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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, svečių teisėmis jungiasi Klaipėdos gamtos 

mokykla. 

2020 m. daugelis Asociacijos Valdybos susitikimų įvyko nuotoliniu būdu. 

 

Palankios teisinės aplinkos kūrimas 

LVMA aktyviai prisidėjo prie tarptautinės konferencijos „Nevalstybinio ugdymo svarba 

Lietuvos švietimui“ Seime organizavimo 2020 m. kovo mėn. Dėl karantino konferencija buvo 

nukelta ir įvyko rugsėjo 28 d.   https://www.youtube.com/watch?v=uoaWG7CkbCA&t=10503s.  

2020-10-05 buvo išsiųstas kreipimasis Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir 

sporto komitetui dėl Visos dienos mokyklos finansavimo Vilniaus mieste sąlygų pakeitimo, 

kuriame pažymima, kad esamas Aprašo dėl pradinių klasių mokinių popamokinės veiklos 

finansavimo reglamentavimas pažeidžia nevalstybinėse mokyklose besimokančių vaikų ir jų tėvų 

https://www.youtube.com/watch?v=uoaWG7CkbCA&t=10503s
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teises, yra diskriminuojantis, ir kviečiama atnaujinti diskusiją dėl Aprašo taikymo nevalstybinėms 

mokykloms sąlygų siekiant sumažinti/panaikinti savivaldybės savivaldybės ir nevalstybinių 

mokyklų VDM veiklos finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirtumus. 

Po Seimo rinkimų 2020-11-06 d. buvo išsiųstas kreipimąsis naujos valdančiosios koalicijos 

partneriams dėl Nediskriminacinio požiūrio įtvirtinimo švietime, kuriame kviečiama papildyti 

koalicijos programos punktą apie „Nacionalinį susitarimą dėl švietimo“ papildyti punktu 

„nediskriminuosime nevalstybinių švietimo įstaigų visuose švietimo lygmenyse, ypatingą dėmesį 

kreipiant vaikų iš nepasiturinčių šeimų galimybėms mokytis, jiems labiausiai tinkančioje 

mokykloje“. Taip pat papildyti koalicijos programą aiškiu įsipareigojimu - nevalstybinėms švietimo 

įstaigoms skirti finansavimą specialiųjų poreikių vaikų ugdymui organizuoti. 

Bendradarbiaujama su nevyriausybine organizacija „Švietimo NVO tinklas“, kuri nuolat stebi 

Vyriausybės ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto veiklą ir atstovauja nevyriausybinių organizacijų 

interesus. 

Tolimesnę advokacinę veiklą sustabdė dėl COVID 19 pandemijos paskelbtas karantinas ir 

mokyklų uždarymas, sukėlęs daug iššūkių organizuojant pedagoginį procesą mokyklose. 

Bendradarbiavimas su kitomis nevalstybinėmis mokyklomis  

LVMA ir Demokratinės mokyklos atstovų iniciatyva 2020 m. sausio 21 d. įvyko pirmasis 

neformalus nevalstybinių mokyklų susitikimas Demokratinėje mokykloje. Mokyklų atstovai 

pasakojo apie savo mokyklas, buvo aptarti kylantys iššūkiai. 

2020 m. vasario 27 d. įvyko antrasis neformalus nevalstybinių mokyklų susitikimas Vilniaus 

Valdorfo mokykloje. Nevalstybinių mokyklų atstovai tarėsi, kaip galėtų suvienyti jėgas atstovaujant 

savo interesus ir tęsti advokacinę veiklą LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete ir Vilniaus miesto 

savivaldybėje. 

