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LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. CENTRO VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ  

Veiklos sritis Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės 

Ugdymo turinys Ugdymo(si) procese vyksta 

tarpdalykinė integracija. 

 

Vyksta pamokos 

netradicinėse aplinkose. 

Nepakankamas mokytojų 

pasiruošimas 

individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymosi 

turinį. 

Veiklos, turinio ir mokymosi 

tempo parinkimas atskiriems 

mokiniams ir jų grupėms pagal 

poreikius ir gebėjimus. 

 

Tobulinti kontrolinių darbų  dermę. 

Nepakankamas namų darbų 

atlikimas ir ryšys su darbu klasėje 

mažina mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

 

Nepakankama mokinių 

atsakomybė už mokymosi 

rezultatus. 

Mokymosi 

pasiekimai 

Mokinių gebėjimas ir noras 

bendradarbiauti įvairiomis 

aplinkybėmis, įvairios 

sudėties ir dydžio grupėse. 

Nepakankamas mokinių 

gebėjimas adekvačiai 

vertinti savo ugdymosi 

pasiekimus ir galimybes. 

 

Atsakomybė už savo 

mokymąsi: lankomumas, 

namų darbų atlikimas. 

Mokinių gebėjimo vertinti savo 

mokymąsi ir pasiekimus ugdymas. 

 

Nuolatinis individualus mokinio 

pažangos stebėjimas ir aptarimas. 

 

Mokinių savitarpio pagalba 

mokantis. 

Menkas mokinių įsitraukimo per 

pamoką lygis menkina mokinių 

pasiekimų lygį. 

Pagalba Teikiama kvalifikuota Nepakankamas tėvų Individualizuota auklėtojo pagalba Per menkas tėvų įsitraukimas 



moksleiviams specialioji pedagoginė, 

psichologinė, socialinė 

pedagoginė ir specialioji 

pagalba. 

 

Individualus konsultavimas 

ir pagalba renkantis tolesnio 

mokymosi kryptį. 

 

Tikslingas ir kryptingas 

mokinių informavimas apie 

tolesnio mokymosi ar 

darbinės veiklos galimybes. 

 

Mokytojų dalykininkų 

konsultacijos po pamokų. 

įsitraukimas į vaiko 

asmenybės tobulinimo 

procesą. 

 

 

 

 ugdant gebėjimą mokytis. 

 

Mokinių savigarbos ir objektyvaus 

savęs vertinimo ugdymas. 

 

 

padedant vaikams mokytis. 

Mokyklos etosas Mokiniai ir personalas 

jaučiasi priklausą Centrui. 

 

Palankaus emocinio klimato 

mokytis kūrimas. 

 

Aplinkos tinkamumas 

mokytis, bendrauti, ilsėtis. 

 

Pakankamos galimybės 

mokinimas užsiimti norima 

popamokine veikla. 

Mokinių drausmingumas ir 

susitarimų bei taisyklių 

laikymasis. 

Tėvų įsitraukimo į bendruomenės 

gyvenimą stiprinimas. 

 

Bendrų renginių su tėvais 

organizavimas. 

 

Veikianti skatinimų sistema. 

Teigiamų mokinių santykių 

klasėje ir geros savijautos klasėje 

silpnas palaikymas. 

 

Taisyklių ir kitų reikalavimų 

nevieningas laikymasis. 

 

 

Ištekliai Bevielis interneto ryšys 

veikia visame centre. 

 

Renovuota dalis miegamųjų 

Nebaigtas atnaujinti sporto 

aikštynas. 

 

Neaptverta Centro teritorija. 

Internetinės specialiųjų mokymo 

priemonių kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems bazės su-

kūrimas. 

Skiriama nepakankamai ir 

nesistemingai lėšų specialiųjų 

mokymo priemonių kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems rengimui, 



 

Mokinių tarybai įrengta 

poilsio ir saviraiškos erdvė. 

 

Praplėsta materialinė 

techninė bazė: viename 

kabinete įrengta kinect 

sistema. 

 

Centro darbuotojai 

nepakankamai gerai moka 

gestų kalbą 

 

Pradėta įrengti antra žaidimų ir 

sporto aikštelė. 

 

Lietuvių gestų kalbos 

mokymai/konsultacijos Centro 

darbuotojams. 

leidybai 

Mokyklos 

valdymas ir 

kokybės 

garantavimas 

Aktyvus Centro 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

 

Centro vizija, misija ir tikslai 

suprantami ir priimtini 

bendruomenei. 

