
 

 

Mokytojos Iveta Anužienė 

                 Daiva Stasiulienė 

Stažuotė  

Vokietijos Acheno 

Valdorfo mokykloje 



„Su pagarba sutikti, su 

meile auginti, laisvą 

išlydėti“ 
                           

                            R. Šteineris 



      

Acheno laisvojoje Valdorfo mokykloje  2019 m. lapkričio 4-7 d., pagal „Erasmus+ 

bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, 

augti, būti“ Nr. 2018-1-LT01-KA101-046837 vieną iš projekto veiklų,  stažavosi 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokytojos Iveta Anužienė ir Daiva Stasiulienė. 

 



Acheno Valdorfo mokykloje 

išryškėjusios ugdymo tendencijos: 

 

• ugdoma per veiklą; 

 

• labiau orientuojamasi į procesą, o ne į 

akademinį rezultatą; 

 

• linkstama į plataus masto, 

nespecializuotą ugdymą -  į 

mokymąsi eksperimentuojant ir 

atrandant. 

 

Pagarba vaikui, laisvė veikti! 
 



UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

1 
4 

2 

3 

SAVITUMAS 

main table 

Pagrindinė 

pamoka 1–8 kl. 
Pasisveikinimas; 

Ritminė dalis 
(dainavimas, 

ritmavimas, kūno 

ritmika, eilėraščių 

deklamavimas); 

Ugdymo turinio 

kartojimas, 

aiškinimas; 

Istorijų 

skaitymas/eksperim

entavimas 

(vyresnėse klasėse) 

Dalykinis ugdymas 

Mums įprasti 

mokomieji dalykai; 

Euritmija; 

Teatras; 

Minerologija; 

Astronomija; 

Darbinis ugdymas 

(ypatingas 

dėmesys) 

Sodininkystė; 

Daržininkystė; 

Aplinkos 

tvarkymas; 

Floristika; 

Verslumas 

Metinis darbas 
1 kl.  - darbai su vilna 

2 kl. -   

3 kl. – duonos kepimas; 

4 kl. – namo statyba; 

5 kl.  - mezgimas virbalais; 

6 kl. - siuvimas rankomis 

(pvz.pagalvė iš skiautinių); 

7 kl. – batsiuvystė; 

8 kl. – teatro lėlių 

gamyba/siuvimas; 

9 kl. – siuvimas mechanine 

mašina; 

10–12 kl. - savanorystė 

 



ĮSPŪDŽIAI IŠ PAGRINDINĖS 

PAMOKOS  

      Pagrindinių dalykų pamokose mokomasi periodais, 

kurie trunka 4-6 savaites (pvz.: matematiką keičia 

geografija). Pagrindinės pamokos metu (trukmė 90 min.) 

intensyviai mokomasi periodo dalyko, paskui vyksta 

įprastos trukmės kitos pamokos. 



Rašymo pradžiamokslis, dalyko sąsiuviniai (1) 

Pradinėse klasėse vaikai rašiklių faktiškai nenaudoja. Mums įprastų sąsiuvinių vaikai neturi, iš pradžių jie veikia 

piešimo sąsiuvinio dydžio bloknotuose, paskui savo užrašus tvarko A4 formato sąsiuviniuose. Sąsiuviniai linijomis, 

langeliais naudojami tik vyresnėse klasėse (6-12 klasės). Mokiniai daro daug projektinių darbų – pristatymų, dėmesys 

akcentuojamas į turinį, darbo vizualizacija, estetinis vaizdas yra ne taip sureikšminami.   

Mokyti rašyti  pradedama nuo formų piešimo 



Rašymo pradžiamokslis, dalyko sąsiuviniai (2) 



Mokinių metinių projektinių darbų pavyzdžiai 

Pradinėse klasėse vaikų ugdyme labai aktyviai dalyvauja mokinių tėvai, padeda įgyvendinti metinių projektinių 

darbų idėjas. Darbų pristatyme dalyvauja visa tos klasės bendruomenė, mokinių darbai puošia mokyklos aplinką, 

naudojami praktinėms veikloms.. 



DARBINIS UGDYMAS (1): vyresniems mokiniams (nuo 5 kl.) šios pamokos vyksta po pietų 

(pradžia apie 14 val. ir trunka 90 min.). Mokyklos teritorijoje yra nedidelis sodas, šiltnamis, daržas, 

kuriame auginamos vaistažolės, prieskoniniai augalai, teritoriją supa karklai, kuriuos paskui mokiniai 

pjauna ir naudoja įvairioms floristinėms kompozicijoms. Daug dėmesio skiriama savo teritorijos tvarkymui, 

specialiai samdomų darbuotojų nėra, tuo rūpinasi pati bendruomenė. 



DARBINIS UGDYMAS (2): mokiniai mokomi vertinti užaugintą produkciją, skatinama gamtos 

gėrybes išnaudoti maksimaliai, todėl praktiškai mokoma kaip užaugintus vaisius, daržoves, prieskoninius 

augalus panaudoti buityje: verdamos uogienės, vaisiai , daržovės džiovinamos, daromi prieskonių 

rinkiniai, arbatžolių mišiniai. Pagaminta produkcija parduodama bendruomenės renginiuose, skatinama 

dalyvauti kalėdinėse miesto mugėse.  

Gautos lėšos skiriamos mokyklos reikmėms.  



AČIŪ ACHENO VALDORFO 

MOKYKLAI UŽ TURININGĄ 

STAŽUOTĘ 

Daugiau informacijos apie šią mokyklą:  

https://www.waldorf-aachen.de/ 
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