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Loreta Urbaitė

M intis, kad mokykla – ne tik klasė, 
suolas ir lenta, o mokymosi proce
sas – ne tik faktų kalimas, šiandien 

priimtina daugeliui. Todėl ir Lietuvoje, ir 
pasaulyje steigiamos įvairios netradicinės 
mokyklos, ieškančios kitokių, ne klasiki
nio švietimo metodų. Viena iš jų – Vilniaus 
Valdorfo Žalioji mokykla.

Susidomėjau ja išgirdusi, kad sostinės 
pakraštyje, miškų apsuptyje gyvuoja mo
kykla, turinti arklių, daržą, puoselėjan
ti šiuolaikiškus, ekologiškos gyvensenos 
principus, kuriems, pasirodo, jau 100 me
tų. Šioje mokykloje daug kas kitaip – nėra 
direktoriaus, nerašomi pažymiai, pamoka 
čia gali trukti 1,5 val. 

Mokykla gaMtoje
Atvykę įsitikinome, kad išties mokykla 

įsikūrusi, galima sakyti, iškirstoje miško 
aikštelėje. Atsidūręs čia ne pamokų metu 
gali nė neatspėti, kur esi, nes matai kelis 

riškas pasirinkimas, ugdymo programos 
dalis. Žaliojoje mokykloje ne tik per per
traukas mokiniai būna lauke, dažnai ir pa
mokos vyksta gryname ore, gražioje miškų 
ir pievų apsuptyje. Dar vienas mokyklos 
išskirtinumas – arkliai, kurie laikomi ša
lia esančiose arklidėse. Kaip sakė moky
kloje, „mes jais rūpinamės, juos stebime, iš 
jų mokomės“. Norintieji gali mokytis jodi
nėti, yra raitųjų skautų būrelis. O šiaip vi
si juos myli, prižiūri, nieko negaili. Patys 
matėme, priėję vaikai vis paglosto karčius, 
ką nors meiliai pasako.

Sodininkų bruzdeSyS
Kaip pasakoja mūsų pašnekovė Elena Ne

krošienė, Žaliosios mokyklos Sodo grupės 
koordinatorė, prieš porą metų mokyk
los daržo vietoje buvo tik didžiulė duobė 
ir kalnai žemių, šalia vyko klasių statybos. 
Žemė čia labai prasta, akmenuota, apžėlusi 
skurdžia žole. Todėl daug kas didžiai abejo
dami žiūrėjo į grupelę entuziastų, pasiry
žusių šioje vietoje įkurti daržą, auginti gė
les ir vaismedžius. „Buvo aišku, kad joks 
traktoriukas čia negalės atvažiuoti ir su
arti, lysvių turėsim tiek, kiek patys suge

Žalioji mokykla

V yresnės kartos skaitytojai tikriausiai 
pamena, kad anksčiau prie mokyklų 

dažnai būdavo daržai ar sodeliai, kuriuose 
mokiniams tekdavo padirbėti net vasarą. 
Ilgainiui mokykliniai daržai nyko, vietoj jų 
dygo nauji pastatai, kūrėsi miesto erdvės... 
Tačiau geros idėjos taip lengvai nepaskęsta 
laiko tėkmėje, jos sugrįžta – naujai suvoktos, 
prisitaikiusios prie nūdienos aktualijų.

atskirus vienaukščius namukus dideliais 
langais, panašius į kotedžus, šalia miško 
aptvare vaikštinėja pora arklių, auga obe
laitės, galvas lenkia saulėgrąžos…

Žalioji mokykla remiasi šimtmetį skai
čiuojančia Valdorfo pedagogika. Vienas 

iš šios pedagogikos 
principų yra kas
dienis vaiko ryšys su 
gamta. Ryšio mezgi
mas su gamta – tai 
pamokos, skatinan
čios vaikus dėme
singiau žvelgti į juos 
supantį pasaulį, pa
justi ryšį su aplin
ka, suvokti, kad esi 
gamtos dalis. Seniai 
įrodyta, kad gamta 

pasižymi vaikus raminančiu poveikiu, tai – 
svarbiausias priešnuodis stresui, įtampai, 
perdegimui, kurie dažni šiandien moky
mosi sistemoje. 

Gamta ypač svarbi Valdorfo Žaliojoje 
mokykloje, nes vaikai čia tiesiog turi ga
limybę būti joje, stebėti metų laikų, die
nos ritmą. Buvimas gamtoje – tai visų pir
ma fizinis aktyvumas, gyvybiškai svarbus 
besivystančiam žmogui. Kiekvienas ry
tas mokiniams prasideda beveik 2 km žy
giu pėsčiomis per mišką į mokyklą. Vaikai 
susirenka autobusų stotelėje ir visi kartu 
su mokytojais, nesvarbu, lietus, sniegas 
ar ledas, žygiuoja mišku, stebėdami besi
keičiančią gamtą, mokydamiesi ją pažinti. 
Ir grįžta vėl pėsčiomis atgal 2 km iki sto
telės, kur laukia tėvai ar atvyksta autobu
sas. Šis kasdienis žygis – mokyklos savano

