
Projekto partneriai: 

 

Centro Studi e Formazione Villa 

Montesca 

CSFVM yra ne pelno siekiantis konsor-

ciumas įkurtas 2001 metais Villa Mon-

tesca, Città di Castello, Italijoje, kur jis 

plėtoja inovatyvias ugdymo iniciatyvas 

ir siūlo platų įvairių sričių tyrimų ir mo-

kymo programų spektrą. 

  

Švietimo ir ilgalaikio išsilavinimo 

ugdymo asocijacija 

AESD yra švietimo centras, įsikūręs 

Calarasi, Rumunijoje. Jo pagrindinės 

veiklos—formalių ir neformalių viso 

gyvenimo mokymosi kursų taikymas, 

organizuotos sistemos konsultacijoms, 

informacijai teikti ir apmokymams, kū-

rimas. 

  

Viešoji įstaiga Romų bendruomenės 

centras 

RBC, yra nevyriausybinė organizacija 

visuomenei, įkurta Vilniuje, Lietuvoje. 

Jos misija— pagerinti gyvenimo ko-

kybę labiausiai pažeidžiamiems šios 

socialiai atskirtos etninės  bendruome-

nės nariams ir jų vaikams. 

 

Viešoji įstaiga Romų 

bendruomenės centras 

 

Metalo  23a, LT-02190 

Vilnius, Lietuva 

Telefonas:  + 3705 210 41 34  

Faksas:  + 3705 210 41 34  

E-mail: sn713@hotmail.com  

Internetinis puslapis: www.roma.lt  

Švietimo ir ilgalaikio išsilavinimo 

ugdymo asocijacija 

1 Decembrie 1918 street, no. 12 

Calarasi, Rumunija 

Telefonas: +40.242.311.760 

Faksas: +40.242.315.155 

E-mail: gabrieldobrescu10@yahoo.com 

Internetinis puslapis: www.aesd.ro 

Centro Studi e Formazione Villa Montesca 

Soc. Consortile a. r. l 

Villa Montesca - Città di Castello CAP 06012 

P. IVA: 02513400545 

Telefonas: +075 8522185 

Faksas: +075 8521610 

E-mail: info@montesca.it 

Internetinis puslapis: www.montesca.it 

Romų integracijos skatinimas  

švietimu 

This project has been funded with support from the European Commis-

sion. This publication reflects the views only of the author, and the Com-

mission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.  

www.aesd.ro/mbs  

Jūsų patirtis mums svarbi! Pasidalinkite 

ja: www.montesca.eu/econsultation   
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MARIA MONTESSORI  gimė rugpjūčio 31 

dieną, 1970 Chiaraville, Italijoje. Ji buvo pirma 

moteris Italijoje, studijavusi mediciną Romos uni-

versitete.was born on 31 August 1870 at Chiara-

ville, Italy.  

Ji baigė Romos universitetą su medicinos gydyto-

jos ir chirurgijos daktarės laipsniais. 

Ji teigė, kad protinių problem ų sprendimas slypi 

pedagogikoje, o ne medicinoje. 

Kaip gydytoja-

švietėjam ji sukūrė 

edukacinį metodą. 

Ji pabrėžė sistema-

tinį metodą, su-

darytą iš medžiagos 

ir pratimų,  

specialiais būdais 

naudojamų pačio 

vaiko. 

ALICE HALLGARTEN gimė Niujorke; pra-

leidusi keletą metų Vokietijoje, ji persikėlė į Ro-

mąm kur vystė keletą labdaros projektų San 

Lorenzo priemiestyje. Ten ji susitiko Leopoldo 

Franchetti su kuriuo susituokė 1900 metais ir 1901 

metais įkūrė “Scuola della Montesca and Rovigli-

ano”. Mokyklos yra atviros užmiesčio darbuotojų 

vaikams. 1909 metais ji pasikvietė Maria Montes-

sori, parėmė jos metodo paskelbimą ir eksperi-

mentaciją, stipriai paremtą jos darbu Villa Mon-

tesca.  

1) išankstinių įsitikinimų foną, 

kuris paveikia santykius (nors, 

atrodo, tik socialinius) tarp romų 

grupių ir šeimų bei mokyklos, 

kaip fizinės ir ugdymo instituci-

jos, erdvės. 

2) ICT technologijų svarbą ir 

galimybę naudoti šias technologi-

jas, kad mokykla ir išsilavinimas 

būtų įdomesnis vaikams. 

Kelias į pakeistą metodą apsvar-

sto ir ankstesnes patirtis , bet taip 

pat apsvarsto dalyvavimo kartu metodiką. Šiam tikslui 

buvo sukurta internetinė erdvėm E-CONSULTATION, 

kuri surenka idėjas, nuomones, pasiūlymus, patirtis ir 

ekspertus iš visų šalių ir taip prisideda prie finalinės 

MBS metodo versijos sukūrimo. Kviečiame Jus apsi-

lankyti www.montesca.eu/econsultation ir pasi-

dalinti savo patirtimim ar problemomis ir galimybėmis, 

su kuriomis susidūrėtem susijusias su romų vaikų išsilav-

inimu.  

“Mano graži mokykla—vietam 

kurioje galiu būti laimingas”  

Viso gyvenimo mokymosi 

programos projektas 

“Mano graži mokykla—vieta, kurioje galiu 

būti laimingas” yra viso gyvenimo mokymosi 

programos projektas, siekiantis sugriauti prietarus 

ir kultūrinius barjerus, kurie mažina romų kilmės 

vaikų integracijos sėkmę formaliojo švietimo sis-

temoje. Tam naudojama specifinė Montessori-

Hallgarten didaktinės sistemos atmaina. 

Projektas ketina skatinti Montessori-Hallgaten 

didaktinio metodo aktualizaciją tam, kad būtų 

sukurtas išsamus pedagoginių ir didaktinių veik-

smų planas. 

Šios programos teorija paremta Montessori me-

todo veikimo principu, bet pakeista taipm kad 

būtų pritaikoma prie romų vaikų požiūrių ir 

poreikių. 

 

Metodo suasmeninimas taip 

pat apsvarstys du tam tikrus 

fenomenus, kurie gali 

paveikti ar pakeisti didak-

tinių veiksmų poveikį: 

 

VILA MONTESCA, vieta, kurioje pirmą kartą 

išbandytas Montessori-Hallgarten metodas. 

Vaikai dar 

nesugeba, bet yra 

motyvuojami 

mokytis ir 

tobulėti patys. 

Vaikai turėtų 
turėti laisvę dirbti 

pačių 
pasirinktomis 
programomis 
patrauklioje 

aplinkoje, 
specialiai 

sukurtoje pagal 
jų poreikius. 
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