
Renginio tikslas - turtinti pedagogų sąmonę 
dvasinio humanizmo (Š.Amonašvilis) samprata, 
supažindinti su įvairiapusiška humanistinės 
pedagogikos praktika, sudaryti sąlygas patirti 
humanistinės pedagogikos metodus ir mokytis 
taikyti juos savo pedagoginėje veikloje.

Uždaviniai:
- dalintis Humanistinės pedagogikos praktikų 
patirtimis;
- motyvuoti pedagogus HP idėjų dvasia 
tobulinti save ir asmeninę pedagoginę praktiką;
- bendrai veiklai burti Respublikos pedagogus, 
kuriems artima HP ir kurie siekia tinkamai 
įgyvendinti Lietuvos Švietimo tikslus.

Darbo formos: pranešimų pristatymai, 
diskusijos, meistriškumo pamokos, refleksija.

INFORMACIJA

Data. 2012 m. liepos 18 – 20 d.
Vieta. Tauragės Profesinio švietimo centro 
Pajūrio skyrius.
Adresas. Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūris, 75287 
Šilalės rajonas.

Renginys kvalifikacinis – dalyviai gaus Šilalės
rajono švietimo centro pažymėjimus. 
Renginio kaina 15 litų (pažymėjimo kaina 
įskaityta). ŠŠC pateiks dalyviams sąskaitas –
faktūras. Sąskaitą apmokėti  ne vėliau kaip per 
30 dienų. 

Pranešėjams bus išduotos pažymos apie skaitytą 
pranešimą. 

Registracijos pradžia - birželio 5 d. stovyklos 
tinklapyje, kurio adresas www.kirnes.lt
(tinklapyje reikia užpildyti  registracijos lentelę). 
Registracijos pabaiga – liepos 15 d. 
Organizatoriai turi teisę nutraukti registraciją, 
nes vietų skaičius yra ribotas.

Nakvynė – Tauragės Profesinio rengimo centro 
Pajūrio skyriaus bendrabutyje - Dariaus ir 
Girėno g. 17, Pajūris, Šilalės rajonas. Nakvynės
kaina 1 nakčiai 1 žmogui – 10 litų (galima gauti 
sąskaitą-faktūrą). Pageidaujantys galės nakvoti 
palapinėse, bet turėtų atsivežti miegmaišį. 
Palapinių stovyklavietė dienos metu bus 
saugoma. 
Patartina turėti patogią aprangą ir avalynę ir 
priemonių nuo uodų (nuo Pajūrio miestelio iki 
stovyklavietės yra 3,5 km mišku).
Mus maitins Pajūrio miestelio kavinė „Jūra“. Už 
maistą mokame patys.

Smulkesnę informaciją teikia:
Jolita Vindžigalskytė, ŠŠC metodininkė, 
el.p.: silsviet.metodinis@zebra.lt
tel. (8-449)70089, +37060347110
Irena Stulpinienė, HPA, tel.: 8 682 31323, 
el. p.: irena.stulpiniene@gmail.com
stovyklos tinklapis - adresas www.kirnes.lt
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DARBOTVARKĖ

Liepos 18 d., trečiadienis
09.00-10.00. Dalyvių registracija, apgyvendinimas.
10.00-11.00. Stovyklos atidarymas. Organizaciniai 
klausimai. Susipažinimas.

11.00-11.40. Pranešimas
Apie dvasines mokytojo kompetencijas. Sonata 
Petraitienė, Vilniaus katalikiškos   mokyklos „Versmė“  
pradinių klasių mokytoja,  HPA valdybos narė.

11.40-12.30. Pietūs.

Iš mokytojų kūrybinės laboratorijos
12.30-14.00. Gyvenimo pamokos fizikos pamokoje. Irena 
Stulpinienė, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos fizikos 
mokytoja, HPA.
14.00-14.30. Bendravimo pertrauka su kava ir arbata.
14.30-15.30. Dvasinis humanizmas mokykloje. Nuo ko 
pradėti? Vilija Vyšniauskienė ir Jolanta Skridulienė,
Šiaulių Gytarių progimnazijos pradinių klasių mokytojos 
ekspertės, vadovėlio „Pupa“ autorės, HPA. 

