
Išplėstinis metodinis susitikimas Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje

Lapkričio  18  dieną,  atvykus  į  Velžio  gimnaziją,  mus  pasitiko  šiltas  ir  gausus  specialiųjų 

pedagogų, logopedų ir mokytojų padėjėjų būrelis. Gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis mums 

pristatė  mokyklą,  pasivaikščiojome  jos  erdviais  koridoriais,  pasigrožėjome  gamtovaizdžiais  pro 

langus,  žvilgtelėjome į  klases,  kabinetus.  Gimnazistai  parodė trumpą epizodą iš  mokyklos  100-

mečio.

Panevėžio  rajono  savivaldybės  administracijos  vyr.specialistė  Alma  Namavičienė  pristatė 

pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo organizavimą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose. Visos 

įstaigos  turi  specialiuosius  pedagogus,  logopedus,  socialinius  pedagogus,  bet  nei  viena  neturi 

psichologo.  Mokymo įstaigose gana stiprus komandinis  darbas, mokytojams rengiami seminarai 

apie specialiojo ugdymo dokumentaciją, specialiojo ugdymo komisijų darbą, specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymą. 

Panevėžio rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Rima 

Gutauskienė  pateikė  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokinių  skaičių  Panevėžio  rajone,  mokinių 

specialiųjų ugdymosi  poreikių lygmenis,  kiek ir  kokių sutrikimų turi  šie mokiniai,  pagal  kokias 

programas jie mokosi, papasakojo apie PPT veiklą 2008-2009 m.m. 

Velžio  gimnazijos  specialioji  pedagogė,  metodininkė  Silvija  Šukevičienė  pristatė  intraneto 

„Moodle“  naudojamo  galimybes  gimnazijoje.   Intranetinėje  aplinkoje  yra  sutalpinta  visa 

informacija  apie  specialiųjų  poreikių  mokinius  (planai,  adaptuotos  ir  modifikuotos  programos, 

posėdžių protokolai, mokinių bylos, PPT išvados). Kiekvienas mokyklos mokytojas turi galimybę 

greitai rasti reikalingą informaciją. Gerai atsispindi tęstinumas. 

Po  pietų  pertraukos  klausėmės  Ramygalos  gimnazijos  logopedės  metodininkės  Jurgitos 

Pakšytės pranešimo „Žodžių garsinės analizės ir sintezės mokymas“. Pasvalio raj. PPT logopedė 

metodininkė Andromeda Baršauskienė pristatė IKT panaudojimą logopedinėse pratybose, pateikė 

keletą  mokymo  priemonių,  paruoštų  Powerpoint  programa.  Pasvalio  miesto  l/d  „Eglutė“  vyr. 

logopedė Lina Kurlianskienė parodė keliaujančią knygelę „Mama, tėti, rask man šiandien laiko...“ ir 

pasidžiaugė, kad ji stiprina vaikų, tėvelių ir logopedės tarpusavio ryšius. Vaškų vidurinės mokyklos 

logopedė  metodininkė  Kristina  Prakopienė  supažindino  kolegas  su  savo  mokomąja  priemone 

„Skaitau ir rašau be klaidų “. Patirtimi dalijosi ir Biržų rajono specialistai.  PPT logopedė   Vaiva 

Baranauskienė  apžvelgė  specialiosios  pagalbos  teikimą  Biržų  rajono  ugdymo  įstaigose.  Biržų 

miesto  mokyklos-darželio  „Vyturėlis“  vyr.  logopedė  Jūratė  Kaupienė  kalbėjo  apie  foneminės 
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klausos  lavinimą  ikimokykliniame  ir  priešmokykliniame  amžiuje.  Dembavos  l/d  logopedė 

metodininkė Evelina Sutkienė pristatė mini projektą „Kalėdos beldžias į duris“. 

Gavusios daug informacijos, naujų žinių, susitikusios kurso drauges ir savo krašto specialistes, 

pabendravusios  prie  kavos  puodelio  apie  darbą,  šeimas,  užsiėmimus,  susitarėme  nenutraukiant 

gražiai užmegztos draugystės pavasarį susitikti vėl.

Informaciją parengė

 Pasvalio rajono Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio vardu 

Kristina Prakopienė 
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