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PATVIRTINTA
Lietuvos logopedų asociacijos Tarybos
2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. LLA-4
METŲ LOGOPEDO / LOGOTERAPEUTO RINKIMŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Metų Logopedo / logoterapeuto rinkimų nuostatai reglamentuoja Metų logopedo / logoterapeuto
(toliau - logopedo) rinkimų ir Premijos Metų logopedui (toliau – premijos) skyrimo tvarką.
2. Rinkimų organizatorius - Lietuvos logopedų asociacijos tarybos narių sudaryta Metų Logopedo
rinkimų komisija (toliau - Rinkimų komisija).
3. Metų logopedo rinkimų ir premijos skyrimo tikslas – įvertinti šalies logopedų praktinės (kalbėjimo ir
kalbos terapijos vykdymo), metodinės ir visuomeninės veiklos rezultatus bei skatinti juos tolesnėms
profesinėms iniciatyvoms.
4. Metų logopedo vardas suteikiamas ir premija skiriama logopedams už nuopelnus jų praktinėje,
metodinėje ir visuomeninėje veikloje.
5. Premijos dydis – premijų skaičių ir formą (piniginę ar daiktinę) kiekvienais metais nustato Lietuvos
logopedų asociacijos taryba.
6. Premiją steigia Lietuvos logopedų asociacija. Premija mokama iš Lietuvos logopedų asociacijos ir
kitų rėmėjų lėšų.
II. METŲ LOGOPEDO ATRANKOS KRITERIJAI
7. Logopedo, kuris dalyvauja Metų logopedo rinkimuose, veikla turi atitikti kriterijus, pateiktus
Logopedo veiklos apraše (1 priedas).
8. Metų logopedo rinkimuose gali dalyvauti logopedas, kuris:
8.1. yra Lietuvos logopedų asociacijos narys;
8.2. profesinėje veikloje vadovaujasi šalies įstatymais, profesine etika ir įstaigos vidaus tvarkos
reikalavimais;
8.3. pastaruosius 5 metus nebuvo išrinktas Metų logopedu;
8.4. yra iniciatyvus, šiuolaikiškas, kūrybingas, aktyvus profesinėje veikloje ir nuolat tobulėjantis;
8.5. atitinka, ne mažiau kaip 6 šiuose nuostatuose pateikiamus logopedo praktinės, metodinės ir
visuomeninės veiklos kriterijus (9-11 punktai): mažiausiai 3 praktinės veiklos kriterijai (9.1-9.3);
mažiausiai 2 metodinės veiklos kriterijai (10.1-10.3); mažiausiai 1 visuomeninės veikos kriterijus
(11.1-11.2).
9. Logopedo praktinės veiklos kriterijai:
9.1. sukurta ir/ar taikoma kalbėjimo ir kalbos terapijos vykdymo sistema;
9.2. sukurta ir/ar taikoma metodinių priemonių sistema vaikų ir/ar suaugusiųjų kalbėjimo ir
kalbos sutrikimams įveikti;
9.3. įstaigos vadovų, ugdytinių, pacientų ir/ar jų artimųjų pozityviai vertinama logopedo
vykdoma vaikų ir/ar suaugusiųjų kalbėjimo ir kalbos terapija, sutrikimų įveikimo rezultatai.
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10. Logopedo metodinės veiklos kriterijai:
10.1. profesinių kompetencijų plėtojimas, dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose kvalifikacijos
kėlimo renginiuose;
10.2. aktyvus dalyvavimas ir dalijimasis patirtimi įstaigos, savivaldybės logopedų metodinio
būrelio, Lietuvos logopedų asociacijos veikloje, bendradarbiavimas su institucijos socialiniais
partneriais;
10.3. visuomenės švietimas įvairiais kalbėjimo ir kalbos terapijos klausimais įstaigoje,
savivaldybėje, šalyje.
11. Logopedo visuomeninės veiklos kriterijai:
11.1. bendražmogiškųjų, pilietiškumo vertybių puoselėjimas ir logopedo profesijos, interesų
atstovavimas įvairiose visuomeninėse organizacijose, veiklose, renginiuose;
11.2. demonstruojami puikūs lyderystės ir organizaciniai gebėjimai, sėkmingai vadovaujant
įstaigos VGK, metodinei tarybai, savivaldybės metodinei logopedų grupei, profesinei asociacijai,
organizuojant įvairius profesinius renginius.
III. METŲ LOGOPEDO ATRANKOS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
12. Kvietimai dalyvauti Metų logopedo rinkimuose skelbiami Lietuvos logopedų asociacijos
internetinėje svetainėje (www.logopeduasociacija.lt) kiekvienų metų spalio mėn.
13. Metų logopedo rinkimuose dalyvauti logopedus atrenka švietimo ir sveikatos priežiūros
organizacijų / skyrių bendruomenės nariai (vadovai, ugdytiniai, pacientai, jų tėvai, artimieji, pedagogai,
gydytojai ir kt.).
14. Rinkimų komisijai einamųjų metų gruodžio mėnesį teikiami dokumentai:
14.1. Logopedo veiklos aprašas (1 priedas), kurį pildo logopedas ir tvirtina siūlymą teikiančios
organizacijos / skyriaus (švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigos / skyriaus, Pedagoginės
psichologinės tarnybos, logopedų metodinio būrelio, LLA ir pan.) vadovas;
14.2. Rekomendacija Metų logopedo vardui suteikti (2 priedas), kurią rengia ir tvirtina
organizacijos / skyriaus vadovas.
15. Rinkimų komisiją sudaro 6 Lietuvos logopedų asociacijos tarybos nariai, dirbantys skirtingose
institucijose (ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, mokykloje, sveikatos priežiūros institucijoje,
universitete ir kt.).
16. Rinkimų komisijos nariai skiriami LLA tarybos veiklos kadencijai, o vėliau perrenkami. Rinkimų
komisija yra atskaitinga LLA tarybai. Rinkimų komisijos nariams už darbą komisijoje nemokama.
17. Rinkimų komisija veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
18. Rinkimų komisijos veiklos funkcijos:
18.1. svarstyti ir įvertinti kandidatų Metų logopedų atrankai ir premijai skirti praktinės, metodinės
ir visuomeninės veiklos rezultatų atitiktį Rinkimų nuostatuose pateiktiems logopedų atrankos
kriterijams;
18.2. slaptu balsavimu ir bendru sutarimu Rinkimų komisijos posėdyje išrinkti logopedą Metų
logopedo vardui suteikti ir premijai gauti už profesinės veiklos nuopelnus;
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18.3. organizuoti ir vykdyti Metų logopedo rinkimus, sveikinimo ir apdovanojimų procesą;
18.4. vykdyti Metų logopedų rinkimų ir premijos skyrimo apskaitą.
19. Vykdydama jai pavestas funkcijas, Rinkimų komisija turi teisę iš Lietuvos Respublikos švietimo ir
sveikatos priežiūros įstaigų gauti papildomą informaciją apie kandidatus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Rinkimų rezultatai skelbiami einamųjų metų kovo mėnesį Lietuvos logopedų asociacijos narių
Visuotiniame susirinkime ir / ar Lietuvos logopedų asociacijos internetinėje svetainėje.
PRITARTA
Lietuvos logopedų asociacijos Tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. LLA-4 .
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1 priedas
LOGOPEDO VEIKLOS APRAŠAS
__ - __ - __
(data)

