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RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR ATVIRŲ TECHNINIŲ 

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ TEORINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų Visuomenės 

aplinkosauginio švietimo ir Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių teorinės-praktinės konferencijos 

(toliau – Konferencija) nuostatai reglamentuoja tikslą ir uždavinius, reikalavimus dalyviams, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencija organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą 

visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Mažieji gamtos saugotojai“. 

3. Konferencijos organizatorius Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis. 

4. Projekto partneriai – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis“, Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Pakalnutė“, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo 

poskyris. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – viešinti projekto rezultatus, organizuojant praktinę dalijimosi gerąja patirtimi 

konferenciją, bendradarbiaujant su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, siekiant formuoti 

aplinkai draugišką visuomenės požiūrį. 

6. Uždaviniai: 

6.1. dalintis gerąja patirtimi bei inicijuoti pedagogų kvalifikacijos kėlimą aplinkos 

apsaugos ugdymo, paremto STEAM kryptimi, srityje; 



 

6.2. tobulinti profesines kompetencijas, susijusias su ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų sąmoningumu, ugdant aktyvią, pilietišką, ekologiškai mąstančią visuomenę 

aplinkos apsaugos srityje, bei kuriant, plėtojant, žaliąsias edukacines bei gamtamokslinio 

tyrinėjimo erdves, skatinančias bandyti, stebėti, eksperimentuoti. 

6.3. supažindinti šalies pedagogus su ugdymo metodika aplinkosaugos tema, skirta 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.   

 

III. DALYVIAI 

 

7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos 

apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio atstovai, aukštųjų mokyklų atstovai / dėstytojai, studentai, 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojai.  

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Konferencijos įgyvendinimas nuotoliniu būdu 2020 m. lapkričio 20 d. nuo 12.00-15.00 

val. „Zoom“ platformoje. Konferencijos pranešėjai bei dalyviai prisijungimo prie konferencijos 

nuorodą gaus konferencijos dieną jų nurodytu el. paštu. 

9. Į konferenciją dalyvius prašome registruotis iki 2020-11-18 d. el.paštu 

direktore@santariskes.vilnius.lm.lt užpildant dalyvio registracijos anketą (Priedas Nr.1) 

10. Baigiamosios praktinės konferencijos ,,Gamtosauga vaiko akimis“ metu bus pristatytos 

ir apibendrintos įvykdytos veiklos, atlikti gamtos tyrinėjimų apibendrinimai iš vaikų perspektyvos.  

11. Pranešėjas(ai) parengia stendinį pranešimą apie įstaigoje vykdytas veiklas, ugdant 

vaikų ekologinę savimonę: aplinkos pažinimo edukacijos gamtoje, edukacinių erdvių kūrimas 

įstaigos aplinkoje, kūrybinės dirbtuvės, stebėjimo, tyrinėjimo veiklos, parodos, talkos, įgyvendinti 

projektai. 

14. Parengus stendinį pranešimą atsiųsti iki 2020-11-18 d. el.paštu 

direktore@santariskes.vilnius.lm.lt.   

15. Atsiųstai medžiagai įvertinti ir leidybai rengti bus suburta organizacinė-metodinė 

grupė, kurios narius sudarys organizatorių ir iš visų partnerių atstovai. Konferencijos medžiaga 

bus parengta PDF formatu ir išsiųsta visiems konferencijos dalyviams.  
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16. Užpildyti dalyvio pranešėjo paraišką (Priedas Nr.2) ir kartu su parengtu straipsniu arba 

stendinio pranešimo nuotrauka atsiųsti el. paštu direktore@santariskes.vilnius.lm.lt iki 2020 m. 

lapkričio 13 d. (įskaitytinai) nurodant laiško temą KONFERENCIJA. 

17. Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Pateikdami konferencijos dalyvio paraišką ir nuotraukas konferencijai dalyviai sutinka, 

kad konferencijos organizavimo tikslais fotografuota medžiaga, informacija apie konferencijos 

dalyvį (-ius) bus naudojami (skelbiami) organizatorių interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose 

informavimo šaltiniuose, socialiniuose tinkluose, Vilniaus kolegijos tinklapyje, informacija bus 

siunčiama Lietuvos ikimokyklinėms įstaigoms, siekiant informuoti apie konferencijos eigą ir 

rezultatus, konferencijos organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. 

19. Apibendrinant kiekvieno dalyvio patirtį bus sudarytas ir išleistas straipsnių ir stendinių 

pranešimų metodinis leidinys aplinkosauginei veiklai vykdyti – ,,Aš draugiškas aplinkai“. Visiems 

pranešėjams iki 2020 m. gruodžio 21 d. bus išsiųsta elektroninė pažyma ir elektroninė šio leidinio 

versija. 

20. Dalyvavimas šioje konferencijoje reiškia konkurso dalyvio (-ių) sutikimą su visomis 

konferencijos sąlygomis. 

21. Dėl detalesnės informacijos rašyti adresu direktore@santariskes.vilnius.lm.lt arba 

skambinti tel.+370 61871859. 

         

 

l.e.p. direktorė        Asta Januškevičiūtė  

 

 

  



 

1 priedas  

 

 
VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR ATVIRŲ TECHNINIŲ 

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ TEORINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 
Įstaigos pavadinimas  

Dalyvio (ių) vardas, pavardė  

El. pašto adresas  

Telefono numeris  

 

 

 

 

  



 

2 priedas  

 

 
VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR ATVIRŲ TECHNINIŲ 

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTŲ TEORINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 
Įstaigos pavadinimas  

Dalyvio (ių) vardas, pavardė  

Pareigos, mokslinis laipsnis ir / arba 

kvalifikacinė kategorija 

 

Pranešimo forma  

Pranešimo tema  

El. pašto adresas  

Telefono numeris  

 


