
PROGRAMA 

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija. Parodos atidarymas 

(projekto aplankalų pristatymas). 

10.00 – 10.15 Konferencijos atidarymas, svečių 

(Kaliningrado, Liepojos m.) pristatymas. Sveikinimo 

žodis logopedė ekspertė Laura Chankevič, Klaipėdos 

l.-d. ,,Putinėlis“ direktorė Marina Degtiar. 

 

BENDRI PRANEŠIMAI 

10.15-10.45 Konferencijos ir projekto pristatymas. 

Projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida ir 

džiugios akimirkos. “Prevencija, holistinis 

(visuminis) ugdymas, terapija, metodai ir 

bendradarbiavimas“. Logopedė ekspertė, projekto 

vadovė Laureta - Laura Chankevič, auklėtoja 

metodininkė Tatjana Indriulienė. 
10.45-11.00 ,,Projekto sklaida internetiniame 

puslapyje“. Palangos l.-d. ,,Gintarėlis“ I vad. k., 

direktorė Ilona Milkontė, logopedė ekspertė Danguolė 

Petrauskienė. 

11.00-11.40 „Logopedo, pedagogo ir tėvų 

bendradarbiavimas ir pagalba ankstyvajame vaiko 

kalbos lavinime“. Latvijos Logopedinio centro vadovė, 

„Logopedija“ programos direktorė Gundega Tomele. 

11.40-11.45 „Profesinio pasirengimo papildoma 

profesionali programa «Pedagoginiai darbuotojai, 

suteikiantys logopedinę pagalbą vaikams su kalbos 

sutrikimais”.  Kaliningrado apskrities Švietimo 

instituto (KAŠI) rektorė Lilija Aleksejevna Zorkina, 

(KAŠI) Pedagogikos ir psichologijos katedros 

metodininkė Liudmila Aleksandrovna Suškova.  
11.45-11.55 "Ankstyvosios pagalbos tarnyba 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose prevencinio projekto 

kontekste“. Kaliningrado m. municipalinė autonominė 

ikimok. ugd. įst., l.-d. Nr. 55, direktoriaus pavaduotoja 

Jelena Laane.   
11.55-12.15 „Žaidimas kaip harmoningo vaiko 

ugdymo modelis“. Kaliningrado m. l.-d. Nr. 55, 

logopedė Jelena Nekrasova, mokytoja – defektologė 

Veronika Kočianova. 

KAVOS PERTRAUKA 

12.15–13.15   

Stendinių pranešimų ir aplankų paroda. 

„Ugdymo(si) priemonių pristatymas“. UAB leidyklos 

“Raidynėlis” direktorė Angelė Rinkevičienė.  

 

VAIZDINIAI PRANEŠIMAI (VIDEO) 

13.15-13.30 „Stebuklinga pirštukų pasakėlė“. 

Klaipėdos r. Vėžaičių l.– d. auklėtoja Rima Lengvinienė,  

logopedė metodininkė Loreta Zakarienė, logopedė 

Tatjana Pagojienė.  

13.30-13.45 „Kas darže auga?” Telšių  l.-d. „Mastis“  

vyr. spec. pedagogė – logopedė Valentina Vidmantienė,  

auklėtoja metodininkė Vilija Kergienė.  

13.45-14.00   „Kalbos lavinimas netradicinėse erdvėse: 

judesio ir muzikos žaidimai”. Plungės  l.-d. „Pasaka“ 

spec. pedagogės – logopedės metodininkės Sonata 

Pakalniškienė, Aušra Dargienė.  

 

PRANEŠIMAI 

14.00-14.15 „Mažais žingsneliais link gražios kalbos”. 

Šiaulių l.-d. ,,Trys nykštukai” logopedė metodininkė 

Aistė Kvičiuvienė,  auklėtojos metodininkės Elvyra 

Mickuvienė, Virginija Ženkuvienė. 

14.15-14.30 ,,Varnelės Šnekutės žaidimai. 3-5 m. vaikų 

kalbos sutrikimų prevencija, ieškant efektyvių, 

inovatyvių darbo būdų ir metodų”. Plungės l.-d. 

,,Nykštukas” vyr. logopedė Rita Vaškienė,  vyr. 

auklėtojos Danutė Dargienė, Reda Bieliauskienė,  

auklėtoja Eglė Tilvikienė.  

