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Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija (toliau Asociacija), vienija Lietuvos Respublikoje 

veikiančias Valdorfo mokyklas ir su mokykline Valdorfo pedagogika susijusias iniciatyvas. 

Asociacijos tikslas – vienyti Lietuvos Valdorfo mokyklas, skatinti ir koordinuoti jų 

bendradarbiavimą, atstovauti ir ginti jų interesus. 

Asociacijos uždaviniai: 

o Propaguoti laisvos, savivaldžios, sveikos vaikui mokyklos idėją; 

o Skatinti Valdorfo pedagogikos idėjų įgyvendinimą Lietuvoje; 

o Remti Valdorfo mokyklų veiklą ir plėtrą Lietuvoje; 

o Atstovauti Valdorfo mokyklų interesams valstybinėse, savivaldybių ir kitose 

institucijose; 

o Atstovauti Lietuvos Valdorfo mokyklas tarptautinėse Valdorfo pedagogikos 

organizacijose; 

o Saugoti Valdorfo pedagogikos pavadinimą; 

o Siekti Valdorfo mokyklų veiklai ir plėtrai palankios teisinės aplinkos; 

o Skleisti informaciją apie Lietuvos Valdorfo pedagogikos mokyklų ir iniciatyvų veiklą, 

konsultuoti Valdorfo mokyklinės pedagogikos klausimais; 

o Planuoti, koordinuoti ir organizuoti Valdorfo pedagogikos kursus, konferencijas, bendrus 

projektus; 

o Rūpintis Valdorfo mokytojo kvalifikacijos įgijimo galimybėmis; 

o Pritraukti Lietuvos ir užsienio organizacijų, fondų, fizinių asmenų lėšas ar kitokį turtą 

Asociacijos uždaviniams įgyvendinti. 

Asociacija jungia 6 mokyklas: Vilniaus Valdorfo mokyklą, Kauno Valdorfo mokyklą, 

Vilniaus Valdorfo Žaliąją mokyklą, Vilniaus Valdorfo Atvirąją mokyklą, Kazlų Rūdos „Elmos“ 

mokyklą ir Kazlų Rūdos Valdorfo progimnaziją.  

Asociacijos Valdybos susitikimai įvyko:  

sausio 6 d. Kazlų Rūdoje 

kovo 15 d. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje 

spalio 20 d. Vilniuje 

lapkričio 23 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje IAO konferencijos metu. 

 

Naujos Valdorfo iniciatyvos, naujų narių priėmimas į Asociaciją 

Stebime, kad atsiranda naujos mokyklų iniciatyvos Panevėžyje, Anykščiuose, Šiauliuose,  

Trakuose. Raginame iniciatyvų mokytojus dalyvauti Valdorfo mokytojų kursuose. 

Kristina Pačėsienė lankosi ir padeda Klaipėdos Gamtos mokyklai, dirbančiai pagal Valdorfo 

metodiką.  
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Palankios teisinės aplinkos kūrimas 

2018 m. pabaigoje pradžioje vykę mokytojų streikai dėl etatinio atlyginimo įvedimo ilgam 

įklampino LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetą  į diskusijas su švietimo profsąjungomis. Todėl 

dėl klausimo apie valstybinių ir nevalstybinių mokyklų vienodą finansavimą atnaujinimo į LR 

Seimo Švietimo ir mokslo komitetą kreipėmės raštu 2019 m. balandžio mėn.   

2019 m. spalio mėn. grupė Seimo narių parengė  du Švietimo įstatymo pataisos variantus.  

LVaMA parašė laišką, išsakė savo argumentus, kodėl palaiko vieną iš pasiūlytų variantų, kai 

mokykloms leidžiama rinkti mokestį, o valstybė gali riboti ugdymo mokesčio dydį. 

2019 metų rudenį pradėjo telktis nevalstybinių mokyklų atstovai. LVaMA atstovai  dalyvavo  

nevalstybinių mokyklų susitikimuose Demokratinėje mokykloje, Vilniaus Valdorfo mokykloje, 

mokslo ir menų mokykloje „Taškius“, „Pažinimo medžio“ mokykloje. Šiuose susitikimuose buvo 

tariamasi, kaip nevalstybinėms mokykloms geriau save atstovauti, kai sprendžiami svarbūs 

nevalstybinėms mokykloms klausimai. 

