ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA

LIETUVOS HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA

VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ
METODINĖ –PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo
pusiausvyros svarba švietime“
Konferencija skiriama paminėti Vydūno 150-ąsias gimimo metines

KVIETIMAS – PROGRAMA
Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų
pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus,
mokinių tėvelius dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje

2018 m. sausio 25 d., 10.40 val.,
Šiaulių Gegužių progimnazijoje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai

Konferencijos probleminės sritys:
1. Kultūros auginimas visuminio ugdymo pagrindu. 2. Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų
pamokose. 3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose. 4. Dorinio ugdymo
įtaka formuojant harmoningą asmenybę. 5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje.
6. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse. 7. Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si)
galimybė. 8. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.
Konferencijos darbo formos:
Pranešimai, atviros pamokos, meistriškumo pamokos, diskusijos, parodos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
10.00 – 10.40 Dalyvių registracija, susipažinimas su mokykla
10.55 – 11.40 Atviros pamokos (labai prašome į pamoką nevėluoti)
11.40 – 12.00 Atvirų pamokų aptarimas
12.00 – 13.00 Konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis (aktų salė)
13.00 – 13.45 Vydūno alėjos atidarymas (III a.)
13.15 – 14.00 Pietūs
14.00 – 15.00 Meistriškumo pamoka (aktų salė)
15.00 – 16.00 Meistriškumo pamoka (aktų salė)
16.00 – 16.30 Baigiamasis posėdis, konferencijos uždarymas (aktų salė)
16.30 – Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos narių visuotinis susirinkimas („Kūrybos“
alėja, Nr. 234 kab.)
Mokykloje bus galima aplankyti:

Pradinio ugdymo Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbų parodą „Mes – iš spalvų“
(Dailės galerija „Erdvė“, I a.)

Progimnazijos dailės ir technologijų mokytojos, dailės ugdytojų draugijos narės Reginos
Rudienės tapybos parodą „Prisiminimai apie...“ (Mažoji dailės galerija, II a.

„Meno sodo“, „Sveikuolių“ alėjų edukacines erdves (I a.)

„Šviesos“, „Kūrybos“ alėjų edukacines erdves (II a.)

M. K. Čiurlionio, Vydūno alėjų edukacines erdves (III a.)

Informacinį centrą („Meno sodo“ alėja, I a.)

Mokyklos istorijos centrą („Šviesos“ alėja, II a.)

Mažojoje dailės galerijoje (II a.) bus galima įsigyti leidyklos „Andrena“ leidinių, I. Ežerinytės
knygų, V. Žalienės verstų knygų „Morijos sodo lapai. Šauksmas“, „Morijos sodo lapai.
Nušvitimas“.

„Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo
pusiausvyros svarba švietime“
Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų ATVIROS PAMOKOS:
1. Rusų kalbos pamoka „Tik vieną kartą metuose“, 7c kl.; „Kūrybos“ alėja, Nr. 233 kab.;
vyresnioji rusų k. mokytoja Nijolė Teišerskienė
Ne veltui sakoma: „Kalba – žinių raktas“, nes atrakina duris į naują minčių, idėjų, jausmų pasaulį.
Mokytis kalbą – tai statyti tiltą į kitą kultūrą. Rusų kalba – tai raktas į rusų kultūrą. Pamokoje „Tik
vieną kartą metuose“ keliausime į turtingą rusų kalbos pasaulį, kuri mokys gražių žodžių. Žodžių,
kuriuose slepiasi reiškinių esmė.
2. Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Lietuvos himnas – tautos gyvenimo
siekiai“, 6a kl.; M.K.Čiurlionio alėja, Nr. 323 kab.; Lietuvių k. mokytoja metodininkė Inga
Turovaitė, muzikos mokytoja metodininkė Raimonda Janulienė
Pamokoje bus siekiama rasti ir suvokti V.Kudirkos „Tautiškos giesmės“, Maironio „Lietuva
brangi“ tekstų svarbiausius žodžius, įvertinti kūrinių nuotaiką ir reikšmę lietuviams, formuoti ryšį
tarp asmeninės patirties ir tautos gyvenimo gairių.
3. Technologijų pamoka „Trikampis. Jo pritaikymas kūryboje“, 8 kl.; „Meno sodas“ alėja,
Nr. 122 kab.; vyresnioji technologijų bei dailės mokytoja metodininkė Dana Kulikauskienė
Trikampis – geometrinė figūra, turinti simbolinę reikšmę. Geometrinėmis formomis žmonija domisi
jau nuo senovės, jų gausu visose pasaulio šventyklose. Lietuvių liaudies kūryboje taip pat daug
trikampio simbolių. Pamokoje stengsimės suvokti simbolinio apeiginio sodo kūrimo paslaptį, kad
figūros – ne tik grožis, o ir kelias į darną ir sėkmę.
4. Kūno kultūros pamoka ,,Judrieji žaidimai“, 6b kl.; „Sveikuolių“ alėja, sporto salė;
vyresnioji kūno kultūros mokytoja Giedrė Steponavičienė
Judrieji žaidimai labai vertingi bendram vaiko lavinimui: ugdo pagrindinius motorinius įgūdžius,
tobulina judesių koordinaciją, grūdina organizmą. Per judriuosius žaidimus skatinsime vieni
kitiems norą siekti, teigiamas emocijas, kūrybiškumą, mokysimės augti vidumi.
5. Integruota tikybos ir etikos pamoka „Kaip Aukso taisyklė padeda pasirinkti?“, 3d kl.;
„Sveikuolių“ alėja, Nr. 103 kab.; vyresnioji tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė, pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė Ligita Norvilienė
Pamoka apie taisyklę, kuri užgimė prieš tūkstančius metų, kuri vienija įvairaus amžiaus žmones,
bendruomenes, tautas. Kaip šią taisyklę atranda XXI a. vaikai?
6. Matematikos pamoka „Veiksmai su laipsniais“, 7 kl.; M.K.Čiurlionio alėja, Nr. 327 kab.;
vyresnioji matematikos mokytoja Evelina Brikienė
Laipsnis ne tik gyvenime, bet ir matematikoje: kaip, kur, kodėl ir kam?
7. Informacinių technologijų pamoka „Sėkmingo pranešimo paslaptis. Pateikčių „Žmonės,
garsinantys Šiaulių miestą“ pristatymas“, 7 kl.; Kūrybos alėja, Nr. 231 kab.; vyresnioji
matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Rasa Balčiūnienė
Kada žmogus yra žymus? Ar kai apie jį rašo laikraščiai, rodo televizija? Mokysimės sėkmingo
pranešimo paslapčių pristatant sukurtas pateiktis apie žymius Šiaulių žmones, kurie moko savo
pavyzdžiu siekti užsibrėžtų tikslų, vadovautis vertybėmis.