14.30-14.40  ,,Spalvoti vaiko pojūčiai“. Mažeikių l.-d. 

,,Žilvitis“ logopedė Irena Pocevičiūtė. 

14.40-14.55 ,,Inovatyvių technologijų svarba vaiko 

kelyje į gražią kalbą”. Radviliškio l.-d. ,,Žvaigždutė” II 

vad. k., mokytoja ekspertė Regina Ivanauskaitė. 

14.55-15.10,,Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kalbėjimo ir kalbos plėtojimo galimybės 

šiandieninių iššūkių kontekste”. Marijampolės l.-d. 

,,Varpelis” logopedė ekspertė  Audra Plačienė.  

15.10-15.20 „Vaikų kalbos ugdymas judrioje veikloje”. 

Gargždų l.-d. ,,Gintarėlis” logopedė metodininkė Diana 

Jarutienė. 

15.20-15.25 „Žaisdami kalbame“. Mažeikių l.-d. 

,,Pasaka“ vyr.logopedė Vilija Balčiūnienė, auklėtoja 

metodininkė Asta Končienė.  

15.25-15.40  „Vaikų kūryba logopedinių pratybų metu‘‘. 

Telšių  l.-d. „Mastis“  vyr. spec. pedagogė – logopedė 

Valentina Vidmantienė. 

15.40-15.55  ,,Veiklos tyrimas, teikiant logopedinę 

pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams”. Klaipėdos 

VŠĮ ,,Likimo laiptai” logopedė, socialinių mokslų 

daktarė Jūratė Ruškė,  Klaipėdos l.-d. ,,Puriena” 

logopedė Ilona Austienė.   

15.55-16.00  „Ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimo kokybės tobulinimas, kuriant dialogo 

kultūrą“. Panevėžio l.-d. "Vyturėlis" dir. pav. ugd. Inesa 

Vietienė. 

 

STENDINIAI PRANEŠIMAI 

16.00-17.00 

1.„Projekto dienoraštis“. Kelmės l.-d. "Kūlverstukas" 

logopedė ir spec. pedagogė metodininkė Gilija 

Gajauskienė. 

2. ,,Kalbos rytmetys „Žaisk ir kalbėk“. Kretingos l.-d. 

,,Ąžuoliukas“ auklėtoja Lina Valiuvienė, vyr. auklėtoja 

Agnė Stuopelienė. 

3. „Žaidimas vaiko gyvenimo ir ugdymo(si) būdas, todėl 

žaidimus kuria patys vaikai“. Klaipėdos mokykla – 

darželis „Saulutė“ auklėtoja metodininkė Oksana 

Kaminskaja. 

4. „Smalsučių karuselė“. Šiaulių l.–d. “Auksinis 

raktelis” vyr. auklėtoja Žana Narmontienė. 

5. ,,Vaiko, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, 

siekiant kokybiško vaiko ugdymo“. Šiaulių r. Ginkūnų 

l.-d. logopedės metodininkės Dovilė Girdžiūtė,  Jurgita 

Gasparaitienė.  

6. „Žaisdami mokomės kalbėti“. Lentvario l.-d. ,,Šilas“  

logopedė metodininkė Lilija Chmeliauskienė,  

auklėtojos Irena Kraičinska, Ingrida Aleksandrovič. 

7. „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos sutrikimų 

prevencinio darbo patirtis - sėkmingos socializacijos 

prielaida“. Kauno Panemunės l.-d. logopedės 

metodininkės Inga Antanaitienė, Aldona Vilija 

Kniukštienė. 

8. „Spalvota“ kalbos sutrikimų prevencija“. Šiaulių r. 

Daugėlių l.-d. logopedė metodininkė Daina 

Liaudanskienė,  auklėtoja metodininkė Rita Tilenienė. 



9. „Pasakų įtaka vaikų kalbos ugdymui“. Kauno 6 – 

asis l.-d. vyr. logopedė, auklėtoja Anna Lankene, 

direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja 

metodininkė Eglė Daduš.  

10. „Seku seku pasaką“. Šiaulių l.-d. “Žiogelis”   

logopedė Jurgita Balčiūnaitė  Česnienė,  auklėtojos 

Justina Jurevičiūtė, Rūta Krivickienė,  priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Rima Atraškevičienė,  plaukimo 

instruktorė Lina Račė. 

