
 

TAIKOS VĖLIAVOS KOMITETAS LIETUVOJE 

 

LIETUVOS HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA 

 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

 

VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ METODINĖ –

PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

„Žmogus — tiltas tarp dviejų pasaulių“ 

 

Konferencija skiriama Šiaulių Gegužių mokyklos –  

Humanistinės Pedagogikos švietimo įstaigos bei Taikos per Kultūrą mokyklos — 

 45-erių metų veiklos jubiliejui pažymėti 

 

KVIETIMAS-PROGRAMA 

 

 

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų 

pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, kolegijų, 

universitetų dėstytojus dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje, kuri vyks 

2017 m. sausio 26 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. 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

  9.00 – 11.30 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) 

 

Progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ (I a.) bus eksponuojama Dailininkų sąjungos narės, dailės 

mokytojos Vitos Žabarauskaitės paroda „Žiemgalos legendos“ 

Mažojoje dailės galerijoje (II a.) bus galima aplankyti parodą „Saulėgrąžos“, įsigyti leidyklos „Andrena“ 

leidinių 

 Respublikinė metodinė – praktinė konferencija 

„ŽMOGUS – TILTAS TARP DVIEJŲ PASAULIŲ“ 

 

PLENARINIS POSĖDIS 

Plenarinio posėdžio metu numatyti Seimo narių, Šiaulių miesto mero, Šiaulių miesto tarybos narių, 

Taikos vėliavos komiteto Lietuvoje, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos pirmininkų 

pasisakymai, Šiaulių Švietimo kultūros ir sporto departamento direktorės, Vytauto Didžiojo universiteto 

profesoriaus pranešimai 



Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų ATVIROS PAMOKOS: 

1. Tikybos pamoka „Kaip auginti savyje dvasines vertybes?“, 3 kl., tikybos vyresnioji 

mokytoja Elvyra Ramoškienė; 

2. Integruota pasaulio pažinimo ir fizikos pamoka „Žvilgsnis į elektros energijos 

paslaptis“, 4  kl., pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Labanauskienė, fizikos mokytoja, fizinių 

mokslų daktarė R. Žemaičiūnienė;  

3. Lietuvių kalbos pamoka „Minkštumo ženklas. Aš jaučiu“ , 1 kl., pradinių klasių 

vyresnioji mokytoja R.Kalinienė; 

4. Pasaulio pažinimo pamoka ,,Kas yra namai?“, 1 kl., pradinių kl. mokytoja ekspertė 

A.Didžgalvienė; 

5. Dailės pamoka „Kaip pavaizduoti tai, ko nežinai?“, 3 kl., pradinio ugdymo Dailės 

skyrius, dailės mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Lušienė;  

6. Muzikos pamoka „Smuiko giesmė žmogaus širdyje“, 2 kl., muzikos mokytoja 

metodininkė R.Janulienė; 

7. Integruota dailės, matematikos ir IT pamoka „Meniškoji simetrija piešiant mandalą“, 

8b kl., dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja A.Lučinskienė, matematikos ir IT 

mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė I.Rafael;  

8. Literatūros pamoka „Geri darbai prasideda nuo smulkmenų“ (pagal B. Vilimaitės 

novelę „Kada piešime perlinę vištelę“), 6 kl., lietuvių k. mokytoja metodininkė B.Petkuvienė; 

9. Integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka „Žinia, kurią neša vanduo“, 8a kl., 

istorijos mokytoja N.Teišerskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja J. Mickutė-Penikienė;  

10. Integruota biologijos, etikos, anglų k. pamoka „Tai, kas eina iš širdies, širdį ir 

pasiekia...“, 7 kl., 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., 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., matematikos vyresnioji mokytoja E.Brikienė, matematikos ir informacinių technologijų 

vyresnioji mokytoja R.Balčiūnienė; 

13. Geografijos pamoka „Europa mūsų mieste“, 8 kl., geografijos vyresnioji mokytoja 

L.Martinaitienė; 

14. Integruota dailės ir istorijos pamoka „Architektūra pagal Antoni Gaudi“, 5 kl., dailės 

mokytoja metodininkė R. Rudienė, istorijos vyresnysis mokytojas S.Staponkus; 

 

MEISTRIŠKUMO PAMOKOS: 

 

1. „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 

2. „Eiti į pasaulį kaip meilės ir taikos pasiuntiniui“, Brolis Paulius Vaineikis OFM  



Konferencijos dalyvio anketą siųskite elektroninio pašto adresu: geguziukonferencija@gmail.com. 

Pastaba: laukite registracijos patvirtinimo. 

Konferencijos datos: 

 Dalyvio anketą atsiųskite iki 2017-01-24 

 Konferencija vyks 2017-01-26 

 Konferencijoje galima dalyvauti nuo 12.00 val. 

 

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. 

 

Konferencijos mokestis: 

Konferencijos dalyvio mokestis – 5 Eur.  

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). 

 

Kontaktams: 

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/ 

http://www.geguziai.lt/


VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

2017-01-26 

 

„Žmogus — tiltas tarp dviejų pasaulių“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Vardas, pavardė: __________________________________________________________________________  

Mokomasis dalykas: _______________________________________________________________________  

Kvalifikacinė kategorija: ___________________________________________________________________  

Darbovietė: ______________________________________________________________________________  

Pareigos: ________________________________________________________________________________  

Kontaktai:         

Atvira pamoka (nurodyti, kurioje atviroje pamokoje dalyvausite):    

        


