Metų ritmas pagal Valdorfą
Valdorfo (R.Šteinerio) pedagogikos pagrindas visuminis požiūris į žmogų, jo vystymosi ir
ugdymosi procesą. Valdorfo pedagogika neretai vadinama ateities mokykla. Valdorfo pedagogika – tai
vaikystės pedagogika gerbianti ir ginanti vaiką. Ši ugdymo sistema skiriasi nuo tradicinės ne tiek dėstomos
medžiagos apimtimi, kiek tuo, kada, kas ir kaip dėstoma. Šiuo metu Lietuvoje veikia Valdorfo klasės
Vilniuje, Kaune, Kazlų Rūdoje. Nuo šių metų rugsėjo Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla pradės
įgyvendinti ir taikyti Valdorfo pedagogikos koncepcijos modelį. Man teko dalyvauti daugelyje lektorių
Astos ir Algirdo Ališauskų vedamų seminarų, teko stebėti Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje
vedamas pamokas, todėl drąsiai galiu teigti, jog „Aukuro“ vidurinėje mokykloje siekiama sukurti tokią
aplinką, kuri žadintų vaiko aktyvumą, padėtų jam visokeriopai atsiskleisti. Ugdymo procesas bus
orientuojamas į vaiką, jo poreikius ir gebėjimus, padės vaikui realizuoti save. Daug dėmesio bus skiriama
vaizduotei, ritmui, dažnai bus sekamos liaudies pasakos, sakmės, vaikai bus užimami menine veikla. Bus
sudaromos palankios sąlygos atsiskleisti, tobulėti, kurti, improvizuoti. Nebus apsiribojama vien dalykų
mokymu, čia bus siekiama mokinį auklėti, ugdyti kūno, sielos ir dvasios stiprybę. Užduotys Valdorfo
mokykloje formuojamos taip, kad kiekvienas vaikas nepatirtų nesėkmių, kiekvienas būtų pagirtas už savitą
sprendimo būdą. Bus stengiamasi apsaugoti mažą žmogutį nuo didėjančio gyvenimo tempo bei su juo
susijusios įtampos..
Valdorfo pedagogikos požiūriu, kiekvienas vaikas yra gabus ir unikalus, o pedagogas jam padeda
tik atsiskleisti. Todėl Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos mokytojos puoselėdamos vaikų sugebėjimus,
kaip pasitikėjimas savimi ir aplinkiniais, kūrybiškumas, noras pažinti mus supantį pasaulį, surengė pradinių
klasių mokinių sąskrydį. Gegužės 16 d. Tytuvėnų gimnazijos kiemas buvo pilnas antrokų. Čia sugūžėjo
Kelmės „Aukuro“ vidurinės, Pagryžuvio pradinės mokyklų antrų klasių mokinukai. Vyko sąskrydis „Keturi
metų laikai pagal antrokus“. Pradinių klasių mokytoja metodininkė M. Puidokienė, muzikos, anglų kalbos
vyresnioji mokytoja Ilona Janušauskienė, šokio mokytoja metodininkė Dijana Bakšienė, tikybos mokytoja
Dalia Druktenienė parengė koncertinę programėlę keturiems metų laikams: „Vasara-žolyno ašara“, „Ruduolietaus dubuo“, „Žiemužė-balta eglužė“, „Pavasario puokštė“. Visi šokiai, dainelės, žaidimai buvo parinkti
atsižvelgiant į metų laikus, laikmečio aktualijas. Salėje visus sužavėjo lietuvių liaudies rateliai-šokiai
„Meškutė“, „Sėjau mėtą“, „Žvirbli, žvirbli“, „Gintariniai riešutai, masiniai žaidimai-rateliai „Šuldi ruldi“,
„Šarkelė šoka“, gerumo pamokėlės visiems metų laikams. Dar ilgai skambiomis dainoms, eilėraščiais apie
metų laikus džiugino „Aukuro“ antrokai. Bet viskas kas gera, turi pradžią ir pabaigą. Taip ir mūsų šventė.
Tikimės, jog užsimezgusi šių mokyklų antrokų draugystė tęsis dar ilgus metus.
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