PROJEKTAS
Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-016
„VALDORFO PROGRAMOS MODELIO ĮGYVENDINIMAS KELMĖS „AUKURO“
VIDURINĖJE MOKYKLOJE“
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Skirta suma: 664 238,00 Lt
Projekto vykdytojas: Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla
Projekto partneriai:
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla www.masiotas.kaunas.lm.lt
Kelmės Kultūros centras www.kelmeskc.lt
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija www.tytuvenug.kelme.lm.lt
York Steiner pagrindinė mokykla, Didžioji Britanija www.yorksteinerschool.org
Projekto trukmė: 24 mėnesiai
Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. liepos 28 d. - 2013 m. liepos 28 d.
Tikslinė grupė: 30 mokytojų, 125 mokiniai
Projekto tikslas - Gerinti pradinio ugdymo kokybę, įgyvendinat inovatyvų Valdorfo programos modelį
Projekto uždaviniai:
1. Parengti mokytojus, tėvus inovatyvaus ugdymo modelio įgyvendinimu.
2. Įgyvendinti inovatyvų Valdorfo ugdymo modelį Kelmės "Aukuro" vidurinėje mokykloje
Projekto esmė: Lietuvoje įsteigta tik apie 20 mokymo įstaigų arba grupių taikančių Valdorfo
pedagogikos sistemą ir ji yra inovatyvi. Apklausos rodo didžiulį tėvų susidomėjimą, todėl šiuo projektu
sieksime pakeisti požiūrį į mūsų mokyklą. Sukursime netradicinio ugdymo pradinę mokyklą, kurioje
bendruomenės nariai jausis gerai, vyraus gražūs tarpusavio santykiai, atjauta, supratingumas, tolerancija,
kūrybiškumas. Daug dėmesio skirsime meninei veiklai, muzikai, piešimui, judesio kultūrai. Mokykloje
vyraus sveika, saugi socialinė atmosfera. Naujovės labai sunkiai skinasi kelią provincijoje, tačiau
projekto metu mokytojų įgytos kompetencijos sudarys galimybes netradicinių ugdymo metodų sklaidai.
Pilnai aprūpintos mokymo priemonėmis

studijos sudarys sąlygas pradinių klasių mokiniams ir

mokytojams pasiekti aukštos ugdymo(-si) kokybės. Pasirinkome netradicinio ugdymo Valdorfo
programos modelį, nes 2000 metų sausio mėnesio duomenimis, 50-yje pasaulio šalių įkurtos 804
Valdorfo mokyklos ir 1434 vaikų darželiai, kurie sėkmingai ugdo vaikus ir jaunimą. Taikysime
inovatyvius visų dalykų mokymo metodus bei diegsime organizavimo inovacijas 1-4 klasėse nuo 2012
metų rugsėjo 1-os dienos. Įtrauksime patyčių prevencijos temas į formalųjį ugdymą ir pravesime

konferenciją tėvams ir mokytojams. Atnaujinsime ugdymo turinį. Įkursime 5-ias studijas, orientuotas į
mokinių kompetencijų ugdymą: gamtos mokslų, dailės, muzikos, technologijų ir socializacijos.
Suteiksime galimybę įsisavinti kokybiškai naujas mokymosi formas. Organizuosime mokymo(-si)
procesą, padedanti išsiugdyti šiuolaikiniam žmogui būtinus gebėjimus ir kompetencijas, o suaugusiems
suteikiant impulsą mokytis visą gyvenimą.

