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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

2018 – 2019 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2018 – 2020 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS 

Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:  
Nuolatinis specialiųjų pedagogų ir logopedų profesinės kompetencijos augimas ir ugdymo kokybės 

siekimas. 

 

1uždavinys 

Skatinti metodinį ir dalykinį logopedų, specialiųjų pedagogų ir mokytojų bendradarbiavimą 

organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant. 

 

2uždavinys 

Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, veiklos iniciatyvas, dalintis pedagogine patirtimi, skatinti 

gerosios patirties sklaidą.  
 

3uždavinys 

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. 

-  2017–2018 m. m. metodinio 

būrelio veiklos ataskaita.  

-  2018–2019 m. m. metodinio 

būrelio veiklos plano sudarymas. 

2018-10-02  

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 
 

2.  

Vaikų psichiatrės Justinos 

Matviekaitės seminaras „Elgesio 

ir emocijų sutrikimų turintys 

mokiniai, jų ugdymas.“ 

2018-12-03  

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

D. Stankevičienė 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

 

3.  

Metodinio būrelio susirinkimas.  

-  Ugdymas multisensorinėje 

aplinkoje „Revuonos“ 

2019-01-24 

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

K. Belenavičienė 

 



pagrindinės mokyklos 

Specialiojo ugdymo skyriuje. 

- Vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimus, ugdymo 

geroji patirtis ir problemos. 

4.  

Metodinio būrelio susirinkimas. 

-  Pagalbos mokiniui specialistų 

ir mokytojų veiksmingas 

bendradarbiavimas ugdant SUP 

mokinius. 

-Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintis mokinys - PUPP ir 

diagnostinių ir standartizuotų 

testų dalyvis.  

-Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų sukurtų metodinių 

priemonių pristatymas, 

vertinimas ir aprobavimas. 

2019 m. kovo mėn. 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

 

 

5.  

Edukacinė išvyka į Alytaus 

dailiųjų amatų mokyklą 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių profesinės 

perspektyvos.“ 

2019 m. gegužės 

mėn. 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

R. Lukšienė 

 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 

Rajoninė raiškaus skaitymo 

šventė  

„Skambėk, lietuviškas žodi!“ 

2019-04-12 

Pakuonio pagrindinė 

mokykla 

O. Radzvilavičienė 

V. Zablackienė 

S. Valčiukienė 

 

 

2. 
Rajoninis jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Aš galiu“ 

2019-05-03 

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

 

I.Balčiukynienė 

K. Belenavičienė 

O. Radzvilavičienė 

 

 

Metodinio 

būrelio pirmininkas                                 _________________ Inga Kuzminskienė 

           (parašas)   (vardas, pavardė)  

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

______________ 
(vardas, pavardė) 


