
 

 

 

2018–2019 m. m. Panevėžio rajono logopedų, specialiųjų pedagogų ir mokytojų padėjėjų metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

- individualios specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas, skatinimas; 

- 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 r. logopedų, spec. 

pedagogų ir mokytojų padėjėjų 

metodinio būrelio susirinkimas 

2018 m. rugsėjo mėn. 

Panevėžio r. PPT 

Bus pristatyta 2017-2018 m. 

m. metodinio būrelio veiklos 

ataskaita. Aptarti ir 

analizuojami pokyčiai, susiję 

su specialiojo ugdymo 

organizavimu. Išrinktas 

metodinio būrelio 

pirmininkas  

 

 

Renata 

Jankevičienė 

Sigita 

Gedyminienė 

Auksė 

Vyšniauskienė 

 

2. „Kūrybinės dirbtuvės 2019“  2019 m. balandžio mėn. 

Panevėžio r. Smilgių 

gimnazija 

Bus pasidalinta darbo 

patirtimi,  supažindinta su 

naujovėmis. Įgytos žinios bei 

idėjos bus taikomos darbe su 

Renata 

Jankevičienė 

 



SUP mokiniais 

3. Metodinio būrelio  

susirinkimas – apvaliojo stalo 

diskusija apie SUP turinčių 

vaikų/ mokinių  individualios 

pažangos stebėjimą, vertinimą, 

skatinimą 

2019 m.  gegužės mėn.  

Panevėžio r. švietimo 

centras 

Stiprinamas kolegialusis 

bendradarbiavimas 

Renata 

Jankevičienė,  

Vida Valiukienė 

 

                                                                                            II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

1. Rajono ugdymo įstaigų 

pagalbos mokiniui specialistų  

ir PPT patirties sklaidos 

renginys 

2019 m. kovo mėn. 

Panevėžio r. švietimo 

centras 

 

Bus pasidalinta darbo 

patirtimi bei sukaupta 

statistika ir jos panaudojimo 

galimybėmis ugdymo 

procese. Susipažinta su 

aktualijomis ir jų pritaikymo 

galimybėmis 

Renata 

Jankevičienė 

Vida Valiukienė 

 

2. Edukacinė išvyka 

 

2019 m. birželio mėn. 

Panevėžio r. švietimo 

centras 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai gilins žinias apie 

galimybę savo darbe 

panaudoti netradicines erdves 

Renata 

Jankevičienė,  

Vida Valiukienė 

 

 

                                                                                         III. Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Seminaras ,,Mokinių pyktis ir 

agresija. Kaip elgtis?“. 

2018 m. spalio mėn. 

Panevėžio rajono 

savivaldybė  

Pagalbos mokiniui 

specialistai įgis žinių  apie 

SUP mokinių  elgesio 

sutrikimus. Žinias taikys 

dirbdami su SUP mokiniais. 

Panevėžio r. PPT  

2. Seminaras ,,SUP mokinių 

individualios pažangos 

2019 m. vasario mėn. 

Panevėžio r. švietimo 

Pagalbos mokiniui 

specialistai įgis teorinių ir 

Renata 

Jankevičienė 

 



stebėjimas“ centras 

 

 

praktinių žinių SUP mokinių 

pažangos stebėjimui, taikys 

dirbant su SUP mokiniais 

 

 

 

 

 

                                                                                     IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

 Fotografijų konkursas „Pamoka 

netradicinėje erdvėje“ 

 

2018 m. spalis – 

gruodis 

Pagalbos mokiniui 

specialistai ves pamokas 

netradicinėse erdvėse 

Renata 

Jankevičienė 

 

 

 Kūrybinių darbų akcija 

„Draugiškos raidelės“ 

 

Iki 2018 m. gruodžio 19 

d.  

 

Bus stiprinamas vaikų 

pozityvus emocinis ryšys su 

bendraamžiais, pedagogais 

bei kūrybinis 

bendradarbiavimas 

Panevėžio r. PPT 

Sigita 

Gedyminienė, 

Jurgita Pakšytė 

 

 

 Konkursas „Žaidžiu žodžiu“, 

skirtas Panevėžio r. trečių 

klasių mokiniams, lankantiems  

logopedines pratybas bei 

specialiojo pedagogo pamokas   

2019 m. balandžio mėn. 

Panevėžio r. švietimo 

centras 

Bus stiprinama 

komunikavimo gimtąja kalba 

kompetencija ir vertybinės 

nuostatos 

Jurgita Pakšytė, 

Ingrida Švanė, 

Ramutė Pagojienė  

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                              ________________________                                                                  Vida Valiukienė 

                                                                                                                      (parašas)                                                           (vardas, pavardė) 

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja            ________________________                                                                    Renata Jankevičienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


