
 

RESPUBLIKINĖS METODINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  

„VISUMINIS UGDYMAS: GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE“ 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

      

 

      

 

 

 

 
 

 
 

                          Fojė (IIa.) bus galima įsigyti „Šviesos“, „Raidynėlio“, „Andrenos“ leidinių visos konferencijos metu. 
 

        PLENARINIS POSĖDIS 

Pirmininkas — Daiva Stakvilevičienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 

10.00-10.15 Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams. 

Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Humanistinės pedagogikos asociacijos 

Lietuvoje steigėja ir narė. 

Šiaulių Gegužių progimnazijos choro „Strazdanėlės“ daina (vad. R.Janulienė). 

10.15-10.45 Visuminis ugdymas: kas tai? Vardan ko? Kaip? Būtinumas.  

Irena Stulpinienė, Humanistinės pedagogikos asociacijos Lietuvoje steigėja ir valdybos narė, fizikos 

mokytoja. 

Gyvenimas dualus, pažinimas – trejybiškas.Visavertė pamoka ir gyvenimo prasmė. Kultūringos asmenybės ir kilnaus 

piliečio ugdymas per savęs pažinimą. Mokytojo savišvieta, jo visuminė pasaulėžiūra. Drąsa priimti „Humanistinės 

pedagogikos manifesto“ teiginius. Savęs pažinimas ir gyvenimo prasmės paieškos per visų dalykų pamokas – ideali 

blogio prevencija. 

10.45-11.00  Mokymasis gyvenimui: pasitinkant vertybėmis grįstą visuomenę.  

Doc. dr. Aušra Kazlauskienė, Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas.  

Atrodo, visai neseniai kūrybiškumas buvo tik žmogaus asmeninė savybė, o dabar  - tikslas. Kada ugdyme vertybės bus 

tikslas? Jau šiandieninė visuomenė reikalauja prisitaikymo individualios laisvės kaina.  

11.00-11.15 Mokinio socialinių įgūdžių ugdymas holistinio ugdymo procese.  

Vilma Staskevičienė, KTU Edukologijos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė, 

Edukacinės kompetencijos centro direktorė. 

Mokymosi visą gyvenimą kontekste svarbu į edukacinį procesą, vykstantį ugdymo institucijoje,  žiūrėti integraliai – tai 

yra rengiant ugdytinius savarankiškam gyvenimui jiems reikia suteikti ne tik bendrajam raštingumui būtinų žinių, bet ir 

formuoti bei ugdyti jų socialinius įgūdžius. 

11.15-11.30 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas švietimo sistemos rekonstravimo(si) procese. 

Asta Kriščiūnaitė, ŠU asistentė, socialinių mokslų (edukologija) krypties doktorantė, Šiaulių 1-osios muzikos 

mokyklos mokytoja. 

Klasikinės ugdymo paradigmos bruožai bei laisvojo ugdymo paradigmos reikšmė mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo pokyčiams. 

11.30-11.45 Visuminio ugdymo iššūkiai: ar mokykloje gali būti įdomios pamokos?  

Saulius Žukas, „Baltų lankų“ leidyklos generalinis direktorius. 

Vienas svarbiausių visuminio ugdymo reikalavimų – jungti bendruosius ir dalykinius gebėjimus, neskaidant mokymo 

proceso į formalią dalykinę ir neformalią  užklasinę veiklą. Trinarės pamokos modelis. 

11.45-12.00 Sisteminis požiūris į ugdymąsi.  

Lina Virozerovienė, leidyklos „Šviesa“ ugdymo metodikos grupės vadovė.  

Gyvendami integruotoje visumoje, kurioje viskas tarpusavyje susiję, negalime mokyti fragmentiškai ar pateikti tik 

informaciją. Reikia kompleksinių sprendimų. 

  9.00 – 10.00 Dalyvių registracija, susipažinimas su mokykla. 

10.00 – 12.00 Konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis. 

12.00 – 13.00 Pietūs. 

13.00 – 15.00 Darbas grupėse. 

15.00 – 15.30 Kavos pertrauka. 

15.30 – 16.30 Baigiamasis posėdis, konferencijos uždarymas (aktų salėje). 



