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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

 

 HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA 

 

2014 m. gegužės 5-9 dienomis  

Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų atstovus, savivaldybių Švietimo komitetų narius, Švietimo 

skyrių, centrų, tarnybų darbuotojus, universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų, gimnazijų, 

progimnazijų, vidurinių, pagrindinių, pradinių, specialiojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių įstaigų 

vadovus, dėstytojus ir mokytojus, psichologus, socialinius darbuotojus, pedagoginės spaudos, 

leidyklų atstovus, visus tėvelius, švietimo sistemos teigiamiems pokyčiams neabejingus piliečius 

KVIEČIA  Į 

 psichologijos mokslų daktaro, profesoriaus, humanistinės pedagogikos kūrėjo ir puoselėtojo  

Šalvos Amonašvilio 

 ir psichologo, rašytojo, vaikų darželio „Basti-Bubu“ mokslinio vadovo 

Paato Amonašvilio 

40 akademinių valandų (5 dienų) 

SEMINARĄ 

„HUMANISTINIO INDIVIDUALAUS POŽIŪRIO  

Į VAIKUS PAGRINDAI UGDYMO PROCESE (Gyvenimo Mokyklos sistema)“ 

 

Šiauliai, 2014 m. 

 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanistin%C4%97_pedagogika&action=edit&redlink=1


Šalva Aleksandrovičius Amonašvilis - pedagogas, psichologijos mokslų daktaras, 

profesorius, Rusijos švietimo akademijos akademikas, Pedagogikos ir socialinių mokslų akademijos 

akademikas, Ukrainos Nacionalinės pedagogikos mokslų akademijos užsienio narys.  

Šv.Klemenso Ochridiečio vardo Sofijos universiteto (Bulgarija), Tiumenės, Dagestano, 

Neftekamsko valstybinių universitetų (Rusija), Chmelnickio nacionalinio universiteto (Ukraina) Garbės 

daktaras.  

Prahos universiteto, Uralsko valstybinio universiteto (Kazachstanas), Novosibirsko, Čeliabinsko, 

Samaros ir kitų Rusijos pedagoginių universitetų, Kijevo nacionalinio M.I.Dragomanovo vardo 

pedagoginio universiteto, Pietų Ukrainos nacionalinio K.D.Ušinskio vardo pedagoginio universiteto 

Garbės profesorius. 

Maskvos miesto pedagoginio universiteto nusipelnęs profesorius ir Humanistinės pedagogikos 

laboratorijos vadovas. Jam vadovaujant buvo apgintos pirmosios mokslinės disertacijos iš Humanistinės 

pedagogikos. Įsteigė daugiau kaip 200 HP centrų ir laboratorijų Gruzijoje, Dagestane, Rusijoje, 

Ukrainoje, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Kazachstane, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje. Eksperimentinių 

mokyklų Maskvoje, Sankt-Peterburge, Tiumenėje, Nižnijvartovske, Surgute ir kt. mokslinis vadovas. 

Veikia „Šalvos Amonašvilio pedagoginio meistriškumo ir socializacijos akademijos“ distancinio 

mokymosi tinklapis.  

Novatorišką sistemą „Gyvenimo mokykla“ (Humanistinė pedagogika) Rusijos Federacijos švietimo 

ministerija rekomendavo naudoti praktikoje (Vestnik obrazovanija, Nr.3, 1992), ją patvirtino RF švietimo 

akademijos Prezidiumas (protokolas Nr.8, 2002.09.25) ir RF Valstybės Dūmos mokslo ir švietimo 

komitetas (nutarimas Nr.76-1, 1998.10.22). Šalvos Amonašvilio rūpesčiu jau išleista virš 50-ties 

“Humanistinės pedagogikos antologijos” tomų. Rusijos švietimo akademijai rekomendavus leidykla 

„Amrita-Rusj“ jau leidžia 20-ties tomų Š.Amonašvilio raštų seriją. 

Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro steigėjas ir jo ilgametis prezidentas (dabar - Garbės 

prezidentas), kasmetinių Tarptautinių HP skaitymų organizatorius. „Humanistinės pedagogikos 

manifesto“ įkvėpėjas ir bendraautorius. Tarptautinės žiuri sprendimu 2003 m. Š.Amonašviliui suteiktas 

garbingas „Humanistinės pedagogikos riterio“ vardas ir aukso ženklas „Širdis ir Gulbė“. Apdovanotas 

L.N.Tolstojaus vardo aukso medaliu, K.D.Ušinskio medaliu, „Didžiosios Rusijos Mokytojo“ medaliu, 

J.A.Gagarino medaliu, Kazachijos Respublikos pedagogo ir švietėjo I.Altynsarino vardo garbės ženklu. 

RF Vaikų fondas paskelbė jį Vaikystės riteriu. Kūrybinis susivienijimas „Tikrieji Buratino draugai“ 

apdovanojo Buratino ordinu. 2013 m. jis tapo RF Vyriausybės premijos laureatu. 

