ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA

LIETUVOS HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA

XII VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ
METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“
Konferencija skiriama
V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms
bei „Tautinės Giesmės“ sukūrimo 120-osioms metinėms paminėti
KVIETIMAS – PROGRAMA
Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų
pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus,
mokinių tėvelius dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje
2019 m. sausio 24 d., 10.00 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
9.00 – 9.45
Dalyvių registracija, susipažinimas su mokykla (atvykimą į konferenciją galima
patvirtinti iki 10.00 val.);
10.00 – 11.00 Atviros pamokos ir jų aptarimas (labai prašome į pasirinktas pamokas nevėluoti);
11.00 – 11.30 Pertrauka;
11.30 – 12.30 Meistriškumo pamokos ir jų aptarimas;
12.30 – 13.30 Pietūs;
13.30 – 15.00 Konferencijos atidarymas, plenarinio posėdžio pranešimai (aktų salė);
15.00 – 15.30 Refleksijos, diskusijos, konferencijos uždarymas (aktų salė);
15.30 – Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos narių susirinkimas.
Mokykloje bus galima aplankyti:






Pradinio ugdymo Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbų parodą „Mes – iš spalvų“
(Dailės galerija „Erdvė“, Meno sodo alėja, I a.);
Progimnazijos dailės ir technologijų mokytojos Jurgitos Januškevičienės rankdarbių parodą
„Laimės lėlytės“ (Dailės galerija „Erdvė“, I a.);
Progimnazijos dailės ir technologijų mokytojos Jūratės Šlitės kūrybos parodą „Minčių takais...“
(Mažoji dailės galerija, II a.);
Informacinį centrą (Meno sodo alėja, I a.);
Mokyklos istorijos centrą (Šviesos alėja, II a.).

Mažojoje dailės galerijoje (II a.) bus pristatomi leidyklos „Andrena“ (direktorė N.Petrošienė, HP
riteris) leidiniai bei L. Šapošnikovos knyga „Kosminės realybės filosofija“.

