
       

 

 

 

VIRTUALI RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO MOKYTOJŲ 

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR ATVIRŲ TECHNINIŲ KŪRYBINIŲ 

DIRBTUVIŲ TEORINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

2020 m. lapkričio 20 d.  

Vilnius 

 

 

PR O GR A MA  

12:00 – 12:10 Moderuoja: Asta Januškevičiūtė,  

Vilniaus kolegija, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

 

SVEIKINIMO ŽODIS 

Kristina Cibulskytė 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja 

12:10 – 12:20 ,,Vaikų ekologinio sąmoningumo ugdymas žaliosiose edukacinėse erdvėse“ 

Ona Motiejūnaitė 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus  

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė 

12:20 – 12:30 ,,Mažieji gamtos saugotojai“ 

Jurgita Jurevičienė , direktorės pavaduotoja ugdymui 

 Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis  

12:30 – 12:40 ,,Aplinkosauginių pradmenų ugdymas darželyje vykdant projektinę 

veiklą“ 

Audronė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Sandra Nemcevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žibutė” 

12:40 – 12:50 ,,Pažindami gamtą, saugome ją“  

Irina Petronytė, mokytoja- metodininkė 

Diana Arlauskienė, mokytoja- metodininkė 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pakalnutė” 

12:50 – 13:00 ,,Atrandu, pažįstu, saugau gyvus žemės stebuklus“  

Aldona Morkūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

 Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

13:00 – 13:10 ,,Ugdymas gamtoje linksmai“ 

Daina Dobrovolskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

13:10 – 13:20 ,,Reggio Emilia metodas. Mažieji gamtos saugotojai“ 

Giedrė Žalakevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis” 

13:20 – 13:30 ,,Gamtos pažinimo link – aš ir tu pojūčių takeliu“   

Sigita Norvilienė, mokytoja-metodininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 

Virginija Dagilienė, mokytoja-metodininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 



Lilija Dževeckaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Pilaitukas“ 

13:30 – 13:40 ,,Žaliosios edukacinės erdvės“  

Audronė Sinkevič, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Jūratė Janulytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vilniaus Markučių lopšelis- darželis 

13:40 – 13:50 ,,Aplinkos tyrinėjimas“ 

Aistė Aleknavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

13:50 – 14:00 ,,Gamtosauga vaiko akimis“ 

Rasa Žuromskienė, mokytoja 

Aistė Dudaitė, mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis” 

14:00 – 14:10 ,,Smagu būti gamtos kūrėju“  

Anžela Jankovskaja, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, 

Svetlana Gerasimenko, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė, 

Volha Volchokas, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiedas” 

14:10 – 14:20 ,,Mažieji gamtos saugotojai“ 

Elinga Bogdanovaitė, vyr. mokytoja 

Skaistė Rukšėnaitė, vyr. mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis” 

14:20 – 14:30 ,,Projektinės veiklos svarba, galimybės ir veiksmingumas ikimokyklinio amžiaus 

vaikų gamtamoksliniam aplinkosauginiams ugdymui(si)“  

Margarita Dzedulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, mokytoja metodininkė 

Ugnė Kriščiūnienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė 

Ramunė Počiūrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Rimutė Mačiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ 

14:30 – 14:40 ,,Vaikiškais žingsneliais ekologijos taku“ 

Gintarė Laurinėnaitė, mokytoja 

Viktorija Karmazaitė, mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Šnekutis“ 

14:40 – 14:50 Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas ,,Mes – gamtai, gamta – mums“  

Diana Poklikajevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ 

14:50 – 15:00 ,,Mes – gamtos dalis“ 

Vida Kiselienė, l.e.p. direktorė  

Jolanta Gaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 

15:00 – 15:10 „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“ (stendinis pranešimas) 

Beata Gumuliauskienė, mokytoja-metodininkė 

Violeta Petrovičeva, vyr. mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiedas” 

,,Linksmas ruduo“ (stendinis pranešimas) 

Renata Pavlovič, auklėtoja, vyr. mokytoja 

Irena Jankauskienė, mokytoja 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiedas“ 

„Lauko darželis” (stendinis pranešimas) 

Svetlana Pilinkovskaja, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, 



Žana Bakštan, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, 

Katsiaryna Varanishcha, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, 

Laima Zabukaitė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, 

Vilniaus lopšelis-darželis „Liepsnelė” 

,,Mažieji gamtos saugotojai“ (video pranešimas) 

Vaida Burbaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

 KONFERENCIJOS UŽBAIGIMAS 

 


