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Žaliosios mokyklos architektūra:
ištakos, istorija, detalės

Vilma Kraelskaitė
Viso pasaulio Valdorfo mokyklos siekia kurti
natūralią aplinką. Visgi tik mažuma jų kuriasi tokiomis
dėkingomis sąlygomis kaip Žalioji mokykla. Žaliosios
mokyklos vaikai patiria buvimo gamtoje prabangą: jų
akys mato gamtos spalvas; jų ausys girdi gamtos garsus
ir didžiąją dienos dalį negirdi miesto triukšmo, jų kūnai
laisvi judėti, mokyklos erdvėje, palyginti su miestu,
elektromagnetinė tarša yra maža. Turtingas pojūčių
pasaulis padeda formuotis harmoningai asmenybei. O
kaip yra su mokyklos pastatais? Kaip vaikus veikia
architektūrinės erdvės, kuriose jie mokosi? Kodėl Žaliosios mokyklos pastatai yra tokie, kokie yra?

Svarbiausia, kad mokyklos erdvėje vaikai jaučiasi
kaip namie, – atsipalaidavę ir dėl to imlūs žinioms ir patyrimams.
Jūsų dėmesiui – pokalbis su mokytoju Tomu
Urbanavičiumi, vienu iš Žaliosios mokyklos kūrėjų.
Tomo pirmoji profesija – pastatų inžinieriuskonstruktorius – labai pravertė statant mokyklą.
Kokia Žaliosios mokyklos sklypo istorija?
Netilpom į Viva mokyklą, tad atsirado poreikis
kurti naują mokyklą. Sprendimas kurti mokyklą gamtoje gimė natūraliai. Mano galva, pagrindinė mokyklos
idėja – padėti jaunam žmogui atrasti save, savo prigimtį. O visi pirminiai dalykai yra gamtoje, ne mieste. Taigi
su Virginija Grigaravičiene ieškojom sklypo. Prie sklypo
paieškų dar daug prisidėjo Tomas Misikas, Bratikų šeima, VIVA mokytojai. Buvo svarbu gera aplinka, bet taip
pat susisiekimas autobusu, bent jau reali autobuso galimybė. Žygis iki sklypo taip pat buvo ir yra didelė vertybė. Apvažiavom daug sklypų. Vis kildavo klausimas: ar
čia žmonės važiuos? Jei bus dėl ko, tai važiuos, – atsakėme sau. Būtent Skirgiškėse pajutom, kad tai yra vieta
mūsų mokyklai.
Dėl statybų pernelyg nebijojom. Ši sritis man
artima, tai teikė pasitikėjimą. Didesnis iššūkis buvo finansai. Visgi jautėsi žmonių energija, tikėjimas. Paprastai
sakoma, kad tai pritraukia ir finansus. „Na ką gi, pabandom patikėti tuo.“ Visada bandėm skaičiuoti realiai. Ir
iki šiol stengiamės išlaikyti tą balansą: realūs skaičiai ir
dar erdvė sėkmingam atsitiktinumui.

Trumpai paminėsime keletą bruožų, būdingų
Valdorfo architektūrai visame pasaulyje.
Ji labai gyva, žadina fantaziją, traukia akį, veikia
pastatuose besimokančių ir dirbančių žmonių jutimus.
Kuriamos erdvės ne tik mokymuisi, bet ir bendravimui
– susitikimams. Skirtingo amžiaus vaikams tinka skirtingos patalpos – jų spalvos bei formos. Mažiesiems tinka
šiltos, jaukios spalvos, vyresniems, jau gebantiems kritiškai mąstyti, priimtinos šaltesnės spalvos. Įrodyta, kad
architektūra, kur daug netradicinių sprendimų, veikia
ne tik mokymosi rezultatus, bet ir socialinį elgesį –
mažina agresijos lygį.
Kartais manoma, kad Valdorfo architektūroje
vengiama stačių kampų. Jų tikrai yra, bet šalia kitų
pačių įvairiausių formų. Formų įvairovė tarsi leidžia
žvilgsniui ilsėtis – slinkti ir nesifokusuoti. Aukštos lubos
derinamos su žemomis, didelės erdvės – su mažomis.
Pro didelius langus plūsta daug šviesos.
Kadangi prie Valdorfo mokyklos statybų beveik
visuomet prisideda tėvai, mokiniai labiau tausoja
mokyklos pastatus ir įrangą nei valstybinėse mokyklose, o statybų kaštai, nepaisant sudėtingesnių architektūrinių sprendimų, neretai būna mažesni nei tradicinės architektūros mokyklų.