Elena NEKROŠIENĖ: „Pagrindinė 
mokyklos sodo idėja yra ta, 
kad vaikai mato, kaip už 
įdedamą darbą žemė atsilygina 
dovanomis.“

trečiokai augina rugius, antrokai – moliū
gus, saulėgrąžas, kukurūzus, vyresnieji 
prižiūri vaismedžius, kasa lysves, sodina 
augalus, penktokams čia vyksta botanikos 
pamokos. Mokiniai rudenį sodina svogū
nines gėles, o pavasarį fiksuoja jų augimą, 
kaitą. Daugiausia čia auginami pavasarį ir 
rudenį (kai vaikai mokykloje) derantys 
vaismedžiai ir vaiskrūmiai, daržovės. Au
ga daug kvapių žolelių, kurios džiovina
mos ir vartojamos mokykloje virti arbatą. 
Kūrėjų nuomone, svarbu ir tai, jog dirba
mas sodas skirtųsi nuo natūralios gamtos, 
todėl sodinamos bei puoselėjamos ir gro
žį kuriančios gėlės. Renkamasi auginti ne
reiklius, tradicinius augalus, kad vaikai 
susipažintų su medetkomis, diemedžiais, 
ramunėmis ir pan. O kad nepasodintų in
vazinių ar nuodingų augalų, visiems ten
ka atidžiau jais pasidomėti prieš sodinant. 
Taigi kartu su vaikais mokosi ir jų mokyto
jai bei tėveliai. Tai vienas iš Valdorfo ben
druomeniškumo principų.

Valdorfo Mokyklų 
bendruoMenei – 100 Metų

Pirmoji Valdorfo mokykla duris 
atvėrė 1919 m. rugsėjį Vokietijoje, 
Štutgarto priemiestyje ir buvo 
skirta cigarečių fabriko „Wal-
dorf-Astoria“ darbininkų vai-
kams. Tai buvo fabrikanto Emilio 
Molto iniciatyva. Jis pasikvietė 
austrų mokslininką ir mąstytoją 
Rudolfą Šteinerį tapti pedagogi-
kos vadovu kuriamos mokyklos 
mokytojams. Šteinerio idėjos ir 
metodai vėliau buvo pavadinti 
Valdorfo pedagogika. 

Vienas iš pagrindinių Valdorfo 
ugdymo principų – pasitikėjimas 
vaiko gebėjimu ir siekiu pažin-
ti ir mokytis. Siekiama sukurti 
tokią aplinką, kuri žadintų vaiko 
aktyvumą, padėtų skleistis jame 
slypintiems gebėjimams. Valdor-
fo idėjos greit plito po pasaulį ir 
šiandien 80 pasaulio šalių veikia 
daugiau kaip 1 100 Valdorfo mo-
kyklų, 2 000 Valdorfo darželių. 

bėsime įdirbti“, – sako Elena. Keletas obe
laičių jau augo, todėl visas būsimo sodo ir 
daržo planas sukosi apie jas. Buvo nuspręs
ta sukurti ratą aplink obelis ir susikertan
čius takus, orientuotus pagal pasaulio šalis. 
Juk rato su takų kryžma per vidurį forma 
yra archajiškas pasaulio, gyvybės medžio 
simbolis. Elena juokauja, kad geriausi tė
vų susirinkimai vyksta stotelėje laukiant iš 
mokyklos grįžtančių vaikų. Ten pamažu iš
sirutuliojo sodo vizija ir planas, pagal jį mo
kinio mama Vilma Repečkė nubraižė pro
jektą. O kai planas yra, galima imtis darbų, 
organizuoti sodo talką. Talkininkai su to
kiu įkvėpimu rovė krūmus, vertė velėną, 
kasė, pureno, ravėjo kietą, nejudintą žemę, 
kad sodo kūrėjos vos spėjo žymėti lysvių 
vietas, prisimena Elena. Kad būtų patogiau 
prieiti prie augalų, buvo suformuoti platūs 
takeliai. Tam reikėjo nukasti apie pusme
trį dirvožemio, dėti akmenis, pilti žvyrą... 
O kaip komponuoti augalus? Juk tai ben
druomeninis mokyklos gėlynas, kuriamas 
savanorystės pagrindais – kas kada gali, ta
da ir atvažiuoja padirbėti. Ir visi augalai čia 
dovanoti, sunešti – taip pildomas gėlynas, 
nieko specialiai nepirkta. Kilo mintis so
dinti augalus pagal spalvas – sukurti gėly
ną kaip spalvų ratą. Šiaurė – šalčiausia pusė, 
todėl vyrauja mėlyna spalva, rytai – švie
sa, kuriai tinka balta, pietūs – jau šiltėja, 
todėl geltona, o vakarai – raudona spalva. 
Pasirodė, kad nelengva įgyvendinti tokią, 
atrodytų, paprastą gėlyno koncepciją, nes, 
žiūrėk, žmonės iškasa augalą ir pamiršta, 
kaip jis žydėjo, arba tarsi turėjo būti mė
lyna spalva, o gėlė sužydi geltonai. 

Dabar jau galima pasivaikščioti smėlio ta
keliais tarp žydinčių gėlių, derančių aviečių 
ir daržovių lysvių. Sodo centre suplanuotas 
rožynas. Nuo gėlyno pereinama prie daržo, 
kuris sudarytas iš keturių laukų, leidžian
čių laikytis sėjomainos. Iš pradžių sode 
dirbančių savanorių neretai paklausdavo 

„Kam viso šito reikia?“ Elena į tai atsako: 
„Kuriame mokyklos sodą, tad svarbiausia 
čia – edukacija.“ Kiekvienais metais vaikai 
turi savo lauką, kuriame dirba. Pavyzdžiui, 

Arkliai – mokyklos 
išskirtinumas

Trečiokai kartu su mokytojais 
ir padėjėjais ruošia dirvą ir 
sės rugius. Prieš tai mokiniai 
patys juos iškūlė ir išvėtė.
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