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Laikraštis – susitikimas. Metų apžvalga
Egidijus K.
Kiekvienais metais vasario mėnesį renkamės į visuotinį bendruomenės susirinkimą, kad apžvelgtume kalendorinius metus, pasidžiaugtume įvykiais, pasidalintume susirūpinimu, keltume klausimus. O dar – susitiktume,
pažvelgtume į akis, paspaustume ranką, apsikabintume, nusišypsotume, susipažintume. Tai galimybė vienu žvilgsniu aprėpti mokyklos gyvenimo paveikslą. Kol laukiame galimybės pasimatyti gyvai, siūlome susitikti laikraštyje.
Tiems, kurie jau esate dalyvavę bendruomenės susirinkime, bus pažįstamos rubrikos: metų apžvalga, ačiū, įvairių
veiklos grupių informacija, kita. Smagaus skaitymo.
Susitikimą pradedame nuo metų apžvalgos.
Metų apžvalgos fotografijas kviečiame žiūrėti čia: http://bit.ly/2020metuapzvalga
2020 metų klasių projektų ir integruotų pamokų apžvalgas galite rasti ir čia: fb.com/zaliojimokykla

Dabar mokykloje mokosi 10 klasių, 222 mokiniai. Dirba 37 darbuotojai – iš jų 33 pedagogai, viena administratorė, trys mokytojos vaiko auginimo atostogose. Tarp pedagogų 29 mokytojai, du specialieji pedagogai, viena socialinė pedagogė. 2020 metais išėjo du darbuotojai, nuo 2020 rugsėjo 1 dienos mokykloje dirba šeši nauji darbuotojai.
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AČIŪ
Virginija G. ir Beata S.
Brangūs, mylimi mokyklos tėvai, AČIŪ Jums už tai, kad kuriate mokyklą, rūpinatės, planuojate, strateguojate,
rašote projektus, savo rankomis statote, kasate, sodinate, dalinatės savo kompetencijomis, užsiėmimais su vaikais, mokytojais ir vieni kitais, remiate, kuriate bendrystę, skiriate savo brangaus laiko... Iš visos širdies – AČIŪ.
Klausiame Jūsų – KODĖL tai darote?

Kodėl Jums svarbu savanoriauti Žaliojoje mokykloje?
Kodėl dirbate, remiate, padedate? Kas Jus skatina tai
daryti?

Mantas Ž. Savanoriauju ne tik mokykloje. Jaučiu pasitenkinimą tą darydamas neatlygintinai. Man teikia
malonumą, kad kažkam nuo to gera.

Arnas R. Man labai patinka ši mokykla ir man patinka,
kad mano vaikui patinka ši mokykla.

Zita D. Jeigu yra bendruomenė ir visi kuriame mokyklą
bendrai, tuomet kiekvienas prisideda kuo gali – finansais, darbais ir kt. Savanoriauju dėl bendruomenės idėjos.

Vilma R. Įdomu tai daryti, įdomu kartu dirbti su
bendruomenėje esančiais žmonėmis, bendraminčiais.
Gera jaustis bendruomenės dalimi ir būti išgirstai, pajusti, kas yra tikrasis bendruomeniškumas, išgyventi
bendro tikslo siekimą...

Elena P. Mūsų mokykla bendruomeninė, o aktyviai mokyklos gyvenime dalyvauja ganėtinai nedidelė dalis tėvų, norisi labiau įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą.
Norisi, kad žmonės pažintų ne tik savo klasių šeimas,
bet ir visos mokyklos. Pagalvojau, kad geriausia pradėti
nuo savęs.

Tomas P. Yra bendruomenė, jaučiuosi bendruomenės
dalimi, noriu įnešti savanorišką indėlį.
Rima L. Mokykla yra gyvenimo dalis, kurios pabaigos
nelaukiu, bet tiesiog gyvenu su ja. Noriu, kad ir vaikai tą
jaustų bei mėgautųsi. Myliu vaikus ir suvokiu, kad noriu
daryti daugiausia, ką galiu dėl jų ir mokyklos, nes taip
kuriu ateitį, kurioje gyvens mūsų vaikai, kuriu vertybes,
kuriomis jie vadovausis.

Indrė V. Man patinka mokyklos idėja, matau mokyklos
prasmę, todėl man gera prisidėti prie jos augimo ir kūrimo. Mokykloje randu gerą komandą dirbti kartu.
Julijana J. Jaučiu, kad tokiu būdu prisidedu prie savo
vaikų gerovės ir geros savijautos. Turiu galimybę pažinti
mokyklos šeimas, tai kelia bendrystės ir saugumo jausmą.

