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SPECIALIOJO  PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 
2018 METŲ 

I. TIKSLAS 

Laiku suteikti mokiniui korekcinę pagalbą, tenkinant specialiuosius poreikius, panaudojant 

kuo naujesnius, įvairesnius ugdymo būdus ir metodus. 

II. UŽDAVINIAI 

1. Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius bei padėti juos įveikti. 

2. Rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias 

mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių sutrikusių funkcijų lavinimui. 

3. Padėti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, 

lavinti jų sutrikusias funkcijas. 

4. Reikalui esant siūlyti tėvams (globėjams) kreiptis konsultuotis pas gydytojus, kt. 

specialistus. 

5. Konsultuoti mokytojus, tėvus (globėjus) mokinių kalbos ir specialiojo ugdymo 

klausimais.  

II. VEIKLOS TURINYS 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai 

1 Nustatyti mokinių mokymosi sunkumus, 

susipažinti su jų priežastimis, teikti individualią ir 

grupinę pagalbą mokiniui, įsisavinant mokymosi 

turinį.  

2018 m.  Specialusis pedagogas 

2 Supažindinti mokytojus su specialiojo ugdymo 

naujovėmis. 

2018 m. 

 

Specialusis pedagogas 

3 Nukreipti mokinius gebėjimų vertinimui į Lazdijų 

švietimo centrą. 

2018 m. Specialusis pedagogas 

4 Dalyvauti rajono specialiųjų pedagogų metodinėje 

veikloje. 

2018 m. Specialusis pedagogas 

5 Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, 

pedagogais, kitais švietimo pagalbos mokiniui 

specialistais, tėvais, aptariant mokinio mokymosi 

sunkumus, pasiekimus. 

2018 m. Specialusis pedagogas 

6 Paruošti veiklos ataskaitą. 2018 m. Specialusis pedagogas 

7 Teikti mokytojams rekomendacijas rengiant 

pritaikytas ar individualizuotas programas. 

2018 m. Specialusis pedagogas 

8 Stebėti ir analizuoti mokytojų, dirbančių su 

specialiųjų  poreikių vaikais, veiklą, dalintis 

gerąja patirtimi. 

2018 m. Specialusis pedagogas 

9 Teikti rekomendacijas, mokinių turinčių 

specialiųjų poreikių, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

2018 m. Specialusis pedagogas 

10 Surengti popietę ,,Rudens ABC” skirtą 2018 m. Specialusis pedagogas 
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mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

lapkritis 

IV. LAUKIAMI REZULTATAI 

           Mokiniai, gavę pagalbos mokiniui specialisto numatytą individualiai pritaikytą pagalbą, 

ugdomi pagal mokytojų parengtas programas sutrikusioms funkcijoms lavinti ir įgūdžiams ugdyti 

lengviau integruosis į bendraklasių tarpą, geriau įsitrauks  į mokymosi procesą, pagerins mokymosi 

motyvaciją ir rezultatus. 

                                             

Spec. pedagogė                                                     Asta Panebažienė 

 


