13. Geografijos pamoka „Europa mūsų mieste“, 8 kl.; Kūrybos alėja, Nr.
226 kab.; geografijos vyresnioji mokytoja L.Martinaitienė;

TAIKOS VĖLIAVOS KOMITETAS LIETUVOJE

14. Integruota dailės ir istorijos pamoka „Architektūra pagal Antoni
Gaudi“, 5 kl.; M.K.Čiurliono alėja, Nr. 325 kab.; dailės mokytoja
metodininkė R. Rudienė, istorijos vyresnysis mokytojas S.Staponkus.

HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA

14.00 – 15.00 MEISTRIŠKUMO PAMOKA (aktų salė):
„Žmogus – tiltas, jungiantis pasaulius“. Teikia peno kartu su vaikais per
pamokas mąstyti net ir apie štai ką: žmogus – dalis ir (ar?) visuma; žmogus
– balta ir (ar?) juoda; žmogaus likimas – pasekmė ir (ar?) priežastis;
žmogaus gyvenimas – amžinas ir (ar?) laikinas; žmogaus mintis – kūrėja ir
(ar?) griovėja; žmogus – evoliucijos subjektas ir (ar?) objektas.
Irena Stulpinienė, fizikos mokytoja metodininkė, Lietuvos humanistinės
pedagogikos asociacijos steigėja, HP riteris;
15.00 – 16.00 MEISTRIŠKUMO PAMOKA (aktų salė):
„Eiti į pasaulį kaip meilės ir taikos pasiuntiniui“,
Brolis Paulius Vaineikis OFM.
***********************************
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.

Kontaktai:
Adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, Šiauliai, LT 78302
Telefonai:
(841) 55 2560 (progimnazijos raštinė)
(841) 390635 (progimnazijos direktorė)
(841) 55 2629 (progimnazijos pavaduotojos)
El.paštas: geguziukonferencija@gmail.com
Interneto svetainė http://www.geguziai.lt

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA

VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ
METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Žmogus — tiltas tarp dviejų pasaulių“
2017 m. sausio 26 d.
Konferencija skiriama Šiaulių Gegužių mokyklos – Humanistinės Pedagogikos
švietimo įstaigos bei Taikos per Kultūrą mokyklos — 45-erių metų
veiklos jubiliejui pažymėti

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 – 12.45 Atviros pamokos
12.45 – 13.00 Atvirų pamokų aptarimas
13.00 – 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 LHPA narių visuotinis susirinkimas, Kūrybos alėja, Nr. 234 kab.
Dailės galerijoje „Erdvė“ (I a.) eksponuojama Šiaulių Gegužių progimnazijos
dailės mokytojos, LDS narės, dailininkės Vitos Žabarauskaitės aliejinės tapybos
darbų paroda „Žiemgalos legendos“.
*****
Mažojoje dailės galerijoje (II a.) eksponuojama Šiaulių Gegužių progimnazijos
etikos mokytojos Ilonos Zazienės fotografijų paroda „Saulėgrąžos – Saulės dukros...“
*****
Mažojoje dailės galerijoje (II a.) galima įsigyti leidyklos „Andrena“ leidinių.

10.00 – 11.30 PLENARINIS POSĖDIS:
I. ATIDARYMAS:

3. Lietuvių kalbos pamoka „Minkštumo ženklas. Aš jaučiu“, 1 kl.;
Šviesos alėja, Nr. 210 kab.; pradinių klasių vyresnioji mokytoja R.Kalinienė;

 „Pasisveikinimo šokis“ (Gegužių progimnazijos tautinių šokių kolektyvas
„Juostinas“, vad. E.Montvilienė);

4. Pasaulio pažinimo pamoka ,,Kas yra namai?“, 1 kl.; Šviesos alėja,
Nr. 209 kab.; pradinių kl. mokytoja ekspertė A.Didžgalvienė;

 Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė,
Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos bei Taikos vėliavos
komiteto Lietuvoje narė, „Legenda apie Mokyklą“;

