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NUOTOLINĖS RESPUBLIKINĖS MOKSLINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS 

„GAMTOS PAŽINIMO UGDYMO AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nuotolinės Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Gamtos pažinimo ugdymo 

aktualijos ir perspektyvos“ (toliau – Konferencija) nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizatorius ir veiklos organizavimo tvarką. 

2. Konferencijos nuostatai skelbiami Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus interneto 

svetainėje www.zoomuziejus.lt ir Kauno rajono švietimo centro interneto svetainėje www.centras.krs.lt  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – dalintis gerąja darbo patirtimi, formuojant teigiamą vaikų požiūrį į gamtą ir jos pažinimą 

bei išsaugojimą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kontekste. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Pasidalinti gerąja-metodine patirtimi, taikoma ugdymo(si) praktika, metodais ir įrankiais, 

organizuojant gamtos pažinimo-aplinkosaugines veiklas. 

4.2. Skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus ieškoti ir atrasti 

inovatyvių, interaktyvių, kūrybiškų mokymo(si) metodų ir formų, skatinančių patirti pažinimo džiaugsmą 

ir suvokti gamtos išsaugojimo prasmę. 

4.3. Stiprinti švietimo įstaigų ir muziejų sąveikos ryšius bei partnerystę, plėtojant ugdytinių gamtos 

pažinimo žinias.  

III. DALYVIAI 
 

5. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai. 

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIUS 
 

6. Konferencijos organizatorius – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al. 106, 

Kaunas, tel./faks.: +370 37 22 96 75, el.p.: info@zoomuziejus.lt 

7. Konferencijos partneriai: 

7.1. Kauno rajono švietimo centras, Saulės g. 12, Kaunas, tel./faks.: +370 37 332 529,                            

el. p.: info@centras.krs.lt 

7.2. Lietuvos zoologijos sodas, Radvilėnų pl. 21, Kaunas, tel. +370 37 33 25 40, +370 682 11810,                

el. p.: info@zoosodas.lt 

7.3. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r., tel. +370 440 

76291, el. p.: sekretore@akmenumuziejus.lt  

8. Organizacinis komitetas:  

8.1. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir informavimo skyriaus 

vedėja Lina Marmaitė; 

8.2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus edukatorė  Evelina Mačionytė; 

8.3. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus komunikacijos koordinatorė Diana Ferencaitė; 

8.4. Kauno rajono Švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė. 

 

 

http://www.zoomuziejus.lt/
http://www.centras.krs.lt/
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@zoosodas.lt


V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

9. Konferencijos data – 2021 m. birželio 4 d. 10.00 val. 

10. Konferencijos forma – nuotolinė konferencija, transliuojama Youtube platformoje. 

11. Kiekvienam užsiregistravusiajam dalyviui Konferencijos dieną bus išsiųsta prisijungimo nuoroda.  

12. Galimas dalyvių statusas Konferencijos metu: Konferencijos klausytojas arba pranešėjas. 

13. Pedagogai, ketinantys dalyvauti Konferencijoje, iki 2021 m. gegužės 10 d. užpildo el. registracijos 

formą. (Priedas Nr.1) 

14. Pirmiesiems 10 pranešėjų, užsiregistravusių ir atsiuntusių pranešimų santraukas, suteikiama teisė 

skaityti pranešimus. 

15. Pedagogai, ketinantys skaityti pranešimus, vadovaujasi šiais reikalavimais:  

15.1. Parengiamas pranešimo vizualus pristatymas (Microsoft Power Point ar kt. pateikčių kūrimo 

programa). 

15.2. Pranešimo santrauka (Priedas Nr.2) siunčiama iki 2021 m. gegužės 10 d. el. paštu 

evelina.macionyte@zoomuziejus.lt 

15.3. Pranešimo pristatymo trukmė – 10–15 min. 

15.4. Pranešimo skaitymo vieta – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus edukacinės erdvės. 

Pranešimo pristatymas nufilmuojamas iš anksto (laikas suderinamas individualiai).  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Konferencijos klausytojams bus išduotos Kauno rajono švietimo centro pažymos, pranešėjams – 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktoriaus padėkos raštai, Kauno rajono švietimo centro 

pažymos dėl parengtų ir skaitytų pranešimų. Pažymos bus išsiųstos registracijos anketoje nurodytais             

el. paštais. Pedagogai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami 

pažymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše. 

17. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę populiarinti Konferencijos dalyvių pranešimus, 

išleidžiant Konferencijos pranešimų pagrindu parengtą metodinį el. leidinį, autoriams neišmokant 

honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas pranešimų santraukų atsiuntimas. 

18. Prisijungimo prie Konferencijos nuoroda, programa, Konferencijos pranešimų pagrindu išleistas 

metodinis el. leidinys, pažymos ir kt. Konferencijos dokumentai išsiunčiami Konferencijos dalyviams jų 

registracijos anketoje nurodytais el. paštais. 

19. Pedagogai, pateikdami pranešime ar pranešimo santraukoje nuotraukas, atsako už tai, kad turi tėvų 

sutikimus dėl vaiko nuotraukų viešinimo. 

20. Pateikdami registracijos formą, sutinka su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Asmens 

duomenų apsaugos taisyklėmis. Registracijos metu pateiktų asmens duomenų, skirtų pažymoms, padėkos 

raštams išrašyti ir sudaryti bendrą Konferencijos dalyvių sąrašą, valdytojai – Kauno Tado Ivanausko 

zoologijos muziejus ir Kauno rajono švietimo centras.  

