ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, Šiauliai, tel/faks. (841) 55 2560
el. paštas rastine@geguziai.lt

RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
VISUMINIS UGDYMAS:
GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE
Konferencija skiriama
Jono Murkos 70-osioms mirimo metinėms bei Rericho Pakto 80-mečiui
paminėti
KVIETIMAS
Kviečiame lopšelių/darželių, pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių
mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo
ugdymo pedagogus, kolegijų, universitetų dėstytojus dalyvauti metodinėje – praktinėje
konferencijoje, kuri vyks 2015 m. sausio 22 d., 10.00 val., Šiaulių Gegužių
progimnazijoje.
Konferencijoje bus pristatyta visuminio ugdymo patirtis — vyks meistriškumo
pamokos ir pedagogai pristatys gerąją visuminio ugdymo praktiką:







Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose.
Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų pamokose.
Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę.
Kultūrinis ugdymas menų pamokose.
Savęs ir pasaulio pažinimo ugdymas priešmokyklinėse, pradinėse klasėse.
Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.

Konferencijos darbo formos:
Pranešimai, meistriškumo pamokos, diskusijos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.00 – 10.00

Dalyvių registracija, susipažinimas su mokykla.

10.00 – 11.30

Konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis (aktų salė).

11.30 – 12.00

Kavos pertrauka.

12.00 – 13.30

Meistriškumo pamokos, I srautas.

13.30 – 14.30

Pietūs.

14.30 – 16.00

Meistriškumo pamokos, II srautas.

16.00 – 16.30

Baigiamasis posėdis, konferencijos uždarymas (aktų salė).

Dailės galerijoje „Erdvė“ (I a.) bus eksponuojama Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto fotografijų
paroda „Pasaulio kultūros dienos ištakos ir dabartis“
Mažojoje dailės galerijoje (II a.) bus galima įsigyti leidyklos „Andrena“ leidinių.

PLENARINIS POSĖDIS
10.00-10.30 Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams.
Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, HP riteris.
Šiaulių Gegužių progimnazijos literatūrinė kompozicija „Po taikos ženklu“ (vad. I.Kačinskienė).
Šiaulių Gegužių progimnazijos choras „Strazdanėlės“ (vad. R.Janulienė).
10.30-11.00 Jonas Murka (1889–1945) — kultūrinės ir istorinės atminties žadintojas. Dr. Stasys
Tumėnas, kalbininkas pedagogas, leidėjas, humanitarinių mokslų daktaras (ŠU), Šiaulių miesto tarybos,
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys.
Jonas Murka — žymus tarpukario Lietuvos mokytojas, visuomenininkas, publicistas, pedagogas novatorius,
švietimo filosofas, visas savo jėgas ir gyvenimą paaukojęs švietimo idealų įtvirtinimui. Brandžiausi jo
gyvenimo ir veiklos metai praleisti Šiauliuose, čia sukurti ir išleisti pirmieji Lietuvoje metodikos vadovėliai.
11.00-11.30 Pasaulio kultūros dienos ir Taikos vėliavos reikšmė ugdymui. Dr. Auksė Narvilienė, Taikos
vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto, NVO prie JT koordinatorė.
Lietuvoje Kultūros diena balandžio 15-oji įteisinta Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. Jos siekis – įtvirtinti
aukščiausių vertybių prioritetą įvairiose gyvenimo srityse, nes kultūra persmelkia viską. Kultūros dieną
keliame Taikos vėliavą, kaip taikos per kultūrą simbolį, turintį daug prasmių: religija, mokslas, menas
kultūros žiede, praeitis, dabartis, ateitis amžinybės rate, meilė, džiaugsmas, grožis, apgaubti šviesos.
Lietuvos pavyzdys įkvėpė tarptautinį judėjimą už Pasaulio kultūros dieną su Taikos vėliava.

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija
„VISUMINIS UGDYMAS:
GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE“
2015 m. sausio 22 d.