Mokyklos apylinkės 2014m.
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Sklypas jau yra. Kokie buvo tolesni žingsniai –
statinių vizija, architekto paieška, techniniai sprendimai?
Labiausiai mus įkvėpė Sulvikas (Valdorfo mokykla
gamtoje Švedijoje – aut. past.). Ten klasės įsikūrę atskiruose pastatuose, jie harmoningai išdėstyti kalvotoje
uolėtoje vietovėje. Paskelbėme konkursą architektui.
Vienas iš atsiliepusiųjų buvo Gytis Gasperaitis, mums
pažįstamas žmogus iš Valdorfo bendruomenės. Jis buvo
gerai susipažinęs ne tik su Valdorfo pedagogika, bet ir
su jai būdinga architektūra. Savu laiku, rengiantis rekonstrukcijai Vilniaus Valdorfo mokykloje grupė žmonių
domėjosi Valdorfo architektūra, buvo apvažiuota daug
Valdorfo mokyklų Vokietijoje. Toje grupėje dalyvavo ir
Gytis.
Mes suformulavome konkretesnę projektavimo
užduotį, kurioje visas sklypas yra vientisa erdvė. Vaikai

mokosi klasėse, o vietoj koridoriaus išeina į lauką – tai
tokia pat visavertė buveinė, tik be pastato. Tradicinėje
Valdorfo architektūroje tai nėra kanonas. Bet mums
būti arčiau gamtos buvo labai svarbu. Vaikai pamokų
metu išgyvena labai daug įvairių dalykų – streso, santykių, įtampų. Tai sukelia nuovargį. O kai išeini į „koridorių“, t.y. į lauką, gamta savaime tave harmonizuoja,
perkrauna, pripildo. To neįmanoma gauti koridoriuje,
kur dar didesnis triukšmas. Ši Žaliosios mokyklos ypatybė man atrodo esminė.
Gavome Gyčio projektinius pasiūlymus, Projektavimo grupėje juos koregavom, keitėm. Koncepcinius
sprendimus padėjo sukurti tuo metu aktyviai įsitraukę
Inga Misikienė, Edita Kuliavaitė, Gyčio žmona Ramunė
Gasperaitienė.

Idėjinis „akmenukų“ mokyklos eskizas. Ramunė Gasperaitienė

Mokyklos vizualizacija. Augustė Gasperaitytė
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Dėl galutinio generalinio plano vaizdo apsispręsti
buvo nelengva. Taip pat mus varžė daug statybos reglamentavimo taisyklių. Visgi nemanau, kad mes lig šiol
padarėm daug kompromisų. Kartas nuo karto per
bendruomenę nuvilnija abejonės ir reikia apginti tą
architektūrą, kuri kažkiek papildomai kainuoja. Šiame
etape esame nutolę nuo idėjinių dalykų, atėjo techninių sprendimų metas. Visgi kai kartais vis dar iškyla
klausimai apie pačią idėją, man tenka ją atstovauti.
Tikiu, kad tuo pačiu atstovauju ir visus žmones, kurie tą
idėją kūrė.

pusavyje bendrauti. Žinoma, dar daug kas gali keistis,
šiuo metu esame įgyvendinę tik apie 20 procentų savo
statybų plano.
Kaip besirūpindamas Žaliosios mokyklos kūrimu
panaudoji savo ankstesnės profesijos – statinių konstruktoriaus – patirtį ir įgūdžius?
Dirbdamas mokykloje labai praplėčiau savo statybines kompetencijas, nes padedu ne tik su konstrukcine dalimi, bet ir bendrauju su architektais. Kadangi
žinau statybų virtuvę, galiu sujungti užsakovo idėjas,
techninius reglamentus ir konkrečius sprendimus. Siekiame likti duotuose normatyvų rėmuose, bet išgauti
kuo daugiau architektūrinės laisvės.
Visus šiuos metus dirbdamas bendruomenėje
išsigryninau, kad labai svarbu išlikti atviriems kitų
nuomonei, neprimesti vienas kitam etikečių, stengtis
išgirsti ir atsižvelgti į konstruktyvias žinutes. Tikiu, kad
taip ir kuriame bendruomenę: svarbiausia yra žmogus,
o kompetencijos auginamos. Esu labai dėkingas
Buveinės grupei ir visoms grupėms, be kurių čia nieko
nebūtų. Ir tegu virš kasdienybės kvėpuoja svajonės!

Idėja tampa materija, kai kurie pastatai jau stovi,
kiti kyla. Ar vis dar pasitaiko projekto korekcijų?
Projektavimas vis dar vyksta. Šis procesas sudėtingas, bet tam tikra prasme ir dėkingas, nes eigoje mes
dar daug ką kuriam ir koreguojam pagal savo patirtį.
Tarkime, iš pradžių buvome numatę visas klases iki 12
įrengti atskiruose pastatuose. Tačiau pastebime, kad
vyresnės klasės linkę bendrauti tarpusavyje, apie tai
dalinosi ir Vivos vyresnių klasių mokiniai. Pakeitėme savo sprendimą ir suplanavome vyresniąsias klases bendrame dideliame pastate, kad jie galėtų betarpiškai tar-

Projektavimo grupės susitikimas 2015m.

Nerijaus P. fotografija
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Kalbamės su architektais Ramune ir Gyčiu
Gasperaičiais. Daugiausia girdėdavom Gyčio vardą,
visgi paaiškėjo, kad abu architektų poroje – Gytis ir
Ramunė – tolygiai dirbo ties Žaliosios mokyklos
projektu.

Ramunė: „Akmenukų“ idėja patiko visiems.
Svėrėme idėjinius ir techninius pliusus ir minusus.
Galiausiai gimė toks mokyklos planas: du dviklasiai pastatai, vienas triklasis, didysis pastatas, pirmokų klasė.
Tada vyko ilgos derybos dėl kiekvienos linijos, sienos,
detalės. Mums pasisekė, kad nemažai dirbome su „senais vilkais“ inžinieriais mokyklos bendruomenės nariais, kurie kantriai ieškojo sprendimų. Simboliška, kad
didieji projektavimo darbai užtruko 9 mėnesius, išnešiojome šį projektą tarsi kūdikį. Prisipažįstu, kad jaučiuosi už jį atsakinga.

