
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ – 

PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

 

„Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, 

dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“  
 

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas“ (Vydūnas)  

 
Konferencija skiriama Vydūno 155-ioms gimimo ir 70-ioms mirimo metinėms paminėti 

 

 

 

KVIETIMAS – PROGRAMA 

 

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

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

kolegijų, universitetų dėstytojus, mokinių tėčius ir mamas dalyvauti metodinėje-praktinėje 

konferencijoje, kuri vyks 2023 m. sausio 19 d. nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą. 

 

Konferencijos probleminės sritys: 

1. Visuminis ugdymas – harmoningos asmenybės formavimas klasės vadovo, NŠ, dalyko modulio 

pamokose. 2. Vertybių, kompetencijų ugdymas. 3. Pedagogų ugdymas(is) ir profesinis augimas. 4. 

Pamokos planavimo ir organizavimo formos bei būdai, gerinantys mokinių išmokimo kokybę. 5. 

Ugdymo turinio, metodų ir mokymo(si) priemonių įvairovė ir dermė. 6. Sėkmingų pamokų 

pavyzdžiai/ metodai/ strategijos. 7. Mišraus mokymo(si) patirtys (integravimo galimybės, sąsajos su 

realiu gyvenimu, mąstymo galios, kalbinė/vaizdinė/vaidybinė raiška, STEAM veiklos, IKT 

integracija, techninė kūryba, informatinis mąstymas). 

 

Konferencijos darbo formos: 

Atviros pamokos, pranešimai, diskusijos, refleksijos. 

 

Konferencijos programa: 

12.00–12.45 atviros pamokos; 

12.45–13.00 pamokų aptarimas; 

13.00–13.15 pertrauka; 

13.15–14.45 plenarinis posėdis; 

14.45–15.45 idėjų laboratorijos; 

16.00–16.20 konferencijos apibendrinimas, uždarymas. 

 

RADVILIŠKIO RAJ. SAV. ŠVIETIMO 

IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRAS 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ 

PROGIMNAZIJA 

LIETUVOS HUMANISTINĖS 

PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA 



Konferencijos „Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, 

neformaliojo švietimo pamokose“ turinys: 

 

12.00–13.00 Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojų ATVIROS PAMOKOS, JŲ 

APTARIMAS 

1. Ekonomikos ir verslumo modulio pamokos ,,Ar pinigai auga ant medžių?“ (1d), „Prekių 

ir paslaugų labirinte“ (2b kl.), „Kaip tapti sėkmingu žmogumi“ (3d kl.).   

Virginija Miltinienė, 1d kl. mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Nijolė 

Gabrielaitienė, 2b kl. mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Rozita Jackienė, 3d kl. 

mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: atsakingumas, draugiškumas, pagarba, darbštumas.  

Ugdomos kompetencijos: pažinimo kompetencija, kūrybiškumo kompetencija, pilietiškumo 

kompetencija, kultūrinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, skaitmeninė kompetencija. 

Ekonomikos ir verslumo modulio pamokose pradinių klasių mokiniai įgyja supratimą apie 

ekonomiką, finansus, verslą. Susipažįsta su įvairiomis ekonominėmis sąvokomis. Mokiniai mokomi 

bendradarbiauti visuomenėje, kurioje gyvena. Šių pamokų metu mokiniai supranta iš kur žmonės 

gauna pinigų, susipažįsta su įvairiomis profesijomis, išmoksta skirti prekes ir paslaugas. Mokomasi 

suvokti savo, kaip vartotojų, kasdienius sprendimus perkant prekes ar paslaugas.  Stengiamasi 

nustatyti, koks išsilavinimas, įgūdžiai ir asmeniniai bruožai būtini įvairių profesijų atstovams.  

El. pašto adresas: jackienerozita@gmail.com 

  

2. Neformaliojo švietimo būrelio pamoka „Judrieji žaidimai su rankinio kamuoliais“ (6-7 

kl.). 

Aivaras Budrys, fizinio ugdymo mokytojas, Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: sąžiningumas, ištvermė, pareigingumas, tolerancija, savarankiškumas, 

pagarba. 

Ugdomos kompetencijos: socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos. 

