
 
 

 

KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJA 

KĖDAINŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „PURIENA“ 

KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJA 

 

 

KVIETIMAS Į RAJONINĘ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KONFERENCIJĄ 

„EKOLOGINIS UGDYMAS KĖDAINIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ 

 

2022-11-11 

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS – plėtoti bendradarbiavimą tarp Kėdainių rajono 

švietimo įstaigų dalinantis gerąja patirtimi. 

 

AKTUALIOS TEMOS: 

 rūšiavimas, 

 bioįvairovė, 

 sveika gyvensena. 

 

KONFERENCIJOS LAIKAS: 2022 m. lapkričio 11 d. 10.00 val. 

 

KONFERENCIJOS VIETA: Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras, Senosios 

Rinkos a. 12, Kėdainiai. 

DALYVIAI: Kėdainių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio, profesinio, savarankiško ugdymo mokiniai ir mokytojai. 

 

NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA:  

  9.30 – 10.00 val. – dalyvių registracija 

10.00 – 10.15 val. – konferencijos atidarymas 

10.15 – 11.15 val. – paskaita 

11.15 – 12.30 val. – mokytojų pranešimai (dar tikslinama) 

12.30 – 13.00 val. – kavos pertraukėlė. Pažintis su stendiniais pranešimais 

12.40 – 13.20 val. – mokytojų pranešimai (dar tikslinama) 

13.20 – 13.50 val. – gamtamokslinių mokyklų programos apdovanojimas 

13.50 – 14.00 val. – dalyvių mintys, pasisakymai 

 

NUMATOMOS KONFERENCIJOS DARBO FORMOS: žodiniai, stendiniai ir vaizdo 

pranešimai, diskusijos. 

 

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS:  

 1-oje skaidrėje matomas pranešimo pavadinimas, pranešėjo vardas, pavardė, įstaiga,  

 pranešimo trukmė – nuo 5 iki 10 min., 

 stendiniams pranešimams reikalingas priemones nurodyti iš anksto. 

 

 



REGISTRACIJA:  

bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Būtina užsiregistruoti  elektroninėje 

renginių registracijos sistemoje „Semiplius“, adresu https://www.semiplius.lt// iki lapkričio 

10 d.  Pažymėjimo kaina 1 euras. Galima mokėti pavedimu – nurodykite tokią informaciją: 

1. Gavėjo pavadinimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; 

2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT537044060001866394 

3. Gavėjo banko pavadinimas –  SEB bankas 

4. Gavėjo kodas – 191721865; 

5. Mokėjimo paskirtis – konferencija „Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo 

įstaigose“, dalyvio vardas, pavardė. 

TELEFONAI PASITEIRAUTI: Jūratė Vaiginienė, mob. tel. 8 673 38021, Nijolė 

Satkauskienė, mob. tel.  8 674 38315. 

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI: 

Gintaras Petrulis – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, direktorius, 

Aušra Nesterovienė – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, direktorė, 

Jūratė Vaiginienė – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, neformaliojo švietimo mokytoja,   

Nijolė Satkauskienė – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, mokytoja, 

Jolita Gaučienė – Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Rasa Cicėnienė – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Vera Remančienė – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, mokytoja, 

Evelina Rajunčienė – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, mokytoja. 

 

PARTNERIAI: 

Kėdainių rajono savivaldybė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 

Kėdainių muzikos mokykla, 

Kėdainių dailės mokykla. 

 

 

___________________________________________ 

 

 

https://www.semiplius.lt/