Kaip jūs susiję su Valdorfo bendruomene?
Ramunė: Valdorfo bendruomenėje esame nuo
pat jos įsikūrimo Lietuvoje. Gimus pirmajam vaikui susipažinome su pirmojo Valdorfo darželio kūrėjomis,
man į rankas pakliuvo Štainerio knyga. Vėliau gimė dar
du vaikai, jie lankė Valdorfo darželį, lankė ir baigė Vilniaus Valdorfo mokyklą. Prieš kurį laiką teko lankytis
daugelyje Valdorfo mokyklų Vokietijoje ir Švedijoje.
Susipažinome su Valdorfo architektūra, kuri buvo kitokia nei mes mokėmės aukštojoje mokykloje. Tos patirtys nusėdo mumyse. Didžiulį įspūdį padarė Sulvikas.
Architektūroje svarbi ir išorė, ir vidus, santykis su gamta, erdvių judesiai, jų harmonija. Bet jei ten nebūtų
konkrečių žmonių, vien namukai neturėtų tiek žavesio.
Nemažai gilinausi, kaip veikia Sulviko mokykla. Peras
Ahlbomas yra jos idėjinis vadas, kuris ir formavo viziją,
kaip atrodys ir veiks mokykla. Architektai buvo tik
pagalbininkai.

Kuris iš jūsų daugiau dirbote ties Žaliosios
mokyklos projektu?
Gytis: Mes esame vienas konglomeratas. Jei yra
A, žinok, kad yra ir B. Mūsų darbo vietos yra greta.
Ramunė: Įžvelgiu čia daug pliusų. Jei gimė idėja,
iškart galime kartu ją apsvarstyti. Galime sakyti, kad
Žaliosios mokyklos projektas – mūsų bendras kūrinys.
„Akmenukų“ idėja gimė man, tiesa, iš pradžių jie buvo
apvalūs.
Gytis: Neįtikėtina, kad šį projektą mums pavyko
suderinti su institucijomis. Kai kurios normos, konkrečiai higienos, yra išties pasenę, traktuojamos labai šabloniškai. Tarkime, klasė turi būti ne platesnė nei 6 m
nuo langų, ir tai galioja tik stačiakampėms patalpoms.
O kad mūsų pastate gretimoje sienoje taip pat yra langai, jiems jau nebetinka. Netgi išgirsdavom pasiūlymų
inicijuoti įstatymų keitimą. Jauna tarnautoja linkčioja
galva: „Viską suprantu, bet keiskit įstatymą, mes nieko
negalime padaryti“. Galų gale radom sprendimus.

Kaip susiklostė, kad ėmėtės Žaliosios mokyklos
projekto?
Ramunė: Mūsų darbe visuomet labai svarbi
komanda. Geras užsakovo, architekto ir statybininko
santykis palengvina darbą. Tomas ir Virginija subūrė
grupę žmonių vystyti Žaliosios mokyklos projektui, jie
kreipėsi į mus. Šiek tiek nuogąstavome, kad bendruomeninėje mokykloje užsakovas ir tuo pačiu jo poreikiai
ne visuomet yra pakankamai apibrėžti, bet Tomo ir
Virginijos asmenybės leido patikėti. Jautėme, kad jie
turi aiškią viziją.

Bendruomenėje vyko daug diskusijų, kaip atrodys
mokykla. Ar tai lietuviams būdingas bruožas?
Ramunė: Dažnai galvoju, kodėl lietuviai skiria
ypatingą dėmesį namui. Tarkime, vakariečiai yra daugiau vartotojai.
Gytis: Iš užsakovų dažnai jaučiame, kad jie stato
„amžinus“ namus – sau ir dar anūkams. Žmonės labai
daug investuoja į statybas.
Ramunė: Lietuviai savo būstą stato kaip šventovę, galvoja apie tvarumą, emociškai susisieja. Jaučiame,
kad ir mokyklos projektas gimė išnešiotas visos bendruomenės. Nieko uždarai nevyko, visi, kas tik norėjo,
galėjo atvirai reikšti savo nuomonę. Tai sudėtingas, itin
laikui ir energijai imlus, bet teisingas procesas.

Kaip gimė mokyklos pastatų idėja?
Mums reikalinga projektavimo užduotis – ko nori
užsakovas. Buvo suformuluota, kad reikia gana paprasto ir pigaus sprendimo. Taip ir gimė „kirmėliuko“, kuris
dabar stovi, idėja: statyti pastatą iš segmentų.
Gytis: Tai išties organiškos architektūros pavyzdys ir formos, ir vystymosi prasme. Kai prie vieno narelio prisikabina kitas, tarsi daugintųsi ląstelės.
Ramunė: Po technologinio pastato („kirmėliuko“)
projekto sekė kitas etapas – pati mokykla. Mokykla taip
greitai augo, kad užsakovui teko vis iš naujo grynintis
viziją. Buvo prieita nuomonės, kad atsisakome kitų
analogiškų sublokuotų pastatų idėjos. Ilgai sėdėjau ir
paišiau, kol kilo atskirų segmentų – „akmenukų“ idėja.
Iš pradžių atrodė, kad tai neįmanoma.
Gytis: Sklypas nėra didelis, susidūrėme su
problema, kad yra nustatyti minimalūs atstumai tarp
pastatų, ypač jei jie mediniai. Kaip viską sutalpinti?