Rima P. Nes jaučiuosi šios mokyklos dalimi.
Aistė M. Meilė savo vaikams ir visiems kitiems.

Julija B. Kaip mama rūpinasi vaikais namuose, taip rūpinasi ir mokykloje. Juk kai vaikų pasaulis išsiplečia, tai ir
šeima padidėja – ja tampa ir mokykla. Tai tiesiog norisi
įdėti širdies į šitą pasaulį.

Austė M. Mane labai įkvepia dalyvauti klasės veiklose
kartu su mokytojais, pamatyti iš arti klasės gyvenimą
(pavyzdžiui, kaip vaikai karšia vilną, kaip vaikai jaučiasi
klasėje). Mokykla man yra tokia vieta, kurioje visą laiką
gera, kur esu palaimoje.

Saulius J. Susitinku su tokiais pačiais žmonėmis, įdomu
pažiūrėti, kodėl jie čia dirba. Mokausi bendrauti ir priimti sprendimus, kurie naudingi bendruomenei. Turiu
kitokią vertingą patirtį, kuri skiriasi nuo patirties verslo
srityje.
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Sigita N. Nes patinka, nes įdomu, prasminga. Ir dėl savo
vaikų gerovės, ir dėl visų vaikų gerovės. Išmokstu kažko
naujo, patinka jausti bendrystę su žmonėmis, kurie irgi
dalyvauja mokyklos gyvenime. Tuomet jaučiuosi
bendruomenės dalimi.

Kęstas S. Man mokykla duoda daug gero ir aš noriu
duoti mokyklai gero. Mokykla vaikams duoda gerą supratimą apie gyvenimą.
Elena N. Mokykloje žmonės daro gerus dalykus ir tai
pavyksta, norisi prisidėti. O kai pradedu kažką daryti,
noriu pabaigti ir tai užtrunka. Taip ir įklimpstu :) .

Algis Č. Nes man ne vis tiek. Nesitikiu, kad kas nors už
mane padarys. Ir man smagu būti darbo grupėse.

Liutauras N. Nežinau, nesuku sau galvos. Verta, todėl ir
dalyvauju. Patirtys vertos dalyvavimo. Ateidami į mokyklą visuomeninę veiklą priėmėme kaip dėsningą ir
būtiną bendruomeninės mokyklos atributą. Svarstėme,
kiek prie to galėsime prisidėti. Įsijungę į skirtingas mokyklos veiklas, įsitraukėme giliau nei planavome, nes
atradome ir kitas tokio buvimo vertes: bendravimas su
įvairiais labai įdomiais žmonėmis, galimybė prisidėti kuriant šiuolaikinę mokyklą, kartais tiesiog praleisti laisvalaikį kitaip.

Jūratė Č. Tiesiog noriu, kad mokykla gyvuotų, kad geriau viskas būtų, kad vaikai matytų, kaip sodas auga. Tai
svarbu ir prie to prisidedu.
Sonata J. Matau šioje mokykloje potencialą, norisi, kad
mokykla augtų. Mokykla tokia ir turi būti – bendruomeniška, kaip viena didelė šeima. Kartu spręsti problemas
yra paprasčiau nei po vieną.
Ieva G. Kai mokiausi mokykloje 11-12 klasėse, kartu su
lietuvių kalbos mokytoja Tapiniene organizuodavome
renginius, šventes, savaitgaliais dekoruodavome mokyklos sienas. Tuomet labai aiškiai pajutau, kaip pasijaučia santykis su mokykla, kai savo rankomis kažką padarai. Susikuria asmeninis santykis. Toks mano stiprus
argumentas. Taip prisijaukini mokyklą. Tada ji ne tik
vaiko, bet ir mano mokykla.

Virmantė U. Man patinka daryti kažką, kas būtų naudinga visiems. Iš Darbščiųjų rankų pati gaunu įkvėpimo.
Man svarbus buvimas bendruomenėje, bendravimas su
žmonėmis.
Martynas Š. Nes tai mažiausia, ką galiu padaryti. Aš
kiekvieną dieną galvoju, ką galėčiau padaryti mokyklai.
Mes esame čia, nes mokykla yra. Visa, ką gaunu iš mokyklos, yra daug daugiau, nei aš padarau mokyklai.
Man gera. Aš gerai jaučiuosi. Visa mūsų šeima gerai
jaučiasi.

Darius A. Mokykloje savanoriauju vietoj savanoriavimo
ligoninėje. Ir man to užtenka.
Vytautas D. Tikiu šia misija, kad tai, ką daro mokykla,
yra teisingas kelias. Todėl ir padedu.