Bendroji informacija apie logopedą / logoterapeutą
Vardas, pavardė:
Darbo stažas:
Kvalifikacinė kategorija:
Darbovietė:
Kontaktai (adresas, el. paštas, tel. nr.):

1. Reikšmingiausi praktinės veiklos kriterijai
( × pažymėkite tinkantį teiginį ir pažymėtoje eilutėje įvardinkite vykdomą veiklą, datą, vietą)

1.1. Logopedo sukurta ir taikoma savita kalbėjimo ir kalbos terapijos vykdymo sistema:
□ savos sutrikimų įveikimo programos parengimas ir/ar taikymas
□ netradicinių, specifinių ugdymo(si) ar sutrikimų įveikimo formų (aktyvaus mokymosi metodų, IKT,
specifinės terapijos ar kt.) taikymas
□ ugdytinių tėvų, pacientų ir jų artimųjų, kitų specialistų konsultavimo sistemos (mokymai, paskaitos,
individualios konsultacijos ar kt.) taikymas
□ kt.
1.2. Logopedo sukurta ir taikoma savita metodinių priemonių sistema vaikų / suaugusiųjų kalbėjimo ir
kalbos sutrikimams įveikti:
□ sukurtų metodinių priemonių ir/ar mokomosios didaktinės medžiagos (klausimynų, žaidimų, daiktų,
IKT priemonių, leidinių, tekstų, paveikslėlių ir pan.) taikymas
□ projektų (paraiškų) rengimas, koordinavimas ar vykdymas
□ kt.
1.3. Įstaigos vadovų, ugdytinių, pacientų ir/ar jų artimųjų pozityviai vertinama logopedo vykdoma
vaikų ir/ar suaugusiųjų kalbėjimo ir kalbos terapija, sutrikimų įveikimo rezultatai:
□ padėkos raštai, apdovanojimai (įstaigos, savivaldybės vadovų, ŠMM ir kt.)
□ asmenų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, motyvavimas veiklai, pozityvių sąveikų palaikymas,
geri sutrikimų įveikimo rezultatai, remiantis tėvų, pacientų ar jų artimųjų atsiliepimu
□ kt.
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2. Reikšmingiausi metodinės veiklos rodikliai
( × pažymėkite tinkantį teiginį ir pažymėtoje eilutėje įvardinkite vykdomą veiklą, datą, vietą)