Į daugelį užsienio kalbų verčiamos jo knygos: „Sveiki, vaikai!” „Kaip gyvenate, vaikai?“, 

„Pamąstymai apie humanišką pedagogiką“, trilogija „Pedagoginė simfonija“, traktatas „Gyvenimo 

mokykla“, „Mokinių vertinimo auklėjamoji ir ugdymo funkcija“, „Į mokyklą nuo šešerių“, „Kodėl mums 

negyventi kaip dvasios didvyriams“, „Be širdies ką suprasime?“, „Tėvo išpažintis sūnui“, „Baladė apie 

auklėjimą“, „Tikėjimas ir meilė“, „Mokyklos tiesa“, „Mokytojau, įkvėpk mane kūrybai“, „Kaip mylėti 

vaikus“, „Skubėkite, vaikai, mokysimės skraidyti“, „Mokytojas“, „Vedanti ranka“, „Pedagoginės 

sakmės“, „Šviesa tamsoje“, trilogija vaikams „Amon-ra“, „Salomėja“, „Iljos kelias“ ir kt.  

Šiandien Šalva Amonašvilis – tikras pedagoginės minties titanas, pedagogikos genijus. O gimė jis 

Tbilisyje 1931 m. Su pagyrimu baigė Tbilisio valstybinio universiteto Orientalistikos fakultetą. 1958-

1991 m. dirbo Gruzijos pedagogikos moksliniame tyrimo institute. 1960-1980-ais vadovavo masiniam 

eksperimentui Gruzijos mokyklose, plačiai nuskambėjusiam visame pasaulyje – tada ir gimė HP. Buvo 

paskirtas Mokslinio-gamybinio pedagoginio susivienijimo generaliniu direktoriumi ir su kolegomis ėmė 

rengti būsimos Vaikų Valstybės su vaikų ir tėvų parlamentu bei sava Konstitucija projektą. Bet čia 

prasidėjo politinės pertvarkos metai ir humaniška pedagogika niekam neberūpėjo...  

1991-98 m. buvo Tbilisio S.S.Orbeliani vardo Pedagoginio universiteto pradinio ugdymo katedros 

vedėjas, o nuo 1998 m. iki šiol dirba Maskvos miesto pedagoginiame universitete...  

Paata Šalvovičius Amonašvilis – Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro prezidentas, 

Humanistinės pedagogikos riteris. Psichologas, sociologijos mokslų kandidatas, ikimokyklinio auklėjimo 

koncepcijos bendraautorius. Gruzinų šeimų ypač mėgiamos savaitinės TV laidos vaikams „Basti Bubu“ 

(Gruzijos TV Imedi kanalas), kurioje dalyvauja Vaikų meno studijos „Basti Bubu“ vaikai, vadovas. 

Vaikų darželio „Basti Bubu“ mokslinis vadovas. Rašytojas, knygų „Trileris“, „Angelas sargas manyje“, 

„Sapnovizija“ ir daugelio kitų knygų vaikams autorius. 

 



SEMINARO TURINYS 

 

Pirma diena (2014-05-05, pirmadienis) 

 

SEMINARO ATIDARYMAS 10.00 val. 

 

TEMA — ,,Mūsų siela dangiškos kilmės‘‘  

1. Įžanga: ar būna pedagogika nehumaniška? 

2. Pedagogika – planetinė sąmonės forma. 

3. Teorija apie prielaidas. 

4. Prielaidos humanistinėje pedagogikoje. 

5. Vaikas: Reiškinys. Misija. Energija. 

6. Vaiko prigimtis. 

7. Pamokos improvizacija. 

8. ,,Nepakenk‘‘. 

9. Humanistinės pedagogikos semantika. 

10. Išvados. Užduotys seminaro dalyviams. 

 

 

 

Antra diena (2014-05-06, antradienis) 9.00 val. 

 

TEMA — ,, Mes visi kilę iš vaikystės‘‘ 

11. Namų darbų pedagogika. 

12. Kas yra vystymasis. 

13. Kaip vyksta vystymasis. 

14. Vystymasis: sunkumai ir nenaudėliai. 

15. Vystymosi dėsniai. 

16. Aplinka ir amžius. 

17. Vystymosi pedagogika. 

18. Pamokos improvizacija. 

19. Vaikystė – augimo procesas. 

20. Laisvas pasirinkimas 

21. Pedagoginės aksiomos.  

22. Išvados. Užduotys seminaro dalyviams. 

 

VAKARE SUSITIKIMAS SU HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJOS 

LIETUVOJE NARIAIS 

 

 

Trečia diena (2014-05-07, trečiadienis) 9.00 val. 

 

TEMA — ,, Jis jau gyvena‘‘  

23. Vaikų darželis ,,Basti – Bubu‘‘ 

24. Vaikai ir jų auklėtojai (seminarą veda P.Š. Amonašvilis) 

25. Pamokos improvizacija. 

26. Humanistinės individualios pedagogikos principai. 

27. Bendravimas – pedagoginio proceso širdis. 

28. Pamoka – vaikų gyvenimo akumuliatorius. 

29. Kalba. Kalbos vystymas.  

30. Kalbos aritmetika ir algebra. 

31. Pažintinis skaitymas. 

32. Laiško rašymo metodo lemtinga klaida. 

33. Pedagoginės išmintys. 

34. Išvados. Užduotys seminaro dalyviams. Atsakymai į klausimus. 

 



Ketvirta diena (2014-05-08, ketvirtadienis) 9.00 val. 

