
Seminaro preliminari programa: 
1. Registracija 8.30-9.30 

2. Svečių pasveikinimo žodis (Laureta Chankevič, Marina Degtiar, Gundega Tomele). 

3. Projekto sklaida ir svarba Kaliningrado ikimokyklinėse įstaigose  (Jelena Nekrasova, Veronika 

Kočianova). 

 

2016.12.15 Preliminari seminaro programa: 

Seminaras pedagogams, specialistams 

 

9.30-13.00 

P.S.:versta iš latvių ir 

rusų kalbos be 

taisymų. 

1. Holistinis požiūris į darbą su vaikais su sisteminiais 

(kalbos ir kalbėjimo) kalbos sutrikimais. Susipažinimas 

su vaikais ir būtinų (alternatyvių, holistunių...) metodų 

paieška. 

2. Kairysis ir dešinysis galvos smegenų pusrutuliai. 

3. Vaikai su sisteminiais sutrikimais. 

4. Ankstyvoji diagnostika. 

5. Komandinio darbo svarba. 

6. Holistinis požiūris į darbą su vaikais su sisteminiais 

kalbos sutrikimais (Holistinis priėjimas darbe su 

specialių poreikių vaikais). 

Sutrikimų kompensacijos metodai ir būdai.   

Irena Hadanionok 

        13.00-14.00                             Pertrauka  

14.00-18.00 7. Sutrikimų kompensacijos metodai ir būdai. Įvadas į 

holistinės terapijos formas. 

8. Holistinės pedagogikos ir holistinės terapijos metodai. 

9. Holistinės terapijos principai. 

10. Holistinės terapijos keturios metodų grupės: 

a) fizinė terapija ir pratimai; 

b) terapijos metodai, įtakojantys organinius gyvybinius 

procesus. 

c) terapijos metodai, nukreipti į sensorinę patirtį, 

teigiamai veikiantys sveikatą, padedantys siekti 

harmonijos; 

d) terapijos metodai, padedantys „Aš“ formavimui.  

11. Holistinė terapija. 

Darbas su jutimo organais – mąstymo (kalbos) 

pagrindas. 

12. Sveikatingumo žaidimai, gerinantys kairiojo ir 

dešiniojo pusrutulių veiklą. 

 

18.00-19.00 Atsakymai į klausimus. 
 

Irena Hadanionok 

 Sveikatingumo žaidimai pasakose.  Tatjana 

Indriulienė  

(Rusinova) 

Antra diena  Seminaras tėvams (jei bus norinčių)  

 9.00-11.00……… Holistinis  požiūris į darbą su vaikais su sisteminiais 

kalbos sutrikimais. Sutrikimų kompensacijos metodai ir 

būdai. 

 

Spalvų terapija. 

Irena Hadanionok 

 

 

 

Laureta 

Chankevič  

Būtina išankstinė registracija.  



Mokėti   seminaro dieną (grynais, savo lėšomis). 

Prašymas seminaro ir projekto dalyvius užsiregistruoti iki lapkričio 20 d. Prašome 

atsiųsti elektroniniu paštu  (grazikalba@gmail.com)  savo vardą, pavardę, pareigas, įstaigos pavadinimą (priedas 

Nr.1) (P.S. Žinosime, kam atsiųsti padėkas). 

 

Kontaktai:  Danguolė Petrauskienė tel. +370 684 73471, Tatjana Indriulienė (Rusinova) tel. +370 

620 22434,  

 

Dalyviams bus įteiktas (LATVIJOS Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos 

kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimas- sertifikatas. 

        Galėsite įsigyti metodinės literatūros iš Lietuvos ir užsienio. 

Pridedama dalyvio anketa (Priedas Nr.1)  

 

mailto:grazikalba@gmail.com

