Bendruomenės susirinkimas – proga pasakyti AČIŪ
2019 metų vasario 8 dieną Visuotiniame mokyklos
bendruomenės susirinkime nuskambėjo pusė šimto
ačiū.
Mokykloje yra 5 šeimos, kurių abu tėvai dalyvauja
keliose darbo grupėse, koordinuoja darbus, imasi konkrečių projektų ir juos vykdo, o taip pat remia mokyklą
finansiškai: Sigita ir Marius Navikai, Virmantė ir Audrius
Šniepiai, Vilma ir Arnas Repečkos, Elena ir Liutauras
Nekrošiai, Indrė ir Saulius Vaičiūnai.
Mokykloje yra per 20 ištikimųjų tėvų (šios gretos
kasmet pasipildo bent dviem-trim aktyviais naujokų
tėvais), kurie jau ne vienus metus nuolat dirba visose
mokyklos darbo grupėse – Finansų, Buveinės, Darbščiųjų rankų, Sodo, Virtuvės, Komunikacijos, Koordinavimo
grupėje. Skaičiuoja, analizuoja, organizuoja talkas bei
mokyklos maitinimą, priiminėja strateginius sprendimus nepedagoginėje mokyklos srityje, fotografuoja,
maketuoja, dirba rankų darbus, teikia teisines
konsultacijas, gamina maistą šventėse ir kt.
Šiais metais bene visi mokyklos tėvai, tėvų anketoje
parašę galintys versti tekstus iš vokiečių ir anglų kalbų,
buvo įdarbinti – vertė paraiškos dokumentus rėmėjams
bei filmus apie Valdorfo pedagogiką.
Vis nauji tėvai atsiliepia į mokyklos poreikius, noriai
imasi konkrečių darbų: Ryčio Samulio ir Artūro
Petkausko dėka mokyklai gavome 14 kompiuterių dovanų, 7 kompiuterius nedidele kaina nusipirkome, o
naujokės tėtis Artūras Pečeliūnas mus išsamiai konsultavo ir padėjo sukurti kompiuterių klasę; Ramūnas
Grumbinas rado kontaktą su Krepšinio federacija, gavome paramą krepšinio aikštelės stovus- krepšius;
Diana Kaušinaitė sumaketavo nuostabų Kalėdų kata-

logą. Pirmokės tėvelis Viktoras Kalpakovas suorganizavo ir administruoja pradinių klasių rytinį autobusėlį.
Šią vasarą naujoje Saulės klasėje buvo įrengti visi
baldai – virtuvėlė, lentynos, spintos, mokytojų kamarėlės baldai. Didelis dėkui vienos mokinės seneliams (kukliai atsisakiusiems viešintis).
Šiemet septynios šeimos suteikė mokyklai paskolas
po 1000-8000 eurų, 10 mokyklos šeimų suteikė mokyk-lai paramą, 4 šeimos – ženklias 1000-2000 eurų paramos sumas.
Visuotinio susirinkimo metu visi šie žmonės buvo
apdovanoti kvietimais į raitąją iškylą. Pavasariop mokytojų Kotrynos ir Audriaus padedami tėvai jodinės mokyklos apylinkėse.
Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, kuriančiai
Žaliąją mokyklą.

Atvirukai, sukurti vaikų.

Mokyklos sodas. Kai susitelkiam – kalnus verčiam
Elena Nekrošienė
Prieš keletą metų numatytoje mokyklos sodo ir daržo vietoje greta pasodintų vaismedžių buvo didžiulė
duobė bei kalnai žemių. 2018 metų rudenį toje pat, jau
lygioje, vietoje galėjome pasivaikščioti smėlio takeliais
tarp žydinčių gėlių, derančių aviečių ir daržovių lysvių.
Pradžia. Sodininkių bruzdesys prasidėjo 2017-ųjų
pavasarį. Šaltą, vėjuotą dieną susirinkom ir pradėjom
ravėti, kasti, planuoti kur ką sodinsim. Mokyklos žemė
labai skurdi, šalia statybos – atrodo beviltiška. Bet iš
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tiesų taip tik atrodo. Buvo aišku, kad traktorius tarp
medelių neįvažiuos, žemės nesuars, o lysvių turėsim tik
tiek, kiek patys sugebėsime įdirbti. Tad reikia tik daryti.
Atėjus statybų stovyklai dažniausias klausimas, kurį
girdėjo žemę kasantys ir ravintys – „Ką jūs čia darot?“.
Atsakius, jog čia bus sodas ir daržas, dauguma klausiančiųjų su tuo pačiu klaustuku akyse apžvelgdavo akmenuotą, skurdžia žole apžėlusią vietą ir garsiai arba tyliai
paabejoję eidavo daryti kitų darbų. Tapo aišku – reikia
vizijos ir plano. Reikia apsibrėžti ir pažymėti ribas, kur
bus mūsų sodas. Tad neužilgo jau vaikščiojom su virve,
kuoliukais ir žymėjom ratą aplink obelis, susikertančius
takus. Rato, su takų kryžma per vidurį, forma yra taip
pat ir archaiškas pasaulio, gyvybės medžio, įsikūrimo
simbolis. Kad būtų įdomiau, ratą dalinančius takus
nusprendėm orientuoti pagal pasaulio šalis.
Projektas. Rudenį prasidėjus naujiems mokslo metams prie mokyklos sodininkų prisijungė architektė Vilma. Dauguma turbūt žino – geriausi tėvų susirinkimai
vyksta Žalgirio stotelėje, laukiant grįžtančių vaikų. Čia ir
kilo iniciatyva kartu su arklidžių, organizuotis ir sodo
talką, į kurią Vilma jau atvažiavo su projektu. Tą pačią
saulėtą rudens lygiadienio dieną, per jaunatį, projektas
buvo pradėtas įgyvendinti. Tiksliai apskaičiuotos vizijos
buvo nuleistos ant žemės. Ir vos nuleistos ėmė pildytis.
Švelnios mamų rankos rovė krūmus, vertė velėną, kasė,
pureno, ravėjo kietą ir nejudintą mokyklos sodo žemę
su tokiu įkvėpimu, jog vos spėjome žymėti takelių ir
lysvių vietas. Pakėlus akis nuo centimetrų kiekvieną
kartą buvo sunku patikėti, kad viskas vyksta tokiu
greičiu.