11. „Drauge su tėveliais kelias į gražią kalbą 

lengvesnis“. Kauno r. Noreikiškių l.-d. „Ąžuolėlis“ 

logopedė metodininkė Jolanta Marija Skrodenienė, 

logopedė Laura Dirsė. 

12.   „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos sutrikimų 

prevencinio darbo patirtis“. Kauno r. Giraitės l.-d. vyr. 

logopedė Lina Paškevičienė.  

13. „Žaisk ir kalbėk“. Šiaulių l. – d. „Ąžuoliukas“ vyr. 

logopedė Vaida Pleikienė, vyr. auklėtoja Larisa 

Šarpanova. 

14. “Grožinės literatūros kūrinių suvokimo ypatumai 

ikimokykliniame amžiuje”. Klaipėdos l.-d. 

„Traukinukas“ dir.pav.ugd. Larisa Belova. 

15. “Vaiko ir poezijos draugystė”. Klaipėdos l.-d. 

„Traukinukas“ vyr.auklėtoja – metodininkė Natalija 

Salnikova.  

16. „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Šilutės l.-d. ,,Žibutė" 

logopedė Zita Šernienė. 

Ir kiti stendiniai pranešimai. 

Stendinių pranešimų ir aplankų aptarimas, 

diskusijos. 

16.45- 17.00 Konferencijos apibendrinimas. 

Projektas tęsiasi toliau, 

 Sveikinimas. Padėkų teikimas.  

    
   Jūsų matymas taps aiškus tik tada, 

   Kai Jūs gebėsite pažvelgti į savo širdį. 

   Kas žvelgia į išorę – sapnuoja; 

   Kas žvelgia į vidų – pabunda. 

                              Carl Gustav Jung 

Kas taisyklingai kvėpuoja-gyvena; 

Kas pozityviai mąsto –džiaugiasi; 

Kas kuria- laimi...... 

Kas myli -  gyvena su meile. 

                                   Laura  

KONFERENCIJOS TIKSLAS: 

tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ pedagogų 

kūrybiškos darbo patirties sklaida, vykdant kalbos sutrikimų 

ankstyvąją prevenciją bei holistinį ugdymą. 

KONFERENCIJOS RENGĖJAI - 

projekto darbo grupė - 

 Lietuva:  

Laureta - Laura  Chankevič, 

tarptautinio projekto (projekto ,,Miklūs piršteliai-graži 

kalba“ tęsinys) ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ vadovė, 

logopedė ekspertė. 

Marina Degtiar, Klaipėdos m. lopšelio-darželio 

„Putinėlis“ direktorė, projekto koordinatorė, 

organizatorius. 

Ilona Milkontė, Palangos m. lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ direktorė, I-a vadybinė kvalifikacinė 

kategorija. 

Danguolė Petrauskienė, Palangos m. lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ logopedė ekspertė, projekto koordinatorė, 

projekto internetinio puslapio koordinatorė. 

Tatjana (Rusinova) Indriulienė, koordinatorė, auklėtoja 

metodininkė, vertėja,  

Vita Ulbienė, Klaipėdos m. TSI vyr.metodininkė, 

koordinatorė. 

 Rusija:  

Projekto koordinatoriai Kaliningrade 

Jelena Valerjevna Vasiljeva, Kaliningrado m. 

Municipalinės     autonominės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos  l.-d. Nr. 55 direktorė,  

Jelena Laane, direktoriaus pavaduotoja.  

Jelena Nekrasova, logopedė. 

Veronika Kočianova mokytoja – defektologė. 

 

 Latvija: 

Pojekto koordinatoriai    Latvijoje     

Gundega Tomele, Latvijos Logopedinio centro vadovė, 

„Logopedija“ programos direktorė. 

Irena Hadanionok-Tjarve Rygos Mokomojo centro 

„Palaikymas ir socialinė integracija“ direktorė. 

Tarptautinis Projektas 

„VAIKO  KELIAS 

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

 

 

 
Tarptautinė 

mokslinė-praktinė 

konferencija 

,,Vaiko kalba.  

Holistinis (visuminis) ugdymas ir 

pagalba vaikui ikimokykliniame 

amžiuje“ 
 

 

 

PROGRAMA 

2017 m. balandžio 14 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Viešbutis ,,AMBERTON’’  KLAIPĖDA 

Naujojo sodo g. 1, Klaipėda 


