
 

 

 

XI tarptautinės tėvų ir mokytojų konferencijos  

„„KKaaiipp  mmyyllėėttii  vvaaiikkuuss““,,    
skirtos Šalvos Amonašvilio 90-mečiui 

PPRROOGGRRAAMMAA    
 

 

,,Aš manau, jeigu kiekvienas iš mūsų tūkstantį kartų badytų 
įvertinti savo meilės vaikams kokybę, mes suvoktume 

pedagoginės meilės išmintį. Tikriausiai tai ir būtų mūsų 
didžiausia profesionalumo pasieka“ 

     Šalva Amonašvilis 
 

Konferencijos organizatoriai: 

- Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija 

- Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacija 

- Tarptautinis visuomenės judėjimas „Rodyteljskaja zabota“ 

 

12.00 – Konferencijos atidarymas  

12.10 – ,,Meilės pedagogika” 

Irina Narkevičienė, Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos direktorė, Lietuvos 

humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė, Humanistinės pedagogikos riterė, aukso 

ženklų „Širdis ir rožė“ bei „Širdis ir gulbė“ kavalierė. 

12.20 – „Šeima – ne kančia ir ne tinklas. Tai tavo Tarnystės pasauliui vieta“ 

Klara Mansurova, tarptautinio visuomeninio judėjimo „Rodyteljskaja zabota“ pirmininkė, 

chemijos mokslų kandidatė, Humanistinės pedagogikos riterė, aukso ženklo „Širdis ir rožė“ 

kavalierė, Dvasios didvyrė, Maskva, Rusija 

12.50 – „Tapti stebukladariu  – paprasta!”  

Marina Korinevskaja, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos pirmininkė, 

VšĮ Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Svetliačiok" direktorė, 

Humanistinės pedagogikos riterė, aukso ženklo „Širdis ir gulbė“ kavalierė. Klaipėda, Lietuva. 

 



13.10 – „Meilė vaikams  – tai atsidavimas esančių šalia!“ 

Marina Baraniuk, Estijos humanistinės pedagogikos centro vadovė, Humanistinės 

pedagogikos riterė, aukso ženklo „Širdis ir rožė“ kavalierė, apdovanota Garbės medaliu „Už 

indėlį švietimo srityje“, premijos „Misija švietimo srityje“ laureatė. Talinas, Estija. 

13.30 – „Kaip mylėti, kai mylėti nelengva?“  

Ramunė Murauskienė, trijų vaikų mama, psichologė. Kaunas, Lietuva. 

13.50 – „Meilė yra mokslas apie žmogiškumą. Meistrų dialogas“ 

Vera Akimova, metodininkė, apdovanota garbės medaliu „Už indėlį švietimo srityje“, 

Humanistinės pedagogikos riterė, aukso ženklo „Širdis ir rožė“ kavalierė. Maskva, Rusija; 

Marina Šišova, pedagogikos mokslų kandidatė, Maskvos merijos premijos laureatė, 

apdovanota garbės medaliu „Už indėlį švietimo srityje“, Humanistinės pedagogikos riterė, 

aukso ženklo „Širdis ir rožė“ kavalierė, Dvasios didvyrė, Maskva, Rusija. 

14.10 – „Kartu mes galime...“  

Aušra Tupikė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Humanistinės pedagogikos mokytoja. 

Šiaulių Gegužių progimnazija, Lietuva. 

Edita Montvilienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Humanistinės pedagogikos 

mokytoja. Šiaulių Gegužių progimnazija, Lietuva. 

14.30 – Pertrauka 

14.50 – „Žodis. Veiksmas. Vaizdas“ 

Ivan Nekliudov, Muzikinio vaikų darželio Alegro įkūrėjas ir auklėtojas. Humanistinės 

pedagogikos mokytojas. Vladimiro sritis, Suzdalės raj., Borisovskas, Rusija. 

15.10 – „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas ateities mokykloje” 

Jurij Šapenkov - pradinio ugdymo mokytojas ekspertas 

Tamara Kaliužnaja - pradinio ugdymo mokytoja ekspertė 

Nadežda Bezuglaja - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Jelena Lokaj - pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija, Lietuva. 

15.40 –  „Kad vaikas užaugtų laimingas ir sėkmingas, svarbu sutvarkyti santykius su juo“ 

Aleksejus Babajancas, vaikų ir tėvų santykių psichologas – konsultantas, verslo treneris, 

Aukštosios praktinės psichologijos mokyklos direktorius, Humanistinės pedagogikos riteris. 

Krasnodaras, Rusija.   

16.10 – „Vaikai – suaugusiems: „Kai mus mylite...“ 



Jelena Jevdokimova, pedagogikos mokslų kandidatė, docentė,  Tėvų švietimo mokslinio 

tyrimo centro  prie Volgogrado valstybinio socialinio – pedagoginio universiteto vadovė, 

Humanistinės pedagogikos riterė, aukso ženklo „Širdis ir rožė“ kavalierė, Volgogradas, Rusija. 

16.30 – „Baladė apie meilę ir neapykantą“ 

Irina Aleksejenko, Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos neformaliojo švietimo 

mokytoja, Humanistinės pedagogikos riterė, aukso ženklo „Širdis ir rožė“ kavalierė, Lietuva. 

Maja Tarachovskaja, Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos matematikos  mokytoja 

metodininkė, dramaturgė, rašytoja, Humanistinės pedagogikos riterė, Lietuva. 

16.45 – Konferencjos uždarymas. Vandens animacija  

Tatjana Semenistaja –  Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos neformaliojo švietimo 

mokytoja, Humanistinės pedagogikos mokytoja, Lietuva. 

 

Konferencijos redaktorė – Nijole Ulteravičienė, Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lietuva. 

Konferencijos moderatorė – Irena Rakuceva, Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Humanistinės pedagogikos riterė, Lietuva. 




