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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ, 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ 

 PARODOS ,,MAŽASIS KALBIUKAS“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
                 ,, -Žmonijai turi reikšmės ne daugybė pamokančių žodžių, o vertingi darbai“ ( Johan 

Seume).  

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų metodinių priemonių parodos ,,Mažasis kalbiukas“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą 

ir uždavinius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą. 

2. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų metodinių priemonių paroda ,,Mažasis kalbiukas“ skirta  Tarptautinei logopedų dienai 

paminėti.  
3. Parodą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“. 

4. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ interneto 

svetainėje www.bite.tavodarzelis.lt. Taip pat Facebook grupėse ,,Logopedai-specialieji pedagogai“, 

,,Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai“, ,,Šarangė Varangė - pagalbos mokiniui specialisto 

puslapis“. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
5. Tikslas - dalintis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų gerąją darbo patirtimi ruošiant metodines priemones, kurių pagalba ugdoma rišlioji kalba. 

6. Uždaviniai: 

6.1.  Pristatyti autorinę metodinę priemonę skirtą rišliosios kalbos ugdymui. 

6.2.  Plėtoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąją 

patirtimi, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Parodos dalyviai - šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai: auklėtojai, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. 

 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 
8. Parodos organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“, Lieporių 4, Šiauliai, tel. (8 41) 55 27 

44, el. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt.  

http://www.bite.tavodarzelis.lt/
mailto:logopedinisdarzelis@splius.lt


9. Parodos trukmė – nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2021 m. kovo 22 d.. 

10. Parodoje dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir iki 2021 m. kovo 22 

d. siunčia elektroniniu paštu mazasiskalbiukas@gmail.com  

11. Parodoje dalyvaujantys pedagogai parengia priemonės Power point pristatymą, kuriame 

nurodo įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, metodinės priemonės pavadinimą, 

priemonės tikslą, kokio amžiaus vaikams tinka parengta priemonė, trumpai aprašo bei patalpina 

priemonę iliustruojančias nuotraukas. Power point apimtis gali kisti nuo priemonių ir nuotraukų 

kiekio. 

12. Parengtą Power point pristatymą įkelia į internetinio įrankio „Padlet” erdvę el. adresas 

https://padlet.com/mazasiskalbiukas/lt27v51b05ggqopb iki 2021 m. kovo 22 d.. 

13. Parodos koordinatorės Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“: vyresnioji logopedė Gitana 

Grunskienė ir logopedė metodininkė Vida Jankevičienė. Kilus klausimams koordinatoriams 

skambinkite tel.: +370614 13518 arba rašykite el. p. mazasiskalbiukas@gmail.com  

 
V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

14. Visiems parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ 

padėkos raštai ir metodinės veiklos pažymos. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Autorius, pateikdamas priemonių aprašymus ir iliustracijas parodai, patvirtina, kad yra šios 

priemonės ir iliustracijų autorius ir yra gavęs jose esančių asmenų (jei tokių yra) sutikimą šią 

nuotrauką teikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako priemonių iliustracijas ar kt. pateikę 

asmenys. 

16. Pateikdamas priemones parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

17. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių priemones ir jų aprašymus publikuoti savo nuožiūra. 

18. Metodinių priemonių prašymai atsiųsti vėliau nurodyto termino, neatitinkantys techninių 

reikalavimų - nepublikuojami. 

19. Dalyvavimas parodoje laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

__________________________________________________________ 
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1 priedas 

 

 

PARODOS „MAŽASIS KALBIUKAS“ DALYVIO ANKETA 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Kvalifikacinė kategorija  

Telefono Nr.  

El. paštas  

Įstaigos pavadinimas  

Įstaigos adresas  

Įstaigos kontaktai tel. Nr., 

el. paštas 

 

Metodinės priemonės pavadinimas  

Priemonės tikslas  

Kokio amžiaus vaikams skirta  

Trumpas aprašymas  

 

 

 

 

 

 

 

 


