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PROGRAMA 

 

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

                              

9.30–10.00 Dalyvių prisijungimas, bendra informacija 

10.00–10.10  
 

Sveikinimai 

Dr. Aušra Birgelytė-Žukienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

direktoriaus pavaduotoja 

Dr. Audrius Skridaila, Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius 

10.10–10.30 
„Marija Gimbutienė. Kelias į mokslo Olimpą“ 

Doc. dr. Algimantas Merkevičius, Vilniaus universiteto archeologijos katedra 

10.30–10.50 

Knygos „Senieji Lietuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puošnūs, gydantys“ 

pristatymas 

Gražina Žumbakienė, Lietuvos liaudies buities muziejus 

10.50–11.30 Kavos pertraukėlė. Pažintis su stendiniais pranešimais. 

11.30–11.50 
„Etnokultūros šaknys gamtoje. Saugomų teritorijų patirtis“ 

Rūta Baškytė, Vastybinė saugomų teritorijų tarnyba 

11.50–12.20 
„Etnokultūros rinkiniai. Jų išsaugojimas ir panaudojimas edukacijoje“ 

Dr. Elvyda Lazauskaitė, Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografė 

12.20–12.40 
„Darželių gėlės: priimtos, pamirštos ir vėl atrastos“ 

Stasė Dapkūnienė, Vilniaus universiteto botanikos sodas 

12.40–13.40 Pietų pertrauka 

13.40–14.00 

„4 Vingio šimtmečiai tarp augalų“  

Dr. Regina Juodkaitė, Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriaus vadovė, 

Dr. Silva Žilinskaitė, Vilniaus universiteto botanikos sodo mokslo darbuotoja 

14.00–14.25 
„Lietuvos vaistiniai augalai (Kodėl tiek daug vaistinių augalų rūšių?)“ 

Dr. Vitalijus Naumavičius, Vilniaus universitetas 

14.25–14.50 
Stendinių pranešimų aptarimas ir apibendrinimas 

Almantas Kulbis, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas 

14.50–15.00 

Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso gairių aptarimas  

Aušra Birietienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo 

skyriaus vyriausioji specialistė 

15.00–16.00 Savarankiškas edukacinių erdvių VU Botanikos sode lankymas 

STENDINIAI PRANEŠIMAI 

Ingrida Bertulė, Aurelija Vaitonienė 

Zarasų profesinė mokykla 

,,Netradicinės edukacinės erdvės ant plokščiųjų 

stogų" 

 



Eglė Berčiūnienė 

Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko 

mokykla-daugiafunkcis centras 

„Mokyklos žaliųjų erdvių panaudojimo galimybės 

ugdant ekologiško gyvenimo įgūdžius“ 

Aida Mitkienė 

UAB „Synergy solutions“ 

„Tradicijų pažinimas per pojūčius“ 

Edita Gilė 

VŠĮ „Vikingų kaimas“ 

„Kūčių stalas pagal protėvius“ 

Aušrelė Sereikienė 

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija 

„Mes mokomės čia...“ 

Vaidutė Šumkauskienė 

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis darželis 

„Kūrybiškas edukacinių erdvių elementų 

panaudojimas  ugdymo procese“ 

Rita Valiukienė, Jūratė Kriaučiūnienė 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 

„Iš mėg šupin neišvirsi“ 

Dalia Remeikienė, Inga Račkauskienė 

Pasvalio r. Vaškų gimnazija 

„Vaškų gimnazijos edukacinės erdvės skatina 

augti“ 

Danutė Kriščiūnienė 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinė mokykla 

„Lauko edukacinių erdvių panaudojimas Panevėžio 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje 

mokykloje“ 

Loretė Sarapinienė ir Violeta Povilonytė 

Kauno technikos profesinio mokymo centras 

„Gamta tautinėje savimonėje“ 

Vaida Krūvelienė 

Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis 

„Ąžuolelis“ 

„Natūralių edukacinių priemonių panaudojimas 

ugdant vaikų sumanumą“ 

Kristina Vasiliauskienė ir Roma Skestenienė 

Šeduvos lopšelis-darželis 

„Gamtinių, etnokultūrinių elementų kūrybinis 

pritaikymas ir panaudojimas Šeduvos darželyje“ 

Eglė Rakauskienė ir Vaida Lataitė 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 

„Gamtos ir etnokultūros sąsaja neformaliojo 

švietimo veiklose“ 

Regina Jakštonienė 

Panevėžio gamtos mokykla 

„Panevėžio gamtos mokykla. Patyriminė veikla 

edukacinėse erdvėse“ 

Regina Juodkaitė ir Silva Žilinskaitė 

Vilniaus universiteto Botanikos sodas 

„Farmacijos   ištakos. Jėzuitų  Lukiškių   dvaras“ 

Renginio koordinatorius: 

Tomas Pocius, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas 

Tel.: (8 5) 267 0060, 8 699 88025, el. paštas tomas.pocius@lmnsc.lt 