 

Bendruomenės įsitraukimas 

priimant svarbius 

sprendimus, planuojant 

veiklą. 

 

Išrinkta Darbo taryba. 

Nepakankamas mokinių 

įsitraukimas į Centro 

savivaldą. 

 

Nepakankamas mokytojų 

savo veiklos įsivertinimo 

rezultatų naudojimas 

planuojant ir tobulinant savo 

veiklą. 

Ryšių su kitomis kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigomis 

plėtojimas 

 

Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose 

 

Dalyvavimas tarptautinėse 

surdopedagogų organizacijose 

 

 

Dalies tėvų nepakankamas IKT 

prieinamumas bei kompiuterinio 

raštingumo stoka riboja 

informacijos gavimą. 

 

Nepakankamas tėvų domėjimasis 

vaikų ugdymosi ir individualios 

pažangos rezultatais. 

 

  



II. CENTRO VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2017 METAIS 

Eil. 

Nr. 

Tikslai, uždaviniai, priemonės Kriterijai, laukiamas rezultatas Atsakingi   

vykdytojai 

Įgyvendinimas  

1. Suburti nuolat tobulėjančią, besi-

mokančią bendruomenę. 

   

1.1. Stiprinti mokinių savarankiškumo 

ir asmeninės atsakomybės 

ugdymą(si).  

1.1.1. Plėtoti formaliojo ir neformaliojo 

švietimo integralumą. 

 

 

 

 

1. Organizuotos ir įvykdytos pamokos 

netradicinėse erdvėse (9 dienas per metus).  

 

2. Organizuoti 2 integruoti formaliojo ir 

neformaliojo švietimo renginiai. 

3. Organizuoti ir įgyvendinti 2 formaliojo ir 

neformaliojo  švietimo projektai, skirti 

mokiniams.  

 

 

 

 

 

4. Padedant neformaliojo švietimo mokytojams, 

vadovaujant auklėtojams mokinių sukurta 

saviraiškos erdvė. 

5. Surdopedagogų metodinių priemonių paroda ir 

pranešimas auklėtojų metodinės grupės nariams.  

 

 

 

 

 

J. Levickienė 

Metodinė taryba  

 

V. Kilikevičienė,  

J. Levickienė  

Metodinė taryba  

 

 

 

 

 

 

 

V. Kilikevičienė  

 

R. Vyšniūnienė  

 

 

 

 

 

 

 

1. 9 dienas per mokslo metus 

vyko pamokos netradicinėse 

erdvėse. 

2. Įvyko renginys AIDS dienai 

paminėti ir  „Gerumo diena“. 

3. Įgyvendintas ilgalaikis 

projektas „Vilnius – mūsų 

miestas“, ir bendras LKNUC 

pradinių klasių mokinių 

projektas su Vilniaus 

specialiosios. mokyklos 

„Atgaja“ mokiniais – kūrybinės 

dirbtuvės „Piešiame visi“. 

4. Įrengtas mokinių tarybos 

poilsio ir saviraiškos kambarys  

5. Įvyko surdopedagogų 

metodinių priemonių paroda ir 

perskaitytas pranešimas 

„Siužetinių paveikslėlių 

naudojimas ugdant sutrikusios 

klausos vaikų rišliąją kalbą“ 

auklėtojų ir švietimo pagalbos 

specialistų metodinėse grupėse. 



6. Organizuoti 2 mokinių skaitymui skatinti skirti 

renginiai bibliotekoje. 

I. Sungailienė 6. Organizuoti 2 mokinių 

skaitymui skatinti skirti renginiai 

bibliotekoje (2 ir 4 klasių 

mokiniams). 

1.2.  Gilinti mokytojų, auklėtojų ir 

švietimo pagalbos specialistų 

gebėjimą reflektuoti, tobulėti, 

rezultatyviai dirbti. 

   

1.2.1.  Gilinti individualios mokinių 

pažangos vertinimo ir 

reflektavimo kompetencijas.  

1. Organizuoti 2 bendri gerosios patirties sklaidos 

seminarai mokytojams ir auklėtojams.  

 

2. Sukurtas individualios mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ir reflektavimo monitoringo 

planas.  

V. Kilikevičienė  

J. Levickienė  

 

Metodinė taryba 

1. 5 mokytojai ir švietimo 

pagalbos specialistai dalijosi 

gerąja patirtimi. 

2. Metodinėje taryboje susitarta 

dėl mokinio individualios 

pažangos vertinimo formų ir 

periodiškumo. 

1.2.2. Stiprinti mokinių sistemingo 

įsivertinimo gebėjimus.  