 

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija  

VISUMINIS UGDYMAS:  

GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE 

2014 m. sausio 30 d. 

 

DARBAS GRUPĖSE 

1-oji darbo grupė 

 

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 

 

Grupės vadovės – Inga Turovaitė, Daiva Šimkuvienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos  

lietuvių kalbos mokytojos  

 

1. Gyva mintis – gyva dvasia. Vilija Žalienė, Vilkaviškio lietuvių kalbos ir etikos mokytoja 

metodininkė, Humanistinės pedagogikos asociacijos Lietuvoje narė. 

2. Branginkim tarmę, protėvių mums duotą  (projekto, skirto Tarmių metams paminėti, 

pristatymas). Lina Tomanaitė,  Šiaulių „Juventos“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė. 

3. Sėkmingo ugdymo formulės paieška lietuvių kalbos pamokose. Eugenija Valauskienė, Klaipėdos 

Simono Dacho progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

4. Laisvojo rašymo pratybos ,,Kūrybos laboratorijoje" bei lietuvių kalbos pamokose. Edita 

Miravičiūtė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

5. Vertybių formavimas pamokoje. Žiupsnelis praktikos. Aušra Vaitkevičienė, Kelmės „Aukuro“  

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

6. Kas kuria jauno žmogaus pasaulėvoką? Angelė Bražaitė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

7. Ekskursija kaip ugdymo metodas. Inga Turovaitė, Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė, Daiva Šimkuvienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji 

mokytoja. 

8. 7 lietuvių kalbos linksniai. Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, 

Humanistinės pedagogikos asociacijos Lietuvoje steigėja ir narė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija  

 

VISUMINIS UGDYMAS:  

GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE 

2014 m. sausio 30 d. 

 

DARBAS GRUPĖSE 

2-oji darbo grupė 

 
TIKSLIEJI IR GAMTOS MOKSLAI 

 
Grupės vadovės – Evelina Brikienė, Vidmantė Žegunienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos  

matematikos mokytojos 

 

1. Kilnaus ir kūrybiško žmogaus ugdymas šiandienos Mokytojo rankose. Reda Zalogienė, Šiaulių 

Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos ir informacinių technologijų 

vyresnioji mokytoja. 

2. Racionalumas tiksliųjų mokslų pamokose. Rytis Zaloga, VDU finansų ir bankininkystės 

magistrantas, politikos mokslų bakalauras. 

3. Fizikos pamoka kaip gyvenimas. Irena Stulpinienė, Humanistinės pedagogikos asociacijos 

Lietuvoje steigėja ir valdybos narė, fizikos mokytoja. 

4. Integruoto mokymo(si) patirtis. Ingrida Railienė,  Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja metodininkė, Jolita Sketerskienė, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos matematikos vyresnioji 

mokytoja. 

5. Efektyvieji metodai ekonomikos pamokose. Ieva Rafael, Šiaulių Gegužių progimnazijos 

ekonomikos mokytoja ekspertė. 

6. Amžinųjų vertybių puoselėjimas gamtos, informacinių technologijų pamokose, ugdymo 

karjerai veikloje. Rasa Balčiūnienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos IT vyresnioji mokytoja, Dalia 

Urbonavičienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė. 
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VISUMINIS UGDYMAS:  

GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE 
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DARBAS GRUPĖSE 

3-oji darbo grupė 

 

PRADINIS UGDYMAS 
 

 

Grupės vadovės – Aušra Didžgalvienė, Edita Montvilienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos  

pradinių klasių mokytojos 

 

1. Laisvų pasirinkimų metodas. Taikymo galimybės priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

koncentruose. Rasa Polikevičiūtė-Kirtiklienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

2. Specialusis pedagogas-palankios ugdymo aplinkos kūrėjas. Lijana Jonuitienė, Akmenės rajono 

Dabikinės specialiosios mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė. 

3. Bendrauti, bendradarbiauti, prasmingai būti (M.Lukšienė). Aušra Simavičiūtė, Šiaulių Jovaro 

progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. 

4. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse: kokiais būdais galima integruoti ugdymo turinį. Saulius 

Žukas, „Baltų lankų“ leidyklos generalinis direktorius. 