Ar profesiniame gyvenime turėjote sudėtingesnių
projektų?
Gytis: Technine prasme gal ir turėjome, bet socialine prasme, matyt, tai pats sudėtingiausias projektas.

4

5

Projekto evoliucija. Tūrių ir fasadų junginys. Architektai Gasperaičiai
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Kaip Žaliosios mokyklos architektūra atrodo
tradicinės mokyklų architektūros kontekste?
Gytis: Žaliosios mokyklos architektūra siejasi su
tarpukario mokykla. Juodenėnų (Vilniaus Valdorfo bendruomenės žemė su senu mokyklos pastatu Molėtų rajone) yra tipinės smetoniškos architektūros pavyzdys.
Tarkime, stogo susijungimo detalės abiejuose pastatuose yra panašios, tokių galima rasti ir Juškų muziejuje. Pati medžiaga – medis – yra labai tradicinė, vietinė, Žaliajai mokyklai tai labai tinka.

Ingą užklausiau jos nuomonės. Ji buvo susižavėjusi:
„Kaip man čia patinka!” Dar nuostabu, kad vaikai mato,
kaip kyla jų mokykla, ir kiek į tai reikia įdėti pastangų.
Ramunė: Linkėčiau sau daugiau dalyvauti bendruomenės šventėse, kad pajusčiau, kaip žmonės iš tiesų šitoje erdvėje jaučiasi. Bet dažniausiai tenka palinkti
ties brėžiniais ir nebelieka laiko šventėms. Neretai nutinka, kad sutikti žmonės mums ima pasakoti apie Žaliąją mokyklą net nežinodami, kad mes esame architektai
– „Ten labai faina“. Suprantu, kad šita mokykla turi
išskirtinumą, kurio šiais laikais labai trūksta. Jį sukuria
ne vienas žmogus, jį kuria bendruomenė.
Gytis: Noriu padėkoti bendruomenei, kad ji pasiryžo mokyklos statybai. O šitame kelyje žmogui neretai
tenka paaukoti savo asmeninę viziją ir susisieti su bendruomenine vizija, pajusti bendruomenės ambiciją.

Kas jums patiems gražiausia šitame projekte?
Gytis: Man gražiausia yra erdvė aplink pastatą.
Gamtos erdvė. Matau harmoniją tarp architektūros ir
gamtos. Architektūra neužgožia gamtos, gamta „ateina“ per tarpus tarp pastatų. Energetika čia turėtų būti
puiki.
Ramunė: Nuostabu, kai turėjai idėją, dar tik piešei „kringelį“ ir štai jis stojasi. Nors ir ne tiksliai toks,
kaip iš pradžių įsivaizdavai, – visuomet taip būna. Šiais
laikais švietime vyksta diskusija, ko ir kaip tuos vaikus
mokyti – ar matematikos, ar emocinio raštingumo. Kaip
architektūrai atliepti tuos iššūkius? Šitokio pastato pliusai (kalbamės naujai statomame dviejų klasių pastate –
aut. past) – jei esu mažas vaikas ir man šita erdvė per
didelė, galiu nueiti į jaukų kampelį ir ten gerai jaustis.
Arba galiu rinktis didesnę erdvę.
Gytis: Man svarbus mokytojų grįžtamasis ryšys.
Kartą atvažiavau pasižiūrėti statybų, sutikęs mokytoją

Žaliosios mokyklos projektas užėmė didelę dalį
jūsų pastarųjų metų darbo. Gal jau norisi naujų iššūkių?
Gytis: Kartais pagalvojam, kad gal jau norėtųsi
artėti link pabaigos. Bet čia kaip su vaikais. Mūsiškiai
šiuo metu jau suaugę, o kol dar buvo maži, galvojome,
kad kai suaugs, jau mums taip neberūpės. Bet nieko panašaus! Suaugę vaikai lygiai taip pat rūpi. Taip ir su architektūra, statiniais, kuriems skyrėme daug laiko. Kūrybinis darbas neleidžia miegoti, savo kūriniui negali
tapti abejingas, jis ir toliau gyvena vaizduotėje.
Dėkoju už pokalbius!

Gytis, Tomas, Ramunė. Vilmos K. fotografija
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Atsakymai į klausimus
2019 m. vasario 8 dieną vykusiame Visuotiniame
bendruomenės susirinkime dirbome grupėje, kurioje
surinkome klausimus, kurie neramina. Pateikiame
sugrupuotus klausimus ir apibendrintus atsakymus,
pagal šios dienos mokyklos situaciją.
Visus, kam neramu, kviečiame ateiti į darbo grupes
ar skambinti darbo grupių koordinatoriams išsamesnės
informacijos. http://www.zaliojimokykla.lt/veiklosgrupes/

kyklos idėją visose mokyklos gyvenimo srityse. Mokytojas mokykloje dirba daug metų, todėl galimas krūvio
pasiskirstymas, kai vienais metais prisiimama daugiau
atsakomybių, kitais - mažiau. Kaip ir šeimos įsiliejančios
į mokyklos bendruomenę, taip ir ateinantys mokytojai
žino, kad laukia nuolatinis ir gana ilgas mokyklos kūrimo procesas. Aišku, viena yra kažką žinoti, kita - metų
metus jausti didžiulę atsakomybę ir darbo krūvį. Todėl
svarbu, kad darbas būtų tinkamai įvertintas.

