
1 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Valdorfo mokyklų  asociacijos  

narių visuotinio susirinkimo 

2022-04-29  nutarimu 

LIETUVOS VALDORFO MOKYKLŲ ASOCIACIJOS 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ 

NUO 2021 M. SAUSIO 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 

2022-04-23 

Vilnius 

 

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, susitikimuose ir bendruose renginiuose dalyvauja  Klaipėdos 

Gamtos mokykla. 

2021 m. daugelis Asociacijos Valdybos susitikimų įvyko nuotoliniu būdu. 

 

Palankios teisinės aplinkos kūrimas 

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

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

interesus. 

Advokacinę veiklą sustabdė dėl COVID 19 pandemijos paskelbtas karantinas ir mokyklų 

uždarymas, sukėlęs daug iššūkių organizuojant pedagoginį procesą mokyklose.  
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Asociacijos atstovavimas tarptautinėse organizacijose 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra European Council for Steiner Waldorf Education 

(ECSWE) narė. Lietuvos asociaciją atstovauja Aušra Puskunigienė.  

2021 m. vasario 12-13 d. ir gegužės 14-15 d.vyko nuotoliniai ECSWE susitikimai. 

ECSWE metinė ataskaita https://ecswe.eu/annual-report-2021/ 

2021 m. ECSWE publikavo: 

1) Curriculum Digital Media and Computer Studies for Steiner Waldorf Schools // 

Skaitmeninių medijų ir kompiuterių studijų programa Steinerio Valdorfo mokykloms 

https://secureservercdn.net/160.153.137.14/q8h.86d.myftpupload.com/wp-

content/uploads/2021/05/ECSWE-Competence-besed-Digital-media-curriculum.pdf 

2) Assessment as dialogue (Twenty Inspiring Practices from Classrooms and Schools Across 

Europe) // Vertinimas kaip  dialogas  https://personalisedassessment.ecswe.eu/ 

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.  

2021 m. sausio 14-15d. įvyko IAO valdybos ir šalių atstovų rato nuotolinis susitikimas. 

Buvo pasidalinta naujienomis iš įvairių šalių: mokyklų bendruomenės susiduria su dideliais 

iššūkiais organizuodamos nuotolinį mokymą karantino metu, kai kuriose mokyklose kyla konfliktai 

bendruomenės narių dėl valstybės nustatytų reikalavimų laikymosi; kaukių dėvėjimo, skiepijimo ir 

pan. 

Bendrų Valdorfo mokyklų renginių koordinavimas 

Asociacijos Valdyba derina ir organizuoja bendrus Lietuvos Valdorfo mokyklų renginius. 

Dalis tradicinių Valdorfo mokyklų renginių dėl valstybėje paskelbto karantino negalėjo įvykti. 

2021 m. birželio 9-10-11 d. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje įvyko 5 klasių graikų 

olimpinės žaidynės. 

2021 m. birželio 14-15 d. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje įvyko 1-6 klasių mokytojų 

pasidalijimų seminaras. 

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursai 

2020 m. spalio mėn. LVMA pradėjo naujus  Valdorfo mokytojų kvalifikacijos tęstiniai 

kursus, kurių tikslas - sudaryti sąlygas įgyti ir plėtoti mokytojo kompetencijas ir kūrybinį 

potencialą, reikalingus dirbant Valdorfo mokyklose. Kursų programa akredituota Marijampolės 

Meilės Lukšienės švietimo centre.  

2021 m.  pirmuosius metus baigė  40 dalyvių. 

Pirmaisiai metais įvyko 9 savaitgalio sesijos ir savaitė vasarą: 

o Spalio 2-3d. Valdorfo mokykla šiuolaikiniame pasaulyje/ Valdorfo mokyklos. Šiandieninės 

mokyklos uždaviniai. Žmogaus esybės samprata pagal R.Štainerį/ Ritmas Valdorfo 

mokykloje/ Akvarelė/ Ritminė pamokos dalis 1kl./ Euritmija/ Dainavimas, ritmai, žaidimai/ 

o Spalio 23-24 d. Žmogaus esybės samprata pagal R.Štainerį. Pedagoginiai pokalbiai, gamtos 

stebėjimas/ Grojimas fleita/ Euritmija/ Pasakojimas /Dainavimas/ Žaidimai  

o Lapkričio 13-14 d. (nuotolinė) Amžiaus tarpsnių teorija pagal R.Šteinerį. Vaiko raida ir 

ugdymas pirmajame septynmetyje. Branda mokyklai/ Formų piešimas/ R.Štainerio paskaitos 