1. Parengta ir pradėta įgyvendinti individualaus 

mokinio motyvacijos stiprinimo įsivertinimo 

tvarka.  

 

 

 

 

2. 0,1–0,5 dalimi pagerėję mokinių akademiniai 

pasiekimai ir socialiniai įgūdžiai.  

Metodinė taryba  

 

 

 

 

 

 

Metodinės tarybos 

paskirti asmenys  

1. Visi mokytojai mokinio 

pažangą aptaria individualiai su 

kiekvienu mokiniu. 

Tvarka neparengta. 2018 bus 

atnaujinta Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka.  

 

2. Mokinių pažangos rodikliai 

pagerėjo 0,1 dalimi. 

1.2.3. Aktyvinti popamokinės veiklos 

pedagogų veiklą ugdant mokinių 

sociokultūrinius įgūdžius.  

1. Organizuoti psichologinės pratybos-seminarai 

pedagogams „Auklėtojų perdegimo prevencija ir 

atsparumo stiprinimas“.  

 

V. Valantinas  

 

 

 

1. Organizuoti ir įvyko 5 

psichologinės pratybos-

seminarai pedagogams 

„Auklėtojų perdegimo 



 

 

2. Organizuota 1 atvira socialinių įgūdžių 

ugdymo(si) savaitė ir jos aptarimas.  

 

3. Organizuotos 2 mokytojų ir auklėtojų 

savipagalbos grupės.  

4. Organizuotas 1 bendras mokinių ir tėvų 

renginys.   

 

 

V. Kilikevičienė  

 

 

J.  Levickienė 

V. Kilikevičienė  

V. Kilikevičienė 

prevencija ir atsparumo 

stiprinimas“. 

2. Organizuota atvira socialinių 

įgūdžių ugdymo(si) savaitė ir jos 

aptarimas. 

3. Organizuotos mokytojų 

savipagalbos grupės.  

4. Organizuotas mokinių, tėvų ir 

mokytojų sporto renginys. 

1.2.4. Tikslingai tobulinti mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų 

kvalifikaciją. 

1. Dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose vidutiniškai po 4 dienas per metus. 

 

 

 

2. 1 mokytojas ir 1 švietimo pagalbos specialistas 

įgis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 

G. Lepeškienė 

 

 

 

 

G. Lepeškienė 

1. Mokytojai ir švietimo 

pagalbos specialistai dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose vidutiniškai po 2,3 

dienas per metus 

2. 1 švietimo pagalbos 

specialistas ir 2 mokytojai įgijo 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją 

1.2.5. Stebėti, vertinti ir analizuoti 

ugdymo(si) procesą. 

1. Kiekvieno mokytojo, auklėtojo ir švietimo 

pagalbos specialisto vidutiniškai stebėta ir 

analizuota po 3 pamokas/užsiėmimus. 

 

 

2. Teikta pagalba pirmus metus dirbančioms 3 

mokytojoms. 

G. Lepeškienė 

D. Burkauskienė 

J. Levickienė 

V. Kilikevičienė 

 

G. Lepeškienė 

J. Levickienė 

1. Stebėta ir analizuota 

kiekvieno mokytojo, auklėtojo ir 

švietimo pagalbos specialisto 

vidutiniškai po 3 

pamokas/užsiėmimus. 

2. Paskirti mentoriai ir teikta 

pagalba pirmus metus 

dirbantiems 3 mokytojams. 

2. Užtikrinti šalies vaikų, turinčių 

klausos sutrikimų ar kochlearinius 

implantus ugdymo(si) poreikius. 

   

2.1. Patobulinti švietimo pagalbos    



teikimą vaikams, turintiems, 

klausos sutrikimų ar kochlearinius 

implantus, jų tėvams, mokytojams 

ir švietimo pagalbos specialistams. 

2.1.1. Plėsti ir tobulinti internetinį 

lietuvių gestų kalbos žodyną. 

1. Aprašyta ir į žodyną patalpinta 250 naujų 

leksinių vienetų. 

 

2. Patikslinta 1500 gestų aprašų. 

 

3. Atliktas lietuvių gestų kalbos žodyno kokybės 

vertinimas. 

I. Stelmokienė 

 

 

I. Stelmokienė 

 

I. Stelmokienė 

1. Aprašyta ir į žodyną 

patalpinta 290 naujų leksinių 

vienetų. 

2. Patikslinta 1000 gestų aprašų. 

 

3. Atliktas lietuvių gestų kalbos 

žodyno kokybės vertinimas. 

