
 

Panevėžio rajono logopedų, specialiųjų pedagogų ir mokytojų padėjėjų 2019–2020 m. m.  metodinio būrelio planas 

 

Veiklos kryptys: 

- Socialinių ir emocinių gebėjimų, vertybinių nuostatų stiprinimas.  

- Pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

 

- Bendradarbiavimas ir patirties sklaida su Panevėžio r. metodinio būrelio ir kitais specialistais, pedagogais, institucijomis. 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Panevėžio rajono pagalbos 

mokiniui specialistų praktinė 

konferencija 

2020 m. vasaris, 

Panevėžio r. 

Raguvos gimnazija 

Bus pasidalinta pagalbos 

mokiniui specialistų  darbo 

patirtimi dirbant su specialiųjų 

poreikių turinčiais mokiniais 

 

L. Balčiūnienė 

G.  Šuminskaitė 

V. Valiukienė 

L.  Šalčiūnienė 

E.  Mačinskienė 

 

2. Edukacinė išvyka – darbo 

patirties sklaida  

 

2020 m. birželis, 

VšĮ  Abos centras 

Pagalbos mokiniui specialistai 

gilins žinias apie galimybę savo 

darbe panaudoti netradicines 

erdves 

L. Šalčiūnienė 

V. Valiukienė 

 

 

3. Konferencija-seminaras 

,,Elgesio ir emocijų sutrikimai. 
Teorija ir praktika"  

2020 m. vasaris, 

 Panevėžio miesto 

švietimo centras 

Bus pasidalinta darbo patirtimi 

bei naujovėmis dirbant su 

autizmo spektro sutrikimus 

turinčiais mokiniais. Susipažinta 

su aktualijomis ir jų pritaikymo 

galimybėmis. 

V. Valiukienė  

                                                                                      II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

4. Panevėžio r. logopedų, spec. 

pedagogų ir mokytojų padėjėjų 

metodinio būrelio susirinkimas 

2019 m. spalis, 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

 

 

Bus pristatyta 2018–2019 m. m. 

metodinio būrelio veiklos 

ataskaita. Aptarti ir analizuojami 

pokyčiai, susiję su specialiojo 

ugdymo organizavimu  

L. Šalčiūnienė 

V. Valiukienė 

A. Namavičienė 

 



 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                                                                                                                                 Vida Valiukienė 

     _____________________ 

Švietimo centro metodininkė                                                                                                                                       Loreta Šalčiūnienė 

     ______________________ 

5. Metodinio būrelio  

susirinkimas – apvaliojo stalo 

diskusija 

2020 m. sausis, 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Stiprinamas kolegialusis 

bendradarbiavimas 

L.  Šalčiūnienė 

V. Valiukienė 

 

                                                                                         III. Kvalifikacijos tobulinimas 

6. Rajono ugdymo įstaigų 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa  „Emocinio 

kognityvinio (ugdomojo) 

konsultavimo metodo mokymai 

pagalbos mokiniui 

specialistams“ 

2020 m.      

Data tikslinama 

Specialistai pagilins profesines 

ir bendrąsias kompetencijas 

L.  Šalčiūnienė 

 

 

7. Dalyvavimas projekto 

„Socialinė emocinė sveikata“ 

veiklose 

2020 m.      

Data tikslinama 

Specialistai pagilins profesines 

ir bendrąsias kompetencijas 

L.  Šalčiūnienė 

 

 

                                                                                     IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

8. Tarpmokyklinė SUP turinčių 

mokinių viktorina ,,Žinių 

mūšis. Aš pasaulio pilietis“ 

 2020 m. vasaris 

 

 

Bus stiprinamas vaikų   

socialiniai, emociniai gebėjimai 

 

 

V. Valiukienė  

J.  Matkevičienė 

 

 

9. Panevėžio r. priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, lankančių 

logopedines pratybas, konkurso 

„Sukam sukam galveles“ 

 

2020 m. balandis, 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

 

Bus stiprinamas vaikų pozityvus 

emocinis ryšys su 

bendraamžiais, pedagogais bei 

kūrybinis bendradarbiavimas 

Dembavos 

lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ 

specialistės 

 

 

10. Konkursas Panevėžio r. 3-ųjų 

klasių mokiniams, kurie lanko  

logopedines  pratybas bei 

specialiojo pedagogo pamokas  

„Žaidžiu žodžiu“ 

2020 m. balandis, 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Bus stiprinama komunikavimo 

gimtąja kalba kompetencija ir 

vertybinės nuostatos. 

Jurgita Pakšytė, 

Ingrida Švanė 
 