„Norint išlavinti mokinio protą – lavinkite jo kūną ir jėgą, kuria remiasi protas, saugokite sveikatą, 

siekite stiprybės.“ ( Žanas Žakas Ruso) 

NŠ būrelio „Rankinis ir kiti sportiniai žaidimai“ metu yra ugdomas mokinių socialinis 

sąmoningumas, tarpusavio santykių stiprinimas, gerinama mokinių fizinė sveikata.  

El. pašto adresas: norbutas.marius@gmail.com 

 

3. Lietuvių kalbos ir skaitymo modulio pamoka „(Ne)paprasta pamoka su knyga“ (3 kl.). 

Aušra Tupikė, 3b kl. auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: elgiamasi išmintingai, laimės pojūtis, pagarba sau ir kitiems. 

Ugdomos kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, kultūrinė, socialinė pilietinė. 

Aš esu mažas šulinėlis, juodas vandenėlis, kas nori gurkšnoja ir baltais laukais nešioja... Kas aš esu? 

Atkoduodami mįsles supras, kad knyga – skaitymo džiaugsmas; per mokytojos ir įžymių žmonių 

dalijamą patirtį ir mintis suvoks, kad kas daug skaito, išminties grūdelių prisikraus visą aruodą.  

El. pašto adresas: didzgalviene@gmail.com 

 

4. Integruota neformaliojo švietimo būrelių „Aerobikos pradmenys“ ir „Hello, English“ 

pamoka ,,Mano kūnas“ (My Body)“ (1 kl.). 

Kristina Vaidilienė, 1c kl. auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Gabija Avlosevičienė,  

anglų kalbos vyresnioji mokytoja; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: meilė sau ir šalia esantiems, saugoma savo ir kitų sveikata, draugiškumas, 

laimės pojūtis.  

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo ir sveikos gyvensenos. 

Bet koks pažinimas parsideda nuo savo kūno. Integruojant aerobikos žingsnelius, ritmą bei anglų 

kalbą mokiniai pamokoje susipažins su pagrindinėmis kūno dalimis. Judėdami, žaisdami ir 

muzikuodami vaikai patirs geras emocijas ir įgis naujų žinių. 

El. pašto adresas: gabija.avloseviciene@gmail.com 
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5. Integruota klasės vadovo ir tikybos pamoka ,,Apie dovanojimo džiaugsmą“ (4d kl.). 

Ligita Norvilienė, 4d kl. auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Elvyra Ramoškienė, 

tikybos mokytoja metodininkė; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: bendruomeniškumas, atidumas, dosnumas, draugiškumas, pagarba. 

Ugdomos kompetencijos: kūrybiškumo, pažinimo, komunikavimo. 

Tarsi prie duotybės esame įpratę prie kalėdinių dovanų. O jų gali būti visokių. Kartais tai maži, vos 

pastebimi dalykai – šypsena, geras žodis, palaikymas, patarimas, šiltas žvilgsnis, ramybė, netikėta 

staigmena... Ar mokame dovanoti tokias dovanas? Pamokoje klausime vaikų ir pastebėsime, kad iš 

tokių šviesių akimirkų ir susideda Kalėdos – auksaspalvė dėžutė, perrišta raudonu kaspinu, kurioje 

tai, ką iš tiesų pajutome būdami šalia vienas kito. 

El. pašto adresas: elvyra.ramoskiene@gmail.com 

 

6. Neformaliojo švietimo būrelio „Jaunieji botanikai“ pamoka ,,Pievos sapnas“ (2-3 kl.).  

Aušra Kulnienė, 2d kl. auklėtoja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Šiaulių Gegužių 

progimnazija. 

Ugdomos vertybės: meilė gamtai, pastabumas, dėkingumas. 

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, emocinė ir sveikos gyvensenos. 

Pastebėti Žemės grožį, gėrėtis ir džiaugtis juo. Atrodo paprasta, bet iš tikrųjų pajausti tai širdimi – 

yra ypatinga laimė. Ir nebūtinai tas jausmas atsiranda savaime. Jį reikia puoselėti, skirti  dėmesio ir 

laiko. Mokytis pažinti ir su dėkingumu priimti Žemės teikiamas dovanas, kurti ir jaustis laimingu. 

