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Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo ir ugdymo skyrius 

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 

 

 

 

KVIETIMAS 
 

respublikinė mokslinė – praktinė konferencija 

 

 

 

2011 m. gruodţio 1 d.   12 val. 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, 

(Vytauto pr. 44, Kaunas) 

 

EKOLOGINIS UGDYMAS 

DARNAUS VYSTYMOSI KELYJE 



Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje, 

kuri vyks 2011 m. gruodžio 1 d. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro konferencijų salėje. 

 

 

Dalyviai – mokslininkai, nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, savivaldybių įmonių atstovai, 

respublikos ikimokyklinių įstaigų vadovai, jų 

pavaduotojai, pedagogai,  bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovai, jų pavaduotojai, skyrių vedėjai, įvairių 

dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, būrelių vadovai, 

neformaliojo švietimo įstaigų darbuotojai ir kt. 

 

 

 

Konferencijos tikslas – aptarti ekologinio ugdymo 

problemas, skleisti šalies mokyklų ir ikimokyklinių 

įstaigų gerąją ekologinio ugdymo patirtį, skatinti 

glaudesnį įvairių institucijų bendradarbiavimą. 

 

 

Darbo formos: pranešimai, demonstracijos, 

diskusijos. 

 

KVIEČIAME RENGTI PRANEŠIMUS. Tinkamai 

ir laiku pateikti pranešimai .ppt formatu bus 

publikuojami interneto svetainėje: 

http://www.kpkc.lt/nauja/veikla/konferencijos.html  

 

 

Konferencijos probleminės sritys: 
 

o Problemos, su kuriomis susiduriama ugdant 

ekologinę kultūrą, jų sprendimo galimybės ir būdai. 

 

o Bendradarbiavimas ekologinio ugdymo srityje. 

 

o Ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinis ugdymas.  

 

o Integruotas ekologinis ugdymas formaliajame 

mokinių švietime. 

 

o Neformaliojo švietimo įstaigų patirtis, ugdant 

mokinių ekologinį sąmoningumą. 

 

 

Pranešėjams bus išduodamos Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro pažymos, o klausytojams – 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

 

Registracija 
Užpildytą registracijos formą prašom siųsti adresu 

konferencijakpkc@gmail.com 

Pranešėjai registruojami iki 2011 m. lapkričio 17 d., 

klausytojai – iki 2011 m. lapkričio 24 d. 

 

 

LAUKIAME JŪSŲ DALYVAUJANT! 
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