5. Ruduo vaikų meninėje veikloje. Loreta Simanavičienė, Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė. 

6. Beribės meilės ugdymas lietuvių kalbos pamokose. Edita Montvilienė, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.  

7. Kaip įvertinti gamtamokslinę pradinuko kompetenciją? Aušra Didžgalvienė, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė. 

8. Tiesiu pagalbos ranką... Aistė Vedeckienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos specialioji pedagogė 

metodininkė, Rimanta Jusienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos vyresnioji logopedė. 
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VISUMINIS UGDYMAS:  

GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE 

2014 m. sausio 30 d. 

 

 

DARBAS GRUPĖSE 

4-oji darbo grupė 

 

DALYKŲ INTEGRACIJA 
 

 

Grupės vadovės – Aida Čilinskienė, Ingrida Kačinskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos  

anglų kalbos mokytojos 

 

1. Literatūros kūrinių naudojimas užsienio kalbos pamokoje: dvasinių žmogaus galių plėtojimas 

anglų kalbos pamokoje naudojant spausdinto žodžio galią. Saulius Skučas, VšĮ Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojas metodininkas. 

2. Pilietinių vertybių ugdymas istorijos pamokose. Loreta Vaivadienė, Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė. 

3. Ugdomųjų dalykų bendrystė: per muziką vertybių auginimo link. Rita Tamašauskienė, Šiaulių 

Gegužių progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Elvyra Ramoškienė, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos vyresnioji tikybos mokytoja. 

4. Žmogiškųjų vertybių ugdymas anglų kalbos pamokose. Aida Čilinskienė, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja. 

5. Integracijos svarba anglų kalbos pamokose. Ingrida Kačinskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos 

anglų kalbos mokytoja metodininkė. 

6. Žmogiškųjų vertybių ugdymas rusų, II-osios užsienio kalbos, pamokose. Gražina Korkevičienė, 

Šiaulių Gegužių progimnazijos vyresnioji rusų kalbos mokytoja. 

7. Mama, štai Renuaras. Regina Rudienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos dailės mokytoja 

metodininkė. 

8. Žmogiškųjų vertybių ugdymo galimybės per literatūros ir dailės pamokas. Birutė Petkuvienė, 

Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, ir Vita Žabarauskaitė, Šiaulių 

Gegužių progimnazijos dailės mokytoja metodininkė. 
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BAIGIAMASIS POSĖDIS 

 

Pirmininkas — Daiva  Stakvilevičienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 

15.30-15.50 Darbo grupių veiklos apibendrinimas. 

1-osios darbo grupės vadovė — Daiva Šimkuvienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja. 

2-osios darbo grupės vadovė — Vidmantė Žegunienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos matematikos 

mokytoja. 

3-osios darbo grupės vadovė — Edita Montvilienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių 

mokytoja. 

4-osios darbo grupės vadovė — Ingrida Kačinskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos anglų kalbos 

mokytoja.  

15-50-16.00 Kurkime Gyvenimo Mokyklą!  

Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Humanistinės pedagogikos asociacijos 

Lietuvoje steigėja ir narė. 

Vaiko gyvenimas neturi būti suvokiamas už mokyklos ribų, taip sumenkinant, iškreipiant pačios mokyklos 

esmę ir prasmę. „Vaikas mokykloje ne tik ruošiasi gyvenimui, bet jau gyvena!“ (Š.Amonašvilis) 

16.00-16.30 Gongai, skambantys Tibeto dubenys, indėniški, kiniški, japoniški instrumentai: 

istorija, skambesys, terapija.  

Valdas Aleksandravičius, meditacinės-terapinės muzikos atlikėjas ir propaguotojas (Kėdainiai). 

Senoviniai instrumentai, tokie kaip gongas ar skambantys dubenys, sukuria garsus ir virpesius, kurie 

sklinda įvairiu dažniu. Harmonizuojanti jų vibracija veikia pasklisdama po visą kūną. Meditacinė-

terapinė muzika ypač teigiamai veikia psichiką (mažina nuovargį, stresą), išlaisvina kūrybines vidines 

galias. 

 

 