Taip po  truputėlį  mokomės tapti harmoninga visumos dalele.   

El. pašto adresas: laima.varnaviciene19@gmail.com 

 

7. Lietuvių kalbos modulio „Iškalbos menas“ pamoka ,,Kodėl svarbu būti tolerantiškam?“ 

(8 kl.). 

Rasa Mazaliauskaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė; Šiaulių Gegužių 

progimnazija. 

Ugdomos vertybės: tolerancija, empatija. 

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo ir socialinė. 

Daugelis vertybių, kaip tolerancija, laisvė, nepriklausomybė, demokratija – tarsi savaime egzistuoja, 

yra amžinos ir nekintamos. Tačiau jos nėra savaiminis dalykas. Puoselėti vertybes ir už jas kovoti 

reikia kasdien. Žmogaus vertybės ir dorovė, elgesio normos, pažiūros ir idėjos, vertinimai ir idealai, 

papročiai formuojami visuomenėje, mokykloje, šeimoje. Veikiant socialinei aplinkai susiformuoja 

žmogaus supratimas apie gėrį, žmoniškumą, teisingumą, empatiją, toleranciją. Teisus graikų 

filosofas Aristotelis sakydamas, kad doro elgesio turi būti išmokstama, kaip ir išmokstama kalbėti ir 

dirbti.  

Kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje mokomės tolerantiškumo. Vertinti paveikslėliuose 

pavaizduotas situacijas, reiškinius, žmones, jų santykius, lyginti su skaitytu B. Ferrero tekstu „Juoda 

avis“, apibūdinti paveikslėlių ir teksto sąsają, pristatyti informacines viešąsias kalbas tolerancijos 

tema išskiriant, koks žmogus yra tolerantiškas, kodėl svarbu būti tolerantiškam – mokoma(si) per 

modulio pamoką. 

El. pašto adresas: petkuvieneb@gmail.com  

 

8. Integruota finansinio raštingumo ir istorijos pamoka „Matematikos labirintai Lietuvos 

sostinėje Vilniuje“ (8d kl.). 

Vidmantė Žegunienė, matematikos vyresnioji mokytoja; Kristina Karošaitė, istorijos vyresnioji 

mokytoja; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: meilė tėvynei, Tautinė savimonė, požiūris į žmogų. 

Ugdomos kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo. 

„Kelionės vienintelis nuperkamas dalykas, kuris praturtina mūsų sielas.“ (anonimas). Kad būtų 

įdomu per finansinio raštingumo modulį, aštuntokams pasiūlėme virtualiai nukeliauti į Vilnių ir 

suplanuoti dviejų dienų planą: numatyti maršrutą, nakvynės ir maitinimosi, lankytinas vietas ir visas 

kitas papildomas išlaidas. Mokiniai, dirbdami grupėse, turės skirtingus biudžetus. 

El. pašto adresas: vidbeata@gmail.com 
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9. Matematikos ir gamtamokslinio „Giliuko kūrybinė laboratorija“ modulio pamoka 

,,Gyvenkime tvariai“ (2 kl.). 

Edita Montvilienė, 2c kl. pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: meilė savo kraštui, atsakomybė, pagarba ir pagalba kitam. 

Ugdomos kompetencijos: pilietiškumo, pažinimo, skaitmeninė, kūrybiškumo, emocinė ir sveikos 

gyvensenos. 

Mes esame Žemės vaikai. Kaip keičiasi mūsų Žemė? Ar branginu gamtą? Gal kiekvienas, nors ir 

mažais žingsneliais, keliaukime tvarumo link? Mokiniai, stebėdami, išklausydami, išsakydami savo 

mintis, supras, kad kiekvienas esame svarbus atsakingais savo poelgiais. Atliks bandymą, kurio 

metu  sužinos, kokioje nedidelėje Žemės dalyje gali augti reikalingi žmonėms išgyventi augalai. 

Kūrybinė užduotis padės perteikti mintis, kaip svarbu rūšiuoti atliekas. Suvoks, koks svarbus 

neužterštas vanduo, atlikdami skaičiavimo įgūdžius gerinančias užduotis planšetėmis. 