"Vaiko ugdymas dvasios mokslo požiūriu" aptarimas / Stebėjimas/ Euritmija  

https://ecswe.eu/annual-report-2021/
https://secureservercdn.net/160.153.137.14/q8h.86d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/05/ECSWE-Competence-besed-Digital-media-curriculum.pdf
https://secureservercdn.net/160.153.137.14/q8h.86d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/05/ECSWE-Competence-besed-Digital-media-curriculum.pdf
https://personalisedassessment.ecswe.eu/
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o Gruodžio 4-5 d. (nuotolinė)  Amžiaus tarpsnių teorija pagal R.Šteinerį./ Vaiko raida  / ir 

ugdymas antrajame septynmetyje. Temperamentų teorija pagal R.Šteinerį / Matematikos 

mokymo metodika/  R.Štainerio paskaitos aptarimas/ Euritmija/ Piešimas/ Stebėjimo 

pratimai. 

o Sausio 8-9 d. (nuotolinė) Mokytojo autoritetas/ Temperamentų teorija pagal R.Šteinerį / 

Matematikos mokymo metodika/ R.Štainerio paskaitos "Gyvo mokymo ir auklėjimo 

ištakos" aptarimas/ Euritmija/ Grojimas fleita / Piešimas/ Stebėjimo pratimai 

o Vasario 5-6 d. Pojūčių teorija pagal  R.Šteinerį./ Pasaulio pažinimas 1-3 kl./ R.Štainerio 

paskaitos aptarimas / Euritmija/ Mokymasis pasakoti/ Grojimas fleita/ Stebėjimo pratimai/ 

Kamuoliuko mezgimas 

o Kovo 5-6 d. (nuotolinė) Pojūčių teorija pagal  R.Šteinerį/ Pasaulio pažinimas 1-3 kl./ 

R.Štainerio paskaitos aptarimas/ Euritmija/ Formų piešimas/ Mokymasis pasakoti/ Grojimas 

fleita/ Stebėjimo pratimai/ Mezgimas 

o Balandžio 9-10 d (nuotolinė) Religinis ugdymas Valdorfo mokykloje/ Gimtosios kalbos 

mokymas 3 kl./ R.Štainerio paskaitos "Gyvo mokymo ir auklėjimo ištakos" aptarimas/ 

Euritmija/ Formų piešimas/ Mokymasis pasakoti/ Grojimas fleita/ Stebėjimo pratimai/ 

Audimas 

o Gegužės 7-8 d. (nuotolinė) Vaiko konstituciniai tipai pagal R.Šteinerį/ R.Štainerio paskaitų 

ciklo studijos/ Euritmija/ Grojimas fleitute/ Piešimas/ Mokymasis pasakoti/ Stebėjimo 

pratimai 

o Birželio 28-liepos 2 d. Žmogaus sąmonės vystymasis. Kultūrinės epochos  pagal R.Šteinerį 

Socialinė trinarystė  ir Valdorfo mokyklos valdymas/ Euritmija/ Dainavimas/ Grojimas 

fleita/ Akvarelė/ Piešimas ant lentos / Lipdymas/ Marionečių siuvimas/ /  Ritminiai pratimai/ 

Žaidimai 

 

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursus dalyviai apmoka patys. 

Kurso viešinimas 

Informacija apie Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursą skelbiama LVMA svetainėje 

https://lvmasociacija.lt/mokymai/ 

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursų kuratorės Aušra Puskunigienė, Kristina Pačėsienė.  

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 kuruoja Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie-

ausbildung Nurnberg). Šios mokyklos euritmijos dėstytoja Katharina Gleser, Miuncheno euritmijos 

mokyklos mokytojas ir terapeutas Stefanas Panizza kartu su euritmijos atlikėja bei mokytoja Rūta 

Bagdonavičiūtė, šiuo metu gyvenančia ir dirbančia Olandijoje, veda mokymus Kauno arba Vilniaus 

Valdorfo mokyklose vieną kartą per mėnesį 4 arba 5 dienų kasmėnesines sesijas ir 2 savaičių 

vasaros sesiją. 

https://lvmasociacija.lt/mokymai/
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2021 m. 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 

Dėl COVID 19 pandemijos paskelbto karantino 2021 metais negalėjo vykti bendri euritmijos 

grupės užsiėmimai iki liepos mėn., todėl mokymai vyko atskirai Kauno ir Vilniaus grupėms su 

euritmistu Peer Westernik. Nuo liepos mėn. užsiėmimai vėl vyko bendrai visai grupei su Rūta 

Bagdonavičiūte ir Stefanu Panizza. 