Asociacijos atstovavimas tarptautinėse organizacijose 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra European Council for Steiner Waldorf Education 

(ECSWE) narė. Lietuvos asociaciją atstovauja Aušra Puskunigienė. 2019 m. vyko ECSWE 

susitikimai: 

o 2019 m. vasario 9 – 11 d. Strasbūre (Prancūzija). 

o 2019 m. gegužės 17 – 13 d. Rijekoje (Kroatija). 

o 2019 m. rugsėjo 20 – 21 d. Berlyne, kartu vyko Valdorfo 100-mečio minėjimo koncertas. 

o 2019 m. lapkričio 7 d. konferencija „Ugdymo menas: įgalinkime mūsų vaikus kurti savo 

ateitį“ Briuselyje. 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra IAO (Internationale Assoziation für 

Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter östlichen Ländern e.V) narė. Asociaciją 

atstovauja Algirdas Ališauskas ir Aušra Puskunigienė.  

2019 m. lapkričio 22 – 24 d. IAO valdybos ir šalių atstovų rato susitikimas vyko Lietuvoje, Vilniaus 

Valdorfo mokykloje. Dalyvavo atstovai iš Vengrijos, Čekijos, Slovėnijos, Slovakijos, Bulgarijos, 

Rumunijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Vokietijos. Buvo iškelti pagrindiniai vidurio ir rytų Europos 

šalių Valdorfo mokyklų asociacijoms kylantys pedagoginiai uždaviniai: 

o Mokymo kokybė, Valdorfo pedagogikos šaltinių,  antroposofijos studijos 

o Valdorfo mokytojų išsilavinimo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimas 

o Jaunų mokytojų mentoriavimas 

o Valdorfo mokyklų programų atnaujinimas 

o Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, inkliuzija 

o Informatikos, skaitmeninio ugdymo programa (Daugelyje šalių įvedamas informatikos  

mokymas 1 klasėje) 

Bendrų Valdorfo mokyklų renginių koordinavimas 

Asociacijos Valdyba derina ir organizuoja bendrus Lietuvos Valdorfo mokyklų renginius. Šių 

metų renginiai skiriami Valdorfo pedagogikos 100-mečiui paminėti. 

o 2019 m. balandžio 22-23 d. Lietuvos Valdorfo  mokytojų žygis Kuršių nerijoje. 

o 2019 m. gegužės 22–24 d. 6 klasių Baltiška viduramžių šventė Vilniaus Valdorfo 

Žaliojoje mokykloje. 

o 2019 m. birželio 11–13 d. 5 klasių Graikiškos olimpinės žaidynės Vilniaus Valdorfo 

Žaliojoje mokykloje.  

o 2019 m. birželio 18 d.  1–5 klasių patirties pasidalijimo seminaras Vilniaus Valdorfo 

Žaliojoje mokykloje. 
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o 2019 m. liepos 1–6 d. WISS – Waldorf International Summer School  – Vilniaus 

Valdorfo mokykloje, dalyvavo Valdorfo mokytojai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. 

o 2019 m. rugsėjo 1 d. bendra Lietuvos Valdorfo mokyklų mokslo metų pradžios šventė 

Vilniaus Verkių dvaro parke – Valdorfo mokyklos 100-mečio minėjimas.  

o 2019 m. spalio 28-29 d. Valdorfo mokymo programų  atnaujinimo pirmasis susitikimas 

Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

Euritmijos renginiai Valdorfo mokyklos 100-mečiui paminėti 

2019 m. gegužės 17-18 d. Kaune vyko euritmijos renginys: paskaitos ir koncertas Valdorfo 

mokyklos 100-mečiui paminėti. Jį organizavo euritmijos  terapeutė Liudmila Adomaitytė Troickaja, 

šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Vokietijoje. 

2019 m. rugpjūčio mėn. vyko tarptautinio D.Šostakovičiaus euritmijos ansamblio pasirodymai 

Vilniuje ir Kaune. Pirmą kartą Lietuvoje galėjome pamatyti profesionalų euritmijos spektaklį 

vaikams „Ragana ir Saulės sesuo“ ir misteriją „Adomas – žmogus tarp šviesos ir tamsos“. 

Ansamblio atvykimą ir pasirodymus finansavo Mahle Stiftung, Stichting Klank en Beveging, 

Stichting Helias, IAO, IHF fondai, privatūs rėmėjai. Gastroles ir renginį organizavo euritmijos 

atlikėja ir mokytoja Rūta Bagdonavičiūtė, šiuo metu gyvenanti ir  dirbanti Olandijoje. 

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursai 

2019 metais toliau vyko  Valdorfo mokytojų kvalifikacijos tęstiniai kursai, kurių tikslas - 

sudaryti sąlygas įgyti ir plėtoti mokytojo kompetencijas ir kūrybinį potencialą, reikalingus dirbant 

Valdorfo mokyklose. Kursų programa akredituota Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre. 