MEISTRIŠKUMO PAMOKOS, I srautas:
(fizika, dailė, matematika, lietuvių k., pradinis ugdymas)
1. Žinios – tik įrankis, o ne tikslas. Irena Stulpinienė, fizikos mokytoja metodininkė, HP riteris, Klaipėda.
Ilgimės dvasingo, moralaus mokslo, pripažįstančio kitų materijos būvių ir subtiliųjų energijų pasaulį –
žmogaus vidinį dvasinį pasaulį. Visuminį mąstymą ir ugdymą užtikrina nauja pažinimo metodologija. Ji
praturtins švietimo erdvę Aukštosios Realybės suvokimu. Šis užsiėmimas – apie vaikų filosofavimą, jų
visuminio mąstymo brandinimo būdus ir naujos metodologijos teiginių praktinį taikymą fizikos (ir ne tik)
pamokose.
2. Mokytojau, išvesk į dvasios grožio kelią! Rasuolė Petrauskienė, auklėtoja ekspertė, HP riteris, l\d
„Atžalynas“, Klaipėda.
Žmogus kaip paprastas pieštukas: jis piešia, rašo savo gyvenimą. Bet svarbu, kaip piešia ir kaip rašo.
Grafito Šerdis savyje turi visas spalvas — visas spalvas turi ir žmogaus Širdis. Mokytojau, padėk tas spalvas
surasti, padėk man piešti savo gyvenimą!
3. Matematikos pamoka remiantis humanistinės pedagogikos pagrindais arba kaip padovanoti vaikui
džiaugsmą (rusų k.). Irina Aleksejenko, neformaliojo švietimo mokytoja, HP riteris; Maja Tarachovskaja,
matematikos mokytoja metodininkė, HP riteris, Klaipėdos M.Gorkio pagrindinė mokykla.
Šiuolaikinės Humanistinės pamokos uždaviniai: pastebėti mokytojo bendradarbiavimo su mokiniais
pastangas, kai mokytojas kartu su mokiniu kuria pamoką ir abu kartu palaipsniui įveikia ugdymo kursą;
rodyti susidomėjimą mokinio asmenybe, o ne vien jo dalyko žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais; vietoje mokymo
būdų stiprinti pamokos auklėjamąjį ir dorinį aspektus. Todėl mokytojo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams
pamokose gyventi - mąstyti, samprotauti, kurti, o ne tiesiog klausytis įsisavinant mokomąją medžiagą,
padovanoti vaikui džiaugsmą kaip pagrindinės Humanistinės pedagogikos kategoriją pamokoje.
4. Tobulybės ilgesys. Vilija Žalienė, lietuvių kalbos ir etikos mokytoja metodininkė, HP riteris, Vilkaviškis.
Kaip įžiebti vaikuose savęs pažinimo, dvasinio tobulėjimo siekį? Kaip sustiprinti kovoje su vidine tamsa, su
pagundų šešėliais?
Džiaugsmingi ir skausmingi gyvenimo prisilietimai lietuvių kalbos ir etikos pamokose, atradimai ir
praradimai, netikėti iššūkiai, kai gelbsti ne tradicija, o nuojauta ir intuicija.
5. Kurdamas auginu save. Aušra Didžgalvienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių kl. mokytoja
ekspertė, HP riteris.
Kūrybinių galių žadinimas ir jų išskleidimas — vienas pagrindinių kelių dvasios grožio link. Kuriu
mąstydamas, kuriu žodžiu, kuriu pasaulį kiekvienu savo veiksmu. Kūrybos tikslas — padėti tapti geresniam.
Taip vyksta vidinis augimas.

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija
„VISUMINIS UGDYMAS:
GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE“
2015 m. sausio 22 d.