sudarytas iš keturių laukų, leidžiančių laikytis
sėjomainos.

Kam viso šito reikia? Pasimačius sodo kontūrams tai
buvo naujas dažniausiai sode dirbantiems užduodamas
klausimas. Kuriam mokyklos sodą, tad svarbiausia čia –
edukacija. Pagal Valdorfo mokymo programą trečiokai
augina rugius, iš kurių vėliau kepa duoną. Kiekvienais
metais vaikai darže turi savo lauką, kuriame dirba.
Penktokams sode vyksta botanikos pamokos. Mokiniai
rudenį sodina svogūnines gėles, atėjus pavasariui stebi
ir fiksuoja jų augimą, kaitą. Vyresnieji prižiūri vaismedžius, sodininkauja – kasa lysves, sodina augalus.

Šiais metais antrokai klasėje augins moliūgų daigus,
kuriuos pavasario pabaigoje sodins mokyklos sode, o
rudenį po atostogų rinks derlių.

Įgyvendinamame projekte išlaikyta pirminė, rato su
kryžma forma, o bendras sodo piešinys kuria kelių ratų
kompoziciją, primenančią spiralę, iš išorės apgaubtą
vaismedžių ir vaiskrūmių puslankiu. Kad būtų lengviau
komponuoti augalus, gėlynas yra ir spalvų ratas. Ties
rytiniu taku simetriškai sodiname baltai žydinčius augalus, pietinis – geltonasis takas, į vakarus eina raudonasis, į šiaurę – mėlynasis takai. Sodo centre suplanuotas rožynas. Nuo gėlyno pereinama prie daržo, kuris
2

serbentai. Netoliese vyrai iškasė ir kitą duobę į kurią
obelis buvo persodinta tradiciniu lietuvišku būdu. Vėliau galėsim palyginti, kuriai augti sekasi geriau.
Žemės dovanos. Ką auginam? Pagrindinė mokyklos sodo idėja yra tai, jog vaikai mato, kaip už įdedamą
darbą žemė atsilygina dovanomis. Tad auginam pirmiausia pavasarį ir rudenį (tuomet kai vaikai mokykloje) naudą duodančius vaismedžius ir vaiskrūmius, daržoves. Svarbu ir tai, jog dirbamas sodas skirtųsi nuo natūralios gamtos, tad sodinam ne tik vaistinius, kvapiuosius augalus, bet ir grožį kuriančias gėles. Pagrindinis
principas, kurio laikomės – turi būti nauda (geriausia
pavasarį ir rudenį), augalai nenuodingi, nereiklūs ir labiau tradiciniai (neinvazinius). Sodas yra ne tik vieta auginti augalus, bet taip pat ir vieta, kur žmogus ypatingu
būdu pertvarko gamtą. Tai tobulo, idealaus pasaulio
įvaizdis. Todėl mokyklos sodas ir daržas pagal galimybes taip pat turi būti tvarkingas ir gražus.
Sodo grupė. Iki šiol sodininkai buvo Darbščiųjų
rankų grupės dalis. Manome, kad per keletą metų išaugome ir nuo šiol turime atskirą vietą susirašyti – google
grupę ŽM Sodas. Čia planuojamės susitikimus, talkas,
darbus. Sodo grupė taip pat ruošis dalyvauti mokyklos
mugėse – rinksime žoles arbatai, auginsime sodinukus.
Kviečiame prisijungti!

