
 
 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2016 M. 

I Metodinės veiklos kryptys: 
Logopedų ir specialiųjų pedagogų bedradarbiavimas, gerosios patirties sklaida, kvalifikacijos tobulinimas. 
II. Tikslas: 
Skatinti logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 
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. Organizuoti, inicijuoti metodinių, ugdymo(si) priemonių parodas, seminarus, metodinius pasitarimus ir kt. renginius. 
IV. Metodinių užsiėmimų turinys: 

Eil.
Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio 
vieta, laikas 

Numatomi rezultatai 

1. Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio 
būrelio metinio veiklos plano 2016 m. 
sudarymas. 

2016-02-08 A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 

Elektrėnų 
ŠPC,  
14.00 

Sudarytas 2016 m. specialiųjų pedagogų ir 
logopedų metodinio būrelio veiklos planas. 

2. Elektrėnų savivaldybėje dirbančių 
logopedų dokumentacijos atmintinės 
sudarymas. 

2016-03-09 A.Pupininkienė 
A. Lauciuvienė 
L. Baranauskienė 

PPT 
14.00 

Sudaryta logopedų dokumentacijos 
atmintinė. 

3. Seminaras apie mikčiojimą ir pagalbos 
mikčiojančiam vaikui būdus. 

2016 m. kovo – 
gegužės mėn. 

A.Pupininkienė 
A. Lauciuvienė 

Elektrėnų 
ŠPC	

Logopedų darbo efektyvumo gerinimas, 
kvalifikacijos tobulinimas. 

4. Pranešimas „Simbolių mokymas. Nuo ko 
pradėti?“ 

2016 m. balandis A.Pupininkienė  
L. Baranauskienė 
G. Mačionienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Gerosios patirties sklaida. 

5. Seminaras „Vaiko pažintinis, kalbinis ir 
socialinis – emocinis vaiko intelektas“. 

2016 m. balandis A. Gudelienė 
I. Pūronienė 
M. Sajetienė 

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

6. Metodinis pasitarimas „Idėjų mugės“ 
organizavimo klausimais. 

2016 m. rugsėjis A.Pupininkienė  
L. Baranauskienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Organizuota metodinių ugdymo priemonių 
paroda „Idėjų mugė“. 



7. Metodinių ugdymo priemonių paroda „Idėjų 
mugė“. 

2016 m. spalio 
pab. 

A.Pupininkienė  
L. Baranauskienė 
L. Komparskienė 

Elektrėnų 
mokykla-
darželis 
“Žiogelis”  

Gerosios patirties sklaida. 

8. Logopedų ir specialiųjų pedagogų 
metodinio būrelio metinio veiklos 
plano 2017 m. sudarymas. 

2017 m. sausio 
mėn. 

A.Pupininkienė  
L. Baranauskienė 

Elektrėnų 
ŠPC 

Sudarytas 2017 m. specialiųjų 
pedagogų ir logopedų metodinio 
būrelio veiklos planas. 

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

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

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

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

2016 m. Būrelio nariai  Gerosios patirties sklaida. 

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

 
 
 
 

Parengė metodinio būrelio pirmininkė Laura Baranauskienė 
 