El. pašto adresas: zieeduna@gmail.com 
 

10. Integruota gamtamokslinio modulio „Tyrinėk, mąstyk, atrask“ ir neformaliojo vaikų 

švietimo programos „Meno sodas“ dizaino ir technologijų būrelio „Eko dirbtuvėlės“ pamoka 

„Vandens paslaptys“ (5 kl.). 

Gražina Jurgaitienė, biologijos mokytoja; Laima Perminienė, technologijų mokytoja; Šiaulių 

Gegužių progimnazija 

Ugdomos vertybės: gamtos išteklių tvarus vartojimas, pasitikėjimas savo pažinimo galiomis 

Ugdomos kompetencijos: pažinimo kompetencija, kūrybingumo kompetencija, socialinio ir 

gamtamokslinio komunikavimo kompetencija 

Integruotos pamokos tikslas - tirti kasdienėje aplinkoje esančios medžiagos – vandens -  savybes ir 

jas panaudoti kūrybiškumui ir raiškai skleistis. 

Vanduo – labiausiai kasdieniška ir įprasta medžiaga, tačiau kartu labai ypatinga. Vanduo – 

vienintelė medžiaga, kuri Žemėje randama trijų agregatinių būsenų (kieta, skysta ir dujinė). Vanduo 

– gyvybės pagrindas ir geriausias tirpiklis. Vandens lašeliai turi sferinę formą, o vandens telkinio 

paviršiuje gali išsilaikyti smulkūs daiktai ar gyvūnai: vanduo pasižymi paviršiaus įtempimu. O 

pasinaudojant vandens savybėmis, savo kūrybinėmis galiomis ir Ebru technika, galima  sukurti tiktą 

meno kūrinį. 

El. pašto adresas: laimedaad@gmail.com 

 

11. Integruota klasės vadovo ir matematikos pamoka ,,Kartu mes kuriame šilumą“ (3c kl.).  

Rosita Kalinienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 3c kl. auklėtoja; Aistė Vedeckienė, 

specialioji pedagogė metodininkė; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: pagarba, supratimas, draugiškumas, meilė. 

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, skaitmeninė, kūrybiškumo, komunikavimo ir socialinė, emocinė 

ir sveikos gyvensenos. 

Gerą savijautą lemia visų mūsų noras ir pastangos kurti aplinkui šilumą. Kas yra širdies šiluma? 

Kaip ją  turime kurti ir kodėl ja turime dalintis? Įvardiję savo geras mintis, žodžius ir darbus, gebės 

paaiškinti elgesio įtaką žmonių tarpusavio santykiams, ugdysis dvasines vertybes. 

El. pašto adresas: rositakaliniene@gmail.com 

 

12. Integruota neformaliojo švietimo pamoka „Tvaraus šiuolaikinio meno akcentas“ (Meno 

sodo būreliai „Eko dirbtuvėlės“, „Potėpis“, 5-8 kl.). 

Laima Perminienė, technologijų mokytoja ir dailės mokytoja metodininkė, Jūratė Šlitė – Brazė, 

dailės mokytoja metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: kūrybiškumas, sąmoningumas, tvaraus vartojimo galimybės, laimės pojūtis, 

darbštumas. 

Ugdomos kompetencijos: pažinimo kompetencija, kūrybingumo kompetencija, karjeros 

kompetencijos. 

Šiuolaikinis menas ir dizainas yra tarpusavyje susiję. Kasdieniame gyvenime ieškome daiktų, kurie 

ne tik džiugina emociškai, bet ir iš morališkai pasenusių daiktų galėtume kurti naują tvarų meną. 

Pamokos metu įtrauksime mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinant ekologinį sąmoningumą, 

ugdant kūrybišką požiūrį į antrinių medžiagų prikėlimą antram gyvenimui, iš laikraščių ir žurnalų 

gaminant nesudėtingo dizaino dovanų įpakavimo maišelius. Dekoruoti maišelius – tai susikurti 
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originalų, naudingą ir tvarų aksesuarą, puošiant juos pasirinkto žanro piešiniu, bei remiantis 

pasaulinių dailininkų kūryba. 