21. Pranešimų pristatymai bus fotografuojami ir filmuojami, pranešėjai viešinami renginio 

nuotraukose ar vaizdo įrašuose, užtikrinant renginio sklaidą socialinėje erdvėje. Autorių sutikimu su 

šiomis sąlygomis laikomas pranešimo pristatymas. 

22. Kilus klausimams, skambinti, rašyti konferencijos koordinatorėms: 

 

_________________________ 

 

 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Lankytojų aptarnavimo 

ir informavimo skyriaus vedėja Lina Marmaitė 

+370 680 31 551 

 lina.marmaite@zoomuziejus.lt 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus edukatorė Evelina 

Mačionytė 

+370 676 08 473 

evelina.macionyte@zoomuziejus.lt 

Kauno rajono švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė +370 37 380094 

rasa.sasnauskienė@centras.krs.lt 

https://docs.google.com/forms/d/1piwwBaUgYjlW38lXTtaqbTjaEMnGpNeEQLRVUNj4jB0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1piwwBaUgYjlW38lXTtaqbTjaEMnGpNeEQLRVUNj4jB0/edit?usp=sharing
mailto:evelina.macionyte@zoomuziejus.lt


 

REGISTRACIJA Į NUOTOLINĘ RESPUBLIKINĘ MOKSLINĘ-PRAKTINĘ  

KONFERENCIJĄ  

„GAMTOS PAŽINIMO UGDYMO AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS“ 
Kviečiame dalyvauti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus organizuojamoje nuotolinėje Respublikinėje 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gamtos pažinimo ugdymo aktualijos ir perspektyvos“, skirtoje ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. 

Konferencijos data – 2021 m. birželio 4 d. 10.00 val. 

Konferencijos forma – nuotolinė konferencija, transliuojama Youtube platformoje. 

Maloniai prašome užpildyti registracijos formą. (Registruotiems konferencijos dalyviams bus išduota Kauno rajono 

švietimo centro pažyma dėl dalyvavimo konferencijoje.) 

Registracija vyks iki 2021 m. gegužės 10 d. 

*Privaloma 

El. pašto adresas * 

 
 

Jūsų vardas pavardė * 

 
 

Jūsų darbovietė * 

 
 

Jūsų pareigos * 

□ Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 

□ Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 

□ Pradinio ugdymo pedagogas 

 

□ Kita:   
 

Jūsų elektroninio pašto adresas * 

 
 

Ketinate dalyvauti konferencijoje * 

□ Pristatysiu pranešimą 

□ Dalyvausiu kaip konferencijos klausytojas 

Pranešimo pavadinimas 

 
 

Pranešimo anotacija (300–500 spaudos ženklų) 

 

 

Užduokite klausimą pranešėjams. Į jį bus atsakyta pranešimo metu.  

 

 

Klausimas skirtas: 

□ M. Čepuliui (Zoologas, gamtos fotografas, gamtos knygų autorius, Lietuvos respublikos Aplinkos ministro patarėjas 

biologinės įvairovės išsaugojimo ir gyvūnų gerovės klausimais) 

□ R. Baškytei (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoja) 

□ S. Paltanavičiui (Lietuvos prozininkas, gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas) 

□ A. Kulbiui (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas) 

□ A. Sakalienei (Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja-ekspertė) 

□ V. Lazarevičienei (Lietuvos zoologijos sodo edukatorė) 

□ G. Sakalauskienei (Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė) 

□ R. Treigienei (Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja) 

□ L. Marmaitei (Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir informavimo skyriaus vedėja, 

edukatorė) 

 

 Sutinku su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus asmens duomenų apsaugos taisyklėmis. Jūsų registracijos 

metu pateiktų asmens duomenų valdytojas bus Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus ir Kauno rajono švietimo 

centras.  Prisiimame atsakomybę dėl Jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikriname, kad Jūsų pateikti asmens 

duomenys bus tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Priedas Nr. 1 



 

 

 

Nuotolinė Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija 

 „Gamtos pažinimo ugdymo aktualijos ir perspektyvos“ 

2021 m. birželio 4 d. 10.00 val. 

 

PRANEŠIMO SANTRAUKA 
(Tekstas rašomas Times New Roman 12 pt šriftu) 

 

 

 

Informacija apie 

pranešėją  

Vardas, pavardė  

Tel. nr.  

El. paštas  

Pareigos  

Kvalifikacinė kategorija  

 

Informacija apie 

darbovietę 

Darbovietės pavadinimas  

Tel. nr.  

El. paštas  

Pranešimo pavadinimas 

 

 

 

 

Pranešimo santrauka  

(Rašomas trumpas (iki 500 

žodžių) straipsnio turinio 

apibūdinimas, glaustos ir 

struktūruotos išvados.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimą 

iliustruojančios 

nuotraukos 

(Įkeliamos 2 nuotraukos) 

Tos pačios nuotraukos 

prisegamos prie siunčiamo 

laiško su pranešimo 

santrauka. 

 

 

 

 

 

Nuotraukų įkėlimo instrukcija: ant paveikslėlio „I nuotrauka“  paspaudžiame dešinį 

pelės klavišą → pasirenkame Change Picture (keisti paveikslėlį) →  pasirenkame 

norimą nuotrauką →  insert (įkelti). 

 

 Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti konferencijos metodiniame  

el. leidinyje. 

 

 Pateikdami pranešimo santrauką, Jūs sutinkate, kad esate susipažinę su Respublikinės mokslinės-

praktinės konferencijos „Gamtos pažinimo ugdymo aktualijos ir perspektyvos“ nuostatais. 

Priedas Nr. 2 