Marius G. Smagu matyti, kur vaikas praleidžia laiką.
Svarbu prisidėti darbais, nuo to gerėja patalpos, kur
būna vaikas. Gal ir vaikas didžiuojasi, kad tėtis ir mama
prisideda prie to. Artumas vaikui, turbūt tai svarbiausia.

Marius N. Man patinka būti komandos dalimi, svarbu
jausti, kad kažkokia bendruomenė dirba vardan didesnio tikslo.
Indrė S. Man tiek pat reikia bendruomenės, kiek
bendruomenei manęs. Gera jaustis kažko dalimi.

Andrius S. Kad mes ją (mokyklą) mylim. Čia mokosi
mūsų vaikai.

Andrius S. Tiesiog smagu. Ten, kur vaikai mokosi,
manau, daugelis tėvų prisideda, kuo gali. Ir aš prisidedu, kuo moku. Kiekvienas tėvas daro, ką gali, ir išeina
įvairovė: vienas piešia, kitas laipioja...

Jurga M. Tai yra mano gyvenimo dalis. Jei mano šeimoje atsitinka kažkas, kur aš galiu prisidėti, tai ir prisidedu, jei tam turiu įgūdžių ir gebėjimų. Mokykla yra
mano išplėstinė šeima. Čia yra man brangūs žmonės,
brangūs vaikai. Nuo pat pradžių šioje avantiūroje dalyvaujame ir dalyvausime. Esu bendruomenės dalis ir
dalyvauju mokyklos gyvenime. Nes man rūpi.
Olegas R. Šiaip patinka gerus darbus daryti. Mokyklai
reikia paramos, tai kodėl nesuteikus. Vaikai mokosi,
žmona dirba. Galim ir padedam.
Audrius Š. Blogas auklėjimas verčia taip daryti. Normalūs žmonės taip nedaro, tik paplaukę.

AČIŪ.
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Finansų grupė
Audrius Š.
Bendrai paėmus mokyklos finansinė padėtis yra
stabili.
Išlaidų grafikas:

2019/2020 mokslo metų pabaigoje mokyklos mama
Sigita ėmėsi tvarkyti mokyklos buhalteriją, ji ir anksčiau
aktyviai dirbo mokyklos finansų ir kitose grupėse. Dėl
šių pokyčių mokinių tėvai pradėjo gauti atnaujintas
sąskaitas, mokykla turi daugiau galimybių finansus žiūrėti įvairiais pjūviais, buvo pakoreguoti buhalterinės apskaitos procesai.
Mokykla nesiekia pelno. Didžiąją dalį mokyklos pajamų sudaro valstybės skiriamos ugdymo lėšos (54 proc.)
ir tėvų mokami mokesčiai (45 proc. lėšų). Gauti mokyklos mokesčiai skiriami padengti sąnaudas ir tęsti mokyklos plėtrą. Tėvų mokesčio grafikėlis kairėje – 29
centai iš gauto 1 euro išleidžiama padengti personalo
darbo užmokestį, 19 centų – kasdienėms reikmėms
(ugdymo priemonės ir inventorius, ūkio priežiūra, administravimas, o 26 centai - mokyklos plėtrai (statyba ir
pan.).
Siekdama užtikrinti stabilią plėtrą, dėl paramos mokyklos statybai mokykla bendradarbiauja su Valdorfo
pedagogiką remiančiu Vokietijos fondu. Pirmajam dviklasiui pastatyti 2018 metais gavome 80 tūkst. eurų paramą. 2020 liepos mėnesį pateikėme paraišką antrojo
dviklasio statybai. Deja, dėl Covid-19 ribojimų fondo
atstovai šiuo metu negali atvykti apžiūrėti mokyklos
statybos bei įvertinti finansavimo galimybių. Neprarandame vilties gauti paramą. Darbų nestabdome ir naują
pastatą planuojame užbaigti šių, 2021 metų, rugsėjį,
kad turėtume naujų patalpų klasėms.
Labai svarbu, kad šeimos kasmet sumokėtų planuotus plėtros įnašus. Svarbu, kad dalis šeimų pagal savo
finansines galimybes renkasi didesnį mokyklos mokestį,
kad gauname fizinių asmenų ir įmonių paramos.
Per 2020 metų Kalėdinę šeimų rėmimo akciją surinkome 2630 eurų paramos. Tai papildys mokyklos
biudžetą, suteiks papildomų galimybių paremti šeimas,
finansiškai nukentėjusias nuo karantino.