2.1.2. Rengti specialiąsias mokymo 

priemones kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems. 

Parengta 1 specialioji mokymo priemonė. I. Stelmokienė Parengta 1 specialioji mokymo 

priemonė. 

2.1.3. Sukurti internetinę specialiųjų 

mokymo priemonių kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems duomenų 

bazę. 

Sukurta internetinė specialiųjų mokymo 

priemonių kurtiesiems ir neprigirdintiesiems 

duomenų bazė. 

I. Stelmokienė Neįgyvendinta dėl neskirto 

finansavimo. 

2.1.4. Teikti gestų kalbos specialistų 

konsultacijas kurčių ir 

neprigirdinčių mokinių 

mokytojams. 

Suteikta 30 konsultacijų. I. Stelmokienė Suteiktos 35 konsultacijos. 

2.1.5. Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo seminarus šalies 

mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams, tėvams ir lietuvių 

gestų kalbos specialistams. 

1. Organizuoti 3 seminarai. 

 

 

 

 

2. Organizuoti 2 mokymai, skirti 6 lietuvių gestų 

kalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimui. 

I. Stelmokienė 

D. Burkauskienė 

 

 

 

I. Stelmokienė 

 

1. Organizuoti ir vesti 3 

seminarai mokytojams ir 

švietimo pagalbos specialistams 

Vilniuje ir Visagine. 

 

2. Organizuoti 2 mokymai, skirti 

6 lietuvių gestų kalbos 



specialistų kvalifikacijos 

tobulinimui. 

2.1.6. Teikti surdopedagoginę ir 

psichologinę pagalbą integruotai 

ugdomiems mokiniams, turintiems 

klausos sutrikimų arba 

kochlearinius implantus, jų tėvams 

bei mokytojams.  

1. Vesta 1700 individualių tarties, klausos ir 

kalbos lavinimo pratybų. 

 

2. Suteikta 800 psichologo ir surdopedagogo 

konsultacijų tėvams ir mokytojams. 

 

3. Įvykdyta 10 savitarpio pagalbos grupes susi-

tikimų vaikų, turinčių klausos sutrikimų ar 

kochlearinius implantus, tėvams.  

D. Burkauskienė 

 

 

D. Burkauskienė 

V. Valantinas 

 

D. Burkauskienė 

V. Valantinas 

1. Vestos 1901 individualios 

tarties, kalbos mokymo ir 

klausos lavinimo pratybos. 

2. Suteikta 1739 surdopedagogų 

ir psichologo konsultacijų 

tėvams. 

3. Įvyko 10 savitarpio pagalbos 

grupes susitikimų vaikų, turinčių 

klausos sutrikimų ar 

kochlearinius implantus, tėvams.  

2.1.7. Organizuoti edukacinius 

šventinius renginius integruotai 

ugdomiems mokiniams, turintiems 

klausos sutrikimų ar kochlearinius 

implantus ir jų tėvams. 

Organizuoti 2 renginiai per metus. D. Burkauskienė 

R. Vyšniūnienė 

Organizuoti ir įvykdyti 2 

renginiai (Mamos diena ir 

Kalėdinė šventė) integruotai 

ugdomiems mokiniams, 

turintiems klausos sutrikimų ar 

kochlearinius implantus ir jų 

tėvams. 

2.1.8. Įvykdyti Centro, vykdančio 

mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, veiklos 

vertinimą ir akreditaciją. 

Centras – akredituota įstaiga, vykdanti mokytojų 

ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

G. Lepeškienė Akreditacija nevyko dėl 

planuojamo išorinio vertinimo. 

2.1.9. Vykdyti švietimo pagalbos 

specialistų metodinės veiklos 

sklaidą. 

Organizuota surdopedagogų atvirų užsiėmimų 

savaitė. 

I. Bliakevičienė   Vyko surdopedagogų atvirų 

tarties, kalbos mokymo ir 

klausos lavinimo pratybų 

savaitė, kurių metu stebėta ir 

aptarta 10 pratybų. 



2.2. Stiprinti Centro bendradarbiavimą 

su socialiniais partneriais ir tėvais. 

   

2.2.1. Skleisti informaciją visuomenei 

apie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo(si) ypatumus, kultūrą ir 

lietuvių gestų kalbą. 

1. Parengti ir išspausdinti 5 straipsniai šalies 

spaudoje ir internetinėje erdvėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perskaityta 20 paskaitų ir pranešimų 

socialiniams partneriams. 

