
TARPTAUTINIS PROJEKTAS  

,,VAIKO  KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ” 

 

KVIETIMAS  

 Į  TARPTAUTINĘ  KONFERENCIJĄ 

„Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“ , 
kuri skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto 

,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ partneriams ir dalyviams. 

Maloniai kviečiame 2016 m. balandžio 7 d. 10.00 val. ikimokyklinių įstaigų logopedus, 

pedagogus ir tėvelius dalyvauti konferencijoje. 

  

KONFERENCIJOS RENGĖJAI: 

Laureta  Chankevič, Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Putinėlis“ logopedė ekspertė,   

projekto ,, Vaiko kelias į gražią kalbą“ koordinatorė. 

Marina Degtiar, Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorė. 

Ilona Milkontė, Palangos m. lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė. 

Danguolė Petrauskienė, Palangos m. lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė.  

Ingrida Kasputytė, Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Giliukas“ logopedė. 

Tatjana Rusinova, auklėtoja, vertėja. 

Lina Liutvinienė, Klaipėdos miesto Ankstyvosios intervencijos centro „Gandriukas“ direktorė. 

Vita Ulbienė, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, vyr. metodininkė. 

 

KONFERENCIJOS ANOTACIJA:   
 Konferencijos metu pasidalinsime savo praktine patirtimi, aptarsime įvairius prevencijos  

būdus,  kaip padėti vaikams gerai tarti garsus, kaip sudaryti  sąlygas smulkiosios ir bendrosios  

motorikos, kalbos padargų bei girdimojo suvokimo  lavinimui, t.y. kalbos ugdymo modelio 

įgyvendinimui... 

 „Kiekvienas vaikas gali tapti genijumi. Kiekviena motina turi galimybę ir sugebėjimų atskleisti 

užslėptus savo vaiko gabumus. Ji gali ir privalo vystyti savo vaiko intelektą. Vaikai, kurie žino daugiau 

- tai pasitikintys savimi vaikai. Kuo vaikas yra gabesnis, tuo mažiau jis reikalauja pagalbos, atranda vis 

mažiau priežasčių peštynėms su bendraamžiais. Gabiausi vaikai teikia pirmenybę ne verkšlenimams, o 

įdomiai veiklai.“ (Glenas Domanas ,,Harmoningas vaiko ugdymas”). 

 Masaru Ibuka apie ankstyvąjį ugdymą (iš knygos „Po trejų jau vėlu“): „Ankstyvasis ugdymas 

nėra genijaus išugdymas. Vienintelis ankstyvojo ugdymo tikslas - kad vaikas būtų protingas, sveikas, 

nuovokus ir turėtų gerą širdį.“ 



KONFERENCIJOS DALYVIAI: Lietuvos, Kaliningrado  ir Liepojos  miestų ikimokyklinių įstaigų 

logopedai, pedagogai , dalyvaujantys projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ bei ne projekto dalyviai: 

ikimokyklinių įstaigų logopedai, pedagogai, vadovai ir tėvai. 

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS: tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ pedagogų 

kūrybiškos darbo patirties sklaida, vykdant kalbos sutrikimų  ankstyvąją prevenciją. 

 

 Programos lektoriai – jungtinė lektorių, konferencijos rengėjų grupė. 

 Konferencijos trukmė – 6 val.  

 Konferencijos  preliminari kaina –   20 eurų bei 5 eurai už pažymėjimą. 

 Konferencijos vieta – Klaipėdos m. centre (viešbutis „Klaipėda“). 

 Konferencijos kalba – lietuvių, rusų.  

 

Konferencijos preliminari programa: 

 

 10.00 - 10.30 val. – dalyvių registracija, parodos atidarymas (projekto aplankalu pristatymas). 

 10.30 - 11.00 val. – konferencijos atidarymas, svečių (Kaliningrado, Liepojos ir Rygos m.) 

pristatymas.  

 11.00 - 12.30 val. – pranešimai. 

 12.30 - 13.30 val. – kavos pertrauka. 

 13.30 – 15.00 val. – atviros veiklos.  

 15.00 - 15.30 val. – diskusijos. 

 15.30 – 16.00 val. – padėkų teikimas, konferencijos uždarymas.  

 

Būtina išankstinė registracija ir apmokėjima 

Prašymas konferencijos ir projekto dalyvius užsiregistruoti  iki kovo 7 d. 
Prašome atsiųsti elektroniniu paštu  (grazikalba@gmail.com) banko apmokėjimo sąskaitos kopiją ir 

pranešimo pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigas, įstaigos pavadinimą (priedas Nr.1) 

Kontaktai: Laureta-Laura Chankevič, tel.+37065605124,  Danguolė Petrauskienė tel.+37068473471, 

Tatjana Rusinovą tel. +370 62022434, Ingrida Kasputytė  tel. + 370 67612180) 

 

 Pranešimai pristatomi Power Point programa lietuvių – rusų kalba (kas negali pristatyti rusų 

kalba, pateikia  trumpą santrauką rusų k.).  

 Projekto dalyviams būtina turėti trumpus projekto aprašus (nuotraukos su projekto eigos veikla 

ir įgyvendinimo rezultatais. Galima trumpai  savo kūrybiška nuožiūra ir pasidalijimu patirtimi).   

 

Konferencijos mokestis ir pažymos (konferencijos dalyvio mokestis – 25 Eur): 

 Biudžetinės įstaigos ar klausytojai iš asmeninių lėšų pavedimą atlieka į sąskaitą Nr. 

LT027300010145815076 , verslo liudijimas JU251506-1, bankas ,,Swedbank”, banko kodas 

7300, nurodant „Konferencija ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. 

 Dalyviams bus įteiktas (LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos 

tobulinimo) pažymėjimas ar pažyma bei padėka.  

Galėsite įsigyti metodinės literatūros iš Lietuvos ir užsienio. 

Pridedama dalyvio anketa (Priedas Nr.1)  

mailto:grazikalba@gmail.com


 Priedas Nr.1   

siųsti  adresu:   grazikalba@gmail.com 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
,,VAIKO KALBA: PREVENCIJA IR BENDRADARBIAVIMAS“ 

 

Projekto    

,, Vaiko kelias į gražią kalbą“ rezultatų pristatymas. Kūrybiškos darbo patirties sklaida. 

Dalyvio anketa                          

( iki kovo 7 d.)  

 

Vardas, pavardė......................................................................................................................................... 

Įstaigos pavadinimas................................................................................................................................. 

Pareigos, kvalifikacija............................................................................................................................... 

Telefonas................................................................................................................................................... 

El. paštas.................................................................................................................................................... 

Apie dalyvavimą konferencijoje pažymėkite pabraukdami : 

Skaitysiu pranešimą................................................................................................................................... 

Parengsiu stendinį pranešimą..................................................................................................................... 

Parengsiu aplankalą ( projekto pristatymas 1-6 psl., vieną aplankalą palikdami projekto rengėjams) 

...................................................................................................................................................................... 

Dalyvausiu kaip klausytoja..........................................................................................................................                    

Siųskite: grazikalba@gmail.com 

Dalyviai gaus LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimus, pažymas, padėkas. 

 


