
                 KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJA 

Pagalbos mokiniui specialistų darbo informacija karantino metu 

Specialistas Vardas, pavardė Kontaktai Darbo aprašas Darbo grafikas 

Logopedė Kristina Mikšienė TAMO dienynas 

+37060631067 

el. paštas  

kristina.miksiene@raudgim.lt 

Užduotys pateikiamos 1 ar 2 kartus per 

savaitę Tamo dienyne (pagal poreikį - 

el. pašte). Bendravimas su vaikais vyks 

per tėvų turimus kontaktus. 

Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu. 

Grįžtamasis ryšys video, nuotraukos ir 

gmail atsiųsti laiškai. 

Konsultacijos 

tėvams 

II, IV, V 

11.00 – 12.00 val. 

Mokiniams 

12.00 – 15.30 val. 

Specialioji 

pedagogė 

Aurelija 

Sabaliauskaitė 

TAMO dienynas 

+ 370 674 37679 

el. paštas  

aurelija.sabaliauskaite@raudgim.lt 

Užduotys pateikiamos 1 kartą per 

savaitę Tamo dienyne (pagal poreikį - 

el. pašte). Ugdytiniai atlikinės 

skaitymo, skaitymo suvokimo, rašymo, 

matematikos užduotis. Bus pateikiamos 

pamokos temą atitinkančios nuorodos 

internete. Bendravimas su vaikais vyks 

per tėvų arba jų pačių turimus 

kontaktus. Konsultacijos vyks 

nuotoliniu būdu. Grįžtamasis ryšys 

video ir nuotraukos 

Konsultacijos tėvams 

 I, III 10.00 - 13.00 

val. Mokiniams 9.00 – 

15.00 val. 

(konsultacijų laikas 

gali būti keičiamas 

pagal poreikį) 

Socialinė 

pedagogė 

Jurgita Jonaitienė TAMO dienynas 

+37061481540 

el. paštas  

jurgita.jonaitiene@raudgim.lt 

Padedu spręsti klausimus, susijusius su 

mokinių ugdymosi, socializacijos 

poreikiais, nemokamo maitinimo 

organizavimo, pagal galimybes - 

prevencinių veiklų vykdymą. Pagal 

poreikį teikiu socialinę pedagoginę 

pagalbą mokiniams, tėvams ir 

pedagogams. Karantino laikotarpiu 

turiu visas galimybes teikti asmenines 

I – V 

8:00 – 17:00 



vaizdo konsultacijas. Detales ir tikslų 

laiką deriname pagal asmeninius 

poreikius ir galimybes 

Konsultavimas dėl nemokamo 

maitinimo davinių išdavimo, socialinės 

paramos teikimo. Pagalba vaikams, 

jungiantis prie TAMO sistemos, tėvų ir 

vaikų konsultavimas iškilus įvairiems 

klausimams. 

I – V 

8.00 - 17.00 

Psichologė Rūta 

Čižinauskienė 

TAMO dienynas 

+ 370 699 24186 

el. paštas  

ruta.cizinauskiene@raudgim.lt 

Bendravimas su mokytojais, mokiniais 

ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Būdai: konsultavimas pagal poreikį 

(skambučiai, laiškai, Tamo , ZOOM, 

Teams), informavimas, švietimas, 

rekomendacijų teikimas, esant 

galimybei, šiam laikotarpiui aktualią 

informaciją talpinant ugdymo įstaigos 

tinklalapyje (streso įveika, nerimas, 

bendravimas ir kt.). 

I-II, IV-V 

Konsultacijos tėvams 

9.00 - 11.00 val. 

Konsultacijos 

mokiniams 11.00 - 

13.00 val. 

Konsultacijos 

mokytojams 13.00 - 

15.00 val. 

(konsultacijų laikas 

gali būti derinamas 

pagal poreikį). 

Mokytojo 

padėjėja 

Apolonija 

Koževnikovienė 

TAMO dienynas 

+37068723783 

el. paštas  

apolonija.kozevnikoviene@raudgim.lt 

Mokytojo padėjėja savo darbą  aptaria 

su mokinei  dėstančiais mokytojais: 

užtikrina mokinei, kuriai reikalinga 

padėjėjo pagalba, mokymosi/ugdymosi 

galimybes nuotoliniu būdu, planuoja 

mokinei skiriamas užduotis, suteikia 

pagalbą jas atliekant, konsultuoja. Su 

tėvais aptartos galimybės darbui 

nuotoliniu būdu naudojant elektroninio 

dienyno Tamo galimybes, Skype 

programą, telefonu, elektroniniu paštu.  

I-V 

9.00-13.00 



Mokytojo 

padėjėja 

Jurgita Jonaitienė Tamo dienynas 

+370 614 81540 

el. paštas 

jurgita.jonaitiene@raudgim.lt 

Mokytojo padėjėja savo darbą aptaria 

su mokinei dėstančiais mokytojais: 

užtikrina mokinei, kuriai reikalinga 

padėjėjo pagalba, mokymosi/ugdymosi 

galimybes nuotoliniu būdu, planuoja 

mokinei skiriamas užduotis, suteikia 

pagalbą jas atliekant, konsultuoja. Su 

tėvais aptartos galimybės darbui 

nuotoliniu būdu naudojant elektroninio 

dienyno Tamo galimybes, Skype 

programą, telefonu, elektroniniu paštu. 

I-V  

11.00 - 13.00 val. 

 

 


