas laima.tomeniene@dainai.lt).
Asta Ripinskienė (el. paštas asta.ripinskiene@dainai.lt),

▪ Logopedės:
Elena Šmigelskienė (el. paštas elena.smigelskiene@dainai.lt),
Aurelija Juozapaitienė (el. paštas aurelija.juozapaitiene@dainai.lt).

Jeigu kils klausimų, susijusių su ugdymu, specialiosios
pedagoginės pagalbos teikimu mokiniui, susisiekite su švietimo pagalbos specialistais
aukščiau nurodytais elektroniniais paštais.
Logopedės Elena Šmigelskienė ir Aurelija Juozapaitienė nuotolinio mokymo(si) metu
teikia konsultacijas elektroniniu paštu, manodienynas,lt, telefonu, Messenger, Viber, Skype ir kt.
Logopedinių pratybų užduotys bus siunčiamos elektroniniu paštu, naudojantis Mano dienynu
(manodienynas.lt). Bus paaiškinta ir nurodyta užduočių atlikimo eiga, vertinimas/įsivertinimas.
Pratybų sąsiuviniuose mokiniai atliks užduotėles pagal sudarytą tvarkaraštį. Siekiant kuo geresnių
rezultatų, prašysime Jūsų pagalbos bendradarbiaujant su vaiku. Atliktus rašto darbus savaitės pabaigoje
prašysime nufotografuoti ir atsiųsti peržiūrai. Jei bus neaiškios užduotys, galėsite konsultuotis ir
susisiekti išvardintais komunikavimo būdais.
Specialiosios pedagogės Asta Ripinskienė ir Laima Tomėnienė nuotolinio mokymo(si)
metu teikia konsultacijas: telefonu, elektroniniu paštu, manodienynas.lt, ,Messenger, Facebook, Viber,
ZOOM ir kt. komunikacijos priemonėmis. Konsultacijų laiką ir būdą kartu derinsime iš anksto.
Specialiųjų pedagogių veikla bus labiau konsultacinio pobūdžio:
▪ specialioji pedagogė Asta Ripinskienė konsultuos lietuvių kalbos,
▪ specialioji pedagogė Laima Tomėnienė – matematikos ugdymo(si) klausimais.
Pagalba bus teikiama mokytojams ir mokiniams mišriuoju būdu: tvarkaraštyje nurodytų
pamokų metu ir/ar po jų. Konsultacijų metu mokiniai galės papildomai pasiaiškinti lietuvių kalbos ir
matematikos mokomąją medžiagą, mokytojų skirtas užduotis ir/ar jas atlikti padedant pedagogui.

Specialiosios pedagogės ir mokytojos padėjėjos padės mokytojams rengti individualizuotas
ir diferencijuotas užduotis bei susistemintą atraminę medžiagą mokiniams, tarsis dėl informacinių
technologijų, specialiųjų mokymo priemonių panaudojimo galimybių.
Pagalbos mokiniui specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai) parengs
internetinių svetainių sąrašą, kurios padės mokiniams įgyti, įtvirtinti reikiamas žinias, mokėjimus,
įgūdžius bei rekomendacijas.

Linkime sėkmingo, pagarbaus bendravimo ir bendradarbiavimo.
Tik kartu mes būsime stiprūs!