8. Dailės pamoka „Aš piešiu Lietuvą“, 4 kl.; „Meno sodo“ alėja, Nr. 124 kab.; pradinio ugdymo
Dailės skyrius; dailės mokytoja metodininkė, vyresnioji technologijų mokytoja Aušra Lučinskienė
Kas yra grotažas? Per pažintį su šia technika bus siekiama atskleisti save ir savo santykį su
Lietuva.
9. Fizikos pamoka „Energija ir jos virsmai“, 8b kl.; M.K.Čiurlionio alėja, Nr. 324 kab.; Fizinių
mokslų daktarė, socialinių (edukologijos) mokslų magistrė, fizikos – matematikos mokytoja Rasa
Žemaičiūnienė
Šios pamokos metu mėginsime atsakyti į klausimą „kas gi yra „energija?“, sieksime suvokti šio
žodžio reikšmes, įsigilinti į energijos rūšis, jų svarbą bei pažvelgsime į subtiliųjų energijų pasaulį –
žmogaus vidinį dvasinį pasaulį.
10. Pasaulio pažinimo pamoka „Kelionė laiku“, 4d kl.; Vydūno alėja, Nr. 312 kab.; pradinio
ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Miltinienė
Norą pažinti visada skatina smalsumas. Juk įdomu sužinoti, kaip gyveno akmens amžiaus žmonės.
Atsidurti ten, kur klestėjo senovės Egipto civilizacija. Pabuvoti olimpinių žaidynių krašte.
Pakeliauti karingųjų romėnų keliais. Prisiminti, ką mena Viduramžių pilys ir kuo reikšmingas
Renesanso laikotarpis pasauliui ir žmonijai.
11. Matematikos pamoka „Tekstinių uždavinių sprendimas“, 1c kl.; „Sveikuolių“ alėja, Nr.
106 kab.; pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos
narė Edita Montvilienė
Tekstiniai uždaviniai – lobis per matematiką siekti žinių ir dvasios darnos. Per pamoką atliksime
tekstinių uždavinių skaičiavimo užduotis, atverdami širdis silpnesniems – žiemojantiems
paukšteliams ir žvėreliams.
12. Integruota etikos ir lietuvių kalbos pamoka. „Drąsiau, drambly!..“, 2b kl.; „Šviesos“ alėja,
Nr. 209 kab.; pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos
narė Aušra Didžgalvienė
Per kūrybines užduotis mokysimės veikti kartu, išgirsti ir suprasti vienas kitą, patirti bendrus
įspūdžius širdimi ir protu. Spręsime, kaip tarpusavyje sukurti artumo, geranoriškumo pojūtį.
13. Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Skambantys medžiai“, 2c kl.; „Šviesos“
alėja, Nr. 210 kab.; vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Rosita Kalinienė, muzikos mokytojas
metodininkas Arūnas Stankus
Skaitydami tekstus, gilinsime ryšį su gamta ir mokysimės gramatikos. Klausydamiesi ir
muzikuodami, atpažinsime skirtingų medinių instrumentų tembrus.
14. Matematikos pamoka „Skaičiuoju iki 20. Į svečius pas barsuką“, 1b kl.; Vydūno alėja, Nr.
305 kab.; pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Gabrielaitienė
Tobulinsime skaičiavimo įgūdžius. Mokysimės suprasti žmogaus ryšį su gamta ir jos laiko ritmais.
Stiprinsime savo dorovines galias, suvoks jų reikšmę, pusiaužiemyje lankydami barsuką.
15. Istorijos pamoka „Šviesa ATR (abiejų tautų respublikos) saulėlydyje“; 5b kl.;
M.K.Čiurlionio alėja, Nr. 325 kab.; vyresnysis istorijos mokytojas Sergejus Staponkus
Liūdname Lietuvos istorijos puslapyje, persmelktame padalijimų, karų, plėšikavimų, veto ir žlugimo
ieškosime šviesos. Juk ir besileidžianti saulė dalinasi šviesos spinduliais, o mėnuo naktį rodo kelią.

16. Anglų k. pamoka „I Can Make the World a Better Place to Live“ („Aš galiu pasaulį
padaryti geresnį“); 8c kl.; M.K.Čiurlionio alėja, Nr. 318 kab.; anglų k. mokytoja metodininkė
Ingrida Kačinskienė
Diskutuodami apie įvairias globalines XXI amžiaus problemas, ieškosime ir siūlysime šių problemų
sprendimo būdus, kurie pasaulį paverstų geresne vieta gyventi. Mąstysime, ar kiekvienas iš mūsų,
kalbėdamas širdies kalba ir vadovaudamasis bendražmogiškomis vertybėmis, gali keisti pasaulį ir
padaryti jį geresnį.
PLENARINIS POSĖDIS
Konferenciją moderuoja Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, Lietuvos
humanistinės pedagogikos asociacijos narė Rita Tamašauskienė.
1. Muzikinis sveikinimas: progimnazijos choro „Strazdanėlės“ pasirodymas. Choro vadovė
Raimonda Janulienė.
2. „Visuminio ugdymo pagrindai“; Šiaulių Gegužių progimnazijos – Taikos mokyklos
direktorė, Humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė Silvija Baranauskienė.
Visuminio ugdymo esmė – akademinio ir dorovinio ugdymo pusiausvyra. Visuminio ugdymo tikslas
– kultūros augimas. Yra sakoma, kad tūkstančio kilometrų kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio
(taip sakė Lao Dzi). Minėtos pusiausvyros siekti galima pradėti nuo žinias ir jų prasmę jungiančio
trumpo KODĖL?
3. „Vydūnas kaip visuomenės veikėjas Šiaulių aplinkoje“; Vydūno draugijos tarybos narė
Jurgita Gedminienė.
Pranešime bus siekiama atskleisti rašytojo, filosofo, Lietuvos kultūros veikėjo, mistiko Vydūno
(Vilhelmo Storostos) sąsajas su Šiauliais, su Šiaulių asmenybėmis, padėjusiomis kertinius pamatus
miesto ir šalies kultūroje. Vydūnas ieškojo būdų kelti garbėn lietuviškumą, skaitė viešąsias
paskaitas, statė dramas, bendravo su miesto inteligentija bei jaunimu. Raktiniai žodžiai: Vydūnas,
Šiauliai, Venclauskiai, Venclauskių namai, ąžuolas, varpas.