Konferencijos „Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“ turinys:
Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų ATVIROS PAMOKOS su mokiniais
(10.00-11.00):
1. Integruota etikos ir biologijos pamoka „VANDUO VERTYBĖ – GYVYBĖS VERSMĖ…“,
6b kl. Etikos vyresnioji mokytoja Ilona Zazienė, biologijos mokytoja metodininkė Dalia
Urbonavičienė. Šviesos alėja, 204 kab.
„Vanduo yra visų pradų pradas“ – rašė graikų filosofas F. Miletietis. Ar įmanoma pamatyti
gyvybės formas vandens lašelyje? Kodėl vanduo unikali ir niekuo nepakeičiama vertybė –
stebuklo lygmens? Apie tai ir daugiau – mąstysime, diskutuosime, bandysime įrodyti kartu su
nuostabiais šeštokais.
2. Integruota fizikos ir vokiečių kalbos pamoka „VANDUO – YPATINGA MEDŽIAGA“, 8
kl. Fizikos mokytoja, fizinių mokslų daktarė Rasa Žemaičiūnienė, vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė Lina Šidlauskienė. M. K. Čiurlionio alėja, 324 kab.
Vanduo – pati unikaliausia medžiaga Žemėje: jis vienintelis natūraliai aptinkamas visų trijų
agregatinių būsenų – skystosios, kietosios ir dujinės. Perteikiant fizikos turinį, gilinsime
vokiečių kalbos žinias ir, nagrinėdami vandens fizikines savybes, atliksime eksperimentus.
3. Istorijos pamoka „EGIPTIEČIŲ RAŠTAS“, 7b kl. Istorijos mokytojas Malik Agamalijev.
M. K. Čiurlionio alėja, 318 kab.
Unikalus egiptiečių raštas, jų hieroglifai, Mirusiųjų knyga – tai galimybė jungti senovę ir šių
dienų paslaptis, aiškintis įvairias sąvokas.
4. Chemijos pamoka „ŽMOGAUS SANTYKIS SU GAMTA PER CHEMINIUS
ELEMENTUS IR JŲ JUNGINIUS“, 8 kl. Chemijos mokytoja metodininkė Vilija
Kladkienė. M. K. Čiurlionio alėja, 324 kab.
Žmogus – cheminių elementų visuma. Pateiktos užduotys skatins ieškoti, mąstyti, daryti išvadas
bei apibendrinti. Atlikdami užduotis, mokiniai sieks rasti ryšį tarp teorijos ir jų kasdieninio
gyvenimo patirčių, aptars žmogaus santykio su gamta problemas.
5. Informacinių technologijų pamoka „MANDALA – LANGAS Į VIDINĮ PASAULĮ“, 6c kl.
IT mokytoja metodininkė Rasa Balčiūnienė. Kūrybos alėja, 231 kab.
Mandala. Kas tai? Žmonės piešia mandalas, norėdami pažvelgti į savo vidinį pasaulį, labiau
pažinti save. Taikydami IT programėlės Imagine Logo įrankius, mokiniai nupieš savo
mandalas, jas pakomentuos.
6. Lietuvių kalbos pamoka ,,PASAKA APIE… “, 1d kl. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Virginija Miltinienė. Vydūno alėja, 312 kab.
Kryptingai ir įdomiai įgyvendinant veiklas pamokoje, kūrybiškai taikant įvairius metodus,
didelį dėmesį skiriant refleksijai ir mokinių aktyvumui, bus siekiama pakartoti ir įtvirtinti
išmoktus dvibalsius, skatinama bendrauti ir bendradarbiauti, ugdytis atsakomybę už savo
veiklos rezultatus.
7. Lietuvių kalbos pamoka „KODĖL MAN SVARBU SAUGOTI SAVĄSIAS ŠAKNIS?“, 4d
kl. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ligita Norvilienė. Sveikuolių alėja, 103 kab.
Skaitydami Vytautės Žilinskaitės kūrinį „Pušaitės klajonės“, mokiniai supras metaforiškais
veikėjų žodžiais išsakytą pagrindinę mintį, diskutuos, kuo kūrinio veikėjas primena žmogų,
palikusį be gimtosios žemės, be savo šaknų, suvoks, kaip svarbu branginti tai, kas sava.
8. Dailės ir technologijų pamoka „KASDIENINIAI STEBUKLAI“, 2e kl. Pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė Aušra Kulnienė. Sveikuolių alėja, 102 kab.

