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ugdymo gerinimo ilgalaikis planas  

 
2020 m. 

 

TIKSLAS. Ugdymo proceso organizavimas, sudarant galimybes vaikams, turintiems autizmo 

spektro ir kitų raidos sutrikimų, siekti asmeninės pažangos, įgyti ugdymui(si) būtinų bendrųjų bei 

dalykinių kompetencijų visumą. 

Uždaviniai: 

 Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą kiekvienam vaikui; 

 užtikrinti saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką; 

 plėtoti pozityvesnį visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius autizmo spektro ir kitų raidos 

sutrikimų; 

 kryptingai gilinti žinias ir tobulinti įstaigos bendruomenės kvalifikaciją; 

 dalintis gerąja patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti su  švietimo įstaigomis, A. spektro 

mokyklų tinklo institucijomis. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Siektinas rezultatas Rezultatų vertinimo rodikliai Laikotarpis 

1. Pagalbos 

vaikui planų 

rengimas. 

Sudaryti konkrečių 

priemonių pagalbos vaikui 

planą, atsižvelgiant į vaiko 

poreikius ir šeimos bei 

įstaigos galias. 

Parengti individualūs pagalbos 

planai vaikams, turintiems 

autizmo spektro  bei kitų raidos 

sutrikimų. 

2020 m. 

2. Įvairių 

metodų, 

terapijų 

elementų 

taikymas. 

Parinkti ir taikyti tinkamus 

metodus, terapijų 

elementus, sudarančius 

sąlygas ugdyti(s) įvairias 

kompetencijas. 

Ugdysis vaikų komunikacinės, 

pažintinės, socialinės, 

emocinės ir sveikatos 

kompetencijos. 

2020 m. 

3. Metodinių 

priemonių 

rengimas. 

Parengti ir taikyti 

inovatyvias metodines 

priemones, atsižvelgiant į 

individualius  vaikų 

poreikius ir galimybes. 

Parengtos 10 metodinės 

priemonės. 

2020 m. 

4. Aplinkos 

pritaikymas. 

 

 

Kurti naujas ir tobulinti 

esamas edukacines erdves, 

sudaryti saugią, ugdymuisi 

palankią aplinką. 

 

 

Struktūruota įstaigos aplinka. 

Parengtos individualios 

dienotvarkės vaikams, 

turintiems autizmo spektro bei 

kitų raidos sutrikimų. 

Tikslingai naudojamos 

sensorinės, nusiraminimo 

erdvės. Įsigyti ir naudojami 

edukaciniai, interaktyvūs 

2020 m. 



žaidimai. 

5. Kvalifikacijos 

kėlimas. 

Tobulinti visų įstaigos 

bendruomenės narių 

kompetencijas. 

 

 

Įstaigoje įvyks bent 2 

seminarai skirti bendruomenei. 

Mokytojai, švietimo pagalbos 

bei kiti specialistai dalyvaus 

bent 3 kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

2020 m. 

6. Bendruomenės 

narių 

konsultavimas, 

atvejo 

analizės. 

Konsultuoti bendruomenės 

narius vaikų, turinčių 

autizmo spektro  bei kitų 

raidos sutrikimų, 

ugdymo(si) tema. 

Surengtos bent  3 atvejo 

analizės bei teikiamos 

nuolatinės konsultacijos 

tėvams, pedagogams bei 

kitiems bendruomenės 

nariams. 

 

2020 m. 

7. Veiklų 

viešinimas, 

informacijos 

sklaida. 

Viešinti plane numatytas 

veiklas įstaigos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose, 

žiniasklaidoje. 

Informacija pateikta įstaigos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

2020 m. 

8. Metodinės 

literatūros, 

priemonių 

bazės kūrimas. 

Įsigyti, naudoti ir dalintis 

metodine literatūra, 

priemonėmis. 

Įsigyta metodinė literatūra bei 

priemonės. 

2020 m. 

9. Dalijimasis 

gerąja 

patirtimi su  

švietimo 

įstaigomis, A. 

spektro 

mokyklų 

tinklo 

institucijomis. 

Dalintis gerąja patirtimi, 

tobulinti pedagoginės 

patirties sklaidos formų 

įvairovę. 

Bendradarbiaujama su Šiaulių 

m. PPT, Ringuvos spec. m-klos 

bendruomene, Šiaulių 

logpedinės mokyklos 

bendruomene, Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių ugdymo centru, 

Šiaulių Universitetu, A. 

spektro mokyklų tinklo 

institucijomis. 

2020 m. 

10. Įtraukiųjų 

renginių 

organizavimas. 

Įtraukti bendruomenės 

narius į įstaigos 

organizuojamas veiklas, 

renginius. 

Sudarytos sąlygos vaikams, 

turintiems autizmo spektro ir 

kitų raidos sutrikimų, dalyvauti 

bendrose veiklose, renginiuose. 

2020 m. 

11. Socialinių 

įgūdžių 

ugdymas. 

Vykdyti prevencines, 

socialinio-emocinio 

ugdymo programas “Zipio 

draugai”, “Obuolio 

draugai”, “Kimočis”. 

Ugdysis vaikų asmeninės 

kompetencijos. 

 

2020 m. 

12. Tėvų 

įtraukimas į 

ugdymo(si) 

procesą. 

Skatinti įtraukti tėvus į 

ugdymo(si) procesą. 

Pagerės vaikų ugdymosi 

pasiekimai, tėvų santykiai su 

vaiku, įstaigos bendruomene. 

2020 m. 

13. Tėvų 

savipagalbos 

grupių 

kūrimas. 

Skatinti tėvus kurti naujas 

arba jungtis prie jau 

esančios savipagalbos 

grupės. 

 

Įstaigoje veiks 1 tėvų 

savipagalbos grupė. 

2020 m. 

       
  


