
PASVALIO RAJONO PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINIO BŪRELIO
VEIKLOS PLANAS

2012 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  ugdymo  mokyklų, 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojų didaktinę kompetenciją, 
pasireiškiančią per ugdymo turinio individualizavimą, diferencijavimą ir vertinimą.

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

Eil. 
Nr.

Metodinės veiklos turinys Data Atsakingi asmenys Vieta 

1. Pasitarimas „Pagalbos mokiniui specialistų 
metodinio ratelio 2011 metų veiklos 
ataskaitos ir 2012 m. veiklos plano 
pristatymas“

2012-01 Kristina Prakopienė PPT

2. Pasitarimas ,,Specialiojo ugdymo turinio 
įgyvendinimo kokybiniai pokyčiai 
bendrojo ugdymo mokyklose“

2012-06 Kristina Prakopienė PPT

3. Pasitarimas „Pagalbos mokiniui specialistų 
metodinio ratelio pirmininko darbo 
ataskaita“

2012-09 Kristina Prakopienė PPT

4. Pasitarimas „Pagalbos mokiniui specialistų 
metodinio ratelio 2012 metų veiklos 
ataskaitos ir 2013 m. veiklos plano 
pristatymas“

2012-12 Kristina Prakopienė PPT

5. Dokumentų rengimas pirminiam ir 
pakartotiniam vertinimui PPT

2012-04 PPT specialistės PPT

6.  Metodinės priemonės "Pirminis mokinio 
gebėjimų įvertinimas bendrojo ugdymo 
mokykloje“ pristatymas

2012-04 Inga Ruželienė PPT

7. Rašinio konkursas „Mano svajonių 
mokytojas“ (dalyvauja Rokiškio ir Pasvalio 
rajonų spec.poreikių mokiniai)

2012-05 Kristina Prakopienė Vaškų 
vidurinė 
mokykla

8. Dalyvavimas rajono ir šalies 
kvalifikaciniuose seminaruose ir 
konferencijose, susijusiose su specialiuoju 
ugdymu.

Pagal 
poreikį

Būrelio nariai Pagal 
nurodytą 
vietą

9. „IKT taikymas logopedo darbe. Mokomųjų 
kompiuterinių priemonių naudojimas ir 
rengimas“

2012-01-
05

Būrelio nariai Vilniaus d/m 
„Lokiukas“, 
I.Šimulionio 
g. 8

10. Gerosios darbo praktikos sklaida 2012-01-
04

Kristina Prakopienė Pasvalio 
P.Vileišio 
gimnazija, 16 
kab.

11. Susitikimas su Rokiškio Pagalbos mokiniui 
specialistų metodiniu rateliu

2012-06 Kristina Prakopienė PPT, kitos 
įstaigos

12. Kalbos viktorina „Dėk raidelę prie 
raidelės“ 1-4 klasių spec. poreikių 

Nuo 2012 
m. III 

Kristina Prakopienė Pagal 
pageidaujamą 



mokiniams ketvirčio vietą
13. Pagalbos mokiniui specialistų IKT 

priemonių pristatymas ir išleidimas
2012 m.

I ketvirtis
Kristina 
Prakopienė, Jovita 
Kondratavičienė

Pagal poreikį

14. Metodinė priemonė „Garsų l- l‘ mokymas 
ir įtvirtinimas“

2012-06 Jovita 
Kondratavičienė

PPT

15. Tyrimo „Pagalbos mokiniui specialistų ir 
mokytojų bendradarbiavimas Pasvalio 
rajone, ugdant specialiųjų poreikių 
mokinius“ rezultatų analizė

2012-04 Ligita Rupštaitienė PPT

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

2012-04 Ligita Rupštaitienė PPT

17. Pranešimas „Spec. poreikių mokinių 
akimirkos mokykloje“

2012-09 Modestė 
Vaicekauskienė

PPT

18. Pranešimas „Specialiųjų poreikių turinčių 
mokinių tėvų požiūris į integruotą ugdymą 
bendrojo ugdymo mokykloje"“

2012-06 Sandra Uzėlė PPT

P.S. Metodinio ratelio nariai pasilieka teisę keisti, pildyti, koreguoti planą.

Planą parengė Pagalbos mokiniui specialistų metodinio ratelio pirmininkė Kristina Prakopienė.2011