Mokyklos sode taip pat vyksta ir žymaus sodininko
iš Vokietijos, Urban Kluth seminarai. 2017 metais jis
mokė susirinkusius kaip specialiu būdu įdirbti nederlingą ir kietą sodo žemę. 2018-aisiais mokėmės perkelti
obelis. Įgyvendinant mokyklos sodo projektą paaiškėjo,
jog kai kurios obelys auga labai ne vietoje, tad kol medeliai jauni, buvo svarbu juos perkelti į numatytas vietas. Urbano vadovaujami pradėjome kasti didžiulę duobę, iš kurios daugiausia pririnkome akmenų. Akmenys
buvo surūšiuoti pagal dydį. Vėliau, rudeninės talkos
metu susirinkę, vyrai ir vaikinai pabaigė kasti didžiulę
kvadrato formos duobę, kurios dugne specialiu būdu
buvo sudėti akmenys ir persodinta obelis. Aplink obelį
pagal Urbano pamokymus pasodinti žemę purenantys

Kodėl Valdorfo mokyklose vaikai mezga?
Iš anglų kalbos išvertė Kazimiera Astratovienė

veikiama. Betgi koks užplūsta pergalės džiaugsmas, kai
supranti, kad ne tik gali šitą užduotį įveikti, bet ir savo
rankose (o vėliau – ant kojų) turi to įrodymą! Tikrų tikriausias savo numegztas kojines, kurias gali pačiupinėti,
užsimauti ir nusimauti, pasikabinti ant sienos su prierašu: „Aš galiu!“ ar dar kaip nors. Ir tai ne tas pats, kaip
išmokti kokį nors abstraktų dalyką, kurį laikai tik galvoje. Šitas, žinoma, irgi smagu. Bet kol kas neteko matyti,
kad koks vaikas lakstytų po klasę džiugiai šaukdamas:
„Aš parašiau galininke nosinę!“. O štai šūksnių: „Valio,
aš užbaigiau kojinę!“ pasiklausyti tikrai teko. Tada ir kilo mintis išversti straipsnį apie tai, kodėl vaikai mezga
Valdorfo mokyklose. Juk smalsu, ar ne? Tad gero skaitymo. O paskui – ir mezgimo.

Iki šiol nebuvau didelė rankdarbių mėgėja. Taigi išmokti megzti kojinę rengiantis penktai klasei buvo nemenkas iššūkis. Mezgimas penkiais virbalais, oi oi... Tiesa, vaikai Valdorfo mokykloje pradeda mokytis megzti
nuo paprastesnių dalykų – pirmoje klasėje mezga fleitos dėklą ir žaisliuką, trečioje – šaliką, o jau tik paskui,
penktoje – kojines ir/arba kepurę. Bet net ir turint gerokai daugiau mezgimo patirties, nei jos turėjau aš rengdamasi penktai klasei, vaikams irgi būna sunku, prireikia daug ištvermės ir kantrybės. O kai kurie pačioje
mezgimo pradžioje net sako visai tą patį, ką ir aš sakiau: „Na, argi tai įmanoma?!“ arba „Kiti gal ir gali, bet
aš tai šito negaliu.“ Na, ir tai natūralu susidūrus su tokia užduotimi, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo beveik neį3

Mezgimu pastaruoju metu domisi ne tik amatininkai
ar rankdarbių mėgėjai, bet ir mokslininkai. Tyrimai rodo, kad mezgimas ir kiti rankdarbiai teigiamai veikia
įvairaus amžiaus žmonių smegenų veiklą ir savijautą. O
mokiniams mezgimas – itin svarbus mokymosi įrankis.
Megzdamas kepurę ar kojinę vaikas mato, kaip jo
paties valia gimsta meno kūrinys. Jis regi savo kruopštaus rankų darbo ir susikaupimo rezultatą – dailų ir
naudingą dirbinį. Tai, kas iki tol buvo tik abstrakti idėja,
jo akyse virsta konkrečiu, apčiuopiamu daiktu.
Štai kodėl Valdorfo pedagogikos pradininkas Rudolfas Šteineris jau prieš šimtą metų šitaip kalbėjo apie
rankdarbių naudą ir svarbą: „Nuo žaidimo per grožio
patyrimą prie darbo: štai auksinė pedagogikos taisyklė.
Nuėjus šiuo keliu vaikystėje, vėliau suaugusiam žmogui
nebekelia sunkumų net abstrakčiausios užduotys ar sudėtingiausios technikos.“
Bet mezgimas moko gerokai daugiau nei vien įvaldyti abstrakčias idėjas, kurti meną pasitelkiant valią ar
pabaigti darbą iki galo ir pamatyti jo materialų rezultatą. Mezgimas taip pat padeda geriau suprasti matematiką, lavina akies ir rankos koordinaciją, pojūčių integraciją, ugdo kantrybę ir atkaklumą, be to, padeda susikaupti ir nurimti, būti čia ir dabar.

