
                                         PATVIRTINTA 

                                                                                                Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė” 

                                                                        direktoriaus 2023 m. vasario 20 d. 

                                              įsakymu Nr. V-17 

 

RESPUBLIKINĖS  LOGOPEDŲ ĮGARSINTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ 

PARODOS „MATAU, GIRDŽIU, TARIU“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės  logopedų įgarsintų skaitmeninių mokymo priemonių parodos „Matau, girdžiu, 

tariu“ (toliau – Parodos) nuostatai parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, 

konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. ĮSAK-663, bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir 

neformaliojo švietimo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2022 m. vasario 10 d. įsakymu T1-11. 

2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius, reikalavimus mokymo priemonių 

pateikimui ir bendrąją parodos organizavimo tvarką.  

3. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos logopedai, švietimo pagalbos specialistai. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – sudaryti galimybę logopedams dalintis gerąja darbo patirtimi, rengiant įgarsintas 

skaitmenines mokymo priemones, kurios padėtų gerinti ugdytinių mokymosi pasiekimus, teikiant 

logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Pristatyti parengtą autorinę įgarsintą skaitmeninę mokymo priemonę garsų tarimo įtvirtinimui; 

5.2. Parengti elektroninį įgarsintų skaitmeninių  mokymo  priemonių  katalogą. 

5.3. Plėtoti įstaigų ir šalies logopedų bendradarbiavimą. 

 

                                             III.  ROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

6. Parodą organizuoja Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė”  (Luknės g. 1, LT-54355 

Kauno r. Domeikava, telefonas 865857700, el. paštas  darzelis.domeikava2020@gmail.com) ir 

Kauno rajono  švietimo centras. 
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7. Parodą koordinuoja Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui Egidija Briedienė. 

8. Parodos organizacinė darbo grupė: 

8.1. Jurga Legienė, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė” logopedė metodininkė; 

8.2. Aistė Urbaitienė, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė” logopedė. 

8.3. Loreta Montrimaitė, Kauno rajono Švietimo centro metodininkė. 

 

IV. REIKALAVIMAI SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ PATEIKIMUI 

 

9. Parodai teikiamos įgarsintos skaitmeninės, logopedų parengtos mokymo priemonės ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų garsų tarimo įtvirtinimui skiemenyse, žodžiuose, 

skiemenuotėse ir sakiniuose. 

10. Toliau pateikiami reikalavimai autoriams, rengiantiems įgarsintas skaitmenines mokymo 

priemones. Parengta skaitmeninė, įgarsinta mokymo priemonė turėtų būti: 

10.1. skirta pasirinktam ugdymo tikslui siekti:  garso įtvirtinimui skiemenyse; 

10.1.1. garso įtvirtinimui žodžiuose; 

10.1.2. garso įtvirtinimui skiemenuotėse;  

10.1.3.  garso įtvirtinimui sakiniuose; 

10.1.4. foneminiam suvokimui ugdyti. 

10.2. funkcionali, t. y. ją galima taikyti ugdymosi procese (pateikiama priemonė ir / ar aktyvi 

nuoroda); 

10.3. taikoma, įvairiose ugdymo aplinkose ir situacijose (logopedo kabinete, ugdymo grupėje/klasėje, 

bendradarbiaujant su tėvais, pedagogais); 

10.4. pateikiama parodos organizatoriams el. paštu ( lukne.logopedas@gmail.com ): 1 priedas. 

Mokymo priemonės aprašas. (pridedama); 2 priedas. Mokymo priemonės nuotrauka. Pateikiama 

mokymo priemonės nuotrauka (JPEG, PNG formatu), kurioje matosi priemonės pavadinimas, 

autorius ir  įstaigos pavadinimas. Ši nuotrauka, iliustruojanti nuorodą į mokymo priemonę atliks 

„viršelio“ funkciją ir leis katalogo skaitytojui lengviau rasti reikiamą užduotį (pridedama). 

11. Skaitmeninės mokymo priemonės nebus recenzuojamos, už parengtų mokymo priemonių kokybę 

atsako jų autoriai, tačiau visos priemonės turi būti funkcionalios. Jeigu parodai pateiktos skaitmeninės 

mokymo priemonės nėra galimybės panaudoti, t.y. ji yra neaktyvi ir/ar neatitinka kitų keliamų 

reikalavimų, parodos organizatoriai turi teisę nepatvirtinti dalyvavimo parodoje. 

12. Teikdami mokymo priemonę parodai, jos autoriai sutinka, kad ši priemonė būtų naudojama ir 

eksponuojama Kauno r. Domeikavos  lopšelio-darželio „Luknė“ internetinėje svetainėje 

mailto:lukne.logopedas@gmail.com


3 
 

https://luknesdarzelis.lt/ ir Kauno rajono  švietimo  centro internetinėje svetainėje 

https://www.kaunorajonosvietimocentras.lt/ , logopedų socialiniuose tinkluose. 

 

V. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

13. Paroda vyks nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. 

14. Skaitmenines mokymo priemones, pagal pateiktus reikalavimus, siųsti elektroniniu paštu 

lukne.logopedas@gmail.com   iki 2023 m. kovo 31 d. 

15. Visa informacija apie parodą (t. y. parodos nuostatai, informacija apie parodos organizavimą bei 

parodos dalyvių pateiktų mokymo priemonių katalogas) bus skelbiama Kauno r. Domeikavos  

lopšelio-darželio „Luknė“ internetinėje svetainėje https://luknesdarzelis.lt/  ir Kauno rajono  švietimo  

centro internetinėje svetainėje https://www.kaunorajonosvietimocentras.lt/ , logopedų socialiniuose 

tinkluose. 

16. Parodos mokymo priemonių katalogas bus parengtas iki 2023 m. balandžio 15 d. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Visiems parodos dalyviams bus išduodamos Kauno rajono švietimo centro pažymos apie 

skaitmeninės mokymo priemonės parengimą ir dalyvavimą parodoje. Mokytojai  sutinka,  kad  jų  

asmens duomenys  (vardas,  pavardė,  darbovietė)  bus  naudojami  pažymai parengti ir įtraukti 

bendrame sąraše. 

18.Visiems parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos pažymos ir el. skaitmeninių mokymo 

priemonių katalogas. 

19. Priemonių atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis parodos sąlygomis. 

20. Dėl kilusių neaiškumų kreiptis el. p. lukne.logopedas@gmail.com arba Jurga Legienė           

tel.8650 90528, Aistė Urbaitienė tel. 865436875 
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Respublikinės logopedų  

įgarsintų skaitmeninių mokymo 

priemonių parodos 

„Matau, girdžiu, tariu“ nuostatų 

1 priedas 

 

RESPUBLIKINĖS  LOGOPEDŲ ĮGARSINTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ 

PARODOS „MATAU, GIRDŽIU, TARIU“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus vardas, pavardė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija, kontaktinis 

tel., el. paštas 

  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas 

 

Metodinės priemonės pavadinimas  

Tikslas  

Priemonės aprašas (kam skirta priemonė, 

amžiaus grupė, klasė, naudojimo ypatumai, 

nuoroda, jei priemonė pasiekiama žiniatinklyje 

ir kt.) 
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Respublikinės logopedų  

įgarsintų skaitmeninių mokymo 

priemonių parodos 

„Matau, girdžiu, tariu“ nuostatų 

2 priedas 

 

Garso B įtvirtinimas 

žodžio pradžioje.ppsx
 


