
                                                          

Kvietimas dalyvauti  paprojekčio  „Tarptautinės aplinkosaugos reporterių programos vystymas Lietuvoje“ 
konferencijoje

Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos direktoriui gerb. E.Žiedui
Kauno rajono Neveronių mokyklos direktoriui gerb. J.Petkevičiui
Kėdainių rajono Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinės mokyklos direktorei gerb. I.Pečeliūnienei
Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorei gerb. R.Širvinskienei
Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorei gerb. A.Tribulskienei
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos direktoriui gerb. A. Girdžiūnai

     
Visuomeninė  organizacija  „Lietuvos  žaliųjų  judėjimas“,  įgyvendina  paprojektį  „Tarptautinės 

aplinkosaugos  reporterių  programos  vystymas  Lietuvoje“  (toliau  –  paprojektis),  finansuojamą  pagal 
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Nevyriausybinių 
organizacijų  stiprinimas  Lietuvoje“.  Vykdant  paprojekčio  veiklas  numatyta  surengti   Tarptautinės 
aplinkosaugos reporterių programos dalyvių konferenciją. Kadangi Jūsų vadovaujama mokymo įstaiga 
įsitraukė ir aktyviai dalyvauja  Tarptautinėje aplinkosaugos reporterių programoje, prašome programą 
kuruojančiam Jūsų  įstaigos  darbuotojui  bei  aktyviausiai  įsitraukusiems  į  minėtos  programos  veiklas 
moksleiviams   suteikti  galimybę  atvykti  ir  dalyvauti  paprojekčio  konferencijoje,  kurią  numatytoma 
surengti  š.m.  balandžio  29  d.  Kaune.  (konkreti  konferencijos  vykdymo  vieta  Kaune  bus  patikslinta 
vėliau,  kadangi  šiuo  metu  vykdomos  konferencijos  salės  nuomos  ir  maitinimo  paslaugų  pirkimo 
procedūros). Pagal galimybes iš kiekvienos mokyklos prašome sudaryti dalyvaujančiųjų konferencijoje 
dalyvių grupę po 11-14 dalyvių (viso konferencijoje numatomas dalyvių skaičius yra  apie  60-70 , t.y. iš 
6  dalyvaujančių  mokyklų  po  11-14  dalyvių).   Planuojama  konferencijos  pradžia  10  val  30  min., 
konferencijos pabaiga 16 val. Konferencijos darbotvarkėje bus numatyta dalyvių sutikimo vaišės (arbata, 
kava,  užkandžiai)  ir  konferencijos  dalyvių  pietūs,  todėl  prašome pagal  galimybes  iš  anksto  arba  iki 
balandžio 26 d. pranešti  ketinančių vykti į konferenciją dalyvių skaičių. 

Konferencijos tikslas.  Pateikti  dalyviams teorinių žinių apie  Tarptautinės aplinkosaugos reporterių 
programos  sėkmingą  vykdymą,  pasidalinti  patirtimi  tarp  programos  dalyvių,  numatyti  gaires  dėl 
vykdomos programos veiklų tęstinumo.  
         Pasirengimas konferencijai ir informavimas.  Konferencijos programoje bus numatyta kiekvienos 
mokyklos  trumpas  prisistatymas,  todėl  pasirengiant  konferencijai  prašome  parengti  15 – 20 minučių  trukmės 
pranešimą apie Tarptautinės aplinkosaugos reporterių programos veiklas Jūsų mokykloje bei pasirengti  šį 
pranešimą pristatyti kitiems konferencijos dalyviams.   

Apie dalyvavimą konferencijoje, dalyvių skaičių ir kitą informaciją  prašome pranešti: tel. 8 37 – 324241, 
faksu 8 37 – 324201 arba el.p.:zalieji@zalieji.lt     

Originalas nebus siunčiamas.
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