 

3. Organizuotas seminaras Vilniaus „Vilties“ 

specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro 

mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams. 

I. Stelmokienė 

D. Burkauskienė 

R. Vyšniūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

D. Burkauskienė 

R. Vyšniūnienė 

I. Stelmokienė 

D. Burkauskienė 

R. Vyšniūnienė 

1. Parengta ir išspausdinta 40 

straipsnių. Duoti 4 interviu apie 

lietuvių gestų kalbos žodyną, 

kurčiųjų kultūrą, lietuvių gestų 

kalba, kurčiuosius ir vaikų, 

turinčių kochlearinius implantus, 

socialinę integraciją radijo 

laidoms, straipsniui ir Vilniaus 

universiteto mokslininkų 

tarpdisciplininiam tyrimui. 

2. Vesta 69 paskaitos ir skaityti 

69 pranešimai socialiniams 

partneriams. 

3. Organizuotas seminaras 

Vilniaus „Vilties“ specialiosios 

mokyklos – daugiafunkcinio 

centro mokytojams ir švietimo 

pagalbos specialistams. 

2.2.2. Sudaryti sąlygas universitetų ir 

kolegijų studentams atlikti 

praktikas ir tyrimus. 

1. Vadovauta 15 praktikų. 

2. 2 studentų atlikti tyrimai. 

G. Lepeškienė 

G. Lepeškienė 

1. Vadovauta 17 praktikų. 

2. Du Vilniaus universiteto ir M. 

Romerio studentai atliko 

tyrimus. 

2.2.3. Vykdyti bendradarbiavimą su 

savivaldybių psichologinėmis 

pedagoginėmis tarnybomis.  

 

Pagal poreikį (savivaldybių pedagoginių 

psichologinių tarnybų ar tėvų prašymus) atliktas 

vaikų, turinčių klausos sutrikimų arba 

kochlearinius implantus, specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vertinimas ir pateiktos rekomendacijos 

ugdymui. 

D. Burkauskienė Atliktas 13 mokinių, turinčių 

klausos sutrikimų ar 

kochlearinius implantus, 

psichologinis pedagoginis 

vertinimas, 107 – specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas, 

pateiktos rekomendacijos. 



2.2.4. Vykdyti bendrus projektus su 

partneriais. 

Organizuotas edukacinis renginys kartu su 

Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos 

bendruomene. 

D. Burkauskienė 

R. Vyšniūnienė 

Organizuotos 2 edukacinės 

veiklos pagal projektą ,,Pažink, 

draugauk, bičiuliaukis“  

2.2.5. Organizuoti ir vykdyti bendrus 

renginius su mokinių tėvais. 

Organizuotas 1 bendras tėvų, mokinių ir 

mokytojų sportinis renginys.  

J. Levickienė  

 

Organizuotas 1 bendras tėvų ir 

mokinių ir mokytojų sporto 

renginys. 

2.2.6. Dalyvauti įvairiuose šalyje 

vykdomuose konkursuose ir 

socialinėse akcijose. 

Dalyvauta 6 akcijose. R. Rusovičiūtė Dalyvauta 6 akcijose ir 8 

konkursuose. 

 

2.2.7. Bendradarbiauti su Vilniaus 

universitetinės vaikų ligoninės 

klausos tyrimu poskyriu vertinant 

vaikų po kochlearinės 

implantacijos klausymosi ir 

kalbėjimo įgūdžių raidą. 

Pateikti vaikų klausymosi ir kalbėjimo įgūdžių 

raidos vertinimai pagal poreikį. 

D. Burkauskienė Pateikta 11 vaikų, turinčių 

kochlearinius implantus, 

klausymosi ir kalbėjimo įgūdžių 

vertinimai 

 

 

III. CENTRO VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2018 m. 

Eil. 

Nr. 

Tikslai, uždaviniai, priemonės Kriterijai, laukiamas rezultatas Atsakingi  vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

Lėšos (EUR) 

1. Suburti nuolat tobulėjančią, 

besimokančią bendruomenę. 

    

1.1. Stiprinti mokinių savarankiškumo 

ir asmeninės atsakomybės 

ugdymą(si). 

    

1.1.1. Plėtoti formaliojo ir neformaliojo 

švietimo integralumą 

 

1. Atnaujinta Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka. 

 

J. Levickienė  

 

 

I ketvirtis 

 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 



 

 

 

2. Vesta 10 užsiėmimų mokinių grupėms 

prevencine tematika. 

 

3. Atlikta 4 – IV klasių mokinių 

anoniminė apklausa apie patyčias ir 

rezultatų analizė.  