Londono karalienės Marijos universiteto elektroninės inžinerijos profesorė dr. Karen Shoop liko sužavėta
sudėtingų raštų ir struktūros mezginių ir to, kaip veikia
smegenys juos mezgant. Vos pradėjusi mokytis megzti
ji išsyk rado panašumų tarp informacijos kodavimo
kompiuteryje ir mezgimo.
Straipsnyje „Ar mezgimas padeda išmokti koduoti?“
ji rašo: „Mes „koduojame“ išoriniame pasaulyje. Juk iš
dalies kompiuterio pradžia – audimo staklės. Kaip ir audimas, mezgimas dažniausiai yra dvejetainis (gera akis,
bloga akis – vert. past.), tokiu pat būdu eilutės derinamos ir koduojant“.
Tuo tarpu Kartaginos koledžo matematikos profesorė Sarah Jensen sako, kad eina kalba ne tik apie kodavimą, bet ir apie itin sudėtingą geometriją. Straipsnyje
„Ko mezgimas mus gali išmokyti apie matematiką“ ji
rašo, kad mezgimas puikiai atskleidžia abstrakčios, erdviškai orientuotos topologijos sampratą.
„Apvalius mezginius, tokius kaip kepures, pirštines,
kojines, mezgame virbalais be antgalių. Pavyzdžiui, kepurę mezgame trimis virbalais, taigi mezginio akys ant
virbalų sudaro trikampį, o kai baigiame megzti ir ištraukiame virbalus, kepurė įgauna apvalią formą. Tai ir yra
pagrindinis topologijos principas – visi daugiakampiai
virsta ratais.“
Ji teigia, kad megzdami mokomės abstrakčiosios algebros ir topologijos. Be to, tyrimai rodo, kad jei per
matematiką vaikai ne tik abstrakčiai skaičiuoja, bet ir
atlieka įvairius darbus rankomis, rezultatai būna daug
geresni.

Antroje klasėje neriamas pieštukų dėklas

Akies ir rankos koordinacija
Mezgant ar užsiimant kokiais kitais rankdarbiais,
formuojasi itin svarbūs įgūdžiai. Vystosi smulkioji motorika, gerėja akies ir rankos koordinacija, pastabumas,
abipusė rankų koordinacija, erdvinis mąstymas.
Grojimas styginiu instrumentu kaip ir mezgimas tapo ne vieno mokslinio tyrimo objektu. Buvo įrodyta,
kad tai irgi labai naudinga smegenų veiklai. Beje, Valdorfo mokyklose vaikai mokosi ir groti, ir megzti. Palyginę mezgimą ir grojimą pastebėtume, kad abiem atvejais „įdarbiname“ abi rankas, dėl to suaktyvėja abu
smegenų pusrutuliai. Atliekame ritmiškus judesius, tad
kūnas savaime nurimsta ir atsipalaiduoja. Tačiau
megzdami dar ir skaičiuojame akis, esame labai susikaupę.

Pirmoje klasėje mezgamas fleitutės dėklas

Matematika
Mezgant tenka skaičiuoti. Mokiniai nuolat turi perskaičiuoti akis ir mezginio eiles keičiantis mezginio
struktūrai. (Pvz, kiekvienas kojinės etapas mezgamas
vis kitaip, akių ir eilių skaičius keičiasi – vert. past.). Jei
mezginys raštuotas, skaičiavimai dar sudėtingesni.
4

Atkaklumas ir kantrybė
Žinoma, ugdymo procese abstrakčios sąvokos užima
svarbią vietą. Bet kai mokiniai įsitraukia į konkretų,
praktišką, rankomis atliekamą darbą, reikalaujantį kantrybės, atkaklumo ir atlieka jį iki pat galo, jie įgyja labai
svarbios patirties, kuri ir yra bet kokio mokymosi pagrindas.
Pradėję megzti vaikai turi susitelkti į darbą ir tęsti jį
diena iš dienos, kol gauna apčiuopiamą, tikrą ir dailų
rezultatą. Jie išmoksta patys sukurti naują daiktą, išmoksta vertinti kruopštų, lėtą rankų darbą ir visa tai,
kas sukurta rankomis juos supančiame pasaulyje.
Cituojant Rudolfą Šteinerį: „Tokia veikla itin naudinga. Viena vertus, taip susipažįstama su nauja technika,
kita vertus, ugdomas dėmesingumas.“

