
 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ 

METODINIO BŪRELIO 2017-2018 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 
 

TIKSLAS 

Siekti logopedų ir specialiųjų pedagogų kompetencijos augimo ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų ugdymosi veiksmingumo užtikrinimo.  
 

UŽDAVINIAI 

 Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja  patirtimi (susipažinimas su 

seminarų, konferencijų, kursų medžiaga, konkretaus specialisto darbo metodų, ugdymo(si) 

aplinkos, naudojamų mokymo priemonių pristatymas ir kt.) 

 Kelti kvalifikaciją dalyvaujant rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose (Švietimo centro, 

UPC, SPPC, Lietuvos logopedų asociacijos  renginiai ir kt.). 

  Bendradarbiauti su  Prienų švietimo pagalbos tarnybos  specialistėmis, aktyviai įsijungiant  į 

jų organizuojamus renginius.  
 

 

 Prienų rajono logopedų ir spec. pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 

2017–2018 m. m. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingi 

 

Metodinio būrelio susirinkimai  

1. 2016–2017 m. m. veiklos 

ataskaita. 

Metodinio būrelio pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai.  

2017–2018 m. m. veiklos plano 

sudarymas. 

2017 m. 

rugsėjo mėn.  

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

K. Gaubienė  

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

2.  Gerosios patirties skaida. 

Pranešimas „Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas“.  

2018 m.  

sausio  mėn. 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

V. Petrulionienė 

 

3.  Gerosios patirties sklaida. 

Pranešimas „Logopedinių  

programų rašymo aspektai“ 

2018 m. 

balandžio  

mėn.  

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

O. Radzvilavičienė 

G. Džiaugienė 

I. Kuzminskienė  

4. Gerosios patirties sklaida. 

Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų sukurtų bei 

naudojamų metodinių priemonių 

pristatymas. 

2018 m.  

birželio mėn. 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė  

 

  

Kvalifikacijos tobulinimas 

 

5. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose rajone 

ir respublikoje. Pasidalinimas 

metodinėmis naujovėmis. 

2017-2018 

m. m. 

 O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

Visi būrelio nariai 



 

 

 

 

Logopedų ir spec. pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Inga Kuzminskienė,  

el. p. ingakuzminsk@gmail.com  

 

 

 

 

7. Dalyvavimas rajoninėse 

konferencijose, metodinių darbų 

parodoje, kitų institucijų 

organizuojamuose renginiuose, 

seminaruose.   

Pagal 

Švietimo 

pagalbos 

tarnybos 

planą 

 O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

Visi būrelio nariai 

  

Metodinės išvykos 

 

8. Pažintis su pagrindiniais 

Valdorfo pedagogikos 

elementais. Metodinė išvyka į 

Kazlų Rūdos „Elmos“ 

progimnaziją.   

2018 m.  

balandžio 

mėn. 

 O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

  

Renginių mokiniams organizavimas 

 

10. Rajoninis specialiųjų poreikių 

mokinių dailyraščio konkursas 

„Dailus raštas akį glosto“. 

2018 m.  

kovo mėn. 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

I. Kuzminskienė, 

Z. Linkevičienė 

O. Radzvilavičienė 

11. Prienų rajono spec. poreikių 

vaikų talentų konkursas „Aš 

galiu !” 

2018 m. 

gegužės mėn. 

Prienų 

„Revuonos“  

pagrindinė 

mokykla 

K.Belenavičienė 

O.Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

mailto:ingakuzminsk@gmail.com