2019/2020 mokslo metais gavome 7 proc. mažiau
pajamų nei planavome, nes 2020 m. pavasario karantino metu buvo sumažintas mokyklos mokestis. Mokestis
sumažintas tiek, kiek mokykla išvengė sąnaudų, ir
mokslo metų pabaigoje biudžeto pajamos ir sąnaudos
buvo subalansuotos. 2020/2021 mokslo metų biudžetas paskutiniais duomenimis vykdomas pagal planą.
Mokykloje veikia mokesčio Paramos fondas. Šeimos, negalinčios sumokėti viso mokyklos mokesčio,
gali kreiptis ir prašyti sumažinti mokyklos mokestį. Per
2019/2020 mokslo metus šiam fondui buvo skirta
25272 eurai, mokesčio paramą gavo 21 šeima, 34 mokiniai. 2020 m. vasarą mokyklos Paramos fondas buvo
padidintas 5140 eurų suma ir papildomai suteiktos mokesčio nuolaidos 7 šeimoms (11 mokinių), kurių finansinė situacija pablogėjo dėl karantino padarinių.
2020/2021 mokslo metams paramos fondui skirta
34000 eurų, 2020 m. rugsėjį parama skirta 23 šeimoms
(43 mokiniams).

AČIŪ, KAD REMIATE Vilniaus Valdorfo Žaliąją
mokyklą įvairiais būdais.
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Mokytojų kolegija
Beata S. ir Egidijus K.
2020 metus pradėjome „Kokybės vertybių“ patyrimine sesija su moderatoriumi Nerijumi Januškevičiumi.
Įvardinome pagrindines savo bendro darbo kokybes.
Kūryba: Eksperimentavimas, ieškojimas; Kūrybiškumas,
polėkis; Idėjų sintezė; Pastabumas; Emocinė aplinka:
Visų įsitraukimas, dalyvavimas, bendro rezultato siekimas; Patirties dalinimasis, susitarimas, savireguliacija;
Suvaldyta Įtampa; Nėra prievartos; Įsitraukė visi, buvo
galimybė prisiimti įvairius vaidmenis; Sutelktumas;
Etiškumas; Sklandus komandinis darbas. Kiti: Aiškumas
atėjęs per praktiką, kilusių klausimų sprendimą; Balansas tarp rezultato ir proceso (gera atmosfera/pasiekti
rezultatai); Kompetencijos lyderystė. Kiekybiniai rodikliai: Įvyko, pasiekėm tikslą priėmę idėją (nebūtinai kiekvienas savo); Pasiektas rezultatas; Atlikta laiku ir pagal
užduotį.
Rudenį ir žiemą dirbome dviem pagrindiniais klausimais – Mokinių vertinimo sistema ir Ugdymas Valdorfo mokykloje nuotolinio mokymo metu.
Peržiūrėta ir papildyta jau buvusi vertinimo sistema,
sutartos pagrindinės vertinimo priemonės pradinėse
klasėse ir vidurinėje pakopoje, aptartos naujos idėjos ir
vertinimo metodai.
Artėjant karantinui, nuotolinio ugdymo temą pradėjome idėjų lietumi, kaip tai galėtų vykti Valdorfo mokykloje, atsižvelgiant į Valdorfo pedagogikos prioritetus
ir vertybes. Sukurtas idėjų-metodų sąrašas, ėjome prie
bendro požiūrio ir sutarimo, kokie yra prioritetai, vykdant nuotolinį ugdymą. Radosi įvairių minčių ir idėjų,
kuriomis gali naudotis kiekviena klasė ir mokytojas.
Mokytojų kolegijoje dirba 35 darbuotojai, jie renkasi
kiekvieną savaitę 2-3 valandoms, kartais dalinamės į dvi
grupes – pradinių klasių ir vidurinės pakopos kolegijas.
Organizuojant klasės ugdymą vyksta klasės (tos klasės mokytojų ir dalykų mokytojų) susitikimai. Mokinių
atostogų metu vyksta ilgieji kolegijos susitikimai, apie
15 susitikimų per mokslo metus po 6 valandas.
Rudenį 11 mokytojų susibūrė į Kolegijos vedėjų grupę, kuri planuoja susirinkimų pobūdį (darbinis, refleksijos, komandos formavimo, terapinis ir pan.), renka ir
struktūruoja aktualius klausimus, rotuodamiesi moderuoja susirinkimus. Pastebėjome akivaizdžiai pagerėjusią kolegijos susirinkimų kokybę.