tų. Bet yra ir kita reikalo pusė. Mezgimas stiprina vaikų
pasitikėjimą savimi. O juk būtent šito taip trūksta daugeliui jaunuolių šiuolaikinėje švietimo sistemoje.“
Straipsnyje „Mezgimo nauda sveikatai“ daug rašyta,
kaip mezgimas ugdo pasitikėjimą savimi ir leidžia
džiaugtis pasiektu rezultatu. Minėtame straipsnyje cituojama daug mokslinių darbų, skirtų moksliškai pagrįsti, kodėl mezgimas gerina atmintį ir stiprina abstraktaus suvokimo galias. Be to, mažina įtampą ir nerimą,
netgi malšina chronišką skausmą, kelia pasitenkinimą
savimi ir savo darbu.
Mezgimas laikomas vienu iš „minkštųjų“ įgūdžių –
kaip ir laisvi žaidimai, į socialinius ir emocinius poreikius orientuotas ugdymas, muzika ir menas. Visa tai
lengva nuvertinti lyginant su akademiniais pasiekimais,
tačiau tai nuostabūs ir nepakeičiami įrankiai, skirti ugdyti esmines savybes ir gebėjimus, ypač dabartiniame
pasaulyje, kuriame itin svarbią vietą užima technologijos, informatika ir gamtos mokslai.
Valdorfo mokytojams rūpi ne tik formalūs akademiniai pasiekimai, todėl mezgimą jie itin vertina – mat jis
padeda pagilinti mokymosi procesą, o ne tik gerai išlaikyti testus ar gauti gerai apmokamą darbą. Mezgimas
užtikrina visapusišką, ne vien intelektinį, ugdymą.
Pasak Šteinerio: „Dirbdami vien tik galva, ugdydami
vien tik intelektą, apleidžiame dvasios poreikius“.

Versta remiantis straipsniu:
1. phillywaldorf.com/why-waldorf-students-knit
Penktoje klasėje mezgamos kojinės

Nuorodos į straipsnius, minėtus tekste:
2. kqed.org/mindshift/31684/can-learning-to-knithelp-learning-to-code
3. smithsonianmag.com/innovation/what-knittingcan-teach-you-about-math-180969637/
4. well.blogs.nytimes.com/2016/01/25/the-healthbenefits-of-knitting/
5. journals.sagepub.com/doi/abs/10.4276/03080221
3X13603244419077

Emocinė gerovė ir pasitikėjimas savimi
Ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – mezgimas padeda išlaikyti emocinę pusiausvyrą ir ugdo pasitikėjimą savimi.
Kaip sako Valdorfo mokyklos rankdarbių mokytoja
Nicole Nikola: „Taip, mezgimas susijęs su matematika.
Žinome, kad užsiimdami rankdarbiais padedame vystytis tam tikroms smegenų sritims, o jos naudingos mokantis įvairių dalykų. Visa tai gryna tiesa, moksliškai įrodyta ir labai svarbu norint pasiekti akademinių rezulta-
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Valdorfo pedagogikos šimtmetis. Trumpa istorija
Vilma Kraelskaitė
2019 m. Valdorfo pedagogika švenčia savo šimtmečio jubiliejų. Viso pasaulio Valdorfo bendruomenėse
vyksta įvairūs renginiai, konferencijos ir projektai, kuriuos vienija bendra tema – „Valdorf 100“. Šiame
straipsnyje trumpai apžvelgsime Valdorfo pedagogikos
istoriją bei pristatysime, kaip šimtmetis bus minimas
Lietuvoje ir Žaliojoje mokykloje.
Pirmoji Valdorfo mokykla duris atvėrė 1919 m. rugsėjį Vokietijoje, Štutgarto priemiestyje, ir buvo skirta cigarečių fabriko „Waldorf-Astoria“ darbininkų vaikams.
Tai buvo fabrikanto Emilio Molto, palaikančio Rudolfo
Štainerio idėjas, iniciatyva. Netrukus mokykla ėmė
sparčiai augti, nes vis daugiau tėvų po Pirmojo pasaulinio karo negandų ieškojo humaniškesnių vertybių ir
naujo požiūrio į mokymą. Mokykloje iš pradžių dirbo 12
mokytojų. 14 dienų pedagoginiame seminare su Rudolfu Šteineriu jie gilinosi į jo antroposofines idėjas apie
žmogaus prigimtį bei nagrinėjo, koks mokymasis padeda ugdyti charakterį. Mokytojai mokėsi tiesiog darbo
vietoje, dirbdami su savo pirmosiomis klasėmis. Tai
išskirtinis Valdorfo pedagogikos bruožas: mokiniai ir
mokytojai tobulėja kartu.
Prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui, jau
veikė 34 Valdorfo mokyklos – Vokietijoje, Šveicarijoje,
Olandijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Vengrijoje, Austrijoje
ir JAV. Rudolfas Šteineris buvo šių mokyklų įkvėpėjas,
nors jos vadinosi skirtingai - Friedwarto, Gėtės, Vrije,
Naujoji mokykla. Visgi jas vienijo bendri pedagoginiai
principai. Stambiausias mokytojų rengimo centras
veikė Štutgarte, mažesni centrai – Šveicarijoje ir Anglijoje. Stiprėjant nacių įtakai Vokietijoje ir prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, diduma mokyklų Vokietijoje,
Austrijoje ir Vengrijoje buvo uždarytos, tačiau jų skaičius Šveicarijoje, Anglijoje ir JAV karo metais tik augo.
Nuo 1945 iki 1989 m. Valdorfo judėjimas stiprėjo ir
plačiai paplito pasaulyje. Tradicinės pedagogikos atstovai Valdorfo ugdymą vertino skeptiškai, neretai ir priešiškai. Kai kuriose šalyse – Vokietijoje, Olandijoje, Skandinavijoje, Vadorfo mokyklas dalinai finansavo valstybė, tuo pačiu jos išlaikė savo nepriklausomą statusą.
Visgi daugumoje šalių Valdorfo mokyklas ir darželius
steigė patys tėvai. Nepaisant kartais itin nepalankių
ekonominių sąlygų, Valdorfo judėjimas toliau plito.
1985 m. 23 skirtingose šalyse jau buvo 306 mokyklos.
Valdorfo pedagogikos pasaulinė plėtra nesiliauja iki
šiol. Daugiau nei pusė visų pasaulio tautų (apie 100 šalių), nepriklausomai nuo kalbos, religijos ar politinės
padėties, rodo susidomėjimą Valdorfo pedagogika. Valdorfo vaikų darželių, mokyklų bei mokytojų rengimo
centrų yra visuose žemynuose. Visame pasaulyje tėvai
prisiima atsakomybę remti savo vaikų ugdymą, grindžiamą humanizmo, sveiko vystymosi ir socialinio įsitraukimo principais. Valdorfo judėjimas su 1100 mo-

