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PROGRAMA 

 

Konferencijos vieta – Vilniaus universiteto Botanikos sodo Muziejaus konferencijų salė (Kairėnų g. 45)     

                              

9.30–10.00 Dalyvių registracija, bendra informacija 

10.00–10.10  
 

Sveikinimai 

Gitana Viganauskienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro l. e. direktoriaus 

pareigas 

Dr. Audrius Skridaila, Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius 

10.10–10.35 

„Kūrybinė inžinerija ankstyvojoje vaikystėje: žaismė ir atradimai“ 

Dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius 

Leonas Kleniauskas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ STAEM laboratorijos 

vadovas 

10.35–10.50 
„INSEA: tarptautinės ugdymo menu draugijos veikla ir patirtis“ 

Dr. Patsey Bodkin, INSEA valdybos narė 

10.50–11.30 Kavos pertraukėlė. Pažintis su stendiniais pranešimais. 

11.30–11.50 

„Augalinė gyvybė ir santykio su ja paieškos edukacijoje“ 

Dr. Radvilė Rimgailė-Voicik, VU Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto 

mokslininkė ir dėstytoja 

11.50–12.20 
„Fitografija šiuolaikinės edukacijos procese“ 

Dovilė Dagienė, menininkė, Vilniaus fotografijos meno centro vadovė 

12.20–13.10 

Tarptautinio projekto „Menininkai ir botanikos sodai – ugdymo inovacijų 

kūrimas ir plėtra“ (ABCDE) pirmųjų rezultatų pristatymas 

Ásthildur B. Jónsdóttir, projekto ABCDE vadovė (Islandija). 

ABCDE kūrybinių dirbtuvių ir jų rezultatų pritaikymu ugdyme dalinasi pedagogai iš 

Islandijos, Airijos ir Lietuvos. 

13.30–14.20 Pietų pertrauka 

14.20–14.50 

Konferencijos stendinių pranešimų aptarimas 

Dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos 

docentė 

14.50–15.20 Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso nugalėtojų apdovanojimai 

15.20–15.40 
Dalyvių mintys, pasisakymai 

Moderuoja Tomas Pocius, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio skyriaus metodininkas 

15.40–16.30 Savarankiškas edukacinių erdvių VU Botanikos sode lankymas 

 



STENDINIAI PRANEŠIMAI 

Violeta Bisikirskienė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“ 

„Edukacinių erdvių sprendimai: inovacijų 

beieškant“ 

Marytė Gečienė 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 

„Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

edukacinių erdvių elementai“ 

Ingrida Vaičeliūnienė 

Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-

darželis "Varpelis" 

„Inovatyvus, įtraukiantis, patyriminis ugdymas 

lauko edukacinėse erdvėse“ 

Olga Mazniova 

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ 
„BendraMENIŠKUMAS“ 

Danutė Kriščiūnienė 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinė mokykla 

„Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir 

panaudojimas PKNPM“ 

Virginija Pajaujienė 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

„Patirtinis ugdymas įstaigos edukacinėse erdvėse“ 

Asta Meiliūnienė, Erika Lapačinskienė, 

Drąsutė Audronė Jarmulkaitė 

Kauno lopšelis-darželis ,,Aviliukas“ 

„Vaikas lauke – laimingas vaikas“ 

Renata Magilevičienė, Dovilė Blažytė – 

Vanagienė 

Eitminiškių gimnazija; Nemenčinės Gedimino 

gimnazija 

„Gamtos įkvėpti“ 

Renata Vasiliauskienė 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ 

„Etnokultūrinio ugdymo edukacinių erdvių 

kūrybinis pritaikymas“ 

Inga Šimulienė 

Kelmės specialioji mokykla 
„Pojūčių parkas, sukurtas mokinių rankomis“ 

Daiva Staškūnienė 

Šeduvos lopšelis-darželis 
„Edukacinės erdvės įkvepia veikti, kurti ir tyrinėti“ 

Jūratė Jocienė 

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras 

„Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro 

edukacinės erdvės – langas į gamtą“ 

Vesta Aleknavičiūtė 

Vytauto Didžiojo universitetas 

„Mokymasis už mokyklos ribų – VDU Botanikos 

sodo žaliosios erdvės“ 

Gražvyda Gricienė, Rasa Linkovė, Diana 

Čužienė 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija 

„Patyriminis mokymasis bendradarbiaujant 

motyvuotai asmenybei augti“ 

Šarūnas Gerulaitis 

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis 

centras 

„Patyriminis mokymas artimoje aplinkoje dirbant 

su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“ 

Dr. Sergejus Neifachas, Evelina 

Sankauskaitė, Jevgenija Mažuto 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ 

„Kūrybinė inžinerija: ko ji moko vaikus?“ 

Renginio koordinatorius: 

Tomas Pocius, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas 

Tel.: (8 5) 267 0060, 8 604 35169, el. paštas tomas.pocius@lmnsc.lt 

mailto:tomas.pocius@lmnsc.lt

