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KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ LOGOPEDŲ VIRTUALAUS PROJEKTO 

„GARSŲ MOKYMO SKRYNELĖ“, 

NUOSTATAI 

 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Kelmės rajono ugdymo įstaigų logopedų virtualaus projekto „Garsų mokymo 

skrynelė“ (toliau-projektas) nuostatai reglamentuoja projekto anotaciją, dalyvius, tikslą, uždavinius, 

organizavimo tvarką ir įgyvendinimą.  

2.  Projektą organizuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės „Aukuro“ pagrindinė 

mokykla. Projekto idėjos autorės ir organizatorės: Kelmės švietimo pagalbos tarnybos logopedė Jūratė 

Navickienė, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos logopedė Danutė Venckutė, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos  metodininkė Edita Dzvankauskienė.  

3.  Projekto nuostatai skelbiami Kelmės švietimo pagalbos tarnybos internetinėje 

svetainėje https://kelmespt.lt   

4.  Projektas vykdomas nuo 2022 m. balandžio 1 d.  iki 2022 m. gegužės 15 d. 

 

II. ANOTACIJA 

 

Netaisyklingai tariami garsai daro neigiamą įtaką ne tik kalbos, bet ir visai vaiko raidai: sulėtėja 

pažinimo galimybės, sutrinka tarpasmeniniai santykiai su kitais vaikais, atsiranda psichologinės 

problemos. Vaikas pradeda vengti bendrauti ir kalbėti. Taisyklingai tarti garsus tampa labai svarbu 

mokykloje. Tarimo sutrikimai trukdo išmokti  ir taisyklingai rašyti bei skaityti (vaikas patiria 

mokymosi sunkumų). Logopedinės pagalbos teikimo sėkmė labai priklauso nuo to, ar laiku buvo 

pastebėti ir pradėti koreguoti tarimo sutrikimai. Savo darbe logopedai sėkmingai naudoja informacines 

technologijas. Parengtos užduotys skatina vaikų mokymosi motyvaciją, atsiskleidžia specialistų 

kūrybiškumas. 

 

 

https://kelmespt.lt/


III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5.  Tikslas – skleisti logopedų, dirbančių įvairiose ugdymo įstaigose darbo patirtį, rengiant 

užduotis pasirinkto garso tarimo įtvirtinimui žodžiuose, sakiniuose ar pasirinktų garsų 

diferencijavimui skirtas užduotis vaikams.  

6.  Uždaviniai:  

6.1. Parengti ir pristatyti autorinę priemonę pasirinkto garso įtvirtinimui žodžiuose, sakiniuose 

arba pasirinktų garsų diferencijavimui skirtas užduotis.  

6.2. Parengti autorinių priemonių katalogą, skirtą naudotis logopedinių pratybų metu.  

6.3. Pasidalinti logopedų sukaupta patirtimi, pateikiant sudarytą katalogą projekto dalyviams, 

patalpinant Kelmės švietimo pagalbos tarnybos internetiniame puslapyje bei edukaciniame banke. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Projekto dalyviai – logopedai, dirbantys rajono ugdymo įstaigose. 

 

V SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

8. Projekto eiga:  

8.1. Parengtos priemonės skaidrėje turi būti nurodyta įstaiga, autoriaus vardas, pavardė. 

8.2. Dalyviai nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d. pateikia 2 ar daugiau parengtų priemonių 

„PowerPoint“ programa ir metodinių priemonių kortelę (1 priedas). 

8.3. Priemones ir kortelę siųsti el. p. jurate.navickiene@kelmespt.lt  

8.4. Metodinės priemonės aprašymas turėtų apimti ne daugiau kaip 300 žodžių. Priemonė turėtų 

būti sukurta paties projekto dalyvio, o aprašymas atskleisti jos naudojimo ugdymui galimybes ir 

autoriaus patirtį, dirbant su šia priemone.  

8.5. Logopedai, pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetinėje registravimo 

sistemoje https://semiplius.lt/ 

8.6. Pažymos, padėka ir užduočių katalogas bus išsiųsti projekto dalyviams. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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9. Autorius, pateikdamas parengtą užduotį, patvirtina, kad yra šios priemonės autorius. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako priemones pateikę asmenys.  

10. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės 

pažymos.  

11. Projekto dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus padėkos ir dalyvio pažymos. Priemonės, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios 

techninių reikalavimų – nebus publikuojamos.  

12. Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  

13. Kilus klausimams rašykite el. pašto adresais jurate.navickiene@kelmespt.lt arba 

danuteve@gmail.com  
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1 priedas  

 

 

METODINIO DARBO KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis 
 

 

Tema 
 

 

Anotacija  

(iki 300 ženklų) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorius  
 

 

Pareigos 
 

 

Išsilavinimas 
 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

 

Miestas 
 

 

Ugdymo įstaiga 
 

 

Telefonas 
 

 

Elektroninis paštas 
 

 

Parengimo data 
 

 

Darbas saugomas 
 

 
 

 