5. Dailės pamoka „Kaip pavaizduoti tai, ko nežinai?“, 3 kl.;
M.K.Čiurliono alėja, Nr. 328 kab.; pradinio ugdymo Dailės skyrius, dailės
mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Lušienė;

 Kompozicija „Baltas paukštis“ (Gegužių progimnazijos vaikų
choras„Strazdanėlės“ (vad. R.Janulienė), šokio kolektyvas „Iliuzija“ (vad.
D.Virakienė), mokytojai ir tėveliai);

6. Muzikos pamoka „Smuiko giesmė žmogaus širdyje“, 2 kl.;
M.K.Čiurliono alėja, Nr. 323 kab.; muzikos mokytoja metodininkė
R.Janulienė;

II. SVEIKINIMO ŽODIS:
 Gegužių progimnazijos buvę vadovai, LR Seimo narys Stasys Tumėnas,
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių miesto Švietimo, kultūros
ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė,
Šiaulių miesto Tarybos narė Danguolė Martinkienė, Lietuvos
humanistinės pedagogikos asociacijos pirmininkė Marina Korinevskaja,
Taikos vėliavos komiteto Lietuvoje pirmininkė dr. Auksė Narvilienė,
Brolis Paulius Vaineikis OFM;

7. Integruota dailės, matematikos ir IT pamoka „Meniškoji simetrija
piešiant mandalą“, 8 kl.; Kūrybos alėja, Nr. 230 kab.; dailės mokytoja
metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja A.Lučinskienė, matematikos
ir IT mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė I.Rafael;

III. PRANEŠIMAI:
 Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto Švietimo, kultūros ir sporto
departamento direktorė, „Vaiko asmenybės ūgties vizija – brandus ir
sėkmingas šiaulietis“;

9. Integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka „Žinia, kurią neša
vanduo“, 8 kl.; Kūrybos alėja, Nr. 233 kab.; istorijos mokytoja
N.Teišerskienė, anglų kalbos mokytoja V.Urnėžienė;

 Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros
profesorius, „Visuminio ugdymo svarba asmenybės formavimui(si)“.
12.00-12.45 ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ
ATVIROS PAMOKOS:
1. Tikybos pamoka „Kaip auginti savyje dvasines vertybes?“, 3 kl.;
Kūrybos alėja, Nr. 228 kab.; tikybos vyresnioji mokytoja E. Ramoškienė;
2. Integruota pasaulio pažinimo ir fizikos pamoka „Žvilgsnis į elektros
energijos paslaptis“, 4 kl.; Vydūno alėja, Nr. 306 kab.; pradinių klasių
mokytoja metodininkė A. Labanauskienė, fizikos mokytoja, fizinių mokslų
daktarė R. Žemaičiūnienė;

8. Literatūros pamoka „Geri darbai prasideda nuo smulkmenų“
(pagal B. Vilimaitės novelę „Kada piešime perlinę vištelę“), 6 kl.;
M.K.Čiurliono alėja, Nr. 318 kab.; lietuvių k. mokytoja metodininkė
B.Petkuvienė;

10. Integruota biologijos, etikos, anglų k. pamoka „Tai, kas eina iš
širdies, širdį ir pasiekia...“, 7 kl.; Meno sodo alėja, Nr. 118 kab.; biologijos
mokytoja metodininkė Dalia Urbonavičienė, etikos vyresnioji mokytoja
I.Zazienė, anglų k. mokytoja metodininkė I.Kačinskienė;
11. Technologijų pamoka „Tekstilės sritis ir konstrukcinės medžiagos.
Aksesuaro gamyba „Švelnukas“, 5 kl.; Meno sodo alėja, Nr. 122 kab.;
dailės ir technologijų mokytoja metodininkė N.Bartkevičienė, dailės ir
technologijų vyresnysis mokytojas I.Oss;
12. Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka
„Trupmenos paslaptis“, 6 kl.; M.K.Čiurliono alėja, Nr. 327 kab.;
matematikos vyresnioji mokytoja E.Brikienė, matematikos ir informacinių
technologijų vyresnioji mokytoja R.Balčiūnienė;

