
Tęstinės  studijos  ikimokyklinės ir priešmokyklinės Valdorfo pedagogikos specializacijai įgyti 
2020-2024 m. 

PROGRAMA 

Tikslas ir uždaviniai: Suteikti kokybišką, antroposofine pasaulėžiūra ir Valdorfo pedagogikos idėjomis           
bei praktika grįstą išsilavinimą studentams, norintiems dirbti Valdorfo vaikystės pedagogikos įstaigose. 

1. Supažindinti studentus su esminiais antroposofijos principais, R.Štainerio septynmečių teorija,         
Valdorfo pedagogikos didaktikos ir metodikos principais;  

2. Perteikti studentams pedagogo saviugdos svarbą ir reikšmę pedagoginiam procesui, padėti įgyti           
nuolatinio mokymosi poreikį ir lavinti saviugdos bei reflektyvumo įgūdžius; 

3. Sudaryti sąlygas studentams per menines ir rankdarbių veiklas pažinti save, atskleisti savo            
kūrybiškumą, įgyti reikalingų įgūdžių; 

4. Sudaryti sąlygas studentams pajusti ir suvokti gilią pagarbą vaiko esybei ir oriai vaikystei. 

Studijų trukmė nuo 2020 rudens iki 2024 žiemos. 

Studijų vieta:  Vilnius ir Kaunas 

Studijų organizatorius: Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija (toliau LVVPIA) 

Programa sudaryta remiantis IASWECE  Valdorfo pedagogų ruošimo rekomendacijomis  ir Valdorfo 
auklėtojų  reikalingų  kompetencijų aprašu. 

Numatomas studijų planas laike: 

● trys trijų dienų ir vienas penkių dienų trukmės moduliai per metus su vietiniais ir kviestiniais 
lektoriais; 

● Du tarpiniai koliokviumai/praktikumai tarp modulių su vietiniais mentoriais, kurių metu studentai 
mažose grupelėse gilinasi į išdėstytą medžiagą, atlieka namų darbus, bando praktiškai taikyti 
gautas žinias;  

● Praktika Valdorfo darželiuose Lietuvoje ir užsienyje (pagal galimybes), praktikos aprašymas; 
● Diplominis darbas ir jo gynimas. 

Seminaro lektoriai ir mentoriai: Dėstyti seminare kviečiami atitinkamą išsilavinimą ir patirties 
Valdorfo vaikystės pedagogikoje turintys bei suaugusiųjų mokymą išmanantys Lietuvos bei užsienio 
lektoriai. Tam, kad būtų atskleistas platesnis Valdorfo pedagogikos kontekstas, lektoriai kviečiami iš 
skirtingų šalių bei iniciatyvų. 

I modulis – 2020 ruduo 

Teorija: Antroposofinis požiūris į žmogų 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: R.Štainerio septynmečių teorija 3 paskaitos 4,5 val. 

Praktikos grupės: Euritmija / siuvimas 4 užsiėmimai 4 val. 



Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

Koliokviumai  10 val. 

II modulis – 2021 žiema 

Teorija: Antroposofinė sąmonės vystymosi samprata 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: Dienos, savaitės, metų ritmas 3 paskaitos 4,5 val. 

Praktikos grupės: akvarelė / mezgimas 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

Koliokviumai  10 val. 

III modulis – 2021 pavasaris 

Teorija: Vidinis suaugusio žmogaus / pedagogo vystymosi kelias 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: Metų šventės ir jų šventimas 3 paskaitos 4,5 val. 

Praktikos grupės: Gimtadienio šventimas / gyvūnėlio siuvimas 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

koliokviumai  10 val. 

IV modulis – 2021 vasara 

Teorija: Karma – likimas - biografija 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: Vaiko vystymasis nuo pradėjimo iki 7 metų, mišraus 
amžiaus darželio grupė 

5 paskaitos 7,5 val. 

Teorija: Trinarystės principai visuomenėje ir organizacijose 4 paskaitos 6 val. 

Praktikos grupės: Darbas su gamtine medžiaga / drožyba 8 užsiėmimai 8 val. 

Dienos aptarimai, refleksija 5 užsiėmimai 5 val. 

