
PROGRAMA 

10.00 – 10.30 Dalyvių registracija. Parodos 

atidarymas (projekto aplankalų pristatymas). 

10.30 – 10.45 Konferencijos atidarymas, 

svečių (Kaliningrado, Liepojos ir Rygos m.) 

pristatymas. Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ 

direktorė Marina Degtiar  (sveikinimo žodis). 

BENDRI PRANEŠIMAI 

10.45-11.05 Konferencijos ir projekto 

pristatymas. Projekto „Vaiko kelias į gražią 

kalbą“ sklaida. Klaipėdos m. l.-d. „Putinėlis“ 

logopedė ekspertė, projekto koordinatorė 

Laureta-Laura Chankevič. 

,,Projekto sklaida internetiniame puslapyje“ 

Palangos l.-d. ,,Gintarėlis“ direktorė Ilona 

Milkontė, logopedė metodininkė Danguolė 

Petrauskienė. 

11.05-11.10 ,,Bendradarbiavimo svarba 

vykdant prevencinį projektą“. Klaipėdos l.-d. 

,,Putinėlis“ direktorė Marina Degtiar. 

11.10-11.30 „Ankstyvosios prevencijos 

svarba ugdant vaikų kalbą“. Logopedinio 

centro vadovė, „Logopedija“ programos 

direktorė Gundega Tomele. 

11.30-11.40 ,,Ankstyvoji prevencija ir tėvų 

įtaka vaiko kalbos ugdymui“. Ankstyvosios 

intervencijos centro „Gandriukas“ direktorė 

Lina Liutvinienė. 

11.40-12.00  „Bendradarbiavimas su tėvais ir 

pedagogais projekte“ (video) Kaliningrado m. 

Municipalinė autonominė ikimok. ugd. įst., 

l.-d. Nr. 55, logopedė Nekrasova Jelena, 

auksč. kvalif. kat., mokytoja – defektologė 

Kočianova Veronika, auksč. kvalif. kat. 

12.00-12.10„Pasakų naudojimas taikant 

kalbos ugdymo modelį. Aukl. metod. Tatjana 

Rusinova. 

12.10-13.00  „Holistinis požiūris į  logopedo 

darbą su vaikais ir tėvais“. Rygos Mokomojo 

centro „Palaikymas ir socialinė integracija“ 

direktorė Irena Hadanionok – Tjarve. 

13.00–13.45  KAVOS PERTRAUKA. 

,,Pirštukai žaidžia“(vdeo)  Tauragės l.-d. 

,,Ąžuoliukas“logopedė Aušra Eristi. 

Stendinių pranešimų ir aplankų paroda. 

„Ugdymo(si) priemonių pristatymas“. UAB 

leidyklos “Raidynėlis” direktorė Angelė 

Rinkevičienė.  

PRANEŠIMAI (ATVIROS  VEIKLOS) 

13.45- 14.15  „Holistinis požiūris į  logopedo 

darbą su vaikais ir tėvais“ (tęsinys).  

14.15-14.30 „Atverkim pasakų skrynelę“. 

Šiaulių l.-d. „Auksinis raktelis“ dir. pav. ugd. 

Dalia Poškienė. 

14.30-14.40 „Logopedo ir tėvų, pedagogų 

bendradarbiavimo gairės“. Šiaulių l.-d. 

„Auksinis raktelis“ logopedė Indra Mikšienė.                 

14.40-14.50 „Šeimos ir ikimokyklinės 

įstaigos dialogas įgyvendinant kalbos 

ugdymo modelį“. Radviliškio l.-d. 

„Žvaigždutė“ direktorė, mokytoja ekspertė 

Regina Ivanauskaitė. 

14.50-15.00 Projekto įgyvendinimas 

pasakose (video).  Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ 

dir. pav. ugd. Liubov Veremij, auklėtojos 

metodininkės Irina Barsukova, Jelena Busko. 

15.00-15.10 „Auklėtojų ir logopedo 

bendradarbiavimas vykdant ankstyvąją 

prevenciją“ (video). Metodinė priemonė  

„Kalbantys kilimėliai“.  Telšių  l.-d. „Mastis“  

vyresnioji logopedė Valentina Vidmantienė.  

15.10-15.15,,Žaimingas kalbos ugdymas“. 

Gargždų l.-d. ,,Gintarėlis“ logopedė Diana 

Jarutienė. 

15.15-15.20 ,,Kalbančios rankytės-judančios 

burnytės“ (video). Kretingos l.-d. 

,,Ąžuoliukas“ auklėtojos L. Valiuvienė, 

A.Stuopelienė. 

15.20-15.30,,Pasakos vaiko  gyvenime“. 

