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„Žmogus — tiltas tarp dviejų pasaulių“ 

 
2017 m. sausio 26 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė 10-oji 

visuminio ugdymo respublikinė metodinė – praktinė konferencija ,,Žmogus – tiltas tarp dviejų 

pasaulių“, skirta Šiaulių Gegužių mokyklos - Humanistinės Pedagogikos švietimo įstaigos bei 

Taikos per Kultūrą mokyklos — 45-erių metų veiklos jubiliejui pažymėti. Konferencijoje sulaukta 

apie 200 visos respublikos mokytojų, dėstytojų, Seimo narių, miesto valdžios  ir švietimo skyriaus 

atstovų dėmesio (Raseinių, Kėdainių, Akmenės, Šilalės, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio, 

Radviliškio, Telšių, Vilkaviškio, Plungės, Pakruojo,  Kuršėnų, Šiaulių miestų ir rajonų).  

Konferenciją „Pasisveikinimo šokiu“ pradėjo Gegužių progimnazijos tautinių šokių 

kolektyvas „Juostinas“ (vad. E.Montvilienė). 

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos 

bei Taikos vėliavos komiteto Lietuvoje narė Silvija Baranauskienė, sveikindama konferencijos 

dalyvius, apžvelgė mokyklos istoriją per 45-erius metus, ypač akcentuodama 2015-uosius metus, 

kai progimnazijai suteiktas Humanistinės Pedagogikos švietimo įstaigos bei Taikos per Kultūrą 

mokyklos vardas. Direktorė padėkojo už drąsą kurti kitokią mokyklą, kurios tikslas - augti širdies ir 

proto šviesoje. Tikėdama, kad kiekviena mokykla gali būti tokia, perskaitė sukurtą ,,Legendą apie 

Mokyklą“. S. Baranauskienė savo kalbą baigė, linkėdama visiems kilti baltu paukščiu į aukščiausią 

kalną.  

Direktorės žodžius vainikavo kompozicija „Baltas paukštis“ (Gegužių progimnazijos vaikų 

choras „Strazdanėlės“ (vad. R.Janulienė), šokio kolektyvas „Iliuzija“ (vad. D.Virakienė), mokytojai 

ir tėveliai).  

Konferencijos dalyvius pasveikino 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. 

Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė, skaitė 

pranešimą „Vaiko asmenybės ūgties vizija – brandus ir sėkmingas šiaulietis“, kuriame pristatė 

Šiaulių m. asmenybės ūgties koncepciją (2016 m.), socialinių kompetencijų ugdymo modelį. Ypač 

akcentavo brandžios ir sėkmingos asmenybės – šiauliečio - auginimą visose veiklose pagal kuriamą 

vaiko ūgties pamatavimo sistemą.  

Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, pristatė 

pranešimą „Visuminio ugdymo svarba asmenybės formavimui(si)“, kuriame pabrėžė, kad Taikos ir 

Visuminiame ugdyme nėra vietos diskriminacijai. Švietimas turi atsižvelgti į visus vaiko poreikius. 

Mokiniai mokosi kartu, turintys negalią neišskiriami. Pagrindinis tikslas – įtraukiosios mokyklos ir 

kokybiško lygiateisio įtraukiojo švietimo kūrimas.    

Po plenarinio posėdžio konferencijos dalyviai stebėjo Gegužių progimnazijos mokytojų 

įvairių mokomųjų dalykų 14 atvirų pamokų (tikybos pamoką „Kaip auginti savyje dvasines 

vertybes?“; integruotą pasaulio pažinimo ir fizikos pamoką „Žvilgsnis į elektros energijos 

paslaptis“; lietuvių kalbos pamoką „Minkštumo ženklas. Aš jaučiu“; pasaulio pažinimo pamoką 

,,Kas yra namai?“; dailės pamoką „Kaip pavaizduoti tai, ko nežinai?“; muzikos pamoką „Smuiko 

giesmė žmogaus širdyje“; integruota dailės, matematikos ir IT pamoką „Meniškoji simetrija piešiant 

mandalą“; literatūros pamoką „Geri darbai prasideda nuo smulkmenų“ (pagal B. Vilimaitės novelę 

„Kada piešime perlinę vištelę“); integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką „Žinia, kurią neša 

vanduo“; integruotą biologijos, etikos, anglų k. pamoką „Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia...“; 

technologijų pamoką „Tekstilės sritis ir konstrukcinės medžiagos. Aksesuaro gamyba „Švelnukas“; 



integruotą matematikos ir informacinių technologijų pamoką „Trupmenos paslaptis“; geografijos 

pamoką „Europa mūsų mieste“; integruotą dailės ir istorijos pamoką „Architektūra pagal Antoni 

Gaudi“). 

Po atvirų pamokų stebėjimo konferencijos dalyviai dalinosi savo įspūdžiais. Jie džiaugėsi 

mokytojų šiltu bendravimu, nuoširdumu, kūrybiškumu ir kompetencija, šiuolaikiškomis, 

aktualiomis, įdomiomis pamokų temomis, užduočių įvairove, vaikų gebėjimu įsivertinti ir priimti 

tai, ką duoda mokytojai. Konferencijos dalyviai linkėjo neišsenkančios energijos ir kūrybiškumo, 

sėkmės, idėjų, drąsiai eiti tuo keliu ir toliau, tęsti  dalijimąsi gerąja patirtimi. Buvo pasiūlyta įrašyti 

tokias pamokas ir praturtinti Lietuvos švietimo įstaigų ,,idėjų banką“. 

Toliau konferenciją tęsė dviejų pranešėjų vedamos meistriškumo pamokos. Irena 

Stulpinienė, fizikos mokytoja metodininkė, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos steigėja, 

HP riteris, savo pamokoje „Žmogus – tiltas, jungiantis pasaulius“ akcentavo, kad žmogus ir jo 

gyvenimas – priešybių visuma, todėl kvietė mokytojus kartu su vaikais apie tai pamąstyti: 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. Mokyklos tikslas – paaiškinti, kodėl negalima atskirti 

viršžemiško pasaulio nuo žemiško. 

Brolis Paulius Vaineikis OFM vedė meistriškumo pamoką  „Eiti į pasaulį kaip meilės ir  

taikos pasiuntiniui“, kurią pradėdamas ir baigdamas giesmėmis Dievui, pasidžiaugė, kad atėjo nauja 

dvasios pripažinimo era, kartu su Šv. Pranciškumi atnešusi į Pasaulį Meilę ir Taiką. Kvietė 

mokytojus neprarasti humoro jausmo, nes tai padeda kovoti prieš blogį (demonas humoro neturi). 

Svarbiausia – ramybė, taika, sielos džiaugsmas, kuriuo gali dalintis su kitais. 

            Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenė,  džiaugdamasi konferencijos dalyvių gausa, 

sveikinimais, pamokomis, gražiais atsiliepimais,  pakvietė visus dalyvauti visuminio ugdymo 

konferencijoje ir kitais metais, sausio mėn., dalintis gerąja patirtimi, pasiektais rezultatais. 
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