kyklų ir daugiau nei 2000 vaikų darželių visame pasaulyje yra didžiausias netradicinio ugdymo judėjimas pasaulyje.
Buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje Valdorfo pedagogika buvo uždrausta. Lietuvoje pirmosios Valdorfo
darželio grupės pradėjo veikti po Nepriklausomybės atkūrimo. 1993 m. įsteigtas Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras, pirmosios Valdorfo mokyklos įsikūrė 1995
m. (Vilniaus Valdorfo mokykla, Kauno Valdorfo mokykla, Kazlų Rūdos Elmos progimnazija). Šiuo metu Lietuvoje veikia per 30 Valdorfo įstaigų – mokyklų, darželių
ar grupių.
Kokie gi renginiai numatomi Valdorfo šimtmečio
proga Lietuvoje? Kiekviena mokykla ruošia savą jubiliejinių renginių programą. Bene didžiausias jungtinis
renginys – lapkričio mėn. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyksianti tarptautinė konferencija „Valdorfo pedagogikai 100“. Lietuvos mokytojai planuoja bendrą žygį
pajūriu, patirties apsikeitimo seminarus, vizitus pas kolegas Latvijoje, Armėnijoje. Vyks vieši koncertai su svečiais iš Danijos ir Vokietijos, euritmijos pasirodymai ir
paskaitos.
Žaliojoje mokykloje šiemet rengsime ypatingą Pavasario šventę, kur suaugę galės patirti tradicinių Valdorfo mokyklos rankdarbių gamybą. Taip pat vyks Tarptautinė penktokų olimpiada ir šeštokų Viduramžių
šventė. Šiemet ketiname labiau pristatyti savo mokyklą
viešoje erdvėje, dalyvauti laidose ir diskusijose.
Jei norite prisidėti prie „Valdorf 100“ veiklų organizavimo, kviečiame parašyti vilma@zaliojomokykla.lt.

Straipsnis parengtas pagal „How it all began: The
history of Waldorf schools“ (www.waldorf-100.org),
„Valdorfo pedagogika“ (Wikipedia.org).

6

Gamta
Valdorfo pedagogikoje ir ypač mūsų mokykloje labai
svarbią vietą užima gamta, jos stebėjimas ir metų, savaitės, dienos ritmų išgyvenimas. Svarbus elementas
mūsų mokykloje – žygiai. Tai mūsų, kaip mokyklos, sąmoningas pasirinkimas ir, manome, mūsų stiprybė. Buvimas gamtoje, ypač šiais technologijų laikais, yra gyvybiškai svarbus besivystančiam žmogui. Štai pora argumentų kodėl taip manome: visų pirma, tai fizinis aktyvumas, kuris reikalingas besivystančiam žmogui ir normaliai jo sveikatai. Antra, tai savęs kaip individo, visatos dalies išgyvenimas vidinės ramybės akimirką, kuri
gali rastis būnant gamtoje. Trečia, tai visumos, amžinybės ir dieviškumo išgyvenimas. Šių išgyvenimų dėka
gimsta sąmoningumas ir atsakomybės jausmas. Žaliosios mokyklos išskirtinumas ir dar viena stiprybė –
arkliai. Mes jais rūpinamės, juos stebime, iš jų mokomės. Norintys gali mokytis jodinėti. Labai pasisekė, kad
mokykla miškų, pievų ir upių apsuptyje. Mes tai labai
vertiname ir stengiamės kuo labiau integruoti mus supančią aplinką į mokyklos mokymo planą. Todėl bet kokiu oru keliaujame į pievas ir miškus, renkame grybus,
uogas, mokomės juos pažinti, stebime augalus, besikeičiančią gamtą ir kartu augame ir keičiamės patys.