Klausydami Bruno Ferrero istorijos mokiniai supras, kaip svarbu kiekvieną dieną pastebėti
mums dovanojamas stebuklingas dovanas. Kurdami miniatiūras, naudodami grafines išraiškos
priemones, pavaizduos savo džiugias akimirkas.
9. Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „KODĖL MUS VEIKIA MUZIKA IR
POEZIJA?“, 8 kl. Lietuvių k. mokytoja metodininkė Inga Turovaitė, muzikos mokytoja
metodininkė Raimonda Janulienė. M. K. Čiurlionio alėja, 323 kab.
Pamokoje bus siekiama išsiaiškinti, kaip veikė žmogų muzika ir tekstas kintant laikmečiui,
kokios muzikos ir žodžio dermės labiausiai veikia šiuolaikinį žmogų.
10. Anglų kalbos pamoka „VISKAS YRA TAVO RANKOSE“ („EVERYTHING IS IN YOUR
HANDS“), 6a kl. Anglų k. vyresniosios mokytojos Rita Kancerienė ir Jurgita MickutėPenikienė. Kūrybos alėja, 223 kab.
Pamokoje bus kalbama apie žodžio „vertybė“ sąvoką, vertybines nuostatas ir asmeninę
atsakomybę. Mokiniai bus skatinami mąstyti, analizuoti ir pasirinkti.
11. Matematikos pamoka „PAGALVOK IR APSKAIČIUOK RAIDINIO REIŠKINIO
REIKŠMES“, 7c kl. Matematikos vyresnioji mokytoja Vidmantė Žegunienė. Kūrybos alėja,
224 kab.
Matematika moko mąstyti. Jos galima mokyti siekiant parengti mokinį spręsti problemas, kurių
sprendimas nėra žinomas. Tam tikslui siekiama supažindinti su matematinio mąstymo
pagrindinėmis idėjomis, teoriją susieti su praktika.
12. Dailės pamoka „MENINIS SIMBOLIZMAS TAUTINĖJE GIESMĖJE“, 5d kl. Dailės
mokytoja metodininkė Jūratė Šlitė. Meno sodo alėja, 127 kab.
Pamokoje bus siekiama suvokti meno įvairovės galimybes ir jų galimas sąsajas, įvertinti žodžio
simbolinę prasmę pagal kiekvieno mokinio asmeninę patirtį bei ją iliustruoti, sukurti grupinį
darbą, remiantis V. Kudirkos tautine giesme.
13. Netradicinė matematikos pamoka „MATEMATIKA ĮDOMIAI IR LINKSMAI“, 3d kl.
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rozita Jackienė, specialioji pedagogė metodininkė
Aistė Vedeckienė. Šviesos alėja, 208 kab.
Be skaičių šiuolaikiniame gyvenime neišgyventume nė vienos dienos. Skaičiai gyvena įdomias
istorijas, mirgėte mirga mūsų kasdienybėje.
Pamokoje bus siekiama įrodyti, kad matematika gali būti labai įdomi. Lankydamiesi virtualioje
kavinėje, mokiniai turimas matematines žinias pritaikys žaidybinėse praktinėse situacijose,
mokysis prisiimti atsakomybę už save ir grupės draugus.
14. Kūno kultūros pamoka „MĄSTYMĄ SKATINANTYS ŽAIDIMAI“, 6d. kl. Kūno kultūros
vyresnysis mokytojas Arūnas Kačerauskas. Sporto salė.
Pamokoje atliekant žaidimus, krepšinio technikos veiksmus, mokiniai stiprins savo sveikatą,
gerins protinį darbingumą bei ugdys mąstymo gebėjimus.

