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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2021–2022 M. M. METODINIO BŪRELIO VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS 

Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

 
II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:  

Nuolatinis specialiųjų pedagogų ir logopedų profesinės kompetencijos augimas, siekiant 

veiksmingo specialiųjų poreikių mokinių ugdymo. 
1 uždavinys 

Siekti veiksmingo specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, užtikrinant sėkmingą ugdymo turinio ir 

specialiosios pagalbos teikimo įgyvendinimą, atsižvelgiant į besimokančiųjų skirtybes.  

2 uždavinys 

Organizuoti gerosios darbo patirties sklaidos, edukacinius ar kitos formos kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, susijusius su individualių mokinio skirtybių suvokimu ir ugdymo veiklos pritaikymu prie 

jų, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 
3 uždavinys 

Vertinti, recenzuoti ir aprobuoti logopedų ir specialiųjų pedagogų parengtus metodinius darbus, 

metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones. 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS 

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties 

renginiai  

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta Atsakingi asmenys Pastabos 

1.  

Metodinio būrelio susirinkimas: 

 2020–2021 m. m. logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio veiklos 

ataskaita.  

 2021–2022 m. m. logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio veiklos 

plano sudarymas. 

 Informacija apie 

priešmokyklinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų atnaujinimą 

(O.Radzvilavičienė). 

 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

bibliotekos vyr. 

bibliotekininkės S. 

Grabauskienės garsinių knygų 

pristatymas, supažindinimas su 

2021-10-04 

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

V. Petrulionienė 

  

 



naudojimosi virtualios 

bibliotekos paslaugomis, 

ugdant specialiųjų poreikių 

mokinius. 

 L/d „Saulutė“ logopedės J. 

Aksomaitytės pranešimas „Kai 

prabyla pirštininės lėlės... SUP 

mokinių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų šalinimas pirštininių 

lėlių pagalba“. 

2.  

 „Ąžuolo“ progimnazijos spec. 

pedagogės, logopedės  

R.Ramanauskaitės 

praktikumas „IKT taikymas, 

kuriant metodinę medžiagą 

SUP turintiems mokiniams.“ 

 „Ąžuolo“ progimnazijos spec. 

pedagogės, logopedės  

R. Ramanauskaitės sukurtos 

metodinės priemonės 

„Skambėk, lietuviškas žodi“ 

            aprobavimas. 

2021 m. 

lapkričio mėn., 

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

V. Petrulionienė 

 
 

3.  

Metodinio būrelio 

susirinkimas. 

Seminaras „Kalbėti mokomės 

kitaip“ 

(lekt. E. Šliauterienė)  

2022 m. 

sausio mėn. 

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

O. Radzvilavičienė 

V. Petrulionienė 

 
 

4.  

 Prienų l/d. „Pasaka“ spec. 

pedagogės A. Prankienės 

pranešimas „Struktūruoto 

mokymo ir neverbalinės 

komunikacijos taikymo, 

praktiniai aspektai“. 

 Birštono gimnazijos logopedės 

metodininkės N. Kopcikienės 

pranešimas apie autizmo 

spektro sutrikimą turinčių 

vaikų elgesio korekciją. 

 Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 

specialiosios pedagogės 

Ramunės Kavaliauskienės 

pranešimas „Emocinio 

intelekto svarba grupės 

mikroklimatui“. 

2022 m. 

vasario mėn., 

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

O. Radzvilavičienė 

V. Petrulionienė 

 
 

5.  

 Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos vyr. logopedės V. 

Zablackienės pranešimas 

„Projektinių darbų 

panaudojimas integruotose 

pamokose“. 

 Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų parengtų metodinių 

darbų, mokymo ir mokymosi 

2022 m. 

balandžio 

mėn., 
Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

 
 

O.  Radzvilavičienė,  

V. Petrulionienė 

 
 



priemonių pristatymas, 

vertinimas ir aprobavimas. 

6.  

Edukacinė išvyka į Jonavą, 

aplankant Jonavos r. Bukonių 

mokyklą-daugiafunkcį centrą. 

2022 m. 

 birželio mėn. 

O. Radzvilavičienė 

V. Petrulionienė 
 

 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta Atsakingi asmenys Pastabos 

1. 

Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos organizuojamas 

rajoninis specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių konkursas 

„Dailus raštas akį glosto“, 

skirtas 2022 gyvūnų globos 

metams paminėti. 

2022-04-07 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla, Prienų 

Švietimo 

pagalbos tarnyba  

O.Radzvilavičienė,  

I. Kuzminskienė 

Z. Linkevičienė 

  

 

2. 

Rajoninė raiškaus skaitymo 

šventė „Skambėk, lietuviškas 

žodi!“  

2022 m. gegužės 

mėn. 

Stakliškių 

gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

 

O. Radzvilavičienė 

J. Jukovič 

S. Labanauskienė 

 

 

 

Metodinio 

būrelio pirmininkė                                 _________________ Vida Petrulionienė 

           (parašas)    (vardas, pavardė)  

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

Laimutė Jančiukienė 
(vardas, pavardė) 

 

 