Valdorfo pedagogika
Urtė Čiblytė
„Švietimas – tai ne kibiro pildymas , o ugnies
įžiebimas.“ Heraklitas, senovės graikų filosofas.
Valdorfo pedagogika remiasi Rudolfo Šteinerio
(1861-1925) idėjomis apie žmogų ir visatą (antroposofija). Antroposofija remiasi žmogaus, kaip fizinio kūno,
sielos ir dvasios visumos paveikslu. Taigi ir Valdorfo
mokykloje siekiama ugdyti visą žmogų. Mokymosi procese dalyvauja galva, širdis ir rankos.
Idėja kurti laisvą mokyklą kilo iš socialinės trinarystės „Laisvė, Lygybė, Brolybė“ sampratos, kuri, pasak
R.Šteinerio, turėtų būti harmoningos visuomenės pagrindas. Jo nuomone mokykla yra svarbiausias kultūrinio
gyvenimo organas, kuris privalo būti nepriklausomas
nuo politikos ir ekonomikos. Tik laisvėje gali rastis kurianti dvasinė jėga. Žmonijos ateitis vaikų rankose. Jų
kūrybiškumas, sąmoningumas, savęs, kaip individo bei
žmonijos dalies, suvokimas ir atsakingumas iš dalies
mūsų, tėvų ir mokytojų rankose. Todėl Valdorfo mokyklose siekiama ugdyti laisvą, kūrybingą ir sąmoningą
žmogų, gebantį atrasti savo kryptį šiame beprotišku
greičiu besikeičiančiame pasaulyje. Tam tikslui pasitelkiamos žinios apie žmogų bei jo vystymąsi. Remiamasi
septynmečių teorija, trinario bei keturnario žmogaus
samprata, konstitucijos tipų, temperamentų teorijomis.
Visą tai stengiamasi taikyti kasdienybėje, konkrečiuose
darbuose, siekiant išlaikyti sąmonėje visumą, visa ko
tęstinumą ir kintamumą.

Ritmas ir pagrindinė pamoka
Valdorfo pedagogikoje ritmas užima labai svarbią
vietą. R. Šteinerio manymu harmoningas gyvenimo ritmas yra gyvybiškai svarbus bet kuriam, o ypač besivystančiam žmogui.
Švęsdami metų šventes išgyvename metų ritmą,
kvėpuojame kartu su visata ir, nors dar nesąmoningai,
išgyvename dvasinių impulsų kaitą metų eigoje. Stengiamės, kad mokomoji medžiaga atlieptų vaiko galimybes ir poreikius tam tikru gyvenimo tarpsniu, o taip pat
ir gamtos ritmą.
Diena mokykloje visuomet prasideda pagrindine pamoka, kuri trunka apie 2 val. Po jos seka savaitinės užsienio kalbų, muzikos, menų, kūno kultūros, darbelių,
lietuvių bei matematikos pratybų pamokos. Pagrindinė
pamoka prasideda ritmine dalimi, kurios metu dainuojame, grojame, pasakojame ir mokomės klausyti kitų,
žaidžiame socialinius, ritminius ar mokomuosius žaidimus. Ritminė dalis pažadina vaikus, jų gyvybines jėgas,
padeda pasijausti klasės, kaip socialinio organo dalimi
ir susikaupti būsimai pamokai. Po to seka praėjusios
dienos medžiagos prisiminimas ir naujos medžiagos
mokymasis. Pradinėse klasėse pagrindinių pamokų periodai dar nedaug skiriasi vienas nuo kito ir kuria bendrą visumą. Tačiau vėliau periodų temos vis labiau
diferencijuojamos. Mokiniai 3-4 savaites gilinasi į botaniką, astronomiją, geografiją, istoriją, lietuvių kalbą ar
matematiką; nuo 6 klasės mokomasi ir fizikos, nuo 7
klasės – chemijos. Periodo pamokos metu mokiniai mokosi atpasakoti išmoktą medžiagą, grupelėse ar vieni gi-

