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RESPUBLIKINĖ METODINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ KONFERENCIJA
„VAIKO APLINKOSAUGINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės metodinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų konferencijos
„Vaiko aplinkosauginių kompetencijų ugdymas“ (toliau – Konferencija) nuostatai
reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvavimo sąlygas, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Konferencija organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą
visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes daržininkai“.
3. Konferencijos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“.
4. Konferencijos kuratorė – doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos miesto tvarkymo ir aplinkos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių
tvarkymo poskyrio ekologė.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5.

Tikslas – skatinti mokytojus dalintis gerąja patirtimi apie vaikų aplinkosauginio
ugdymo(si) kompetencijas ugdymo įstaigų žaliosiose edukacinėse erdvėse.

6. Uždaviniai:
•

Dalintis gerąja patirtimi apie vaikų aplinkos supratimą, pajautimą, suvokimą, tausojimą,

augalų saugojimą bei kompostavimą;
•

Supažindinti su edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo galimybėmis ugdymo įstaigoje;

•

Dalintis

patirtimi

apie

edukacinio

daržo

kūrimą,

priežiūrą,

naudą

vaikų

aplinkosauginiam ugdymui(si);
•

Aptarti vaikų skatinimo būdus tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti, atrasti ir kurti kartu;

•

Tobulinti mokytojų ir ugdytinių gamtamokslinę kompetenciją taikant inovatyvius

ugdymo(si) metodus, būdus ir priemones.
•

Ugdyti kūrybiškumą, estetinį skonį, gebėjimą taikyti gamtinę medžiagą darbų kūrimui,

maistui, aplinkos puošimui, pasakų ir eilėraščių kūrimui.

III.

DALYVIAI

7. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų mokytojai, vadovai.

IV.

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Konferencija vyks mišriu būdu: įstaigos aktų salėje ir nuotoliniu būdu 2021 m. lapkričio
23 d. 13.00 – 15.00 val. Zoom vaizdo konferencijų programoje. Konferencijos dalyviai
prisijungimo prie konferencijos nuorodą gaus elektroniniu paštu likus vienai dienai iki
numatytos konferencijos datos.
9. Pranešėjas(ai) parengia žodinį pranešimą konferencijos tikslą ir uždavinius atitinkančia
tema. Pranešimo trukmė iki 10 min.
10. Į konferenciją dalyviai ir pranešėjai registruojami iki lapkričio 18 dienos. Pranešėjų ir
klausytojų skaičius ribotas. Registracija:
https://docs.google.com/forms/d/1larDC1KINhNGXhYpnfloRQ6mw0nkV_yln_nLzKnKCU/edit
11. Konferencijos

programa bus

skelbiama organizatorių

internetiniame

puslapyje

www.puriena.lt
12. Konferencijos dalyviams bus išrašomi elektroniniai pranešėjų bei dalyvių pažymėjimai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Pateikdami konferencijos dalyvio paraišką dalyviai sutinka, kad konferencijos
organizavimo tikslais filmuota, fotografuota medžiaga, informacija apie konferencijos

dalyvį(ius) bus naudojami (skelbiami) dalyvio pažymoje, organizatorių internetinėje
svetainėje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie konferencijos
eigą ir rezultatus, konferencijos organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu.
14. Daugiau informacijos teikiama el. paštu: ugdymas.puriena@gmail.com, tel. 868170028