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų MEISTRIŠKUMO PAMOKOS mokytojams
(11.30-12.30):
1. „MĄSTYMO UGDYMAS PER LIETUVIŲ KALBOS, PASAULIO PAŽINIMO
PAMOKAS“. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Tarptautinio humanistinės pedagogikos
centro sidabro ženklo „Širdis ir gulbė“ nominantė Aušra Didžgalvienė. Šviesos alėja, 209 kab.
Vaizduotė ir sugebėjimas kritiškai mąstyti yra vaikų prigimtiniai gebėjimai. Šių savybių derinys
leidžia jiems išskleisti savo kūrybines galias. Vaikai pamokoje yra keliautojai, žaidėjai,
atradėjai, kūrėjai.
2. „DOVANAI GAVOTE, DOVANAI IR DUOKITE“ (Mt 10, 8). Tikybos mokytoja
metodininkė Elvyra Ramoškienė. Kūrybos alėja, 228 kab.
Siekiant, kad pamoka būtų įdomi, atrandama įvairiausių dalykų, padedančių sudominti ir
motyvuoti vaikus. Šioje meistriškumo pamokoje bus dalinamasi idėjomis ir metodais, kuriuos
galima naudoti ne tik tikybos, bet ir kitų dalykų pamokose dirbant su įvairaus amžiaus
mokiniais.
3. ,,DVYLIKA SKAMBANČIŲ VARPELIŲ“. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Tarptautinio humanistinės pedagogikos centro sidabro ženklo „Širdis ir gulbė“ nominantė
Edita Montvilienė. Sveikuolių alėja, 106 kab.
Ar susimąstome, kada mūsų poelgiai, mintys priverčia suskambėti Žvaigždėje subrandinto
Žydrojo obuolio dvylika varpelių? (J. Degutytės kūrinio ,,Žydrasis obuolys“ nagrinėjimas).
Kaip atrodytų žmogus, jei nesuvoktų, kad didžiausi pasiekimai, laimėjimai sietini klausant
širdies? Mąstymas ir širdis - vienalyčiai (logikos, vaizduotės, savęs pažinimo ieškojimo būdai).
4. „KŪRYBINIAI IEŠKOJIMAI PER INTEGRUOTĄ VEIKLĄ“. Dailės mokytoja
metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja Dana Kulikauskienė, ekonomikos mokytoja
ekspertė, IT ir matematikos mokytoja metodininkė Ieva Rafael. Kūrybos alėja, 230 kab.
Kūrybiškumas nėra išskirtinė gabių žmonių savybė, jis pasiekiamas kiekvienam individui.
Kūrybiškumas – ugdytina savybė, todėl reikia kurti ir taikyti individualius, originalius ir
inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus.
Pamokoje pasidalinsime savo patirtimi ugdant kūrybišką, kūrybiškai mąstantį mokinį per
integruotą veiklą.
5. „MĄSTAU, VEIKIU – MOKAUSI. METODAI, PADEDANTYS UGDYTI MOKINIŲ
MĄSTYMĄ UŽSIENIO KALBŲ PAMOKOSE“. Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Ingrida Kačinskienė. M. K. Čiurlionio alėja, 317a kab.
Mąstytojas Plutarchas yra pasakęs, jog „protas – tai ne indas, kurį reikia papildyti, o laužas,
kurį reikia uždegti“. Meistriškumo pamokoje bus dalijamasi patirtimi bei praktiniais
patarimais, kaip galima sužadinti ne tik vaiko mąstymą, bet ir norą mokytis. Sistemingai
mokant vaiką mąstyti, šis nebelaukia atsakymų iš mokytojo, mokomasi ne mechaniškai
įsimenant gausybę informacijos, bet savarankiškai, sąmoningai sisteminant medžiagą. Taip
pamažu pasiekiama, kad vaikas patirtų ne pamokos baimę, o mokymosi bei pažinimo
džiaugsmą.
6. „MARGI PAUKŠTELIAI GRAŽIAI ČIULBĖJO…“. Pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė Rosita Kalinienė, muzikos mokytojas metodininkas Arūnas Stankus. Šviesos
alėja, 210 kab.
Mokymosi sėkmę lemia kokybiškas visuminis ugdymas. Atsižvelgdami į kiekvieno vaiko
individualius gebėjimus, taikome holistinę pasaulėžiūrą formuojančius darbo metodus, tokius
kaip etninės kultūros integravimas į mokomuosius dalykus. Tikime, kad eidami šiuo keliu,
galime ne tik suteikti žinių, bet ir formuoti vaiko dvasines vertybes.