Kolegijos susirinkimai – tai vieta mokytojams pasidalinti, kaip sekasi dirbti, apibendrinti patirtį ir ieškoti
pedagoginių sprendimų, spręsti kylančius klausimus,
formuoti mokyklos ugdymo kryptis, kartu ieškoti naujų
ugdymo metodų, gauti jėgų ir įkvėpimo darbui.
Žaliosios mokyklos mokytojai nuolat mokosi. Mokykloje nauji mokytojai kviečiami į Naujokų klubą, gali
pasirinkti mentorių. Naujos klasės mokytojų komandos
kartą per mėnesį susitinka komandinėse supervizijose,
vyksta viena grupinė supervizija norintiems. Sudarytos
galimybės perimti patirtį ir iš Žaliosios, ir iš Vilniaus Valdorfo (Viva) mokyklos dalyko mokytojų. Mokyklų asociacijos organizuojamo programų atnaujinimo metu
vyksta metodinės grupės.
Mokslo metų pabaigoje Žaliojoje mokykloje jau ketvirtus metus įvyko Valdorfo mokyklų mokytojų patirties
pasidalijimo seminaras. 2020 m. vasarą baigėsi Lietuvos
Valdorfo mokyklų asociacijos organizuojami tęstiniai
trejų metų mokymai Valdorfo mokytojo kvalifikacijai
įgyti.
Vasaros pabaigoje gausus mokytojų būrys dalyvavo
tarptautiniame IAO seminare Rygoje. Rudenį pradėtas
naujas Valdorfo mokytojų mokymų kursas – grupė mokytojų jame pradėjo savo trejų metų mokymosi kelią.
Valdorfo pedagogikos seminarams persikėlus į internetą, tuo intensyviai naudojamasi. Dalyvaujama tęstiniame metiniame kurse – „PRELUDE: an introductory
online course to explore the foundations of Steiner
Waldorf Education“.
Tai tik dalis visų seminarų, mokymų, procesų, kur
savo žinias pildo ir įgūdžius tobulina Žaliosios mokyklos
mokytojai ir darbuotojai.
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Asociacija „Žalioji Valdorfo bendruomenė“
Sigita A.N.
Šių metų rugsėjo mėnesį Žalioji mokykla pakeitė savo dalininką (savininką). Mokyklos vieninteliu dalininku
(savininku) tapo asociacija „Žalioji Valdorfo bendruomenė“, jungianti Žaliosios mokyklos vaikų tėvus bei
darbuotojus. Šiuo žingsniu buvo įgyvendinta sena svajonė: įteisinti Žaliosios mokyklos bendruomeninį statusą, mokyklos valdymą atiduoti į mokyklos bendruomenės rankas.
Dalininko pakeitimu siekėme mokyklos bendruomenę iš švietimo paslaugos pirkėjo paversti švietimo paslaugos teikėju savo vaikams.
Iki 2021 m. vasario mėnesio „Žaliosios Valdorfo
bendruomenės“ nariais tapo atstovai iš 93 mokyklos
šeimų ir 4 darbuotojai (viso 122 nariai). Kviečiame iki
šių mokslo metų pabaigos į asociaciją prisijungti ir likusias 64 mokyklos šeimas. Bendriems siekiams svarbi
kiekviena mokyklos šeima, Žaliosios mokyklos ir Žaliosios bendruomenės kūrimuisi bei augimui svarbus kiekvienos šeimos indėlis.
Būdami oficialia bendruomenine mokykla galėsime
tvirčiau atstovauti savo interesus kreipdamiesi į įstatymų leidėjus dėl ūkio lėšų skyrimo bendruomeninėms

mokykloms iš valstybės biudžeto. Galėsime kaip
bendruomenė dalyvauti Europos sąjungos ir kitų fondų
finansuojamuose projektuose bendruomeninių poreikių tenkinimui (pvz. gauti lėšas Bendruomenės namų
statybai, kuriuose būtų ir mokyklos naudojama aktų salė, valgykla bei sporto salė). Ir tai tik keli iš daugelio privalumų.
„Žalioji Valdorfo bendruomenė“ tapo ir Žaliojo Valdorfo darželio dalininke (savininke). Darželio pastatas
pamažu kyla mokyklos sklype. Kartu mes galime daugiau!
Daugiau informacijos apie asociaciją ir jos veiklos
dokumentus galite rasti čia:
www.zaliojimokykla.lt/asociacija