 

4. Integruotų ir prevencinių programų 

vykdymo analizė ir pristatymas Centro 

bendruomenei.   

 

5. Organizuotos ir įvykdytos pamokos 

netradicinėse erdvėse (10 dienų per 

metus).  

 

6. Vestos 9 integruotos dalykų pamokos. 

 

7. Organizuoti ir įgyvendinti 2 formaliojo 

ir neformaliojo švietimo projektai, skirti 

mokiniams.  

 

8. Organizuoti 2 mokinių skaitymui 

skatinti skirti renginiai bibliotekoje. 

 

9. Įvykdytas ilgalaikis projektas „Žymūs 

kurtieji“.  

 

10. Organizuoti 2 teminiai renginiai 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

mokiniams. 

R. Rusovičiūtė 

V. Valantinas 

 

V. Valantinas, 

R. Rusovičiūtė 

 

 

D. Burkauskienė,  

J. Levickienė  

 

 

J. Levickienė 

Metodinė taryba  

 

 

 J. Levickienė  

 

J. Levickienė 

Metodinė taryba 

 

 

I.  Sungailienė 

 

 

J. Levickienė 

Metodinė taryba 

 

U. Valickaitė, 

J. Mockienė, 

G. Vosylienė 

Visi metai  

 

 

Visi metai  

 

 

 

II, IV ketvirtis  

 

 

 

Per metus 

 

 

 

Visi metai  

 

II ir IV ketvirtis 

 

 

 

II, IV ketvirtis 

 

 

II, IV ketvirtis 

 

 

II, IV ketvirtis 

 

 

 

1.2.  Gilinti mokytojų, auklėtojų ir 

švietimo pagalbos specialistų 

gebėjimą reflektuoti, tobulėti, 

    



rezultatyviai dirbti. 

1.2.1.  Gilinti individualios mokinių 

pažangos vertinimo ir reflektavimo 

kompetencijas.  

1. Organizuoti 20 mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų savipagalbos grupės 

susitikimų.   

 

2. Individualiai mokytojų sukurti ir 

naudojami individualios mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo bei 

reflektavimo aplankai . 

 

3. Organizuotos ir vestos egzaminų streso 

įveikos grupės II ir IV klasių mokiniams. 

Pateiktos mokinių psichologinio 

parengimo egzaminams rekomendacijos 

pedagogams. 

D. Burkauskienė,  

J. Levickienė  

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

V. Valantinas, 

R. Rusovičiūtė 

I, II ir IV 

ketvirtis  

 

 

I, II ir IV 

ketvirtis  

 

 

 

Vasario – 

birželio mėn. 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 

1.2.2. Stiprinti mokinių sistemingo 

įsivertinimo gebėjimus. 

1. 0,1–0,5 dalimi pagerėję mokinių 

akademiniai pasiekimai ir socialiniai 

įgūdžiai. 

 

Metodinės tarybos 

paskirti asmenys  

 

 

Visi metai 

 

 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

1.2.3. Aktyvinti popamokinės veiklos 

pedagogų veiklą ugdant mokinių 

sociokultūrinius įgūdžius.  

1. Akcijos „Darom“ organizavimas ir 

dalyvavimas joje. 

 

2. Organizuotas 2 bendri mokinių ir tėvų 

renginiai.   

 

3.Organizuota popietė mokiniams, kaip 

naudotis gestų kalbos vertėjo 

paslaugomis.  

 

4. Dalyvauta saugaus interneto jaunimo 

forumo ir saugaus interneto savaitės 

N. Narušytė  

 

 

J.  Levickienė 

N. Narušytė 

 

I. Stelmokienė  

 

 

 

R. Rusovičiūtė, 

J. Drazdauskienė 

Balandis  

 

 

II, IV ketvirtis  

 

 

I ketvirtis  

 

 

 

I ketvirtis 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 



renginiuose. 

 

5.  Įrengta žaidimų aikštelė lauke. 

 

6.  Atnaujinta 10 bendrabučio kambarių. 

 

 

G. Lepeškienė 

 

N. Narušytė 

 

 

I ketvirtis 

 

I, IV ketvirtis 

1.2.4. Tikslingai tobulinti mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų 

kvalifikaciją. 

1. Organizuotas 1 Centro bendruomenei 

skirtas strateginio planavimo seminaras.  

 

2. Dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose vidutiniškai po 4 dienas per 

metus. Teminis prioritetas – individuali 

mokinio pažanga.  