El. pašto adresas: pergale22@yahoo.com 

 

13. Integruoto vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos mokslai vokiškai. 

Eksperimentų pasaulyje“ pamoka ,,Ne viskas auksas, kas auksu žiba. Es ist nicht alles Gold 

was glänzt“ (7-8 kl.).  

Lina Šidlauskienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė; Rasa Žemaičiūnienė, daktarė, fizikos 

mokytoja metodininkė; Šiaulių Gegužių  progimnazija. 

Ugdomos vertybės: Laimė, Sąžiningumas, Pagarba, Ištikimybė, Išmintis, Draugiškumas, Meilė.  

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, komunikavimo ir socialinė, kūrybiškumo, emocinė ir sveikos 

gyvensenos, skaitmeninė. 

Kai maudomės vonioje,  pasitaiko išlieti vandens. Ką tuomet darome? Tiesiog, iššluostome. Eureka! 

Eureka!  Archimedas įėjo į istoriją kaip vaikinas, kuris nuogas bėgo per Sirakūzų gatves šaukdamas 

„Eureka!“ - arba „aš radau! Heureka – Ich  habe es gefunden!“ graikų kalba. O ką gi jisai  atrado?  

Kokios yra posakio „Ne viskas auksas, kas auksu žiba“, pasakymų „auksinė širdis“, „auksinis 

protas“, „auksinės rankos“ prasmės? Atsakymų į klausimus ieškosime pamokoje. 

El. pašto adresas:  rasa.zemaiciuniene@geguziai.lt 

 

14. Integruota STEAM, ugdymo karjerai ir informacinių technologijų pamoka „Mes – 

ateities kūrėjai!“ (Integruota IT modulio „Programuok savo ateitį“ pamoka) (5 kl.). 

Rasa Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: žmogiškumas, pagalba vienas kitam, sąžiningumas, aplinkos saugojimas. 

Ugdomos kompetencijos: kūrybiškumo, pažinimo, komunikavimo, skaitmeninė ir karjeros 

kompetencijos. 

„Labai svarbu pastatyti pilį su aukštais kuorais arba talentingai nutapyti paveikslą, kuris išliktų 

šimtmečiams. Visgi nepalyginamai svarbiau sukurti ŽMOGŲ ASMENYBĘ“ (Džonas Raskinas). 

Mokiniai išsakys, apie kokią profesiją svajoja, kokios profesijos bus populiarios ateityje, kokiomis 

savybėmis turėtų pasižymėti architektas. Pamokoje bus aptartas 2D ir 3D modeliavimas, remiantis 

matematinėmis žiniomis, bus įvardinti šių modeliavimų skirtumai, 3D modeliavimo programa 

Tinkercad kuriami savo svajonių namai.  

El. pašto adresas: mindaugas.lidas@gmail.com 

 

15. Integruota mitybos būrelio „Gegužių smaližiai“ ir modulio „Jaunųjų ekonomistų 

dirbtuvėlės“ pamoka „Mokausi skaičiuoti, gaminti, parduoti“ (2-4, 8 kl.). 

Jurgita Januškevičienė, technologijų ir dailės vyresnioji mokytoja; Ieva Rafael, matematikos ir IT 

mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė; Šiaulių Gegužių progimnazija. 

Ugdomos vertybės: tradicijos, draugiškumas, pagalba vienas kitam, kūrybiškumas, 

bendradarbiavimas.  

Ugdomos kompetencijos: kūrybiškumo, pažinimo, komunikavimo, sveikos gyvensenos, skaitmeninė. 

Mokytis - įdomu, kai pats kuri. 

Kokį receptą pasirinkti? Kokius sausainius kepti? Jaunieji ekonomistai pagal reikalingų produktų 

kiekį paskaičiuos išlaidas ir priims geriausią sprendimą.  

Mokiniai keps sausainius, išmoks stalo serviravimo ir sausainių pakavimo meno.  

Prie arbatos puodelio vyks pokalbiai apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, sausainių 

degustacija.  

El. pašto adresas: ievaraf@gmail.com 

16. Klasės vadovo pamoka ,,Laiškas sau. Mano lobių skrynia“ (integracija su lietuvių k. ir 

anglų k. pamokomis) (6b kl.).  

