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TIKSLAS
 Teikti kryptingą ir efektyvią logopedo pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų.
UŽDAVINIAI
1. Tirti ir koreguoti ugdytinių kalbos sutrikimus, parenkant tinkamus darbo su mokiniais
būdus ir metodus.
2. Taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje.
3. Kelti profesinę kvalifikaciją.
4. Bendradarbiauti su progimnazijos bendruomene ir formuoti teigiamas nuostatas į
specialiųjų poreikių mokinius.
VEIKLOS TURINYS
Eil.
Nr.
1

2

3.
4.

5.
6.

Priemonės pavadinimas
Komplektuoti grupes ar pogrupius, atsižvelgiant į
mokinių amžių ir sutrikimus, koreguoti mokinių,
turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų,
sakytinę ir rašytinę kalbą.
Sudaryti vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų, sąrašą, logopedinių pratybų tvarkaraštį,
parengti, pogrupines ar grupines kalbos ugdymo
programas.
Dalyvauti rajono specialiųjų pedagogų ir
logopedų metodinio būrelio veikloje.
Naujausios metodinės literatūros analizavimas,
informacinių technologijų ir kitų naujovių
taikymas darbe.
Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų, lankančių
užsiėmimus, aprašo apie pasiekimus parengimas
Projektas ,,Perskaitytų knygų sodas “.

Data

Vykdytojai

Per mokslo metus Logopedas

Rugsėjis, spalis

Logopedas

Per mokslo metus Logopedas
Per mokslo metus Logopedas
Gegužės mėn.

Logopedas

Vasario mėn.

Specialioji
pedagogė,
logopedė,

2

7.

Gerosios patirties sklaida „Atskleisk save“.

8.

Informuoti tėvus apie vaiko kalbos ir kalbėjimo,
komunikacijos pažangą, problemas

II pusmetis

Per mokslo metus

pradinių klasių
mokytojai ir
mokiniai
Logopedas,
specialioji pedagogė
VGK pirmininkė
klasių vadovai,
Vilkaviškio rajono
bendrojo ugdymo
mokyklų mokytojai,
specialieji
pedagogai.
Logopedas

LAUKIAMI REZULTATAI
1. Logopedo kompetencijos plėtojimas, kokybiškai organizuojamos pratybos, lavinama
vaikų kalba užtikrins geresnius vaikų ugdymo rezultatus.
2. Vaikų pasiekimai bus fiksuojami žurnale, MŪD, PUG aprašuose, kurie bus aptariami
VGK metų pabaigoje.
3. Sudarytos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais bei progimnazijos
specialistais.
4. Užtikrinamas visapusiškas ugdytinių lavinimas ir užimtumas pratybų metu, tobulinami
komunikaciniai gebėjimai, rišlioji vaikų kalba.
5. Vaikai dalyvaus rajoniniuose ir respublikiniuose projektuose, tuo pačiu parodys ne tik
savo žinias, gebėjimus, bet ir patirs daug gerų emocijų.
Vyr. logopedė
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