Mokytojai
Klasės mokytojai Valdorfo mokykloje pasitinka vaikus pirmąją mokyklos dieną ir auga kartu su jais iki septintos-aštuntos klasės. Jie moko savo klasę kiek įmanoma daugiau dalykų. Tokiu būdu susikuria artimas ryšys
tarp klasės mokytojo ir klasės vaikų, kurio dėka vaikai
gali jaustis saugūs ir matomi. Taip pat mokytojas gali
sekti vaikų vystymąsi bei socialinius procesus klasėje.
Jis stengiasi pamatyti konkretų vaiką, jo individualumą,
jo stipriąsias bei silpnąsias puses ir kartu visą klasę kaip
gyvą socialinį darinį.
Be viso to, kiekvienas Valdorfo mokytojas dalyvauja
kassavaitinėse kolegijose, kuriose sprendžiami patys
įvairiausi organizaciniai, pedagoginiai, praktiniai ir idėjiniai klausimai, palaiko kontaktą su tėvais. Būti mokytoju Valdorfo mokykloje – didžiulis iššūkis ir atsakomybė,
bet kartu tai ir labaiįdomus, įvairiaspalvis, nuolatinio
darbo su savimi reikalaujantis darbas.
Bendruomenė
Valdorfo mokykla neturi vieno vadovo. Kiekvienas
mokytojas ir mokinių tėvai prisideda prie mokyklos
kūrimo, realizavimo ir valdymo.
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linasi į tam tikrą temą, daro projektus, kuria periodo
knygą, kurią patys rašo ir iliustruoja. Kai kurių dalykų
pamokos periodais būna tik du kartus per metus – ilgas
laiko trapas tarp jų leidžia vaikams pamiršti ką buvo
išmokę. „Pamiršimas“ – labai svarbi Valdorfo pedagogikos dalis. Kaip miegant įsisaviname įvykius ir informaciją, su kuriais susidūrėme dienos metu, taip ir ilgesnį
laiką negalvodami apie tam tikrą temą, ją geriau įsisaviname. „Rytas protingesnis už vakarą“ – sakome. Ispanai apie tą patį išsireiškia truputį kitaip „pasitarsiu su
savo pagalve“, sako jie. Pastebime, kad pamokų periodais principas leidžia vaikams labiau įsigilinti į temą, ją
perleisti per save.

mas ir iškvėpimas, tai pagrindinės sveiko ritmo savybės
reikalingos sveikam organizmo vystymuisi. Manome,
kad to nevalia pamiršti ir mokykloje, todėl puoselėdami
sveiką ritmą mokykloje siekiame puoselėti vaikų sveikatą ir gyvybines jėgas.
Pasaulinė Valdorfo mokyklų bendruomenė šiandien
Prieš šimtą metų buvo įkurta pirmoji Valdorfo mokykla Vokietijoje. Tai buvo drąsaus žmogaus iniciatyva,
tapusi impulsu pasauliniam judėjimui. Impulsu pasaulinės bendruomenės kūrimuisi. Dabar pasaulyje jau
daugiau nei tūkstantis Valdorfo mokyklų, beveik du
tūstančiai Valdorfo vaikų darželių. Naujos Valdorfo iniciatyvos kuriasi beveik kasdien. Žmonės ieško alternatyvos formaliajam švietimui naujos kartos vaikams ir
neretai ją randa Valdorfo mokyklose.

Mes visi gyvename veikiami įvairių ritmų. Metų,
savaitės, dienos ritmai, kurių dėka žmogus ir gamta gali
įkvėpti ir iškvėpti, kurių dėka pulsuoja gyvybė. Įkvėpi-

Planuojant vaikų vasarą
Egidijus Kabošis
Valdorfo pedagogikos šimtmečio vasarą vyks net trys stovyklos, grindžiamos valdorfo pedagogikos vertybėmis.
Tai retas reiškinys, į kurį norisi atkreipti bendruomenės dėmesį. Trumpai apie kiekvieną stovyklą:

Data: Liepos 1-5 d. ir liepos 8-12 d.
Vieta: prie Žaliosios mokyklos.
Vaikai: 7-10 metų.
Prie Vilniaus yra toks miškas, kuriame jau ketvirtą vasarą vyksta kai
kas ypatingo.
Vaikai čia patiria natūralų buvimo džiaugsmą, grįžta prie proto,
kūno ir emocijų pusiausvyros ir
susikuria vienus įspūdingiausių vaikystės prisiminimų.
Visa informacija:
 laimespradine.lt

Data: Liepos 12 d.-21 d.
Vieta: Juodenėnai, Molėtų r.
Vaikai: „Nuo darželinio iki
pensijinio amžiaus.“
Stovykla su kalve, su žvejyba, su
talentų šou, su įvairiom meistravonėm, jaukia kino sale, viešnage gyvulių ūkyje; su diskoteka, maudynėmis ežere, žaidimais, laužu ir dainomis prie jo ir visa kita...

Data: Liepos 31 d.-rugpjūčio 9 d.
Vieta Lietuvoje: Bebrusai, Molėtų r.
Vaikai: 7-14 metų.
Multikultūrinė stovykla
vyresniems mokyklinio amžiaus vaikams, patogioje vietoje prie Bebrusų ežero. Šis stovyklos projektas gyvuoja jau 6 metus apjungdamas
daugybę pasaulio šalių. Šiemet pirmoji stovykla Lietuvoje.

Visa informacija:
 susitikimuzeme.lt/vaikuvasaros-stovykla-juodenenuose2019

Visa informacija:
 zaliojimokykla.lt/informacija/vai
ku-stovykla-wesp-2019/
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