Antruosius  kvalifikacijos kursų metus baigė 23 dalyviai. Įvyko 9 kasmėnesinės savaitgalio sesijos 

ir savaitė vasarą: 

o 2018 m . rugs. 14-15 d. Šiaurės šalių mitologija/ piešimas/ kalbos formavimas/ ritminiai 

pratimai su lazdomis 4 klasėje/ vaiko stebėjimas. 

o 2018 m. spalio 12-13 d. Pasaulio pažinimas apie gyvūnus/ matematikos mokymas /formų 

piešimas/ grojimas fleita/ siuvinėjimas kryželiu 4 klasėje. 

o 2108 m. lapkričio 10-11 d. Kultūrų istorija ir žmogaus sąmonės raida/ istorijos mokymas/ 

piešimas/ dainavimas/ žongliravimas/ ritminiai pratimai 5 klasėje/ vaiko stebėjimas ir 

aptarimas. 

o 2018 m. gruodžio 7-8 d. Matematikos mokymas 5-6 klasėse/ dainavimas/ lipdymas/ 

pasakojimo kūrimas/ religinis ugdymas valdorfo mokykloje. 

o 2019 m. sausio 18-19 d. Gamtamokslinis ugdymas/ fizikos mokymas 6 klasėje/ euritmija/ 

socialiniai žaidimai/ pasakojimo kūrimas/ grojimas ukulėle.   

o 2019 m. vasario 15-16 d. R. Šteinerio 12 pojūčių teorija/ botanikos mokymas/ gyvūnėlių 

siuvimas/ socialiniai žaidimai/ grojimas ukulėlė/ piešimas 6 klasėje. 

o 2019 m. kovo 1-2 d. Gimtosios kalbos mokymas/ kalbos formavimas/ geografijos 

mokymas/ žemėlapių piešimas 6 klasėje/ pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

o 2019 m. kovo 29-30 d. Pojūčių ugdymas Valdorfo mokykloje/ mokymas apie dangaus 

kūnus 5-7 klasėse/ botanika 5 klasėje/ piešimas/ socialiniai žaidimai/ dainavimas. 

o  2019 m. gegužės 17-18 d. Valdorfo mokyklos socialinis organizmas/ Mokytojo misija 

šiuolaikinėje mokykloje/ Eurimija – ateities menas. 

o 2019 m. liepos 1-6 d. Kalbos fenomenas/ Mokytojo vidinis darbas R.Štainerio dvasinio 

mokymo požiūriu/ akvarelė/ marionečių siuvimas ir vaidinimas/ klounada/ medžios 

skulptūra/ vytinių juostų audimas/ sportiniai žaidimai/ dainavimas/ euritmija.  

Valdorfo mokytojų kursus apmoka dalyviai. 
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Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursų kuratorės Aušra Puskunigienė, Kristina Pačėsienė, 

Danutė Baranauskienė. Informacijos sklaida rūpinasi Egidijus Kabošis. 

Euritmijos studijų kursas 

Euritmijos kursas Lietuvoje yra euritmijos specialisčių išsilavinimą suteiksiantis mokymo 

kursas. Mokymosi procesą veda Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie-ausbildung Nurnberg). 

Kurso tikslas: 

 Rengti euritmijos specialistus Lietuvos Valdorfo mokykloms ir darželiams; 

 Skleisti euritmijos idėjas Lietuvoje; 

 Rengti euritmijos pasirodymus Lietuvoje. 

Nuo 2017-03-04 Euritmijos kursą kuruoti apsisprendė Niurnbergo Euritmijos mokykla 

(Eurythmie-ausbildung Nurnberg). Šios mokyklos euritmijos dėstytojos Angelika Storch, Johanna 

Roth ir Katharina Gleser veda mokymus Kauno arba Vilniaus Valdorfo mokyklose vieną kartą per 

mėnesį 4 arba 5 dienų kasmėnesines sesijas ir 2 savaičių vasaros sesiją. 

2019 m. pabaigoje kurse mokėsi 11 studenčių iš Vilniaus ir Kauno. Tai Valdorfo mokyklų ar 

darželių darbuotojos. Kurso dėstytojų atvykimu bei apgyvendinimu rūpinasi Kauno Valdorfo 

mokyklos mokytoja Kristina Pačėsienė ir vertėja Giedrė Gricienė. 

Mokymų intensyvumas: 

2019 metais buvo pravesta 13 euritmijos mokymo sesijų ir skirta papildomai valandų kalbos 

formavimui, spalvotyrai, formų piešimui, Botmerio gimnastikai. 

