
 
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017 M. 

I Metodinės veiklos kryptys: 
• Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės veiklos bei gerosios patirties sklaidos efektyvinimas; 
• Mokinių kalbinių gebėjimų gerinimas; 
• Profesinės kompetencijos tobulinimas. 

II. Tikslas: 
Skatinti logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinį bendradarbiavimą; šviečiant tėvus ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus. 
III. Uždaviniai: 
1. Skleisti logopedų, specialiųjų pedagogų veiklos iniciatyvas, dalintis gerąja profesine patirtimi; 
2. Vertinti ir aprobuoti logopedų ir specialiųjų pedagogų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, ugdymo(si) priemones ir kt.; 
3. Bendradarbiaujant su tėvais gerinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. 
IV. Metodinių užsiėmimų turinys: 

Eil.
Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio 
vieta, laikas 

Numatomi rezultatai 

1. Pranešimas „Autizmo spektro sutrikimų turinčių 
vaikų ugdymo ypatumai”. 

2017 m. sausis A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Gerosios patirties sklaida. 

2. Pranešimas „Vaikų pažintinių ir kalbinių 
gebėjimų tobulinimas”. 

2017 m. kovas A. Pupininkienė 
M. Sajetienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Logopedų ir spec. pedagogų darbo 
efektyvumo gerinimas, kvalifikacijos 
tobulinimas. 

3. Rekomendacijų tėvams “Kaip gerinti vaikų 
skaitymo gebėjimus?” rengimas. 

2017 m. balandis A. Pupininkienė 
Metodinio būrelio 

nariai 

Elektrėnų 
ŠPC 

Parengtos rekomendacijos tėvams. 

4. Pranešimas „Pasakų sekimas naudojant 
simbolius”. 
Lankstinukas „Apie autizmą”. 

2017 m. gegužė A. Pupininkienė 
A. Urvakienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Logopedų ir spec. pedagogų darbo 
efektyvumo gerinimas, kvalifikacijos 
tobulinimas. 

5. Naujų teisės aktų reglamentuojančių specialųjį 
ugdymą ir švietimo pagalbos skyrimą pristatymas 
ir aptarimas. 

2017 m. gegužė A. Pupininkienė 
A. Lauciuvienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Logopedų ir spec. pedagogų darbo 
efektyvumo gerinimas, kvalifikacijos 
tobulinimas. 

6. Pranešimas „Alternatyviosios komunikacijos 
naudojimas vaikų ugdyme”. 

2017 m. spalis A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Gerosios patirties sklaida. 



7. Logopedų ir specialiųjų pedagogų 
metodinio būrelio metinio veiklos 
plano 2018 m. sudarymas. 

2017 m. gruodis A.Pupininkienė 
L. Baranauskienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Sudarytas 2018 m. specialiųjų 
pedagogų ir logopedų metodinio 
būrelio veiklos planas. 

8. Diskusijos naujausių teisės aktų, dokumentų, 
švietimo klausimais. 

Pagal poreikį. Būrelio nariai  Naujausių teisės aktų, dokumentų 
profesine tema žinojimas. 

9. Gerosios patirties sklaida elektroniniu paštu. Nuolat Būrelio nariai  Informacijos, naujovių sklaida. 
 

10. Projektų, metodinių darbų, priemonių 
pristatymas bei aprobavimas. 

2017 m. Būrelio nariai  Gerosios patirties sklaida. 

 
Pastaba: metodinio būrelio nariai pasilieka teisę keisti, pildyti, koreguoti planą. 

 
 
 
 

Parengė metodinio būrelio pirmininkė Laura Baranauskienė 
 