2.1. Profesinių kompetencijų plėtojimas, dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose logopedams:
□ aktyvus dalyvavimas šalies ir /ar tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose,
konferencijose ar pan.
□ aktyvus dalyvavimas tarptautinėse programose, projektuose ir kt.
□ kt.
2.2. Autentiškos logopedo patirties sklaida įstaigoje, mieste, rajone, šalyje, užsienyje:
□ aktyvus dalyvavimas įstaigos savivaldos institucijų VGK, metodinės grupės veikloje, dalijantis
patirtimi
□ aktyvus dalyvavimas miesto, rajono metodinio būrelio veikloje (atviros veiklos, paskaitos, pranešimai
ir kt.)
□ aktyvus dalyvavimas šalies ir/ar užsienio renginiuose (atviros veiklos, paskaitos, pranešimai,
seminarai ir kt.)
□ aktyvus dalyvavimas šalies ir/ar užsienio profesinės asociacijos, ekspertų komisijos ir kt. veikloje
□ dažnas vadovavimas studentų praktikai dalijantis praktinio darbo patirtimi
□ bendradarbiavimas su socialiniais partneriais mieste, rajone, šalyje, užsienyje
□ kt.
2.3. Visuomenės švietimas įvairiais kalbėjimo ir kalbos terapijos klausimais įstaigoje, savivaldybėje,
šalyje:
□ aktyvus dalyvavimas renginiuose (akcijose, diskusijose, konferencijose ir pan.), siekiant šviesti,
visuomenę įvairiais logopedijos klausimais
□ patirties ir profesinės informacijos sklaida internete (sukurta ir nuolat atnaujinama internetinė
svetainė ir kt.) bei straipsnių profesine tematika publikavimas spaudoje, internete ir kt.
□ dalyvavimas televizijoje, radijuje, interviu spaudai ir kt.
□ kt.
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3. Reikšmingiausi visuomeninės veikos rodikliai
( × pažymėkite tinkantį teiginį ir pažymėtoje eilutėje įvardinkite vykdomą veiklą, datą, vietą)

3.1. Bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių puoselėjimas bei logopedo profesijos, interesų
atstovavimas įvairiose visuomeninėse veiklose, renginiuose:
□ bendradarbiavimas su kolegoms,
iniciatyvumas, kūrybingumas, veiklumas, žingeidumas,
savarankiškumas, atsakingumas
□ logopedo profesijos, logopedų interesų atstovavimas įvairiose visuomeninėse organizacijose,
veiklose, renginiuose
□ kt.
3.2. Puikių lyderystės ir organizacinių gebėjimų demonstravimas:
□ sėkmingas vadovavimas įstaigos VGK, metodinei tarybai, savivaldybės logopedų metodiniam
būreliui, profesinei asociacijai
□ kita veikla (įvairių renginių, susirinkimų, parodų, akcijų ir kt. organizavimas)
□ kt.

Logopedas

____________
(parašas)

Rekomenduojančios organizacijos / skyriaus
vadovas

____________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

_______________________
(vardas, pavardė)
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2 priedas
REKOMENDACIJA METŲ LOGOPEDO VARDUI SUTEIKTI1
__-__-__
(data)

Bendroji informacija apie logopedą /
logoterapeutą:
Vardas, pavardė:
Logopedo darbo stažas:
Kvalifikacinė kategorija:
Darbovietė:

Informacija apie rekomendaciją rengiantį asmenį:
Vardas, pavardė:
Pareigos:
Darbovietė:
Kontaktai (adresas, el. paštas, tel. nr.)

Logopedo / logoterapeuto asmenybės ir profesinės veiklos išskirtinumas

______________________________________
(rekomenduojančios organizacijos / skyriaus pavadinimas)

____________________
(vadovo parašas)

1 Rekomendaciją Metų logopedo vardui suteikti (2 priedas), pildo organizacijos / skyriaus vadovas.

_____________________________
(vadovo vardas, pavardė)