Asociacijos atstovavimas tarptautinėse organizacijose 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra European Council for Steiner Waldorf Education 

(ECSWE) narė. Lietuvos asociaciją atstovauja Aušra Puskunigienė. 2020 m. vyko ECSWE 

susitikimai: 

o 2020 m. vasario 21 – 23 d. Greenwiche (UK). 

o 2020 m. birželio 15 d. nuotolinis. Jame ECSWE atstovai parengė  dokumentą Septynios 

COVID-19 pamokos https://ecswe.eu/ecswe-adopts-7-lessons-learned-from-the-covid-19-

pandemic/ 

o 2020 m. spalio 23 – 24 d. nuotolinė. Pagrindinė diskusijų tema – skaitmeninis mokymas.   

https://ecswe.eu/council-meeting-on-development-oriented-ict-and-media-education-

october-2020/. 

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.  

2020 m. lapkričio 7 d. įvyko IAO valdybos ir šalių atstovų rato nuotolinis susitikimas Buvo 

pasidalinta naujienomis iš įvairių šalių; su kokiais iššūkiais susiduria mokyklos organizuodamos 

nuotolinį mokymą karantino metu; įvairiose šalyse mokytojų rengimo kursai vyksta nuotoliniu 

būdu. 
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Bendrų Valdorfo mokyklų renginių koordinavimas 

Asociacijos Valdyba derina ir organizuoja bendrus Lietuvos Valdorfo mokyklų renginius. 

Daugelis tradicinių valdorfo mokyklų renginių dėl valstybėje paskelbto karantino negalėjo įvykti. 

2020 metų vasario ir spalio mėn. per mokinių atostogas LVMA organizavo Valdorfo mokyklų 

mokytojų susitikimus dėl ugdymo programų atnaujinimo. Susitikimuose  susikūrė dalykų metodinės 

grupelės, kurios toliau savarankiškai organizuojasi ir rengia Valdorfo mokyklos dalykų programas. 

2020 metais trys Vilniaus mokyklos organizavo bendrą mokinių priėmimą į pirmą klasę. 

2020 metų pavasarį paskelbus karantiną Lietuvos Valdorfo mokyklų pradinių klasių 

mokytojai organizavo kassavaitines mokytojų kolegijas, tarėsi, kaip tinkamausiai vykdyti nuotolinį 

ugdymą pradinukams. 

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursai 

2020  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. 

Trečiuosius kvalifikacijos kursų metus baigė 19 dalyvių.  

Trečiaisiais metais įvyko  savaitgalio sesijos ir savaitė vasarą: 

o Rugsėjo 20-21d. Trečiojo septynmečio ypatumai. Paauglystės fenomenas// Medijų ugdymas 

Valdorfo mokykloje// Botmerio gimnastika/ Piešimas/ Pedagoginiai pokalbiai 

o Spalio 11-12 d. Matematikos mokymas 7-8 klasėse// R.Štainerio paskaitų ciklo studijos: 

Gyvo auklėjimo ir mokymo ištakos// Euritmija/ Drožyba/ Platono kūnai 

o Lapkričio 9-10 d. Vaikų konstituciniai tipai pagal R.Štainerį. Pedagoginė ir terapinė pagalba 

mokyklinio amžiaus vaikams, patiriantiems sunkumus. // Formų piešimas/ Perspektyvinis 

braižymas/ Piešimas/ Muzikavimas 

o Gruodžio 6-7 d. Istorijos mokymas 7-8 klasėse //Bendradarbiavimas su tėvais mokykloje/ 

Mokytojo saviugdos kelias/ R.Štainerio paskaitų  ciklo studijos // Euritmija/  Lipdymas iš 

molio 

o Sausio 17-18 d. Biologijos mokymas 7-8 klasėse // R.Štainerio paskaitų ciklo studijos: Gyvo 

auklėjimo ir mokymo ištakos // Dainavimas, ritmai/ Lipdymas iš molio/ Baigiamojo darbo 

aptarimas/ Pedagoginiai pokalbiai 

o Vasario 7-8 d. Chemijos mokymas 7-8 klasėse // R.Štainerio paskaitų ciklo studijos: Gyvo 

auklėjimo ir mokymo ištakos // Piešimas/ Pedagoginiai pokalbiai 

o Kovo 6-7 d. Fizikos mokymas 7-8 klasėse //R.Štainerio paskaitų ciklo studijos: Gyvo 

auklėjimo ir mokymo ištakos / Mokinių pasiekimų vertinimas // Euritmija/ Teatras 7-8 

klasėse/ Pedagoginiai pokalbiai 

o Balandžio 4 d (nuotolinė) Valdorfo mokytojo vidiniai  iššūkiai pandemijos akivaizdoje // 