Ar yra minčių apie 13-tą klasę? Ar sugebėsime
išaugti iki 12 klasių? Gal verta pagalvoti apie 8 kl.? Kas
po 8 klasės? Ar rimtai svarstoma apie 12-metę
mokyklą? Ar bus 9-12 klasė? Ar tikrai bus vyriausia
pakopa? 10-11-12 kl.?
Mokykloje tikrai bus 1-10 klasės. Dėl 11-12 klasės reikia dar atsakyti į daugybę klausimų, suplanuoti.
Be to, gimnazinių klasių formavimui mokykla turi gauti
akreditaciją. 2019 m.rugsėjo - 2020 m. sausio mėnesiais rinksime, tikrinsime informaciją, tirsime mokinių
galimybes, analizuosime - šiam darbui deleguotas mokytojas. Informacija bus pateikta bendruomenei Visuotiniame susirinkime 2020 m.pradžioje. Ar sugebėsime
išaugti priklauso nuo įdėto darbo, kurį turime nuveikti
patys.

Kas prioritetas – mokytojų DU ar plėtra ir statybos? Ar nėra svarbiau kelti algas nei plėtra? Specialistai
svarbiau nei pastatai?
Mokykloje turime keletą egzistencinės svarbos
sričių/poreikių, kuriuos nuolat deriname ir ieškome
kompromisų. Visiems poreikiams patenkinti resursų
neturime. Šios sritys: Ugdymo kokybė, Personalo
atlyginimai; Ugdymo poreikiai, naujų klasių ir pusklasių
statyba, ugdymui reikiamo inventoriaus įsigijimas;
Pasiekiamas Mokyklos mokestis tėvams; Kokybiškas
mokinių maitinimas.
Kaip projektuojam? Pagal finansus ar ieškom
finansų pagal projektą? Kokios alternatyvos dabartiniam projektui? Kokia galimybė keisti projektus? Ar statybos yra geriausias ir vienintelis sprendimas šiuo metu
bendruomenei?
2014 metais po ilgų paieškų (kurios įtraukia ir nesėkmingas derybas su Vilniaus rajono savivaldybe, kad
gauti panaudai esamus rajone pastatus), įsigytas sklypas ir pradėtos mokyklos statybos. Šis sklypas įsigytas
dėl jo vietos ir aplinkos, o taip pat dėl galimybės pakeisti dalies sklypo paskirtį į visuomeninę. 2014 metais susitarėme dėl bendradarbiavimo su architektu Gyčiu
Gasperaičiu iš Vilniaus Valdorfo mokyklos bendruomenės, besidominčiu organine antroposofine architektūra. Buvo sukurti projektiniai pasiūlymai mokyklos generaliniam planui. Plano svarstymui viešai bendruomenėje buvo pakviesti visi kam įdomu ir kam rūpi. Buvo
priimti principiniai sprendimai, remiantis vertybe, kad
mokymosi aplinka yra labai svarbi, ir pradėta projektuoti mokyklos erdvė.
2019 metais, gavus paramą iš fondo, prasidėjo
260 kv.metrų dviejų klasių ir papildomų pusklasių pastato statybos. 2019 pavasarį vykdyta statybos kaštų
analizė parodė, kad pastatą statysime apie 10 proc.
brangiau, nei „dėžutę“. Statome ne pigiausiai dėl dabartinių reikalavimų A+ klasės pastatams, taip pat dėl
specifinių reikalavimų mokyklos pastatams (galingesnė
rekuperacija, gaisriniai reikalavimai ir panašiai). Nemažą dalį lėšų sutaupome, patys organizuodami statybos
darbus (samdome atskirus rangovus, o ne įmonę), skir-

Ar sugebėsime pritraukti dalyko mokytojus? Kas
bus jeigu mokytojai negaus 1000 Eur? Kas ruošiasi
išeiti? Kokie mokytojai dirbs už 750,- +5% iki 2024? Kaip
numeriu NR.1 iškelti mokytojų atlyginimo kėlimą?
Kol kas Personalo grupei pavyko rasti mokyklai
klasės ir dalyko mokytojus. Dėl per mažų atlyginimų
mokyklai nepavyko pasikviesti dalies mokytojų. Kasmet
girdisi iš esamų mokytojų, kad dėl per mažo atlyginimo
gali tekti keisti darbą. Personalo grupėje kas antrus metus peržiūrime atlyginimų ir krūvių sistemą, stengiamės
kuo greičiau pasiekti atlyginimo dydį 1000 eurų į rankas. Artimiausiais mokslo metais dar nepasieksime šio
atlyginimo dydžio. Kai dėl pinigų stygiaus mokytojas
prie pilno etato dar pasiima papildomų darbų mokykloje ir/ar už jos ribų, arba iš viso yra keičiamas darbas kenčia ugdymo kokybė. Kad iškelti prioritetu tinkamą
mokytojų atlyginimą reikalinga valia ir dėmesys šiam
klausimui darbo grupėse.
mai?

