VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO
VEIKLOS ATASKAITA
2017 - 2018 m.m.
Vilniaus miesto logopedų metodinio būrelio nariai savo veikla siekė profesinės
kompetencijos ir aukštos ugdymo kokybės plėtojant saviraišką ir kūrybiškumą, dalinosi
metodine ir dalykine informacija, efektyvino logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinės
veiklos bei gerosios patirties sklaidą, vertino, aprobavo specialistų parengtas mokymo
priemones. Bendradarbiavo su ugdymo įstaigomis, ugdančiomis specialiųjų poreikių turinčius
vaikus.
Per 2017 - 2018 m.m. metodinis būrelis organizavo keturis posėdžius: 2017 – 10 –
16; 2017 12 06; 2018 04 10 ir 2018 06 12. Jų metu sudarė veiklos planą 2017-2018 mokslo
metams bei aptarė būsimas veiklas. Sudarė ir aprobavo naujus metodinio būrelio nuostatus,
kuriais vadovaujasi dirbdami.
Mokslo metų eigoje būrelio nariai aprobavo kolegų parengtas mokymo priemones.
Aprobuotos priemonės:
1. Vilniaus „Atgajos” specialiosios mokyklos specialiųjų pedagogių- logopedžių Živilės
Aleksienės, Ingridos Kibickienės ir Kristinos Pociūtės parengtų matematikos (orientacinės
veiklos) individualizuotų programų sudarymo gaires.
2. Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios pedagogės-metodininkės Irenos Radžiūnienės parengtą
pratybų sąsiuvinį ”Miauksytė matematikos šalyje”.
3. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos specialiosios pedagogės metodininkės Loretos
Ribinskaitės, Vilniaus Balsių progimnazijos specialiosios pedagogės metodininkės Eglės
Saikauskienės, Vilniaus Jeruzalės progimnazijos logopedės metodininkės Astos
Miškinienės, Vilniaus Jeruzalės progimnazijos vyresniosios socialinės pedagogės Janinos
Ovčinikovos parengtą įsivertinimo knygelę.
4. Vilniaus Balsių progimnazijos specialiosios pedagogės metodininkės Eglės Saikauskienės
parengtą taisyklių knygelę.
5. Vilniaus lopšelio - darželio „Gluosnis“ logopedės Ingos Baškauskaitės - Boronovos parengtą
kalbos lavinimo priemonę - veiklos lentą „Metų laikai“.
6. Vilniaus lopšelio - darželio „Žemyna“ logopedės Ritos Kukurienės parengtą mokymo
priemonę „Raidžių ir garsų pasaulis“.
7. Vilniaus lopšelio - darželio „Pilaitukas“ logopedės Benediktos Brazdauskienės parengtą
priemonę „Taisyklingai tariu ir skambiai rimuoju“.
Vilniaus miesto logopedams ir specialiesiems pedagogams organizavo 8 teorinius –
praktinius seminarus.
Seminarai:
2017 - 11 - 02 Vilniaus mokykloje – darželyje „Saulėtekis“ Genių g. 12. Seminaras:
„Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencija ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje”, kurį
vedė logopedė metodininkė Danutė Urbšienė.
2017 - 11 - 03 Vilniaus mokykloje – darželyje „Saulėtekis“, Genių g. 12. Seminaras:
„Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencija ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje”, kurį
vedė logopedė metodininkė Danutė Urbšienė.
2017 - 11 - 07 Vilniaus Šilo mokykloje, Šilo g. 15. Seminaras: „Vaikų fonologinio suvokimo
tyrimas ir lavinimas“. Seminarą vedė logopedė ekspertė Eglė Buraitienė.

