GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE – VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ
METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
2018 m. sausio 25 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė 11-oji
visuminio ugdymo respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: akademinio
ir dorovinio ugdymo pusiausvyros svarba švietime“, skirta Vydūno 150-osioms gimimo metinėms
bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečiui paminėti. Sulaukta apie 180 dalyvių iš visos respublikos
(Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Kėdainių, Šilalės, Radviliškio, Telšių, Tauragės, Pasvalio, Šiaulių
miestų ir rajonų).
Konferencija pradėta Gegužių progimnazijos mokytojų patirtimi – vesta 16 įvairių dalykų
pamokų (rusų kalbos pamoka „Tik vieną kartą metuose“; technologijų pamoka „Trikampis. Jo
pritaikymas kūryboje“; kūno kultūros pamoka ,,Judrieji žaidimai“; integruotomis pamokomis:
tikybos ir etikos „Kaip Aukso taisyklė padeda pasirinkti?“, lietuvių kalbos ir muzikos „Lietuvos
himnas – tautos gyvenimo siekiai“, etikos ir lietuvių kalbos „Drąsiau, drambly!..“, lietuvių kalbos ir
muzikos pamoka „Skambantys medžiai“; matematikos pamokomis „Veiksmai su laipsniais“ ir
„Tekstinių uždavinių sprendimas“, „Skaičiuoju iki 20. Į svečius pas barsuką“; informacinių
technologijų pamoka „Sėkmingo pranešimo paslaptis. Pateikčių „Žmonės, garsinantys Šiaulių
miestą“ pristatymas“; dailės pamoka „Aš piešiu Lietuvą“; fizikos pamoka „Energija ir jos virsmai“;
pasaulio pažinimo pamoka „Kelionė laiku“; istorijos pamoka „Šviesa ATR (abiejų tautų
respublikos) saulėlydyje“; anglų k. pamoka „I Can Make the World a Better Place to Live“ („Aš
galiu pasaulį padaryti geresnį“)). Konferencijos dalyviai stebėjo pasirinktą pamoką ir dalinosi
mintimis, kas juos įkvėpė („pamokos estetika, prasmė bei gilumas, mokytojų užsidegimas, jų
bendrystė, nuoširdumas, ramybė, klasės susikaupimas“), ir linkėjo „kūrybiškumo, neišsenkančios
energijos, entuziazmo, polėkio, šviesos, šaunių mokinių, išsaugoti tą nuostabų abipusį ryšį,
pasitikėjimo, bičiulystės“.
Nuskambėjus mokyklos choro „Strazdanėlės“ (vadovė Raimonda Janulienė) dainoms, Silvija
Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos – Taikos mokyklos direktorė, Humanistinės
pedagogikos asociacijos valdybos narė, pradėjo plenarinį posėdį, sveikindama susirinkusiuosius ir
dėkodama mokytojams, vedusiems atviras pamokas. Skaitytame pranešime „Visuminio ugdymo
pagrindai“ buvo akcentuotas visuminio ugdymo tikslas - kultūros augimas bei esmė - akademinio ir
dorovinio ugdymo pusiausvyra, jos siekimo galimybės.
Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių m. vicemeras J. Sartauskas, miesto tarybos narė D.
Martinkienė, Švietimo skyriaus specialistė J. Damskienė. Direktorė S. Baranauskienė visiems
svečiams prisiminimui įteikė knygas ,,Vydūnas apie meilę“.
Jurgita Gedminienė, Vydūno draugijos tarybos narė, pranešimu „Vydūnas kaip visuomenės
veikėjas Šiaulių aplinkoje“ atskleidė rašytojo, filosofo, Lietuvos kultūros veikėjo, mistiko Vydūno
(Vilhelmo Storostos) sąsajas su Šiauliais, su Šiaulių asmenybėmis, padėjusiomis kertinius pamatus
miesto ir šalies kultūroje, priminė Vydūno nuopelnus, ieškant būdų ,,kelti garbėn lietuviškumą“.
Po plenarinio posėdžio konferencijos dalyviai buvo pakviesti į Vydūno alėjos atidarymą.
Nuskambėjus progimnazijos folkloro ansamblio „Gasužis“ (vadovai Rosita Kalinienė, Arūnas
Stankus) dainai, Lina Lušienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, bei pradinio ugdymo mokytoja
Virginija Miltinienė supažindino su alėjos kūrimo akimirkomis, apžvelgė Vydūno gyvenimo kelią,
kurį simboliškai ant sienos nutapė Gegužių progimnazijos dailės mokytojai R. Rudienė, I. Oss, L.
Lušienė. Seimo narys S. Tumėnas tarė padėkos žodį ir progimnazijai įteikė 1923 m. išleistą Vydūno
knygą.
Konferenciją tęsė meistriškumo pamokos. Ilona Ežerinytė, prestižinius apdovanojimus
pelniusių knygų „Šunojaus diena“, „Sutikti eidą“ bei neseniai pasirodžiusios knygos „Verksnių
klubas“ autorė, kūrybinio rašymo mokytoja, pamokoje „Sustabdykime akimirką - parašykime
haiku“ supažindino su japonų poezijos žanru, jo kūrimo dvasiniais ir techniniais principais, skaitė

haiku šedevrus ir ragino pabandyti sukurti savąjį. Aušra Mičiulė, Eržvilko gimnazijos muzikos
mokytoja, lietuvių liaudies dainų bei badžanų (giesmių) aranžuotoja ir atlikėja, kamerinių
ansamblių vadovė, Lietuvos kultūros dienų JAV, Vokietijoje, Lenkijoje, Anglijoje bei Pasaulio
kultūrų festivalio Indijoje dalyvė, Vilija Žalienė, lietuvių kalbos ir etikos mokytoja metodininkė, HP
riteris, poetė, vertėja, karpinių meistrė, tarptautinių projektų su asociacija „Taika per kultūrą“
(Austrija), Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės vadovė, pamokoje „Minties tiltu iš Lietuvos
į Himalajus“ pakvietė keliauti į Himalajų kalnų viršūnes, į Dvasios kosmosą, per žodį ir melodiją
atskleidžiant kalbinę, pasaulėžiūrinę, dvasinę Lietuvos ir Indijos giminystę. Lietuvių ir sanskrito
kalba skambėjo Aušros Mičiulės harmonizuotos lietuvių liaudies ir indų dainos, Vilijos Žalienės
išversti Himalajų išminties tekstai iš knygų „Šauksmas“ ir „Nušvitimas“, ekrane buvo rodomi M. K.
Čiurlionio, N. K. Rericho, K. Šimonio paveikslai ir nuotraukos, darytos kelionėse po Indiją.
Baigiamajame konferencijos posėdyje pasidžiaugta dalyvių gausa, vestomis atviromis
pamokomis ir refleksijomis. Visi dalyviai kitais metais, sausio mėn., pakviesti dalyvauti visuminio
ugdymo konferencijoje ir dalintis idėjomis, mintimis, patirtimis, mokytis vieniems iš kitų, kad
visuminis ugdymas plėstųsi ir augtų.
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