Ar mokytojai turi vežti mokyklą, dirbti papildo-

Vienas iš Valdorfo mokyklų išskirtinių bruožų didelis mokytojų įsitraukimas į mokyklos kūrimą,
gyvybę. Palanku, kai mokytojai dalyvauja ir nepedagoginėse srityse, kai jie kartu su tėvais ir administracija
yra mokyklos kūrėjai, kai mokytojai atstovauja mo8

dami laiko tinkamų medžiagų (kainos ir kokybės santykio) paieškai, gaudami ženklias nuolaidas medžiagoms tėvų įmonėse ir kt., organizuodami tėvų talkas.
Alternatyvos esamai statybai. Bent du kartus
mokykloje buvo kilęs klausimas nuomoti ar pirkti modulinius namelius, tos idėjos daugiau nei du kartus atsisakyta dėl sprendimo brangumo ir „sintetinės aplinkos“. Nuomotis dar vieną pastatą Skirgiškėse - reiškia
investuoti lėšas į ne savo pastatus. Be to, yra objektyvių faktų, kad Skirgiškėse nėra lengvai išnuomojamų
namų. Tai patvirtina nuolatiniai darbuotojų ir šeimų
bandymai išsinuomoti gyvenamą plotą šalia mokyklos.
Klausimas ar planuojama vyriausioji pakopa ir
ar statybos yra geriausias ir vienintelis sprendimas šiuo
metu bendruomenei papildo vienas kitą. Jei nebus patalpų naujai ateinančiom klasėms arba vis vyresnėm
klasėm, mokykla neaugs, nesiplės bendruomenės galimybės, mokyklos galimybės ugdymui ir vystymuisi.

Sudaryta tėvų prisidėjimo prie mokyklos lentelė, surinkti duomenys nuo 2015 metų. Statistika tokia: 8 šeimose prie mokyklos kūrimo prisideda abu tėvai ir darbų kiekiu gerokai viršija savanoriško darbo ribas. Dauguma šeimų (90 šeimų, 77 procentai) prisideda
finansine parama, parama daiktais, darbais talkose ar
darbo grupėse. Yra šeimų (23 procentai, 27 šeimos, iš
kurių 7 naujokų šeimos), kurių indėlis labai mažas ar
nulinis.
Naujos į mokyklą atėjusios šeimos - kai kurie tėvai pradeda lankytis mokykloje anksčiau nei vaikai, ir
joje išsijuosę savanoriauja, kitoms naujoms šeimoms
reikia laiko įsilieti į mokyklos gyvenimą ir rasti joje savo
vietą. Kai kurie tėvai jau pavargo, įdėdami daugybę savanoriško darbo nuo pat mokyklos gyvavimo pradžios.
Labai svarbu naujos į darbo grupes įsiliejančios šeimos.
Mokykloje šeima būna ilgus metus. Tikime, kad
per tuos metus kiekviena šeima ras savo vietą bendruomenėje ir prisidės viskuo kuo gali geriausia.
Finansų grupėje 2016 ir 2018 metais svarstytas
klausimas - tie kurie neprisideda pakankamai prie mokyklos gyvenimo, turėtų mokėti didesnį mokestį. Šios
idėjos neįgyvendinome, iš dalies dėl klausimo – kaip
pamatuoti ir tiksliai suregistruoti tėvų prisidėjimą
/neprisidėjimą.

Kiek bendruomenė gali finansuoti plėtrą? Kodėl
mokykla yra statoma tik esamų šeimų sąskaita? Kodėl
bankas nefinansuoja statybų?
2016 metais gavome atsakymą iš banko, kad mokykla nėra patrauklus socialinis klientas, mūsų įkeistas
turtas yra nelikvidus. 2018 metais rastas investitorius
netiko dėl žvėriškų palūkanų. 2019 metais įvestas Plėtros įnašas. Jis sudaro galimybę mokyklos plėtrą finansuoti ir ateityje ateisiančioms šeimoms. Ateityje, augant mokyklai ir didėjant bendruomenės patikimumui
banko akyse, planuojama dar kartą kreiptis į bankus ir
kredito unijas paskolų.

Augant mokyklai ar nesumažės
bendruomeniškumas?
Viskas mūsų pačių rankose.
Ar galite sau leisti mokėti maksimalų reikiamą
mokyklos mokestį? ~300 Eur? Didėjant mokesčiui, kokius galime atrasti būdus šeimoms sutaupyti? Visi žinome, kad mūsų mokykla santykinai pigi (lyginant su
kitomis nevalstybinėmis). Kada mes išdrįsime pakelti
mokestį bent iki 280 ir nesijausime dėl to nepatogiai?
Nes su tokiom esamom sumom vargu ar sugebėsim
pastatyti mokyklą.
Realus mokyklos mokestis, kuris patenkintų visus mokyklos poreikius, 2019-2020 metais būtų 320
eurų per mėnesį. Patvirtintas mokyklos mokestis 240
eurų per mėnesį. Mokykloje mokestis jau dabar diferencijuojamas: šeimos su didesnėmis pajamomis kviečiamos pasirinkti didesnį mokestį; šeimos, negalinčios
mokėti pilno mokyklos mokesčio, gali kreiptis į mokesčio paramos fondą. Atkreipiame dėmesį, kad mokyklos
mokestis 240 (vietoje reikiamų 320 eurų) įmanomas
dėl daugybės savanoriško darbo, kurį atlieka tėvai, taip
pat dėl aktyvios papildomų lėšų mokyklos statybai paieškos.
Kas dar nepildėte, kviečiame užpildyti apklausą
tėvams dėl prisidėjimo prie mokyklos gyvenimo
https://goo.gl/forms/hVhRBfEblmVvpLv73 ir
registruotis į darbo grupes pagal kompetencijas ar pomėgius http://www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes/
Vienas iš būdų taupyti šeimos išlaidas - leisti laisvalaikį