 2019 m. sausio 10-13 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. vasario 14-19 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. kovo 29-31 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. balandžio 11-14 d. muzikos teorijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. balandžio 26-28 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. gegužės 3-5 d. kalbos formavimo sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. gegužės 16-19 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. birželio 6-9 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. birželio 25-29 d. kalbos formavimo sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. liepos 15-19 d. pedagoginės euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. liepos 22-26 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. rugsėjo 6-8 d. euritmijos ir kalbos formavimo sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje  

 2019 m. rugsėjo 20-22 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. spalio 3-6 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2019 m. lapkričio 7-10 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje.  

 2019 m. lapkričio 29 d.-gruodžio 1 d. kalbos formavimo sesija Vilniaus Valdorfo 

mokykloje. 

 2019 m. gruodžio 5-8 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

Euritmijos pasirodymai/atsiskaitymai 

2019 metais buvo suorganizuoti du euritmijos studenčių trimestro atsiskaitymo pasirodymai: 

 2019 m. vasario 16 d. Kauno rajono Zapyškio kultūros rūmuose; 

 2019 m. liepos 25 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje. 

Parama kursui 

Euritmijos kurso studentės asmeniškai finansuoja dėstytojų kelionės, gyvenimo, maitinimo 

išlaidas bei vertėjavimo ir akompanavimo paslaugas. 2019 m. spalio mėn. norvegų fondas Stiftelsen 
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Kristian Gerhard Jebsen skyrė 3000 erų paramą euritmijos kursui. Šie pinigai taip pat buvo 

panaudoti dėstytojų kelionės išlaidoms bei jų išlaikymui. 

Kurso viešinimas 

Aktuali informacija ir renginių datos viešinamos facebook paskyroje Euritmija Lietuvoje. 

Euritmijos kurso Lietuvoje kuratorė Kristina Pačėsienė. 

 

Metodinės literatūros leidyba 

Buvo pradėtas vykdyti Charles Kovaks knygų vertimo projektas. Pagrindinė šio projekto idėja 

– teikti pagalbą Valdorfo klasės mokytojams, leisti Valdorfo pedagogikos metodinę medžiagą 

lietuvių kalba, kelti ugdymo kokybę Valdorfo mokyklose. Ch. Kovacs knygose vienoje vietoje 

suprantamai, išsamiai ir visuminiškai parašytas tiek mokymo turinys konkrečiai klasei, tiek 

metodinis pagrindas – kas  svarbu vaikui konkrečiame jo amžiaus raidos etape, kodėl siūlomas toks 

ugdymo turinys. Knygose ugdymo turinys, pasakojimai parašyti vadovaujantis pagrindinių 

Valdorfo pedagogikos požiūrio į žmogų nuostatomis. 

2019 metais išverstos ir suredaguotos trys Charles Kovacs knygos: 

–  „Senovės skandinavų mitai", 

–  „Senovės Roma",  

–  „Astronomija ir geologija".  

Leidybos projekto 2019 m. biudžetas. Sumokėta: 

už vertimus – 4437 eurų, 

už redagavimą – 1120 eurų,  

leidybos teisės – 650 eurų.  

Buvo kreiptasi į STAGS fondą leidybos projekto finansavimui. Gauta 5000 eurų. LVMA iš 

narių mokesčio surinktų lėšų skyrė 1207 eurus. 

Planuojama toliau kreiptis į Valdorfo fondus finansavimo, esamas knygas ruošti spaudai ir 

versti kitas Charles Kovacs knygas. 

Projektą koordinuoja Beata Staniulienė ir Kazimiera Astratovienė. 

Asociacijos veiklos viešinimas 

Aktuali informacija apie Asociacijos veiklą, ypač apie Valdorfo mokytojų kvalifikacijos 

kursus, talpinama Asociacijos interneto puslapyje www.lvmasociacija.lt ir socialiniame tinkle 

Facebook https://www.facebook.com/lvmasociacija. Šiame tinklapyje taip pat galima surasti: 

 skelbimus apie Lietuvoje vykstančius Valdorfo pedagogikos seminarus, paskaitas ir kitus 

renginius; 

 nuorodas ir trumpą informaciją apie Lietuvos Valdorfo mokyklas; 

 nuorodas į tarptautinių Valdorfo iniciatyvas vienijančių organizacijų tinklalapius, 

internetines Valdorfo pedagogikos ir antroposofinės literatūros bibliotekas; 

 Valdorfo pedagogiką Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus. 

Asociacijos darbuotojai 

2019 metais  Asociacija neturėjo samdomų darbuotojų. 

 

 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos 

valdybos pirmininkė     Aušra Puskunigienė 

http://www.lvmasociacija.lt/
https://www.facebook.com/lvmasociacija