Buveinės grupė
Marius G.
Praėjusiais metais pagrindinis buveinės grupės rūpestis buvo antrojo dviklasio B statybos. Pavasarį pradėjo kilti medinis namo karkasas, vasarą iškėlėme vainiką stogui, o rudenį įstatėme langus. Birželio mėnesį
įvyko „tranšėjų talka“ – nauji vandens ir nuotėkų įvadai
į būsimus B ir C pastatus. Šiuo metu tęsiame vidaus
įrengimo darbus ir šių metų rugsėjo 1 dieną turėsime
dar dvi klases mūsų nuolat augančiai mokyklai.
Statydami naująsias erdves mokiniams, nepamiršome ir pačios seniausios mokyklos klasės. OSB klasėje
nebeliko OSB sienų apdailos – naujai apšiltintas sienas
dabar dengia gražios dailylentės. Taip pat atnaujinome
pirmų trijų statytų klasių grindis, suprojektavome šiose
klasėse naujas virtuvėles ir rūbinių baldus.
Mažiau romantiška, bet ne mažiau svarbi užduotis
buvo nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir infiltracijos lauko įrengimas. Dabar pandemijos fone dažnas
rankų plovimas nebesukels papildomų rūpesčių.
Ir galiausiai buveinės grupė nori pasidžiaugti, kad
prie mokyklos kolektyvo prisijungė ūkvedys! Šios dvi
papildomos rankos yra nepamainomos sprendžiant
smulkesnius visų mokyklos buveinių rūpesčius.
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Sodo grupė
Jūratė Č.
Praeitą pavasarį mokyklos sode-darže labai
gražiai žydėjo tulpės – visomis vaivorykštės spalvomis, tik gaila, beveik niekas negalėjo jų pamatyti,
nes tuo metu visur viešpatavo karantinas. Tik vienas
kitas žmogus prasiskverbdavo ir siųsdavo gražiausias nuotraukas. Sunku buvo organizuoti talkas. Darže darbavosi pavieniai atkaklūs žmonės. Viena šeima pasodino didelį levandų ratą aplink būsimą rožyną. Drąsiausiųjų dėka daržas buvo apsėtas, išravėtas, apsodintas.
Vasarą mūsų sodą-daržą aplankė sodininkas Urban Kluth iš Vokietijos, jo pasiklausyti susirinko būrelis sodininkų. Gavome vertingų pasiūlymų, pamokymų, pastabų. Urban pasiūlė, kad sodas galėtų būti
uždaresnis, galima būtų labiau išgyventi susikaupimą, be to, būtų apsaugotas nuo išmindžiojimų.
Rugsėjį išsipildė viena seniausių sodininkų svajonių – pradėta statyti sodo tvora. Ruduo buvo labai
aktyvus – daug mokinių darbavosi kartu su mokytojais – kasė aplink obelis, sodino gėles.
Išsipildė dar viena svajonė – rožynas. Labai
džiaugiuosi, kad į sodo kūrimą ir priežiūrą įsitraukia
vis daugiau mokytojų ir mokinių.
Su viltimi laukiu naujo pavasario ir tikiuosi, kad
visi galėsim pamatyti, kaip žydi tulpės!

Projektavimo grupė
Tomas U.
Svarbiausi šių metų projektavimo grupės darbai:
suprojektuoti pirmos klasės ir Žaliojo darželio pastatai,
gautas statybos leidimas.
Pradėtas gimnazijos pastatų – baigiamojo mokyklos
pastatų komplekso – projektavimas, šiam darbui susibūrė mokyklos tėvų (architektų ir kt.) ir darbuotojų grupė.
Jungtiniame susirinkime nusprendėme atsisakyti didžiojo (apie 2000 kv.m) pastato statybos, mokyklos

sklype projektuojame kelis mažesnius pastatus. Taip
pat projektuojame priešgaisrinį tvenkinį, jis planuojamas sklype netoli mokyklos.
Ateityje, siekiant išsaugoti aplink mokyklą esančias
laisvas erdves ir pievas, plėsti mokyklos teritoriją (daržui, sodui ir kitiems poreikiams), planuojame įsigyti gretimą sklypą, besiribojantį su šiaurine mokyklos teritorijos riba.
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Vaiko gerovės grupė
Daiva S.
Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija. Nuotolinio
ugdymo metu nuotoliniu būdu organizuojami individualūs pokalbiai su mokiniais, kurių metu teikiama įvairiapusė pagalba tiems, kurie susidūrė su mokymosi namuose iššūkiais. Bendradarbiaujant su Vilniaus Valdorfo mokykla (Viva), sukurta Etikos programa 1-6 Valdorfo mokyklos klasėms. Ruošiama vyresnių klasių etikos
programa.

Gimnazinių klasių kūrimas
Beata S.
Nuo 2019 m. rugsėjo mokytojas Vytautas D. ir kiti
mokytojai dirba vyr. pakopos kūrimo grupėje. Siekiama, kad 2023 m. rugsėjo 1 dieną Žaliojoje mokykloje
duris atvertų 11-ta klasė (tai būtų Žalioji klasė, dabartiniai aštuntokai).
Kad galėtų steigti 11-12 klases, mokykla turės gauti
akreditaciją. Įsigilinome į akreditacijos kriterijus, suplanavome darbus ir terminus, ką reikėtų nuveikti, ir klausimus, į kuriuos turėsime atsakyti: dalykinė pedagoginė
gimnazijos mokytojų kvalifikacija, privaloma mokyklos
vadovo ir pavaduotojų kvalifikacija, papildomi mokytojų darbai (ugdymas karjerai, praktikų, projektų, metų
darbų organizavimas ir pan.). Papildomų klasių ir kabinetų poreikis, investicijos į klasių įrangą, ugdymo valandų poreikis bei einamasis 11-12 klasių biudžetas.
Šiuo metu rengiamas Žaliosios mokyklos 2020-2025
m. strateginis planas, visos darbo grupės bus kviečiamos prie jo prisidėti.