Ar galime metams sustabdyti mokyklos plėtrą?
Stabdyti mokyklos plėtrą reiškia nesurinkti vienais metais klasės, arba ugdymo po 8 klasės netęsti.
Siekiama, kad mokinių sesės ir broliai galėtų ateiti į šią
mokyklą.
Kada tapsim legalūs?
Esame legalūs. Mokykla veikia ir gauna iš valstybės mokinams priklausomas dotacijas. Šiemet mokykloje įvyko bene visų institucijų patikrinimai. Bendradarbiaujame, reaguojame į išsakytas pastabas. Licenzija mokyklos veiklai nėra reikalinga. Reikalingas Mokyklos higienos pasas, kurio, kaip ir daugelis veikiančių
Lietuvos mokyklų, siekiame. 11-12 klasių ugdomajai
veiklai organizuoti reikalinga akreditacija.
Bendruomeniškumas ir kiekvieno indėlis į tai?
Kur žmonės? Kodėl nėra visuotiniame? Kaip juos informuojame?Talkų dalyviai? Ar visur tie patys? Žmonės
savanoriškai dirbantys mokyklai – kiek jų yra realiai?
Galbūt tikrai daug? Mokam mažiau, trūkstamą dalį turėtume atidirbti. Kažkas daro, kažkas ne. Ar teisinga?
Pasiūlymas sprendimui: Savanorystės sutartis. Nedalyvaujantieji moka numatytą pinigų kiekį.
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mokykloje, realizuojant savo gebėjimus įvairiose
srityse.

Ar mokyklai aktualu antroposofinė pasaulėžiūra?
Taip.

Kas valdo mokyklą?
http://www.zaliojimokykla.lt/valdymas/

Kokia yra Valdorfo programa?
Mokykla vykdo veiklą pagal Valdorfo pedagogikos programą. Klasės mokytojai turi laisvės ją įgyvendinti, taikydami įvairius metodus, kuriuos parenka atsižvelgdami į klasę ir esamas galimybes.
http://www.zaliojimokykla.lt/valdorfo-pedagogika/

Kokiu būdu bendruomenėje pasiekiami
susitarimai strateginiais klausimais?
Strateginiai klausimai sprendžiami jungtinėse
grupėse, pagal iškeltą temą, kartu su mokyklos koordinavimo grupe. Sprendimai grupėse priimami bendru
sutarimu.

Kodėl mokykloje mažai vyksta pokalbių su
antroposofų kunigais?
Klasės mokytojai, mokymosi proceso kūrimo metu sprendžia, kokius svečius pasikviesti į pamokas. Atsižvelgiama į tuo metu vykstančius klasėje procesus, temas į kurias gilinamasi, mokymosi kalendorių.

Mokyklos steigėjai – dalininkai. Ar gali būti visi
tėvai? Kokia tvarka?
Vienintelis mokyklos steigėjas-dalininkas – Asociacija Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija. Tėvai
gali tapti asociacijos nariais, numatyta asociacijos įstatuose tvarka. Kontaktuokite:
http://www.valdorfoiniciatyvos.lt/apie-mus/ Nauju
Mokyklos dalininku galima tapti Mokyklos įstatuose numatyta tvarka. Kontaktuokite:
http://www.zaliojimokykla.lt/veiklosgrupes/koordinavimas/

Vaikų kelionė į/iš mokyklos?
Kasdien vyksta 66-ojo viešojo transporto maršrutu Vilnius - Skirgiškės. Likusį beveik 2 km atstumą vaikams rekomenduojama įveikti pėsčiomis saugiu
maršrutu iki mokyklos. Šis kasdienis žygis mišku mokyklos vertybė.
Kada pradės kursuoti geltonasis autobusas?
Autobusų grupė 2017 metais kreipėsi į ministeriją ir Vilniaus rajono savivaldybę dėl geltonojo autobuso. Gavome neigiamą atsakymą. Iniciatyvūs tėvai kviečiami burtis ir toliau ieškoti galimybių gauti geltonąjį
autobusą bei kitas naudas (lėšas) iš mus administruojančios Vilniaus rajono savivaldybės.

Kiek metų tęsiasi vadovo kadencija?
Pagal įstatus mokyklos vadovą skiria ir atleidžia
visuotinis dalininkų susirinkimas dalyvaujančiųjų dalininkų balsų dauguma. Vadovas renkamas neterminuotai ir bet kada gali būti atšauktas visuotinio dalininkų
susirinkimo. Mokyklos personalo klausimai sprendžiami
Personalo grupėje, kreipkitės:
http://www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes/

Pirmieji išleistuvininkai baigs mokyklą be salės?
Tai klausimas apimantis viršutinės pakopos egzistavimą. Skaitykite pirmo klausimo atsakymus. Apie pastatą - didžiojo mokyklos pastato statybos yra ateities
iššūkis. Visi, turintys iniciatyvos ir idėjų, kaip įgyvendinti
projektą ankščiau, kviečiami kreiptis
http://www.zaliojimokykla.lt/veiklosgrupes/koordinavimas/