 

3. 2 švietimo pagalbos specialistai įgis 

aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 

 

4. Dalyvauti 2 tarptautinėse 

konferencijose  ir perskaityti 2 pranešimai 

kalbotyros ir surdopedagogikos temomis  

V. Juškienė,  

J. Levickienė  

 

 

G. Lepeškienė 

 

 

 

 

G. Lepeškienė 

 

 

D. Burkauskienė 

I. Stelmokienė  

I ketvirtis  

 

 

Visi metai 

 

 

 

 

 

IV ketvirtis 

 

 

 

II-III ketvirtis  

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 

1.2.5. Stebėti, vertinti ir analizuoti 

ugdymo procesą. 

1. Kiekvieno mokytojo, auklėtojo ir 

švietimo pagalbos specialisto vidutiniškai 

stebėta ir analizuota po 3 

pamokas/užsiėmimus. 

 

2. Teikta pagalba 4 pirmus metus 

dirbantiems  mokytojams ir 2 

auklėtojoms. Ir 1 švietimo pagalbos 

specialistui.  

 

3.  Sukurtas ir pradėtas įgyvendinti Centro 

bendruomenės skatinimo aprašas. 

 

G. Lepeškienė 

D. Burkauskienė 

J. Levickienė 

N. Narušytė 

 

G. Lepeškienė 

J. Levickienė 

 

 

 

Centro taryba 

 

 

Visi metai 

 

 

 

 

Visi metai 

 

 

 

 

I ketvirtis 

 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 



2. Užtikrinti šalies vaikų, turinčių 

klausos sutrikimų ar 

kochleariniusimplantusugdymo(si) 

poreikius. 

    

2.1. Patobulinti švietimo pagalbos 

teikimą vaikams, turintiems, 

klausos sutrikimų ar 

kochleariniusimplantus, jų tėvams, 

mokytojams ir švietimo pagalbos 

specialistams. 

    

2.1.1. Plėsti ir tobulinti internetinį 

lietuvių gestų kalbos žodyną. 

1. Aprašyta ir į žodyną patalpinta 200 

naujų leksinių vienetų. 

 

2. Patikslinta 1000 gestų aprašų. 

I. Stelmokienė 

 

 

I. Stelmokienė 

Visi metai 

 

 

Visi metai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 

2.1.2. Rengti specialiąsias mokymo 

priemones kurtiesiems ir 

neprigirdintiesiems. 

Parengta 1 specialioji mokymo priemonė. I. Stelmokienė Visi metai Valstybės 

biudžeto 

2.1.3. Teikti gestų kalbos specialistų 

konsultacijas kurčių ir 

neprigirdinčių mokinių 

mokytojams. 

1. Suteikta 30 konsultacijų. 

 

 

2. Surengti 30 lietuvių gestų kalbos 

vartojimo gebėjimų tobulinimo 

konsultacijų Centro bendruomenei 

I. Stelmokienė 

 

 

I. Stelmokienė 

Visi metai 

 

 

Visi metai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 

2.1.5. Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo seminarus šalies 

mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams, tėvams ir lietuvių 

gestų kalbos specialistams. 

1. Organizuoti 6 seminarai. 

 

2. Organizuota tarptautinė konferencija 

šalies švietimo pagalbos specialistams ir 

mokytojams apie kurčiųjų ugdymą.  

I. Stelmokienė 

D. Burkauskienė 

 

D. Burkauskienė  

 

 

Visus metus  

 

 

IV ketvirtis  

 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 



2.1.6. Teikti surdopedagoginę ir 

psichologinę pagalbą mokiniams, 

turintiems klausos sutrikimų arba 

kochlearinius implantus, esantiems 

įtraukiajame ugdyme,  jų tėvams 

bei mokytojams.  

1. Vesta 2000 individualių tarties, klausos 

ir kalbos lavinimo pratybų. 

 

2. Suteikta 1000 psichologo ir 

surdopedagogo konsultacijų tėvams ir 

mokytojams. 

 

3. Įvykdyta 10 savitarpio pagalbos grupes 

susitikimų vaikų, turinčių klausos 

sutrikimų ar kochlearinius implantus, 

tėvams.  

 

4. Parengtos metodinės rekomendacijos 

tėvams, auginantiems vaikus, turinčius 

klausos sutrikimų ar kochlearinius 

implantus.  

 

5. Įvykdyta 10 pagalbos susitikimų ir 

konsultacijų tėvams, kurių vaikams, 

diagnozuotas klausos sutrikimas.  

