
 

 

 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA 

2021 m. 

 

Metų veiklos prioritetai: 

1. Kauno rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

2. Įtraukusis ir patyriminis ugdymas 

 

Programos uždaviniai: 

1. Burti Kauno rajono specialiuosius pedagogus ir logopedus; 

2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos renginius. 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

1. Apskritojo stalo diskusija. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos specialistų 

organizaciniai darbo aspektai. 

kovo mėn. 

 

Diskusija padės visiems Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistams Kauno 

rajone skalndžiai organizuoti darbą 

šiose įstaigose siekiant įveikti/ 

sušvelninti ugdytinių sutrikimus, 

sėkmingai pasirengti ugdymuisi 

mokykloje. 

Edita šukienė, Rūta 

Zabielienė, Jurga 

Legienė 

Zoom 

platforma  

Planas – 

visiems 

tikybos 

mokytojams 

2. Seminaras. Įtraukusis ugdymas. 

Lektorė - dr. Lina Miltenienė, VDU docentė 

balandžio mėn. Mokymai padės specialistams 

sklandžiai pradėti įtraukųjį ugdymą 

savo mokyklose, konsultuoti pedagogus 

ir padėti SUP turintiems mokiniams 

dalyvauti pilnavertiškai ugdymo 

procese, siekti geresnių ugdymosi 

rezultatų. 

Edita Šukienė Zoom 

platforma 

(KRŠC) 

Registracija 

išankstinė 

3. Metodinė valanda. Knygos „Linksmoji Žako 

diena“ pristatymas  

balandžio mėn. Požiūrio į įtraukųjį ugdymą formavimas 

ir kaita 

 

Edita Šukienė  



Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

4.  Sensorinė integracija. 

Mokymai skirti švietimo pagalbos 

specialistams, pradinių klasių mokytojams bei 

mokytojų padėjėjams, dirbantiems su 

mokiniais, turinčiais ASS. 

Lektorė - Irina Butkienė, Vilniaus VRC 

ergoterapeutė 

gegužės mėn.  

 

Specialistai geriau supras sensorinės 

integracijos svarbą ir gebės taikyti savo 

darbe bei konsultuoti savo mokyklose 

pedagogus, ugdančius mokinius 

turinčiuis ASS. 

Rūta Zabielienė  Pavadinimas 

derinamas 

5. Metodinė valanda „Patirtinio mokymo 

strategijos: iš patirties ir per patirtį“ 

gegužės mėn. Pasidalijimas geraja patirtimi leis 

kiekvienam parsinešti į savo ugdymo 

įstaigą naują įgūdį, strategią ir taikant ją 

siekti sėkmingenės ugdytinių sunkumų 

ir sutrikimų įveikties. 

Rūta Zabielienė, Edita 

Šukienė, Jurga Legienė 

Vieta? 

6. Struktūruotas mokymas: teorija ir praktika. 

Mokymai skirti švietimo pagalbos 

specialistams, pradinių klasių mokytojams bei 

mokytojų padėjėjams, dirbantiems su 

mokiniais, turinčiais ASS. 

Lektorės - Vaida Maziukienė, VU, ŠU  

specialioji pedagogė, logopedė. Eglė 

Bužavienė, VU, ŠU specialioji pedagogė, 

logopedė 

gegužės-

birželio mėn. 

Specialistai geriau supras struktūruoto 

mokymo svarbą ir gebės taikyti savo 

darbe bei konsultuoti savo mokyklose 

pedagogus, ugdančius mokinius 

turinčiuis ASS. 

Rūta Zabielienė  

7. Kauno r. ikimokyklinių įstaigų 

priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtas 

asociatyvusis-pažintinis projektas „Raidelių 

kelionė po darželį“ 

gegužės-

birželio mėn. 

 Edita Katelienė  

8. Metodinė diena-išvyka birželio mėn. Pasidalins gerąja darbo patirtimi su kitų 

įstaigų kolegomis, taikys savo darbe 

naujoves 

Rūta Zabielienė, Edita 

Šukienė, 

Loreta Baltrušaitytė 

 

9. Metodinė diena „Logopedinio darbo 

naujovės“ 

spalio-

lapkričio- mėn. 

Tikėtina, susipažinę su naujausiais 

metodais ir priemonėmis, logopedai 

taikys savo darbe ir sėkmingai padės 

įveikti/sušvelninti mokiniams 

Rūta Zabielienė, Edita 

Šukienė, Loreta 

Baltrušaitytė 

 



Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Data Laukimas rezultatas Atsakingas Pastabos  

sutrikimus, apsunkinančius sėkmingą 

mokymąsi 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Loreta Baltrušaitytė 

 

Nariai: Rūta Ordienė, Jūratė Budreikienė, Edita Katelienė, Loreta Praškevičienė, Jurga Legienė, Judita Janušienė 

 


