
TARPTAUTINIS PROJEKTAS  

,, VAIKO  KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ”  

https://vaikopasaulis.jimdo.com (projekto internetinis psl.) 

 

KVIETIMAS  

 Į  TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ-PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ 

„Vaiko kalba. Holistinis ugdymas ir pagalba vaikui 

ikimokykliniame amžiuje“ , 
kuri skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto 

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

Maloniai kviečiame 2017 m. balandžio 14 d. (penktadienį) 10.00 val. ikimokyklinių 

įstaigų logopedus, pedagogus dalyvauti konferencijoje. 

(visa informacija internetiniame psl. https://vaikopasaulis.jimdo.com ) 

 

KONFERENCIJOS RENGĖJAI: 

Projekto darbo grupė (Lietuvos, Kaliningrado (Rusija), Liepojos (Latvija) m. ir kt.) 

 

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 bei holistinį 

ugdymą. 

 

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

prevencijos  būdus (projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ džiugias akimirkas) bei holistinius 

metodus ir pagalbą vaikui ikimokykliniame amžiuje.  

 Po tarptautinio praktinio seminaro, kuris vyko 2016 m. gruodžio 15 d., nutarta pasidalinti patirtimi, 

holistiniu ugdymu, kartu ieškant efektyvesnių prevencijos, holistinių būdų, sudarant teigiamas 

sąlygas plėtotis vaiko ankstyvajai,  taisyklingai rišliajai kalbai, žodynui.......intelektui......asmenybei, 

paruošiant vaiką mokyklai. 

  Aptarsime bendradarbiavimo plėtojimą ugdant vaikų kalbą, kalbos kompetenciją, 

novacijų diegimą ir holistininį (visuminį) ugdymą kalbos ugdymo ir bendradarbiavimo procese. 

https://vaikopasaulis.jimdo.com/
https://vaikopasaulis.jimdo.com/


 Konferencija skirta ikimokyklinių įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams, 

besidomintiems edukacinėmis naujovėmis, holistiniu ugdymu (jo metodais). 

 Pristatant konferencijos programą pedagogai galės tobulinti profesines kompetencijas 

vaikų kalbos ugdymo, prevencijos, holistinio ugdymo, bendradarbiavimo ir pozityvios motyvacijos 

skatinimo klausimais. 

 

  Konferencijos pabaigoje pristatysime ir aptarsime tolimesnį tarptautinio 

projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą” vykdymą. 

 Programos lektoriai – jungtinė lektorių, konferencijos rengėjų, projekto dalyvių grupė. 

 Konferencijos trukmė – 6 val.  

Konferencijos  preliminari kaina – 25 eurai.( (apmokėjimo kvitus rašysime konferencijos dieną). 
 Konferencijos vieta – Klaipėdos m. centre (viešbutis „Amberton“ Naujojo Sodo g. 1 ). 

 Konferencijos kalba – lietuvių, rusų kl. (2- pranešimai- su vertimu į lietuvių kalbą).  

Konferencijos preliminari programa: 

 9.00.00 - 10.00 val. – dalyvių registracija, parodos atidarymas (projekto aplankalų pristatymas). 

 10.00 - 11.00 val. – konferencijos atidarymas, svečių (Kaliningrado, Liepojos  m.) pristatymas.  

 11.00 - 12.30 val. – pranešimai. 

 12.30 - 13.30 val. – kavos pertrauka. 

 13.30 - 16.00 val. – atviros veiklos.  

 16.00 - 16.30 val. – diskusijos. 

 16.30 - 17.00 val. – padėkų teikimas, konferencijos uždarymas.  

Būtina išankstinė registracija  prieš konferenciją (registruotis iki 2017 

m. vasario 10 d. (https://vaikopasaulis.jimdo.com (apmokėjimo kvitus rašysime 

konferencijos dieną). 
Norime paprašyti konferencijos ir projekto dalyvius  užsiregistruoti iki 

vasario  10 d., nes turime tiksliai žinoti, kas vykdo projektą ir noriai jame 

dalyvauja taip pat išsiųsti  vizas –kvietimus projekto partneriams. 
 Siųsti elektroniniu paštu  (grazikalba@gmail.com)  pranešimo pavadinimas; vardas, 

pavardė;  tel. nr.; pareigos; įstaigos pavadinimas (priedas Nr.1) (stendinių pranešimų kiekis 

ribotas). 

Kontaktai: tel.+37065605124,  Danguolė Petrauskienė tel.+37068473471, Tatjana Rusinova 

(Indriulienė) tel. +370 62022434. 

 Pranešimai (5-10 min.) pristatomi Power Point programa lietuvių  kalba.  

 Projekto dalyviams būtina turėti trumpus projekto aprašus (nuotraukos su projekto 

eigos veikla ir įgyvendinimo rezultatais. Galima trumpai  savo kūrybiška nuožiūra ir pasidalijimu 

patirtimi 1-6 psl.).  (gausite pažymas, kad dalyvaujate projekte). 

Konferencijos mokestis ir pažymos (kvalifikacijos pažymėjimas) – 25 eur. (paslaugų 

(apmokėjimo) kvitas išrašomas bus konferencijos dieną.  

 Dalyviams bus įteiktas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (Kaliningrado TSI 

universiteto),  padėka.  

  Galėsite įsigyti metodinės literatūros iš Lietuvos ir užsienio. 

 Pridedama dalyvio anketa (Priedas Nr.1)  

P.S.: kviečiame atstovauti savo įstaigą, t.y. pranešimus (žodinius, stendinius, atviras veiklas) gali 

rengti tik projekto dalyviai, o konferencijos klausytojais gali būti visi, kam aktuali ši tema.  

https://vaikopasaulis.jimdo.com/
mailto:grazikalba@gmail.com