 

TEMA —  ,,Pažinimo jėgos‘‘  

35. Ikimokyklinukai: gyvenimas ir pasiruošimas mokyklai. 

36. Ikimokyklinio auklėjimo koncepcija (seminarą veda P.Š. Amonašvilis) 

37. Metodų demonstravimas. Jų aprašymas. 

38. Turininga vertinamoji veikla. 

39. Tėvų susirinkimų improvizacija.  

40. Universalijos ir mokomųjų kursų turinys. 

41. Pamokos improvizacija. 

42. Išvados. Užduotys seminaro dalyviams. Atsakymai į klausimus. 

 

VAKARE PASKAITA TĖVAMS 

 

 

 

Penkta diena (2014-05-09, penktadienis) 9.00 val. 

 

TEMA — ,,Mes – Dievo bendradarbiai‘‘  

43. Kuriančioji minties jėga. 

44. Dvasinio gyvenimo pamokos. 

45. Darbas su tėvais. 

46. Traktatas ,,Gyvenimo Mokykla‘‘ ir ,,Humanistinės pedagogikos Manifestas‘‘ 

47. Summa summarum. 

48. Nuo kokios šlovės mums šalintis. 

49. Humanistinės pedagogikos mokytojas. 

50. Humanistinės pedagogikos ištakos. 

 

SEMINARO UŽBAIGIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

KAINA: 150 Lt. Mokestį sumokėkite išankstiniu pavedimu į Šiaulių miesto švietimo centro sąskaitą Nr. 

LT73 7300 0100 8725 3055, AB bankas „SWEDBANK“, banko kodas - 73000, įm. kodas 300056938. 

 

Sumokėjus išankstiniu pavedimu, būtina turėti pavedimo kopiją. 

PASTABA: prof. Š.Amonašvilio seminaras yra 5 dienų trukmės, kad būtų išdėstytas visas ciklas, išjausta 

tema, ateitų suvokimas. Pasistenkite dalyvauti visose dienose, nes fragmentai ir liks fragmentai...  

Kaina atskiroms dienoms skaidoma nebus. 

 

KALBA: seminaras vyks rusų k. be vertimo. 

 

DOKUMENTAI: seminaro dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto švietimo centro kvalifikacijos 

kėlimo pažymėjimai (40 akademinių valandų (5 d.)). 

 

MAITINIMAS: maitintis bus galima seminaro vietoje — Gegužių progimnazijos valgykloje. 

 

KNYGOS: seminaro metu „Andrenos“ leidykla prekiaus knygomis humanistinės pedagogikos tematika. 

 

NAKVYNĖ: užsisakyti nakvynę galite Šiaulių miesto viešbučiuose individualiai. Dėl patogesnio 

susisiekimo ir kainų rekomenduojame: 

 Šiaulių valstybinės kolegijos Svetingumo paslaugų centrą http://jnn.svako.lt/lt/ 

 Viešbutį „Šiauliai“  http://www.hotelsiauliai.lt/ 

 Viešbutį „Turnė“ http://turne.lt/ 

 Viešbutį „Šaulys“ http://saulys.lt/ 

 Viešbutį „Tomas“ http://www.hoteltomas.lt/ 

 

REGISTRACIJA: registracija vyks iki 2014-04-30.  

Registruotis reikia adresu rastine@geguziai.lt (nurodyti vardą, pavardę, miestą, darbovietę, pareigas, 

namų adresą, el. pašto adresą, tel. Nr.).  

PASTABA: registruojantis būtinai pateikite visą prašomą informaciją ir laukite registracijos patvirtinimo.  

Progimnazijos aktų salėje vietų skaičius ribotas, planuojantys seminare dalyvauti registracijos nedelskite. 

 

ADRESAS: seminaras vyks Šiaulių Gegužių progimnazijoje, S.Dariaus ir S.Girėno 22. 

 

SUSISIEKIMAS: į Gegužių progimnaziją iš Šiaulių miesto centro, nuo autobusų stoties galima atvykti 

miesto maršrutiniais autobusais Nr. 3, Nr. 7., Nr. 24. Taksi Nr. 1453, 1458. 

 

INFORMACIJA: informacijos seminaro klausimais teiraukitės adresu s.baranauskiene@geguziai.lt; 

tel. Nr.: 865528838, 841 390635, skaitykite www.humanistinepedagogika.lt; www.geguziai.lt; 

http://www.svcentras.lt/ 

http://jnn.svako.lt/lt/
http://turne.lt/
http://saulys.lt/
http://www.hoteltomas.lt/
mailto:rastine@geguziai.lt
mailto:s.baranauskiene@geguziai.lt
http://www.humanistinepedagogika.lt/
http://www.geguziai.lt/