VYDŪNO ALĖJOS ATIDARYMAS
Atidarymą moderuoja Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina
Lušienė.
1. Šiaulių Gegužių progimnazijos folkloro ansamblis „Gasužis“, vadovai Rosita Kalinienė,
Arūnas Stankus
2. Žodis apie Vydūno alėją; pradinio ugdymo mokytoja Virginija Miltinienė

3.

MEISTRIŠKUMO PAMOKOS:

1. „Sustabdykime akimirką - parašykime haiku“; prestižinius apdovanojimus pelniusių knygų
„Šunojaus diena“, „Sutikti eidą“ bei neseniai pasirodžiusios knygos „Verksnių klubas“ autorė,
kūrybinio rašymo mokytoja Ilona Ežerinytė
Susipažinsime su japonų poezijos žanru, jo kūrimo dvasiniais ir techniniais principais, skaitysime
haiku šedevrus ir sukursime savąjį.
2. „Minties tiltu iš Lietuvos į Himalajus“; Jurbarko raj. Eržvilko gimnazijos vyresnioji 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 Aušra Mičulė
Lietuvių kalbos ir etikos mokytoja metodininkė, HP riteris, poetė, vertėja, karpinių meistrė,
tarptautinių projektų su asociacija „Taika per kultūrą“ (Austrija), su Karaliaučiaus krašto lietuvių
bendruomene vadovė Vilija Žalienė
Ši pamoka – tai kelionė į Himalajų kalnų viršūnes, į Dvasios kosmosą, per žodį ir melodiją
atskleidžiant kalbinę, pasaulėžiūrinę, dvasinę Lietuvos ir Indijos giminystę.
Ši pamoka – tai vidinė kelionė iš civilizacijos tyrų į Kultūros šviesą.
Lietuvių ir sanskrito kalba skambės Aušros Mičulės harmonizuotos lietuvių liaudies ir indų dainos,
Vilijos Žalienės išversti Himalajų išminties tekstai iš knygų „Šauksmas“ ir „Nušvitimas“.
Ekrane – M. K. Čiurlionio, N. K. Rericho, K. Šimonio paveikslai ir nuotraukos, darytos kelionėse
po Indiją.

REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ
Registraciją į konferenciją koordinuoja Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės pavaduotoja
ugdymui Reda Zalogienė.
Konferencijos datos:

Dalyvio anketą dėl dalyvavimo atvirose pamokose atsiųskite iki 2018-01-22 elektroninio
pašto adresu: reda.zalogiene@geguziai.lt

Dėl pažymėjimų registruokitės Švietimo centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt
skyrelyje „Registracija“ (per Semi+ paskyras) iki 2018-01-24

Konferencija vyks 2018-01-25

Konferencijoje galima dalyvauti ir nuo 12.00 val.
Pastaba: Laukite Konferencijos dalyvio anketos registracijos patvirtinimo.

Konferencijos mokestis:

Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Dėl pažymėjimų registruotis Švietimo centro internetinėje
svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ (per Semi+ paskyras).

Konferencijos dalyvio mokestis – 2 Eur.

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

Kontaktai:
Adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, Šiauliai. LT 78302.
Telefonai: (8 41) 55 2560 (progimnazijos raštinė), (8 41) 39 0635 (progimnazijos direktorė),
(8 41) 55 2629 (progimnazijos pavaduotojos).
El. paštas: reda.zalogiene@geguziai.lt
Interneto svetainė http://www.geguziai.lt/

VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
2018-01-25

„Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo
pusiausvyros svarba švietime“

DALYVIO ANKETA

Vardas, pavardė: _________________________________________________________________
Mokomasis dalykas: _______________________________________________________________
Kvalifikacinė kategorija: ___________________________________________________________
Darbovietė: ______________________________________________________________________
Pareigos: ________________________________________________________________________
Kontaktai: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Atvira pamoka (nurodyti, kurioje atviroje pamokoje pageidaujate dalyvauti): __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Atvira pamoka (nurodyti, kurioje kitoje atviroje pamokoje pageidaujate dalyvauti, jei nebebūtų
vietų dalyvauti pirmuoju užrašytu pageidavimu): _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