R.Štainerio paskaitų ciklo studijos: Žmogiškosios esybės vystymasis // Euritmija/ Formų 

piešimas  

o Balandžio 18 d. (nuotolinė) Kaip žadinti gyvybines vaikų jėgas karantino metu ir jam 

pasibaigus // R.Štainerio paskaitų ciklo studijos: Žmogiškosios esybės vystymasis 

//Euritmija 

o Gegužės 16 d. (nuotolinė) Geografijos mokymas 7-8 klasėse // R.Štainerio paskaitų ciklo 

studijos: Žmogiškosios esybės vystymasis //Euritmija/ Žemėlapių piešimas  

o Birželio 13 d. (nuotolinė) R.Štainerio paskaitų ciklo studijos: Žmogiškosios esybės 

vystymasis // Eutritmija/ Formos piešimas / 
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o Birželio 29-liepos 3 d.  Žmogaus esybės vystymasis po 21 metų // R.Štainerio paskaitų ciklo 

studijos: Žmogiškosios esybės vystymasis // Euritmija/ Piešimas/ Drožyba/ dainavimas/ 

Žaidimai/ Pedagoginiai pokalbiai 

Trejus metus mokęsi ir baigiamąjį darbą pristatę dalyviai gavo Lietuvos Valdorfo mokyklų 

asociacijos Valdorfo klasės mokytojo pažymėjimą. 

2020 m. spalio mėn. LVMA pradėjo  naujus trejų metų Valdorfo mokytojo kvalifikacijos 

kursus. https://lvmasociacija.lt/mokymai/ 

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursus dalyviai apmoka patys. 

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursų kuratorės Aušra Puskunigienė, Kristina Pačėsienė. 

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, organizuoti 

euritmijos pasirodymus Lietuvoje skleidžiant euritmijos idėjas. 

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. Nuo 2020 metų rudens 

dėstytojų komandą papildė Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos mokytojas Peer Westernik ir 

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

2020 m. pabaigoje kurse mokėsi 10 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 

2020 metais buvo pravesta 8 euritmijos mokymo sesijos ir 1 pedagoginės euritmijos sesija: 

 2020 m. sausio 16-19 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2020 m. sausio 30 d. - vasario 2 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2020 m. vasario 17-22 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2020 m.birželio 20-22d. pedagoginės euritmijos sesija su Loreta Matorkiene  (Steinerskolen 

på Rotvoll, Tronheim, Norvegija) Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2020 m. liepos 3-5 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2020 m. liepos 20-25 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje. 

 2020 m. rugsėjo 12-13 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2020 m. spalio 10-12 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2020 m. spalio 31 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

Dėl COVID 19 pandemijos paskelbto karantino 2020 metais negalėjo vykti numatyti 

kontaktiniai euritmijos užsiėmimai, todėl euritmisčių kurso baigimas nukeltas į 2022 metus. 

Euritmijos pasirodymai/atsiskaitymai 

Dėl COVID 19 pandemijos paskelbto karantino 2020 metais įvyko tik vienas euritmijos 

studenčių trimestro atsiskaitymo pasirodymas: 

https://lvmasociacija.lt/mokymai/
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 2020 m. vasario 21 d. Kauno rajono Zapyškio kultūros rūmuose. 

Parama kursui 

Euritmijos kurso studentės asmeniškai finansuoja dėstytojų kelionės, gyvenimo, maitinimo 

išlaidas bei vertėjavimo ir akompanavimo paslaugas. 2020 m. rugsėjo mėn. norvegų fondas 

Stiftelsen 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. 

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 

2020 metais  Asociacija neturėjo samdomų darbuotojų. 

 

 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos 

valdybos pirmininkė     Aušra Puskunigienė 

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