2018 - 01 - 18 Vilniaus Vilties specialiojoje mokykloje - daugiafunkciniame centre,
I.Šimulionio g. 6. Seminaras: „Grafinių simbolių naudojimas mokinių ugdyme“. Pranešimus
skaitė: logopedė metodininkė Elona Tijunonienė, logopedė Gintarė Šimkienė, logopedė
metodininkė Kristina Pociūtė, specialioji pedagogė metodininkė Rasa Ulevičiūtė.
2018 - 02 - 20 Vilniaus Šilo mokykloje, Šilo g. 15. Seminaras: „Vaikų fonologinio suvokimo
tyrimas ir lavinimas“. Seminarą vedė logopedė ekspertė Eglė Buraitienė.
2018 - 04 - 04 Vilniaus „Žaros“ gimnazijoje, Karklėnų g. 13. Seminaras: „Taškinis masažas
korekcinėje ir gydomojoje pedagogikoje“. Lektorė vyresnioji logopedė Valentina Travkina.
2018 - 04 - 21-22 Vilniaus Šilo mokykloje, Vilnius Šilo g. 15. Seminaras: „K-Taping. Speech
and language therapy“. Tarptautinis seminaras, lektorius Roger Ehrenreich (Vokietija).
2018 - 06 - 06 Vilniaus specialiojo ugdymo centre „Aidas“, Lakštingalų g. 8. Tarptautinis
seminaras „Keliauti gali visi“. Pranešimus skaitė Erasmus+ ir Nordplus Junior partneriai
(Portugalija, Estija, Lenkija, Lietuva). Seminaras organizuotas su Šilo mokykla. Pranešimą skaitė
pirmininkė Irena Radžiūnienė
Būrelio nariai recenzavo kolegų parengtas mokymo priemones.
Recenzijos:
1. Angelė Matuzevičienė recenzavo Vilniaus Šilo mokyklos mokytojos Jolantos
Jaraminienės parengtą individualios mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo priemonę
„Mano dienoraštis“.
2. Rima Daukantaitė - Baltakienė recenzavo dvi priemones: Tuskulėnų gimnazijos
specialiosios pedagogės - logopedės parengtą priemonę „Mįslė, patarlė - moko“ ir
Vilniaus lopšelio - darželio „Žemyna“ logopedės Ritos Kukurienės parengtą mokymo
priemonę „Raidžių ir garsų pasaulis“
3. Daiva Jakubcevičienė recenzavo dvi priemones: Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios
pedagogės metodininkės Irenos Radžiūnienės parengtą pratybų sąsiuvinį „Miauksytė
matematikos šalyje“ ir Vilniaus lopšelio - darželio „Pilaitukas“ logopedės Benediktos
Brazdauskienės parengtą priemonę „Taisyklingai tariu ir skambiai rimuoju“.
4. Irena Radžiūnienė recenzavo Balsių progimnazijos specialiosios pedagogės metodininkės
Eglės Saikauskienės priemonę „Raidžių, žodžių ir skaičių slaptas gyvenimas“.
5. Daiva Švirinaitė recenzavo Vilniaus lopšelio - darželio „Gluosnis“ logopedės Ingos
Baškauskaitės - Boronovos parengtą kalbos lavinimo priemonę - veiklos lentą „Metų
laikai“.
Būrelio nariai parengė ir pristatė metodines priemones.
Priemonės:
1. Irena Radžiūnienė parengė pratybų sąsiuvinį ”Miauksytė matematikos šalyje”.
2. Kristina Pociūtė parengė matematikos (orientacinės veiklos) individualizuotų programų
sudarymo gaires.
Mokslo metų eigoje buvo suorganizuoti ir pravesti du renginiai vaikams, turintiems SUP.
Renginiai mokiniams:
1. 2018 03 28 Vilniaus Šilo mokykloje, Šilo g. 15, organizuotas specialiųjų poreikių turinčių
mokinių konkursas – protmūšis „Pažinkime Lietuvą“. Konkursą organizavo Vilniaus Šilo
mokyklos specialiosios pedagogės metodininkės Irena Radžiūnienė ir Jolanta Jaraminienė.
Jame dalyvavo:
Verkių specialiosios mokyklos - daugiafunkcio centro trys komandos, mokinius paruošė
mokytojos Irma Ogylbienė ir Ingrida Šuminaitė.
Šilo mokyklos dvi komandos, mokinius paruošė auklėtoja Justina Kerno.

2. 2018 05 09 Vilniaus Šilo mokykloje, Šilo g. 15, vyko baigiamasis mokinių, turinčių SUP,
piešinių konkurso „Duonelė mūsų kasdieninė“ renginys. Konkursą organizavo Šilo
mokyklos pedagogės Irena Radžiūnienė ir Brigita Žilinskienė. Konkursui buvo atsiųsta 50
piešinių. Piešinius vertino komisija: Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios pedagogės
metodininkės Irena Radžiūnienė ir Jolanta Jaraminienė ir vyresnioji specialioji pedagogė
Brigita Žilinskienė, S.Stanevičiaus progimnazijos specialioji pedagogė - logopedė
metodininkė Angelė Matuzevičienė, l/d Rūta logopedė metodininkė Rima Daukantaitė Baltakienė.

Metodinio būrelio internetinėje svetainėje http://logopedai.jimdo.com/ būrelio narė Daiva
Švirinaitė talpino logopedams ir specialiesiems pedagogams svarbią informaciją. Pirmininkė
Irena Radžiūnienė bei pavaduotoja Danutė Urbšienė atsakė į specialiesiems pedagogams bei
logopedams rūpimus klausimus mokymo, ugdymo, metodikos, darbo organizavimo srityse.
Manome, kad pasiūlytos seminarų bei renginiai temos buvo aktualios, davė daug praktinės
naudos ir patenkino logopedų bei specialiųjų pedagogų lūkesčius. Džiugu, jog seminaruose
dalyvavo logopedai, specialieji pedagogai, lavinamųjų klasių mokytojai, ikimokyklinio ugdymo
pedagogai, dirbantys įvairiose specialiojo ugdymo bei kitose ugdymo įstaigose.

Metodinio būrelio pirmininkė
2018 m. birželio 12 d.

Irena Radžiūnienė