Komunikacijos grupė
Egidijus K.
Komunikacija – neatsiejama mokyklos kasdienio gyvenimo dalis. Žaliojoje mokykloje vidinėje komunikacijoje pernai pabaiginėjome procesus, prasidėjusius 2019
m. rudenį – visa vidinė komunikacija ir duomenys iš asmeninių paskyrų perkelta į vientisą, aiškią sistemą,
naudojantis GSuite Edu. Šis perėjimas įvyko labai laiku
– 2020 m. pavasarį pirmo karantino metu jau galėjome
naudotis visais produktais nuotoliniam mokymuisi, kol
kitos mokyklos dar ieškojo kelio gauti GSuite Edu licenciją, ar sprendė kito nuotolinio duomenų valdymo įrankio įsidiegimą. Gana greitai galėjome suteikti vyresnėms klasėms teisėtas mokinių paskyras, paruoštas ribotam naudojimui mokymosi reikmėms, legaliai naudotis Classroom ir kitais produktais. Šiuo metu šia platforma sėkmingai naudojasi ne tik Žalioji mokykla, bet ir

kitos Valdorfo mokyklos. Naudodami GSuite Edu (šiuo
metu virsta į Google Workspace Essentials), sprendžiame ir vientiso mokyklos klasių bendravimo grupėse,
saugaus klasių ir bendramokyklinių nuotraukų talpinimo, mokyklos veiklos grupių duomenų ir dokumentų
talpinimo, centralizuoto visų paskyrų ir duomenų saugumo užtikrinimą, kokybiškai atstovaujame mokyklą
naudodami įstaigos pašto adresus.
Įvyko dar vienas džiugus procesas, prisidėjęs prie
mokyklos vidinės komunikacijos aktyvinimo, – susikūrė
Bendruomenės ir skelbimų grupės, prie jų prisijungė
narių. Ačiū Elenai P. už iniciatyvą ir nuveiktus darbus.
Grupės uždaros, tik bendruomenės nariams, kas dar
neprisijungė – junkitės:
Vilniaus Valdorfo Žaliosios BENDRUOMENĖ –
fb.com/groups/zaliosiosbendruomene
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Vilniaus Valdorfo Žaliosios SKELBIMAI –
fb.com/groups/zaliosiosskelbimai .
Facebook pasitelktas kaip papildomas įrankis, padedantis keistis reikalinga neformalia informacija
tiesiogiai tarp visų prisijungusių mokyklos bendruomenės narių, išvengiant klasių apribojimų.
Vidinės komunikacijos oficialus pagrindinis kanalas
ir toliau išlieka klasių grupės, kuriose tėvai ir veiklos
grupių nariai yra prijungti po autorizacijos asmeniniais
paštais. Šiuo kanalu siunčiamos pagrindinės mokyklos
naujienos ir informacija iš Kolegijos, Veiklos grupių, taip
pat tai yra kasdienis įrankis mokytojams informuoti klasę, tėvams – bendrauti klasės ribose.
Šiais metais dideliu komunikacijos ir pedagoginiu
procesu galima laikyti įvykusius keturis nuotolinius susitikimus-paskaitas, organizuotus kartu su Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija. Įvyko paskaitos apie Valdorfo
mokyklų pasaulyje ir Lietuvoje pradžią, bendruomeniškumą, mokymosi Valdorfo mokyklose idėją ir turinį, ilga
klausimų-atsakymų sesija, taip pat atvirų atsakymų vakaras susidomėjusiems Žaliąja mokykla. Šiuose renginiuose tiesiogiai dalyvavo itin daug dalyvių, o renginio
įrašą peržiūrėjo taip pat nemažai. Galima teigti, kad
bendromis jėgomis įvykdytas projektas, patenkinsiantis

