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VILNIAUS „ŽIDINIO“ SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS  

TARPTAUTINĖS  TEORINĖS-PRAKTINĖS  KONFERENCIJOS 

„NUO EKOLOGIJOS IKI KŪRYBINĖS – MENINĖS RAIŠKOS“ 

NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos tarptautinės teorinės-

praktinės konferencijos „Nuo ekologijos iki kūrybinės-meninės raiškos“ (toliau – 

konferencija) tikslus ir uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferencijos organizatorius – Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija. 

3. Konferencija organizuojama vykdant Erasmus+: Strateginių partnerysčių projekto „Collect. 

Recycle. Manufacture.” veiklos planą. 

4. Informaciją apie konferenciją teikia projektų koordinavimo poskyrio vedėja I.Filipenkovaitė 

tel.865997595, el. p. ilona827@yahoo.de,  mokiniai@zidinio.vilnius.lm.lt. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Konferencijos tikslas – sutelkti Lietuvos ir užsienio šalių švietėjus nagrinėti ekologinio 

ugdymo galimybes šių dienų ugdymo procese, skatinti mokytojų ir kitų švietėjų 

bendradarbiavimą integruojant dalykus, sudaryti galimybes pasidalinti gerąja darbo patirtimi, 

skatinti glaudesnį įvairių institucijų bendradarbiavimą. 

6. Konferencijos uždaviniai:  

6.1. pristatyti  ekologinio ugdymo  tobulinimo galimybes ugdant  ekologinę savimonę 

meninės-kūrybinės raiškos kontekste;  

6.2.  aptarti ir skleisti gerąją ekologinio ugdymo patirtį; 

6.3. skatinti bendradarbiavimą tarp pedagogų, andragogų, socialinių darbuotojų, 

bendruomenės narių, siekiant kuo daugiau visuomenės narių įtraukti į mokymosi visą 

gyvenimą strategijos įgyvendinimą. 

 



                                                                                                           
		

	

	

III. DALYVIAI  

7. Konferencija skirta visų specialybių mokytojams, neformaliojo ugdymo specialistams, 

socialiniams darbuotojams, ikimokyklinio ugdymo darbuotojams, etnokultūros 

puoselėtojams, ekologinės gyvensenos šalininkams,  aktyvių bendruomenių atstovams. 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS  

8. Konferencija vyks 2016 m. gegužės 17 d. (antradienį) Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų 

gimnazijoje (Algirdo g. 23A, Vilnius). Konferencijos pradžia 10 val., registracija nuo 9.30. 

9. Išankstinė dalyvių registracija vyksta iki 2016 m. gegužės 15 d. aktyvavus nuorodą: 

https://docs.google.com/forms/d/18Z_vd9psOtEYI7p9jmiMH31ByO3uKap1kVlLigrha0
M/formResponse	

10. Dalyviai norintys skaityti pranešimą, pranešimo temą, susijusią su konferencijos tikslais, 

praneša organizatoriui iki 2016 m. gegužės 10 d. 

11. Pranešimo forma nėra reglamentuojama, trukmė iki 10 min. 

12. Visų konferencijos pranešimų medžiaga bus išleista atskiru leidiniu.  

13. Reikalavimai pranešimui: 

• elektroninė pranešimo versija turi būti įrašyta Microsoft Word programa; 

• puslapio paraštės: viršuje – 3 cm; apačioje – 2 cm; kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm;  

• šriftas Times New Roman, 12 punktų dydžio, atstumas tarp eilučių 1,5. 

14. Pranešimo medžiagą reikia atsiųsti iki gegužės 15 dienos el. pašto adresu 

mokiniai@zidinio.vilnius.lm.lt 

15. Konferencijos metu vyks vertimas iš/į anglų kalbą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę informaciją apie renginį ir jo dalyvius skelbti 

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos interneto svetainėje ir publikuoti spaudoje. 

17.  Konferencijos dalyviams bus išduoti pažymėjimai. 
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