Mokinių – mokytojų santykiai. Asmeninės
simpatijos ir antipatijos. Tuo pačiu mokytojų
kompetencija toje srityje.
Mokytojų kompetencijas galite įvertinti patys atviro pokalbio metu. Taip pat turėtumėte atvirai visi kartu - mokinys, mokytojai, tėvai - aptarti tarpusavio santykius. Viena iš svarbiausių mokytojo darbo kompetencijų - santykiai, be to neįmanoma dirbti nė dienos mokykloje. Turėdami klausimų apie konkrečius atvejus
kreipkitės į Personalo grupę:
http://www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes/

Kiek vaikų valgo mokykloje? Gal reikia atskirti
mokestį? Ar virtuvė yra mokyklai reikalinga? Kodėl maitinimas yra privalomas? Ar vertybė gauti maitinimą iš
tiekėjų nes tai mažiau rizikinga? Kada mokykloje maitinimosi klausimas bus vienas iš prioritetinių, nes tai
tiesiogiai susiję su vaikų sveikata?
Mokyklų Higienos normoje numatyta mokyklos
vadovo prievolė organizuoti mokinių maitinimą. 2019
metų kovo mėnesį po diskusijų jungtinėje koordinavimo, virtuvės ir finansų grupėje nuspręsta mokykloje toliau organizuoti visuotinį maitinimą, sudarant galimybę
vaikams pavalgyti šilto maisto. Maisto kokybės gerinimo klausimu nuolat dirbama Virtuvės grupėje, nuo
2019 rudens ieškome naujų maisto tiekėjų klasėms
Skirgiškėse. Tai atvira grupė į kurios darbą gali prisi-

Kodėl ne visose klasėse yra euritmijos pamoka?
Ar euritmijos pamokos mokykloje vyks visiems
vaikams?
Iki šiol euritmijos pamokos yra laisvai pasirenkamos pamokos mokyklos ugdymo plane. Klasės mokytojai sprendžia dėl euritmijos, šokio pamokų konkrečioje klasėje. 2019 birželį Mokytojų kolegijoje nuspręsta 14 klasėse euritimijos pamokas įtraukti į metų ugdymo
planą kaip privalomas pamokas.
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jungti visi norintys siekti bendro tikslo ir nudirbti konkrečius darbus. Vizija ir tikslas – virtuvė mokyklos
sklype, skanus ir kokybiškas maistas.

Ar tai vegetarų mokykla?
Ne, tai Valdorfo mokykla. Visi čia randa maisto
pagal savo maitinimosi poreikius. Maitinimas organizuojamas tinkantis ir visavalgiams ir vegetarams

100 metų
Prieš 100 metų pradėjo veikti pirmoji valdorfo pedagogikos mokykla. Pasauliniame sąraše dabar jau yra virš
1100! Šiandien visos Lietuvos valdorfo mokyklos susitikome ir atšventėme Mokslo ir žinių dieną, rugsėjo 1!

Nerijaus Palucko fotografija


Tito K. vaizdo klipas: https://youtu.be/YKsg7enmQLc



Vėtrės A. fotografijos:
https://www.facebook.com/vetre/media_set?set=a.10158260807314672&type=3



Nerijaus P. fotografijos: https://photos.app.goo.gl/zwbgNmtv66XuWhhX7



Nerijaus P. aerofotografijos: https://photos.app.goo.gl/aVFr5N7xstJaiCKd7



Artūro P. fotografijos: https://photos.app.goo.gl/m5gztRD875LMiqAD6



Konstantino K. fotografijos: https://photos.app.goo.gl/v694wRPSqPpR32fv8
Dėkojame visiems, fiksavusiems akimirkas!
Jei turite foto ar vaizdo medžiagos, siųskite nuorodą
komunikacijosgrupe@zaliojimokykla.lt
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Dalinamės foto ir video nuorodomis apie renginius, vykusius praėjusių mokslo metų pabaigoje:

Viduramžių baltų karybos ir gyvensenos stovykla,

skirta šeštokams, vyko 2019 m. gegužės 22-24 d. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje
Dalyvavo šeštokai iš visų Lietuvos valdorfo mokyklų.




Donato Mačiulio fotografijų albumas čia: https://photos.app.goo.gl/NWjpAAmqTQdM9pgQA
Eimanto S. Ir Donato M. fotografijos čia:
https://www.fb.com/zaliojimokykla/photos/?tab=album&album_id=2726922567359283

Beauty, truth, strenght! Baltics Olympics 2019

2019 m. birželio 11-12 dienomis, Žaliojoje mokykloje vyko tarptautinė penktokų olimpiada.
Dalyvavo penktokai iš visų Lietuvos valdorfo mokyklų ir po klasę iš Latvijos ir Estijos valdorfo mokyklų.





Vėtrės A. Foto: https://www.fb.com/zaliojimokykla/photos/?tab=album&album_id=2548264198558455
Nerijaus P. video: https://www.facebook.com/zaliojimokykla/videos/2371084383110980/
Kauno Valdorfo mokyklos video: https://www.facebook.com/zaliojimokykla/videos/703450500090105/

MIŠKE # 1 (16), 20190310
Visi laikraščio numeriai internete:
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis
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