Koliokviumai  10 val. 

V modulis – 2021 ruduo 

Teorija: R.Štainerio biografija ir darbai 2 paskaitos 3 val. 

Teorija: Pojūčių vystymasis 3 paskaitos 4,5 val. 



Teorija: Lauko ir grupės aplinka, tinkama mažam vaikui 2 paskaitos 3 val. 

Praktikos grupės: Dainavimas / lėlytės siuvimas 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

Koliokviumai  10 val. 

VI modulis – 2022 žiema 

Teorija: Mėgdžiojimas ir laisvas žaidimas 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: Valios vystymasis 3 paskaitos 4,5 val. 

Praktikos grupės: Muzikavimas / pirštų žaidimai 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

Koliokvumai  10 val. 

VII modulis – 2022 pavasaris 

Teorija: Darbas su tėvais, viešas Valdorfo pedagogikos pristatymas 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: Vaiko sveikata ir mityba 3 paskaitos 4,5 val. 

Praktikos grupės: Darbas su vašku / euritmija 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

Koliokviumai  10 val. 

VIII modulis – 2022 vasara 

Teorija: Judėjimo, kalbos ir mąstymo vystymasis 3 paskaitos 4,5 val. 

Teorija: Kalbos menas: žaidimai, pasakos, teatras. Pentatoninė 
muzika ir dainavimas 

5 paskaitos 7,5 val. 

Praktika: Spektaklio kūrimas ir pristatymas 5 paskaitos 7,5 val. 

Praktikos grupės: pasakos sekimas / pirštų žaidimai 8 užsiėmimai 8 val. 

Dienos aptarimai, refleksija 5 užsiėmimai 5 val. 

Koliokviumai  10 val. 

IX modulis – 2022 ruduo 



Teorija: Vaiko stebėjimas 7 paskaitos 13,5 val. 

Praktikos grupės: objektyvus stebėjimas / piešimas kreidelėmis 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

koliokviumai  10 val. 

X modulis – 2023 žiema 

Teorija: Branda mokyklai 2 paskaitos 3 val. 

Teorija: Šiuolaikinės technologijos ir vaikystė 2 paskaitos 3 val. 

Teorija: Prasmingas darbas ir šeimininkavimas 3 paskaitos 4,5 val. 

Praktikos grupės: Darbas su siūlais / rato žaidimai 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

Koliokviumai  10 val. 

XI modulis – 2023 pavasaris 

Teorija: Vystymosi sunkumai ir pagalbos būdai 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: Darbas su kolegomis 3 paskaitos 4,5 val. 

Praktikos grupės: Drožyba / vilnos vėlimas 4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

Koliokviumai   10 val. 

XII modulis – 2023 vasara 

Teorija: Valdorfo pedagogika kaip kultūrinis pasaulinis impulsas 2 paskaitos 3 val. 

Teorija: Sodininkavimas, darbas su elementais 6 paskaitos 9 val. 

Teorija: Fizinės ir dvasinės sveikatos puoselėjimas, septyni 
gyvybiniai procesai 

5 paskaitos 7,5 val. 

Praktikos grupės: socialiniai žaidimai / biografinis darbas 8 užsiėmimai 8 val. 

Dienos aptarimai, refleksija 5 užsiėmimai 5 val. 

Koliokviumai  10 val. 



 

 

 

XIII modulis – 2023 ruduo 

Teorija: Vaiko nuo 0 iki 3 metų pedagogika 4 paskaitos 6 val. 

Teorija: Mažo vaiko religingumas 1 paskaita 1,5 val. 

Teorija: Laisvas piešimas ir piešinių kalba 2 paskaitos 3 val. 

Praktikos grupės: Darbas su antroposofiniais tekstais / darbas su 
transparantiniu popieriumi 

4 užsiėmimai 4 val. 

Aptarimas, refleksija  1,5 val. 

koliokviumai  10 val. 

PRAKTIKOS DARBŲ PRISTATYMAS 

2024 žiema 

Pedagogo profesijos iššūkiai ir galimybės 2 paskaitos 

DIPLOMINIŲ DARBŲ PRISTATYMAS 

VISO VALANDŲ: 412,5 val. 