D. Burkauskienė 

 

 

D. Burkauskienė 

V. Valantinas 

 

 

D. Burkauskienė 

V. Valantinas 

 

 

 

 

D. Burkauskienė 

 

 

 

D. Burkauskienė  

Visi metai 

 

 

Visi metai 

 

 

 

Visi metai 

 

 

 

 

 

I ketvirtis  

 

 

 

Visi metai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 

2.1.7. Organizuoti edukacinius šventinius 

renginius mokiniams, turintiems 

klausos sutrikimų ar kochlearinius 

implantus, esantiems įtraukiajame 

ugdyme, ir jų tėvams. 

Organizuoti 2 renginiai per metus. D. Burkauskienė 

R. Vyšniūnienė 

Gegužės, 

gruodžio mėn. 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

2.1.8. Vykdyti švietimo pagalbos 

specialistų metodinės veiklos 

sklaidą. 

1. Organizuota surdopedagogų atvirų 

užsiėmimų savaitė. 

 

2. Organizuotos metodinės dienos šalies 

švietimo pagalbos specialistams 

(logopedams) apie vaikų, turinčių 

kochlearinius implantus, ugdymą. 

I. Bliakevičienė   

 

 

D. Burkauskienė 

Spalio mėn. 

 

 

II ir IV ketvirtis 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 



2.2. Stiprinti Centro bendradarbiavimą 

su socialiniais partneriais ir tėvais. 

    

2.2.1. Skleisti informaciją visuomenei 

apie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo(si) ypatumus, kultūrą ir 

lietuvių gestų kalbą. 

1. Parengti ir išspausdinti 30 straipsnių 

šalies spaudoje ir internetinėje erdvėje. 

 

2. Vesta 50 pamokų šalies bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams apie 

kurtumą, gestų kalbą ir pan.  

 

3. Tapta tarptautinės asociacijos HIPEN 

nariais.  

I. Stelmokienė 

D. Burkauskienė 

R. Vyšniūnienė 

 

I. Stelmokienė 

 

 

G. Lepeškienė   

Visi metai 

 

 

 

Visi metai 

 

 

II ketvirtis  

  

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 

2.2.2. Sudaryti sąlygas universitetų ir 

kolegijų studentams atlikti 

praktikas ir tyrimus. 

1. Vadovauta 15 praktikų. 

 

 

2. 2 studentai atlikti tyrimai.  

G. Lepeškienė 

 

 

G. Lepeškienė 

Visi metai 

 

 

Visi metai 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos. 

 

2.2.3. Vykdyti bendradarbiavimą su 

savivaldybių psichologinėmis 

pedagoginėmis tarnybomis.  

 

1. Pagal poreikį (savivaldybių 

pedagoginių psichologinių tarnybų ar tėvų 

prašymus) atliktas vaikų, turinčių klausos 

sutrikimų arba kochlearinius implantus, 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

vertinimas ir pateiktos rekomendacijos 

ugdymui. 

2. Pagal poreikį suteikta konsultacijų  

savivaldybių pedagoginių psichologinių 

tarnybų specialistams dėl ugdymo turinio 

pritaikymo vaikams, turintiems klausos 

sutrikimų ar kochlearinius implantus. 

D. Burkauskienė 

 

 

 

 

 

 

D. Burkauskienė 

Visi metai 

 

 

 

 

 

 

Visi metai 

 

 

 

 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2.2.4. Vykdyti bendrus projektus su 

partneriais. 

1. Organizuoti 4 edukaciniai renginiai 

kartu su socialiniais partneriais 

D. Burkauskienė 

R. Rusovičiūtė 

Visi metai 

 

Valstybės 

biudžeto 



 

2. Dalyvauta 2 partnerių vykdomuose 

dviejose projektuose.  

N. Narušytė  

D. Burkauskienė 

 

 

 

Visi metai 

lėšos 

 

ES lėšos  

2.2.6. Dalyvauti įvairiuose šalyje 

vykdomuose konkursuose ir 

socialinėse akcijose. 

Dalyvauta 6 akcijose. R. Rusovičiūtė 

N. Narušytė  

Visi metai Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2.2.7. Bendradarbiauti su Vilniaus 

universitetinės vaikų ligoninės 

klausos tyrimu poskyriu vertinant 

vaikų po kochlearinės 

implantacijos klausymosi ir 

kalbėjimo įgūdžių raidą. 

Pateikti vaikų klausymosi ir kalbėjimo 

įgūdžių raidos vertinimai pagal poreikį. 

D. Burkauskienė I ketvirtis Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 

 

 



 