Vilniaus l.-d. ,,Ozas“ direktorė Aidana 

Baravykaitė-Dagienė, Vilniaus l.-d. ,,Žilvitis“ 

auklėtoja Bronė Baravykienė.  

15.30-15.40„Foneminio suvokimo lavinimas, 

garsinės analizės formavimas įvairių veiklų 

metu“ (video). Jurbarko l.-d. „Nykštukas“ 

logopedė metodininkė Imeda Čeberkienė, 

priešmok. ugd. pedagogė metodininkė Giedrė 

Totoraitienė. 

„Kūrybinės saviraiškos skatinimas pasakų 

dirbtuvėje, taikant piešimo ant tekstilės 

techniką“ (video). Jurbarko l.-d. „Nykštukas“ 

priešmok. ugd. pedagogė metodininkė Edita 

Tutorienė. 

15.40-15.45„Muzikiniai žaidimai, ugdant 

vaikų kalbą“ (video). Klaipėdos l.-d. 

„Obelėlė“ logopedė metodininkė Adelė 

Žukauskienė, meninio ugdymo mokytoja, 

mokytoja ekspertė Janina Žemaičiūnienė.   

15.45-15.50 ,,Kalbos ugdymo modelis 

pasakose“. Klaipėdos l.-d. „Švyturėlis“ vyr. 

auklėtoja Nijolė Nosova. 

15.50-16.00 Kalbos ugdymo modelis 

pasakose (video tėveliams). Klaipėdos l.-d. 

,,Giliukas“  logopedė Ingrida Kasputytė, 

Klaipėdos l.-d. ,,Bitutė“ auklėtoja Audronė 

Mališkienė. 

16.00 – 16.30 Stendinių pranešimų ir 

aplankų aptarimas, diskusijos. 

„Kaliningrado m. l.-d. Nr. 55 direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Laane Jelena 

Aleksandrovna, psichologė Kolesnik Tatjana 

Ivanovna.  

,,Mokomės tarti garsus“  Vilniaus l.-d. 

,,Ozas“ auklėtoja Jurga Riaubytė; leidyklos 

,,Raidynėlis“ direktorė Angelė Rinkevičienė. 

Ir kt. 

16.30-17.00 Konferencijos apibendrinimas. 

Sveikinimas. Padėkų teikimas.  



 

„Ankstyvasis ugdymas nėra genijaus 

išugdymas. Vienintelis ankstyvojo ugdymo 

tikslas - kad vaikas būtų protingas, sveikas, 

nuovokus ir turėtų gerą širdį“.  

   Masaru Ibuka apie ankstyvąjį ugdymą (iš 

knygos „Po trejų jau vėlu“): 

 

 O geriausias kelias – skubėti, kur 

geriausia. 

 Didingas kelias – kurti didingumą. 

 Gražus kelias – kurti grožį. 

 Gėrio kelias – kurti gėrį. 

 Kelias į aukštumas – kopti. 

 Ir kiekvienas kelias – Širdyje. 

 Kelias į Širdį – gyventi Širdimi. 

 O mūsų visų kelias: kartu su tėveliais 

– padėti vaikams gražiai tarti garsus,  

(paruošti vaiką mokyklai  ....) 

 kartu Visiems (tėvams, mokytojams, 

specialistams) (bendradarbiaujant) 

mokytis gražios  kalbos, meilės..... 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS:  

tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią 

kalbą“ pedagogų kūrybiškos (inovatyvios) 

darbo patirties sklaida, vykdant vaikų kalbos 

sutrikimų  ankstyvąją prevenciją bei glaudų 

bendradarbiavimą 

(tėvai–logopedas-mokytojas). 

 

 

KONFERENCIJOS RENGĖJAI: 

Laureta-Laura  Chankevič, Klaipėdos m. 

lopšelio-darželio „Putinėlis“ logopedė 

ekspertė, tarptautinio 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. 

Audronė Mališkienė, Klaipėdos m. lopšelio-

darželio ,,Bitutė“ auklėtoja. 

Tatjana Rusinova, auklėtoja, vertėja. 

Lina Liutvinienė, Klaipėdos m. Ankstyvosios 

intervencijos centro „Gandriukas“ direktorė. 

Vita Ulbienė, Klaipėdos universiteto Tęstinių 

studijų instituto, vyr. metodininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis Projektas 

„VAIKO  KELIAS 

Į  GRAŽIĄ  KALBĄ“ 
“Child’s Path to a Beautiful Speech”  

 

 

 

          Tarptautinė 

Mokslinė-praktinė konferencija: 

,,Vaiko kalba: prevencija 

ir bendradarbiavimas“ 
 

“Child’s Speech: 

Prevention & Cooperation” 

 

 

PROGRAMA 

2016 m. balandžio 7 d. 
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