susidomėjusių Valdorfo pedagogika poreikius. Šie renginiai vyko organizuojant bendrą priėmimą į Vilniuje
esančias Valdorfo mokyklas.
Išorinė komunikacija vyko pasitaikius galimybėms:
gavus kvietimą dalyvauti laidose ar duoti interviu. Taip
pat – atliepiant mokyklos poreikius: komunikavome
ieškodami darbuotojų, organizuodami priėmimo procesus. Mokyklos svetainėje skelbėme nuorodas į interviu,
pasakojimus spaudoje, radijuje, tinklalaidėse (angl.
podcast) – apie mokyklos sodą, veiklas su vaikais gamtoje, mokyklos mokytojus, mokyklą. Džiugina ilgai laukto projekto – PaySera „Paremk dabar“ mygtuko įdiegimas mokyklos svetainėje.
Planuojant metų komunikacijos priemones, nuspręsta žengti dar žingsnį pagrindų link ir šiuo metu dirbama procese, kuris turėtų nuvesti prie aiškios ir pagrįstos komunikacijos strategijos. Kad komunikacija
vyktų ne tik pagal pasitaikančias galimybes, bet ir pagal
planą. Primename mokyklos išorės komunikacijos
kanalų adresus:
www.žaliojimokykla.lt, www.fb.com/zaliojimokykla ,
www.instagram.com/zaliojimokykla, oficialus YouTube
kanalas.
Prisijunkite, prenumeruokite, dalinkitės.

Lietuvos Valdorfo Mokyklų Asociacija
Egidijus K.
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla yra Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narė. Pati LVMA yra Tarptautinės Štainerio Valdorfo ugdymo organizacijos (The
European Council of Steiner Waldorf Education –
ECSWE) narė. Lietuvoje LVM Asociacija rūpinasi aktualiausiais mokykloms klausimais. Ketvirtus metus
vyksta Valdorfo mokytojų mokymai, organizuojamas
euritmijos kursas, kiti mokymai, renginiai. Šiemet pradėtas kalbos formavimo kursas. Asociacija kviečiama ir
atstovauja mokyklų poziciją diskutuojant švietimo klausimais LR Seime. Kartu su bendraorganizatoriais LVMA
2020 m. rugsėjo 28 d. kvietė visuomenės veikėjus, valstybės tarnautojus, politikus į Lietuvos Respublikos Seime vykstančią tarptautinę konferenciją „Nevalstybinio

ugdymo svarba Lietuvos švietimui“. Asociacija yra
iniciavusi tarpmokyklinį Valdorfo ugdymo programos
atnaujinimo procesą. Vykdomas svarbių metodinių leidinių vertimo į lietuvių kalbą projektas. Dalyvaujama
ECSWE susitikimuose, planuojamos ESCWE konsultacijos LVMA klausimais. Lietuvos Valdorfo mokyklų
atstovai periodiškai susitinka, sprendžia bendramokyklinius klausimus ir dalinasi patirtimi. Sinchronizuojami
bendri tarpmokykliniai renginiai, šiuo kanalu keičiamasi
kontaktais. Organizuoti bendri Valdorfo šimtmečiui
skirti renginiai.
LVMA veikla finansuojama iš asociacijos narių metinio nario mokesčio, taip pat deleguojami mokyklų
atstovai darbui asociacijoje.
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Personalo grupė
Simas V. ir Beata S.
Personalo grupės godos
Naujokų klubas dygsta
Mokytojų ruošimo kursas vyksta
Valdorfo kurso zoomas
Moderatorių kurso gerumas

Personalo grupė diskutavo
Galvą suko, nerimavo
Susirinkimuose kamavos
Šviesią ateitį sapnavo

Ilgosios kolegijos
Komandinės elegijos
Botmeris, dailė ir choras
Joga, žygis, geras oras

Klausimų paletė įvairi –
Supervizorių naujokui gauti turi
Valdorfo mokytojo kursai ilgi
Mokytis po darbo nori ir gali?

Ogi klasės – tos naujós
Kas jos ateitį vairuos?
Tuoj stebuklas vėl įvyks
Nauji mokytojai atvyks!

Mokytojai dirba daug
Kaipgi jiems padėt atsigaut
Kaip juos motyvuoti
Po metų kitų nepasiduoti

Kiekvieną išgyvename
Mąstome gvildename
O šiaip gerai gyvename
Kol esame išvien

Ir štai –
Mentoriai kaip ant bangos
Mena apie save be atvangos
Matom prasmę laikytis šios mados
Mokyklai ta duos apčiuopiamos naudos

MIŠKE S05/1 (17)
Visi laikraščio numeriai internete:
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis

Laikraščio rengėjai:
Beata Staniulienė, Virginija Grigaravičienė, Daiva Survilė,
Egidijus Kabošis, Kazimiera Astratovienė
Antraštės piešinio autorė Agota K. (Žalioji klasė)

Pasiūlymus ir klausimus siųskite adresu:
laikrastis@zaliojimokykla.lt

Dėkojame visiems fotografijų autoriams!
10

