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„…kaip svarbu ir reikšminga, kad žmogus gyvenime yra savo tikroje vietoje, žino savo tikslą, 

pareigas ir vykdo jas nenukrypstamai, atiduodamas visas savo dvasios jėgas“  

Jonas Murka 

2015 m. sausio 22 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė respublikinė 

– praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“, skirta Jono 

Murkos 70-osioms mirimo metinėms bei Rericho Pakto 80-mečiui paminėti.   

Sveikindama konferencijos dalyvius, susirinkusius iš visos Lietuvos,  S.  Baranauskienė, 

Šiaulių Gegužių  progimnazijos direktorė, HP riteris, akcentavo, kad mokytojų misija – auginti 

vaiką ir augti patiems, kad per pamokas reikia teikti ne tik žinias, bet ir puoselėti amžinąsias 

vertybes, kad svarbiausia kultūra, o kultūra ten, kur taika, ir kad į tai mus veda humanistinis 

ugdymas.  

Dvasiškai pakylėjo Šiaulių Gegužių  progimnazijos mokinių ir mokytojų literatūrinė 

kompozicija ,,Po taikos ženklu“, choro ,,Strazdanėlės” atlikta daina ,,Aleliuja meilei“, šokis „Baltas 

paukštis“.     

Dr. St. Tumėnas, kalbininkas pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, savo kalba siekė 

priminti tarpukario  Lietuvos mokytojo, visuomenininko, publicisto, pedagogo novatoriaus, 

švietimo filosofo Jono Murkos  šviesią asmenybę,  kurią stengtasi išbraukti iš istorinės, kultūrinės 

žmonių sąmonės. Aptarė  išskirtinius šio žmogaus nuopelnus pedagogikai. Pabrėžė, kad Jono 

Murkos išleistos metodinės priemonės buvo kitoniškos, labiau susijusios su gyvenimu, didelis 

dėmesys buvo skirtas literatūriniam ugdymui, interpretacijai. Jonas Murka darė tai, kas dabar 

įvardijama diferencijuotu mokymu.  Jis įžvalgiai pateikė Lietuvos švietimo sistemos viziją. 

Dr. A. Narvilienė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos 

komiteto, NVO prie JT koordinatorė, pasidalino mintimis  apie Kultūros dienos idėjos 

įgyvendinimą,  Taikos vėliavos, kaip taikos per kultūrą simbolio,  prasmes. Akcentavo, jog 

svarbiausia, kad kultūra taptų prioritetu visuomenės gyvenime. Pasidžiaugė, kad Lietuvos pavyzdys 

įkvėpė tarptautinį judėjimą už Pasaulio kultūros dieną su Taikos vėliava, kad Lietuvos miestai, 

miesteliai, švietimo įstaigos siekia gauti Taikos (Kultūros) miesto/mokyklos vardą. Per iškilmingą 

ceremoniją Taikos mokyklos vardą komitetas suteikė Šiaulių Gegužių progimnazijai, perduodamas 

Taikos vėliavą ir šį faktą žymintį dokumentą. Progimnazijos direktorė S. Baranauskienė 

ceremonijos metu pabrėžė, kad tai labai svarbus įvykis progimnazijos istorijoje, didelis įvertinimas 

progimnazijos bendruomenei ir dar didesnis įsipareigojimas - saugoti ir puoselėti kultūros vertybes. 

Šiaulių Gegužių progimnazija tapo šeštąja Taikos mokykla Lietuvoje.  

Po plenarinio posėdžio vyko dešimt įvairių mokomųjų dalykų (tiksliųjų ir gamtos mokslų, lietuvių 

kalbos, pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo, etnokultūros, užsienio kalbų, etikos) meistriškumo 

pamokų,  kuriose buvo ieškoma atsakymų į klausimus: kaip padėti vaikui piešti savo gyvenimą, 

kokiais mokymo būdais stiprinti pamokos auklėjamąjį ir dorinį aspektus, kaip įžiebti vaikuose savęs 

pažinimo, dvasinio tobulėjimo siekį, kaip žadinti kūrybines vaikų galias, kaip padėti vaikams 

susimąstyti apie tai, kas svarbu ir tikra, kaip veikti, kad senovinė išmintis būtų ne tik perimama, bet 

ir perduodama toliau. Šalies (Šilalės, Telšių, Pasvalio, Kėdainių, Jurbarko, Panevėžio, Akmenės, 

Vilkaviškio, Vilniaus, Jonavos, Klaipėdos miestų ir rajonų) ir Šiaulių miesto švietimo įstaigų 

mokytojai stebėjo ir darbo grupėse aptarė pedagogų patirtį, įgyvendinant visuminį ugdymą. 

Dalindamiesi refleksijomis, daugelis pripažino, kad iš konferencijos išeina ne tik praturtėję, bet ir  

susimąstę apie tai,   kaip kurti ir auginti save kaip Mokytoją. 

Šiaulių Gegužių progimnazija, tikėdama konferencijos temos aktualumu, džiaugdamasi 

dalyvių atsiliepimais, nusprendė po metų, 2016 m. sausio 21 d., šalies pedagogus vėl pakviesti į 

konferenciją „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“, gilinti įdirbį humanistinės 

pedagogikos linkme. 
   

R. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

R. Savickienė,  lietuvių kalbos mokytoja  