15.30-16.30. Žygis pėsčiomis į stovyklavietę prie Jūros upės 
(3,5 km mišku).

Pamąstymai „Mums rūpi mokyklos ateitis“
16.30-17.30. Ateitis – mintis. Jeronimas Laucius, rašytojas 
ir leidyklos „Trys žvaigždutės“ vyriausias redaktorius,
HPA, Vilnius. 
17.30-18.30. Vakarienė prie laužo.
18.30-19.00. Kokio ugdymo trokštu savo vaikams.
Tautvydas Šimkus, psichologas, verslininkas, HPA.

19.00-22.30. Širdingi pokalbiai prie laužo
Prof. Alberto Piličiausko atminimui. Vakaro laikas skirtas 
pašnekesiams, eilėms, dainoms, įkvepiančioms istorijoms ir 
džiaugsmingam pasibuvimui kartu.

22.30. Grįžtame į bendrabutį ilsėtis. Labiausiai 
pavargusiems bus pateiktas arklys, džipas arba dviratis! 
Kas pageidaus, pasiliks nakvoti palapinėse. 

Liepos 19 d., ketvirtadienis
07.30-08.00. Ryto ratas „Žadink save ir savo bičiulį“. Ryto 
joga (Tautvydas Šimkus), ryto tylos meditacija ir kitos 
alternatyvos nubusti. 

08.15-09.00. Pusryčiai.

Iš mokytojų kūrybinės laboratorijos
09.00-10.00.  Kaip Šviesusis angelas nugali... Marina 
Korinevskaja, Klaipėdos nevalstybinės Specialiosios  
pagrindinės mokyklos „Svetlačiok“ direktoriaus 
pavaduotoja, HPA valdybos narė.
10.00-11.00. Viskas prasideda nuo (ne)paprastų dalykų.
Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos
direktorė, HPA steigėja. 
11.00-11.30. Bendravimo pertrauka su kava ir arbata.
11.30-12.30.  Pamoka pamokoje: „Ei – aš GERUMAS –
atrask mane“. Aušra Didžgalvienė, Šiaulių Gegužių 
progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

12.30-13.30. Pietūs.

13.30-14.30. Pranešimas
Mokyklos bendruomenės narių kūrybiškumo ugdymas. 
Jolanta Lipkevičienė, HPA narė ir NVO „Šviesos 
kampelis“ vadovė; socialinės veiklos specialistė Indrė 
Pavinkšnienė, Kauno priklausomybės ligų centras, Kaunas.

Iš mokytojų kūrybinės laboratorijos
14.30-15.30.  Atminties ženklai. „Kaip augalas mezga 
savąjį žiedą, taip siela - savo simbolius“ (K.G.Jung).
Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio rajono Gižų 
K.Baršausko pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų 
mokytoja, HPA.
15.30-16.00. Bendravimo pertrauka su kava ir arbata.
16.00-17.30. Mokykla ant žmogiškumo pamatų. Sonata 
Petraitienė, Stasė Makšutienė - Vilniaus katalikiškos 
mokyklos „Versmė“ pradinių klasių mokytojos, HPA.

17.30-18.00. 

18.00-22.00.  
Medvėgalio kalno pasižvalgius“
Upyna, D.Poškos Baubliai, Kaltinėnai, Medvėgalis 
plaukimas

Liepos 20 d., penktadienis
07.30-08.0
joga (Tautvydas Šimkus
alternatyvos nubusti.

08.15-09.00. 

Iš mokytojų kūrybinės laboratorijos
9.00-10.30.  
suaugusiems. 
nevalstybinės S
„Svetlačiok“ me
10.30-11.00. 
Digaitis,
fizikos ir IT mokytojas.
11.00-11.30. Bendravimo pertrauka su kava ir arbata.

11.30-12.30. 
Kuriame save

12.30-13.30. 

13.30-15.00.
Atverkime širdis ir taip padėkime vieni kitiems: 
ieškojima
pavyko siekti mokytojo ir mokinio dvasinės
Audrius Murauskas

15.00-15.30. Stovyklos uždarymas, pažymėjimų įteikimas.