7. „MOTYVACIJA KŪNO KULTŪROS PAMOKOJE“. Pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė Kristina Vaidilienė. Vydūno alėja, 310 kab.
Gebėjimas pasitelkti vaizduotę, pritaikant praktines užduotis, suteikia galimybę motyvuoti
įvairaus fizinio pasirengimo mokinius. Kaip efektyviai pamoką vesti ne sporto salėje? Kaip
integruoti kūno kultūros pamokos elementus kitose pamokose? Kokią vietą kūno kultūros
pamoka užima tvarkaraštyje ir kaip motyvuojant mokinius siekti individualių fizinių galių
plėtojimo? Į šiuos ir kitus klausimus pasistengsiu atsakyti mūsų susitikime. Įspėju, kad
klausytojai turės galimybę išnaudoti pamokos laiką ne vien sėdint...
8. „NETIKĖTI REZULTATAI DAILĖS PAMOKOSE“. Dailės mokytoja metodininkė,
Dailininkų sąjungos narė Vita Žabarauskaitė. Meno sodo alėja, 123 kab.
Mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas, ugdant kuriančią asmenybę. Individualus ar
kolektyvinis darbas pamokoje, mokinių kūrybos rezultatas – mokytojo asmenybės, temos
aktualumo, pasaulio dailininkų kūrybos įtaka.
PLENARINIS POSĖDIS
(13.30-15.00)
Konferenciją moderuoja Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina
Lušienė
1. Muzikiniai sveikinimai: progimnazijos jaunučių choras „Strazdanėlės“ (vadovė Raimonda
Janulienė), šokių ansamblis „Upynikė“ (vadovė Daiva Virakienė).
2. Tik mokytojas kūrėjas gali išmokyti vaiką mąstyti ir suvokti save bei pasaulį visybiškai.
Šiaulių universiteto strateginių procesų vadovė, l. e. studijų prorektoriaus pareigas, doc. dr.
Renata Bilbokaitė.
Mokytojui būtina suteikti laisvę KURTI ugdymo procesą, išmokyti DALINTIS patirtimi ir leisti
AUGTI be baimės. Mokytojas turi būti LAISVAS, nes tik laisva asmenybė nebijo rizikuoti ir
kurti. Tai, ką sukuria mokytojai, vaikuose lieka visą gyvenimą.
3. Knygos „L. Šapošnikova. Kosminės realybės filosofija“ pristatymas. LHPA steigėja, HP
riteris, fizikos mokytoja, knygos „Fizika širdimi“ autorė Irena Stulpinienė.
Apie Gyvosios etikos, jungiančios meną, mokslą ir aukštąsias tikėjimo tiesas, gimimo
aplinkybes. Apie ateinantį kosminį mąstymą, jo reikšmę ir svarbą mokslui, kultūrai bei
žmonijos ateičiai. Apie J. ir N. Rerichų pasišventimą bei tarnystę žmonijos dvasinės evoliucijos
vardan.
4. „Viskas prasideda nuo minties“. Šiaulių Gegužių progimnazijos – Humanistinės švietimo
įstaigos bei Taikos mokyklos direktorė, LHPA valdybos narė, HP riteris Silvija
Baranauskienė.
Mintis yra būsimų veiksmų eskizas, kiekvieną akimirką žmogus mintimis arba kuria, arba
griauna. Per mąstymą siekiama turimų žinių bei vertybių pusiausvyros, taip skaidrinant savo veiksmus
bei sąmonę.
BAIGIAMASIS POSĖDIS
(15.00-15.30) (aktų salė)
1. Pamokų refleksijos. Klausimai – diskusijos – nutarimas. Šiaulių Gegužių progimnazijos
direktorės pavaduotoja ugdymui Reda Zalogienė.
2. Kvietimas į Tarptautinius humanistinės pedagogikos skaitymus Rygoje, HP renginius
Lietuvoje. Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos pirmininkė Marina Korinevskaja.

3. Konferencijos uždarymas, pažymėjimų išdavimas.
4. LHPA narių susirinkimas (15.30, Kūrybos alėja, 234 kab.).
REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ
Registraciją į konferenciją koordinuoja Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės pavaduotoja
ugdymui Reda Zalogienė.



Dalyvio anketą dėl dalyvavimo atvirose pamokose atsiųskite iki 2019-01-22 elektroninio
pašto adresu: reda.zalogiene@geguziai.lt . Pastaba: laukite Konferencijos dalyvio anketos
registracijos patvirtinimo.
Dėl pažymėjimų būtina užsiregistruoti www.semiplius.lt iki 2019-01-22. Prašytume
atšaukti registraciją, jei užsiregistravote, bet dalyvauti konferencijoje negalėsite.

Konferencijos mokestis:
Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai. Dalyvio mokestis – 2 Eur.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. už paslaugas negalima atsiskaityti grynais pinigais.
Prašome mokėjimus atlikti tik bankiniu pavedimu.
Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas
,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą.
Konferencijos organizacinis komitetas:
 Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė
 Reda Zalogienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui
 Lina Lušienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės 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/
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