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RESPUBLIKINIO KONKURSO „PARAIDŽIUI”
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šie nuostatai reglamentuoja Respublikinio garsinės analizės konkurso „Paraidžiui” (toliau –
konkurso) tikslus, organizavimo tvarką, vertinimą, dalyvių apdovanojimą.

II. KONKURSO TIKSLAS
Ugdyti specialiųjų poreikių mokinių taisyklingo ir aiškaus kalbėjimo įgūdžius.

III. DALYVIAI
Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų pagalbos vaikui specialistai/mokytojai ir jų ugdytiniai
(3-5 klasių mokiniai, ugdomi lietuvių kalba), kuriems nustatyti specialieji ugdymo(-si) poreikiai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
1. Konkursą organizuoja Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus r. švietimo
įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis.
2. Konkursas organizuojamas etapais:
2.1. Mokyklinis etapas – įstaigų pagalbos vaikui specialistai/mokytojai organizuoja
konkursą (Priedas Nr. 1 pridedamas) ir pateikia anketas (forma pridedama, nurodomi
mokiniai, laimėję I-III vietas) iki 2019 m. kovo 15 d. el. pašto adresu:
ausrine.slavinskiene@gmail.com
2.2. Respublikinis etapas – jame dalyvauja mokiniai, užėmę I-III vietas mokykliniame
konkurse. Antrasis etapas planuojamas 2019 m. balandžio 9 d. Vilniaus r.
savivaldybėje Mažojoje salėje (informacija bus tikslinama). Atvykę mokiniai su
savimi privalo turėti rašymo priemonę ir spalvotus pieštukus.
3. Informacijos ieškokite internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com ir
Vilniaus r. PPT svetainėje www.ppt.vrsa.lt ir Vilniaus r. PPT Facebook paskyroje
www.facebook.com/vilniausrPPT.

V. KONKURSO VERTINIMAS
Konkurso dalyvių rezultatus apibendrina vertinimo komisija, sudaryta iš Vilniaus r. švietimo
įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio narių.
VI. KONKURSKO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
1. Laimėtojus apdovanoja konkurso organizatoriai.
2. Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba apdovanoja diplomais I, II ir III vietas
laimėjusius mokinius bei padėkomis visus antrajame konkurso etape dalyvavusius
mokinius.
3. Pagalbos vaikui specialistams/mokytojams, kurių mokiniai dalyvaus antrojo etapo
konkurse, bus įteiktos pažymos.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso organizatoriai užtikrina dalyvių konfidencialumą.
2. Iškilus klausimams dėl konkurso organizavimo kreiptis į logopedę, specialiąją pedagogę
Justiną Valterę, tel. 86835308; logopedę metodininkę Beatą Juknevičiūtę, tel. 867612724;
socialinę pedagogę Aušrinę Slavinskienę, tel. 860176237; specialiąją pedagogę
metodininkę Ireną Prokopovič, tel. 867933048.

PARAIŠKA
Dalyvauti Respublikiniame garsinės analizės konkurse
„PARAIDŽIUI”
Duomenys apie mokinį
Vardas, pavardė, klasė
Duomenys apie vadovavusį pagalbos vaikui specialistą/mokytoją
Vardas, pavardė, pareigos
Mokyklos pavadinimas
Telefono nr.
El. pašto adresas
Sutinku su visomis konkurso sąlygomis

____________________________________
(paraišką pildančio asmens vardas, pavardė)

PRIEDAS Nr. 1
MOKYKLINIS ETAPAS
KONKURSAS “PARAIDŽIUI”

1. Iki 2019 m. kovo 15 d. pagalbos mokiniui specialistai/mokytojai organizuoja mokykloje
pirmąjį etapą.
2. Konkurso organizatorius pasako vaikui žodį. Mokinys pasako kiekvieną žodžio garsą, pvz.:
m-o-k-y-k-l-a. Visiems mokiniams parenkami vienodo sunkumo žodžiai, jeigu mokinys
suklydo – jis nepatenka į kitą etapą, kuriame jau nurodomi sudėtingesni ir ilgesni žodžiai.
3. Siūlomi žodžiai:
1 ratas: ant, aš, bėk, dėk, dėl, du, dvi, jau, jis, kai.
2 ratas: bala, bara, basa, bėga, dažo, gėlė, guma, kala, kasa, katė.
3 ratas: bulvė, dūmas, gilė, grybas, ima, jūra, kiša, kyla, knyga, liko, litas.
4 ratas: keturkampis, agentūra, gyvenimas, limonadas, limuzinas, margarinas, prezidentas,
sapnininkas, slaptažodis, šaldytuvas.