MEISTRIŠKUMO PAMOKOS, II srautas:
(anglų k., muzika, biologija, ikimokyklinis ugdymas, etika)
1. Gyvenimo pamokos anglų kalbos pamokose: „Vaikai, mokykimės skraidyti" (Š. Amonašvilis).
Aida Čilinskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos anglų k. vyresn. mokytoja.
Kokias gyvenimiškas pamokas galime duoti mokiniams per anglų kalbos pamokas? Kaip galime duoti peno
ne tik protui, bet ir sielai? Kaip galime pabandyti pasiekti mokinių širdis, padėti jiems susimąstyti apie tai,
kas svarbu ir tikra? Kaip palaikyti ar sužadinti jų norą tapti geresniais ir padaryti pasaulį geresnį?
2. Etnokultūra – vertybių ugdymo šaltinis. Sigita Užporaitė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos
muzikos mokytoja metodininkė.
Vienas iš kelių dvasios grožio link – mūsų senųjų papročių tyrinėjimas. Liaudies dainose kaip leitmotyvas
skamba amžinosios vertybės: gėris, grožis, kilnumas, darna su savimi ir pasauliu. Kaip veikti, kad senovinė
išmintis būtų ne tik perimama, bet ir perduodama toliau, į Amžinybę, į tolį.
3. Vertybių puoselėjimas gamtamoksliniame ugdyme. Dalia Urbonavičienė, Šiaulių Gegužių
progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė.
Dėstomo dalyko pamokose svarbu suteikti ne tik kokybiškas žinias, bet ir skirti laiko svarbiausioms gyvenimo
vertybėms puoselėti. Kaip to siekti? Svarbu vertinti ne žinių kiekybę, bet kokybę, sudominti dėstomu dalyku,
taikyti tarpdalykinę integraciją ir analogijas, sudėtingas technologijas aiškinti per jausminį žinojmą ir žiūrėti
į Vaiką humaniškai.
4. Ugdyti širdies ritmu. Aušra Mačiulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. l/d "Aitvarėlis", LHPA narė,
Klaipėda.
Ar gali pedagogas ugdyti, jei negirdi savo širdies? Ar gali išgirsti vaiko širdį? Girdėti savo širdį — reiškia
girdėti vaiką. Ugdykime vienu širdies ritmu!
5. Amžinųjų vertybių ugdymas per etikos pamokas. Ilona Zazienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos vyresn.
etikos mokytoja.
Šiandien apie vertybes kalbama daug. Bet ar viskas, ko mes siekiame yra vertybė?
Amžinosios vertybės nepavaldžios laikui, bet jos nėra ir savaiminis dalykas — jos turi tapti žmogaus
savastimi. Kaip to pasiekti? Pirmiausia, reikia suvokti, kad tai ne gražūs žodžiai, o gražūs veiksmai.

Konferencijos datos:
 Konferencija vyks 2015-01-22.
 Klausytojai registruojami iki 2015-01-20.
Meistriškumo pamokos formatas:

Dalijimasis praktine patirtimi, užduotys auditorijai, pabaigoje diskusija ir apibendrinimas iki 10 min.
(diskusiją moderuoja pats pranešėjas pagal pranešimo temą).
Konferencijos partneris:
 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Pakalnės g. 6A, Šiauliai, tel. (841) 52 6045
el. paštas sv.centras@siauliai.lt
Konferencijos mokestis:
 Dalyvio mokestis – 34 Lt (9,85 EUR).
Mokestį sumokėkite išankstiniu pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055, AB bankas
„SWEDBANK“, banko kodas - 73000, įm. kodas 300056938.
Sumokėjus išankstiniu pavedimu, būtina turėti pavedimo kopiją.
Konferencijos dalyviams ir klausytojams bus išduodami atitinkami (kvalifikacijos tobulinimo arba
metodinės veiklos) Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai.
Užpildykite dalyvio anketą ir registruokitės pašto adresu geguziukonferencija@gmail.com.
Pastaba: laukite registracijos patvirtinimo!
Konferencijos organizacinis komitetas:
Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė,
Reda Zalogienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Rita Tamašauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Lina Lušienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ieva Rafael, Šiaulių Gegužių progimnazijos IT, matematikos, ekonomikos mokytoja.

Kontaktams:
Adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, Šiauliai
Telefonai: (841) 55 2629 (progimnazijos pavaduotojai), (841) 55 2560, 8652 59273 (progimnazijos raštinė).
El.paštas: geguziukonferencija@gmail.com, rastine@geguziai.lt,
Interneto svetainė http://www.geguziai.lt/

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA
RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2015-01-22

Visuminis ugdymas:
gyvenimo pamoka dalyko pamokoje

DALYVIO ANKETA
Vardas, pavardė: ___________________________________________________________
Mokomasis dalykas: ________________________________________________________
Kvalifikacinė kategorija: _____________________________________________________
Darbovietė: _______________________________________________________________
Pareigos: _________________________________________________________________
Darbovietės adresas: ________________________________________________________
Telefonai: ________________________________________________________________
El. paštas: ________________________________________________________________

DALYVAVIMO DUOMENYS
Planuoju aplankyti šias 2 meistriškumo pamokas:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kiti pageidavimai, pasiūlymai organizatoriams:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