Ingrida Kačinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 6b kl. auklėtoja; Šiaulių Gegužių 

progimnazija. 

Ugdomos vertybės: pagarba, draugiškumas, meilė sau ir aplinkiniams. 

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, savivokos, kūrybiškumo, komunikavimo, savo stiprybių 

atpažinimo. 

mailto:pergale22@yahoo.com
mailto:rasa.zemaiciuniene@geguziai.lt
mailto:mindaugas.lidas@gmail.com
mailto:ievaraf@gmail.com


Mokiniai sužinos, kaip svarbu gebėti atpažinti savo asmeninius įgūdžius ir savybes, lemiančius jų 

savastį, stebėti savo ir aplinkinių emocijas ir kartas nuo karto praverti savo širdies lobių skrynią. 

Pamokos metu vaikai atliks kūrybines užduotis, rašys laišką sau (anglų k. pamokoje tokį laišką 

rašys angliškai).), kuriame įvardins bent du jau turimus savo asmeninius įgūdžius ir savybes bei 

bandys įsivaizduoti save po kelerių  metų.  

El. pašto adresas: uz.geguziai@gmail.com 

 

13.15–14.45  PLENARINIS POSĖDIS  

Pranešimus skaito: 

• Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos – Taikos mokyklos, Humanistinės 

mokyklos direktorė, LHPA valdybos narė, HP riterė; 

• Miša Jakobas, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos (geriausios žydų mokyklos 

Rytų Europoje) buvęs direktorius, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus, Garbės 

sidabro ženklo, medalio „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“, Švento Kristoforo apdovanojimo 

už nuopelnus švietimui, Tautinių mažumų departamento Aukso ženklo, Baltosios sraigės už 

lietuvių kalbos puoselėjimą, LNK nominacijos „Už taurumą“ nominantas, Telšių garbės 

pilietis; 

• Sumų srities (Ukraina) A.Makarovo pedagoginio koledžo sveikinimo žodis. 

 

14.45–15.45 IDĖJŲ LABORATORIJOS 

PASTABA: norinčius per konferenciją pristatyti savo idėją kviečiame registruotis iki 2023-

01-16 adresu: reda.zalogiene@geguziai.lt  

Idėjų pristatymo trukmė – iki 10 min. Registracijai nurodyti: 

„Pavadinimas“, Vardas, Pavardė, ugdymo įstaiga, pareigos. 

Idėjos anotacija. 

 

 16.00–16.20 konferencijos apibendrinimas, uždarymas. 

• Moderuoja Reda Zalogienė, Lina Lušienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos pavaduotojos 

ugdymui; 

• Apibendrina Ieva Rafael, Gegužių progimnazijos Tarybos pirmininkė, Aušra Tupikė, 

Gegužių progimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė; 

• Edukaciją veda Raimonda Janulienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos muzikos mokytoja, 

pavaduotoja ugdymui; 

 

Konferencijos datos: 

• konferencija vyks 2023-01-19; 

• Konferencijos registracija būtina internetinėje Semi+ svetainėje (www.semiplius.lt); 

• Dalyviai, ketinantys stebėti pasirinktą atvirą klasės vadovo pamoką, individualiai 

registruojasi  nurodytu el. paštu, pateiktu po pasirinktos pamokos anotacija. 

PASTABA: registruodamiesi nurodykite: Vardas, Pavardė, ugdymo įstaiga, pareigos. 

Iš mokytojo laukite konferencijos dalyvio registracijos patvirtinimo, nuorodų į pamoką ir į kitas 

konferencijos dalis. 

 

Konferencijos mokestis: 

• Konferencijos dalyvio mokestis – 3 Eur.  

• Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro  kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

 

Konferencijos organizacinis komitetas: 

Šiaulių Gegužių progimnazijos Direkcinė taryba, Progimnazijos taryba, Metodinė taryba; 

 

Kontaktai: 

Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai. LT 78302. 

Telefonai: (841) 55 2560 (raštinė), (841) 390635 (direktorė), (841) 55 2629 (pavaduotojos).  

El. paštas: reda.zalogiene@geguziai.lt Interneto svetainė: http://www.geguziai.lt/ 
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