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KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  

PROJEKTO EUROPOS LOGOPEDŲ DIENAI PAMINĖTI NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Projekto, Europos logopedų dienai paminėti, (toliau – Projekto) nuostatai reglamentuoja 

projekto organizavimo tikslą, uždavinius, tvarką, organizatorius, organizavimo sąlygas. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba). 

Atsakingi asmenys: Tarnybos logopedės, specialiosios pedagogės Ingrida Krikščiūnienė, Jūratė 

Žilienė, Ingrida Tammi-Leistrumienė, Rasa Jasaitė-Kazlauskienė. 

3. Projektas vyks 2023 m. vasario 1 d. – kovo 6 d. 

4. Informacija apie Projektą teikiama telefonu 8 684 95478 ir el. paštu 

esamskirtingi@gmail.com.  

 

II SKYRIUS  

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – atkreipti Klaipėdos r. bendruomenės dėmesį į logopedo profesiją bei 

logopedo pagalbos reikšmę įvairaus amžiaus mokinių socialiniam gyvenimui. 

6.  Uždaviniai:  

6.1. plėsti Klaipėdos r. bendruomenės sampratą apie logopedo profesiją; 

6.2. skatinti įvairių gebėjimų ir poreikių turinčių mokinių kūrybiškumą, saviraišką, aktyvų 

dalyvavimą socialiniame gyvenime; 

6.3. skatinti mokinių bendradarbiavimą ir pagarbą vienas kitam; 

6.4. organizuoti profesinį veiklinimą Klaipėdos r. gimnazijų mokiniams. 

 

III SKYRIUS  

PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Projekte dalyvauja Klaipėdos r. ugdymo įstaigų mokiniai. 

8. Mokinius Projektui ruošia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai.  

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO VEIKLOS 

 

9.  Klaipėdos r. ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių bei pradinių klasių mokiniai vasario 1-28 

dienomis pasirinkta technika kuria logopedės portretą. Kūrybinio darbo viršuje užrašo ,,Mano 

logopedė(-as) ...... (vardas)”. Apatiniame dešiniajame kampe prašome užrašyti vaiko vardą, amžių, 

ugdymo įstaigos pavadinimą. Skenuotą arba nufotografuotą mokinio kūrybinį darbą prašome atsiųsti 

iki kovo 1 d. el. paštu esamskirtingi@gmail.com arba atnešti į Tarnybą. Kovo 6–31 dienomis darbai 

bus eksponuojami virtualioje parodoje Tarnybos internetinėje svetainėje www.klrppt.lt. 
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10. 1–12 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ar mokytojo 

padėjėjo, atlieka savo ugdymo įstaigos bendruomenės narių apklausą užduodami klausimus (Priedas 

Nr. 1). Skenuotus apklausos rezultatus prašome iki kovo 1 d. atsiųsti el. paštu 

esamskirtingi@gmail.com arba atnešti į Tarnybą. 

11. Vasario mėnesį, individualiai suderintu laiku, Tarnybos logopedės susitiks su mokiniais ir 

kartu su įstaigų logopedais supažindins juos su logopedo bei specialiojo pedagogo profesijomis. 

12. Kovo 7 d. Klaipėdos r. švietimo centre vyks Klaipėdos r. logopedų, specialiųjų pedagogų 

susitikimas-diskusija, kurios metu specialistai aptars savo profesijos šių dienų aktualijas. Susitikimą 

užbaigs specialistų metodinio būrelio inicijuotas ir Švietimo centro organizuojamas seminaras, kurį 

ves logopedė ekspertė Stasė Vilkienė. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams, padėjusiems 

mokiniams, elektroniniu paštu bus siunčiami padėkos raštai. Todėl prašome, siunčiant mokinių 

kūrybinius darbus bei anketinės apklausos rezultatus, laiške nurodyti mokinius Projektui ruošusiųjų 

vardus ir pavardes. 

14.  Projekte dalyvavę mokiniai bus apdovanoti padėkomis. 

15.  Organizatoriai turi teisę keisti ar papildyti Projekto nuostatus.  
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Priedas Nr. 1 

 

PROJEKTO EUROPOS LOGOPEDŲ DIENAI PAMINĖTI 

APKLAUSA 

1. Kas yra logopedas? 

...................................................................................................................................................... 

2. Ką logopedas veikia? 

...................................................................................................................................................... 

3. Kur galima sutikti logopedą? 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 