 2021 m. sausio 30 d. euritmijos sesija Kauno grupei Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. vasario 13d. euritmijos sesija Kauno grupei Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. vasario 20 d. euritmijos sesija Kauno grupei Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. vasario 27 d. euritmijos sesija Vilniaus grupei Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. kovo 20 d. euritmijos sesija Vilniaus grupei Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. kovo 26 d. euritmijos sesija Vilniaus grupei Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. balandžio 10 d. euritmijos sesija Vilniaus grupei Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. balandžio 17 d. euritmijos sesija Vilniaus grupei Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. balandžio 24 d. euritmijos sesija Vilniaus grupei Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. birželio 28-30 d. pedagoginės euritmijos sesija su Loreta Matorkiene (Steinerskolen 

på Rotvoll, Tronheim, Norvegija) Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. liepos 26-30 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. rugsėjo 17-20 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. spalio 29 - lapkričio 2 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje; 

 2021 m. gruodžio 3-6 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje. 

Dėl COVID 19 pandemijos paskelbto karantino 2021 metais nevyko vieši euritmijos 

studenčių trimestro atsiskaitymo pasirodymai. 

Parama kursui 

Euritmijos kurso studentės asmeniškai finansuoja dėstytojų kelionės, gyvenimo, maitinimo 

išlaidas bei vertėjavimo ir akompanavimo paslaugas. 2021 m. kursas negavo jokios finansinės 

paramos iš fondų. 

Kurso viešinimas 

Informacija apie euritmijos kursą ir renginių datos viešinamos facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/eurythmyLT. 

Euritmijos kurso Lietuvoje kuratorė Kristina Pačėsienė. 

Kalbos formavimo kursas 

Baltijos šalių  Valdorfo mokyklų ir darželių kasdienėje veikloje kalbos formavimo elementai 

buvo naudojami nuo pat šių įstaigų veiklos pradžios. Iniciatyvinė grupė, jungianti Estijos, Latvijos 

ir Lietuvos kalbos formavimo specialistus ir kalbos meno entuziastus, žengė naują kokybinį žingsnį 

pirmyn – dvejų metų trukmės pedagoginio Kalbos formavimo kursą. 

Kurso lektorės: Külli Volmer, Siiri Veensalu (Estija). Pagrindinė kurso kalba – rusų.  
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Kurso programą 2021 m. sudarė: 

 vaiko raidos stebėjimas (kaip vaikui augant vystosi jo kalba ir kaip mes, tėvai ir pedagogai, 

galėtume palankiai palaikyti vykstančius procesus); 

 kalbiniai pratimai vokiečių ir gimtąja kalba; 

 meniniai tekstais, pirmiausia – poezija; 

 individualus darbas tarp sesijų. 

Mokymų intensyvumas 2021 metais 

Iki kurso pradžios kiekvienoje Baltijos šalyje vyko trumpi įvadiniai mokymai.  

Kursas pasidėjo 2021 metų vasarą. 

o Liepos 25-28 d. RITMAS, RITMAS, RITMAS / Eilėdaros pagrindai, septynmečių ritmas; 

o Rugsėjo 10-12 d. KALBA ŽMOGAUS RAIDOJE / Eilėraščiai, pirštukiniai žaidimai, 

smulkioji ir stambioji motorika; 

o Spalio 8-10  d. KALBA ŽMONIJOS VYSTYMESI / Pasakos, mitai, sagos; 

o Lapkričio 5-7 d. KULTŪRINĖS EPOCHOS / Pasaulio sukūrimo istorija, legendos, 

pasakėčios;  

o Gruodžio 3-5 d. CHORINIS KALBĖJIMAS / Nuo choro iki individualaus kalbėjimo; 

Pirmaisiais metais kalbos formavimo kurse studijavo 12 mokytojų iš Lietuvos.  

Parama kursui 

Kalbos formavimo kurso studentai studijas finansuojasi patys.  

2021 m. kursas gavo paramą iš IAO fondo. 

Kurso viešinimas 

Aktuali informacija ir renginių datos viešinamos www.kalbosformavimas.eu. 

Kalbos formavimo kurso kuratorė  Indrė Vaičiūnienė.  

Asociacijos veiklos viešinimas 

Aktuali informacija apie Asociacijos veiklą talpinama Asociacijos interneto puslapyje 

www.lvmasociacija.lt ir socialiniame tinkle Facebook https://www.facebook.com/lvmasociacija 

Asociacijos darbuotojai 

2021 metais  Asociacija neturėjo samdomų darbuotojų. 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos 

valdybos pirmininkė     Aušra Puskunigienė 

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

