
PASVALIO RAJONO PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINIO BŪRELIO
VEIKLOS PLANAS

2011 M.
Tikslas: 

     Gerinti ugdymo ir pagalbos mokiniui paslaugų kokybę, veiksmingumą ir prieinamumą, siekiant 
pilietinės, dorinės, socialinės, kultūrinės ugdytinių brandos, sudarant palankias sąlygas saviraiškai, 
bendradarbiavimui ir gebėjimų plėtotei.

Uždaviniai:

1.  Siekti  specialiojo  ugdymo  kokybės  ir  veiksmingumo  ugdant  bendrojo  lavinimo  mokyklų 
logopedų,  specialiųjų  pedagogų,  mokytojų  didaktinę  kompetenciją,  pasireiškiančią  per  ugdymo 
turinio individualizavimą, diferencijavimą ir vertinimą.

2.  Efektyvinti  specialiojo  ugdymo  naujovių  bei  gerosios  patirties  sklaidą,   užtikrinti  pagalbos 
vaikui  specialistų  ir  šeimos  bendradarbiavimą,  teikti  pedagoginę  pagalbą  mokytojams,  mokyklų 
vadovams.

Eil. 
Nr.

Metodinės veiklos turinys Data Atsakingi asmenys

1. Metodinė-praktinė konferencija „Specialiojo 
ugdymo kaitos tendencijos ir ugdymo 
patirtis“ Anykščių r.

2011 m. vasario 
22 d.

Andromeda Baršauskienė

2. Knygos „Pasvalio rajono specialiųjų 
pedagogų ir logopedų gerosios patirties 
sklaida“ tolesnis rengimas

2011 m. vasaris Lina Kurlianskienė

3. Seminaras „Logopedinė pagalba 
mikčiojantiems ikimokyklinio amžiaus 
vaikams“

2011 m. vasaris Andromeda Baršauskienė 

4. Tyrimas „Specialiųjų poreikių mokinių kaita 
Pumpėnų vidurinėje mokykloje Pasvalio 
rajono ir Lietuvos mastu“

2011 m. vasaris Modestė Vaicekauskienė

5. Pranešimas  "Specialiųjų  poreikių  mokiniai 
Pasvalio rajone 2009-2010 metais" 

2011 m. vasaris Inga Kaulinskienė

6. Įvairių renginių organizavimas už- mokyklos 
ribų, siekiant mokyklų, spec. poreikių 
mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo

Nuo 2011 m. 
vasario mėn.

Kristina Prakopienė

7. Pranešimas ,,Mokomųjų kompiuterinių 
priemonių panaudojimas kalbos ir kitų 
komunikacijos sutrikimų šalinimui“

2011 m. birželis Jovita Kondratavičienė 

8. Pranešimas  „Specialiųjų poreikių mokinių 
profesinio pasirinkimo galimybės"

2011 m. birželis Ingrida Prakopienė

9. Pranešimas "Power Point idėjos 
logopedinėms ir specialiosioms pratyboms"

2011 m. birželis Andromeda Baršauskienė

10. Išvyka į specialiųjų poreikių mokiniams 
skirtą priemonių parodą.

Pagal galimybes Inga Kaulinskienė,
Kristina Prakopienė, 
Vita Stapulionytė

11. Pasvalio rajono specialistų tinklalapio 
tobulinimas

Nuolat Andromeda Baršauskienė



12. Informacijos perteikimas apie profsąjungos 
veiklą.

Pagal poreikį Inga Šivickaitė

13. Pranešimas " SUP mokinių vertinimas." 2011 m. birželis Rita Lauraitienė

14. Priemonių  kalbos  sutrikimų  ir  mokymosi 
sunkumų šalinimui paroda

2011 m. birželis Kristina Prakopienė, 
Inga Kaulinskienė

15. Pranešimas  „Pagalbos  mokiniui  specialistų 
bendradarbiavimas su tėvais“

2011 m. birželis Rima Bielskienė

16. Tyrimas  „Pagalbos  mokiniui  specialistų  ir 
mokytojų bendradarbiavimas Pasvalio rajone, 
ugdant specialiųjų poreikių mokinius“

2011 m. birželis Ligita Rupštaitienė

17. Metodinės priemonės, skirtos pirminiam 
vaikų gebėjimų įvertinimui bendrojo 
lavinimo mokykloje pristatymas.

2011 m. spalis Ligita Rupštaitienė

18. Pranešimas „Intranetas mūsų darbe“ 2011 m. spalis Modestė Vaicekauskienė
19. Pranešimas "Teigiama ir neigiama 

komunikacija mokykloje"
2011 m. spalis Audronė Ramanauskienė

20. Skaitymo skatinimo projektas „Pažinimo 
medis“

2011 m. spalis Kristina Prakopienė

21. Veikslo plano 2011 metams analizė ir veiklos 
plano 2012 metams sudarymas

2011 m. gruodis Kristina Prakopienė 

22. Pranešimas "Specialiųjų ugdymo (si) poreikių 
mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių 
kompetencijų ugdymas inkliuzinėje 
aplinkoje".

2011 m. gruodis Ligita Rupštaitienė,
Inga Navickienė

23. Pranešimas „Specialiųjų poreikių mokinių 
užimtumas “ (dalyvaujant projekte)

2011 m. gruodis Modestė Vaicekauskienė, 
Sandra Uzėlė, 
Viktorija Tamošiūnienė

24. Pranešimas "Vaizdinių priemonių 
panaudojimas, lavinant smulkiąją motoriką 
logopedinių pratybų metu"

2011 m. gruodis Audronė Ramanauskienė

25. Pranešimas „Specialiųjų poreikių mokinių 
ugdymas namuose“

2011 m. gruodis Sandra Uzėlė

PASTABA: Metodinio būrelio taryba pasilieka teisę keisti susirinkimų temas ir laiką.

Planas aptartas ir patvirtintas pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio susirinkime 2010-12-28, 
protokolas Nr. 2


