
MGM yra viso gyvenimo 

mokymosi programa, ku-

rios tikslas yra nugalėti 

išankstinius nusistatymus 

ir kultūrinius barjerus, 

kurie stabdo sėkmingą 

romų vaikų integraciją į 

akademinę veiklą. 

 

Projektas siekia skatinti 

Montessori-Hallgarten 

didaktinės schemos reali-

zaciją. 

 

Projekto tikslai yra: 

 Įvykdyti Montessori-

Hallgarten metodo tai-

kymo lyginamąjį 

eksperimentą; 

 Sukurti praktinių indi-

kacijų schemą, skirtą 

romų bendruomenių ir 

visų edukacinių grupių 

santykių gerinimui; 

 Sukurti didaktinių 

įrankių romų vaikų so-

cialiniams įgūdžiams 

ugdyti, schemą, tam, kad 

pagerėtų jų santykis su 

kontekstu, kuriame jie 

gyvena; 

 Organizuoti seminarus ir 

mokymosi patirtis ro-

mams ir Gage mokyto-

jams; 

 Eksperimentuoti su me-

todu trijose romų ben-

druomenėse Lietuvoje, 

Italijoje ir Rumunijoje. 

Mano graži mokykla (MGM) - vieta, 
kurioje įmanoma būti laimingu 

Interviu su Catalina Olteanu 
Catalina Olteanu - pro-

gramos koordinatorė 

romų jaunuoliams. 

Catalina Olteanu baigusi 

literatūros ir užsienio 

kalbų fakultetą, romų-

ispanų kalbų specialybę ir 

turi šiuolaikinės litera-

tūros vertimo į romų 

kalbą magistrą. Nuo 

2009-ųjų ji 

dirba ,,Impreuna” 

agentūroje (vienoje iš 

aktyviausių NGO Ru-

munijoje, ginančioje 

romų teises) koordina-

tore programų, skirtų 

romų jaunimui... 

(tęsinys 3-iame 

puslapyje) 

Romų integracijos skatinimas siekiant 
išsilavinimo per švietimą 

Liepa, 2012 
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Birželio 19-20 dienomis, 

2012 metais, įvyko pir-

masis projekto ,,Mano 

nuostabi mokykla - 

vieta, kurioje įmanoma 

būti laimingu” susitiki-

mas... (tęsinys 2-ame 

puslapyje) 



Maria Montessori buvo 

pirmoji italė moteris, 

studijavusi mediciną 

Romos universitete. Jos 

studijuota sritis - 

protiniai sutrikimai. 

Ji teigė, kad protinio 

deficito problemų 

sprendimo metodas 

remiasi pedagogika, o 

ne medicinos pasieki-

mais. 

Ji, kaip gydytoja-

švietėja, sukūrė didak-

tinį metodą, paremtą 

specifine medžiaga ir 

pratimais, vaikų naudo-

jamais nustatytais tik-

slais dėl iš anksto nu-

matytų priežasčių. 

Alice Hallgarten buvo 

amerikietė, Leopoldo 

Franchetti žmona. 1901

-aisias jie įkūrė Villa 

Montesca mokyklą.  

Mokyklos durys buvo 

atviros valstiečių ir dar-

bininkų vaikams. 1909-

aisias ji pakvietė Maria 

Montessori į savo mo-

kyklą, taip paremdama 

jos darbų 

apie ,,Metodą” spaus-

dinimą ir eksperi-

mentaciją, kuriuos 

Maria stipriai parėmė 

savo patirtimi Villa 

Montesca. 

Tobulindama savo me-

todą, Maria Montessori 

rėmėsi keletu principų: 

Vaikai dar nesugeba, 

bet turėtų būti moty-

vuojami savarankiškam 

ugdymuisi (auto-

formacijai) ir sava-

rankiškam mokymuisi 

(auto-edukacija). 

Vaikai turi turėti laisvę 

dirbti su savo pasirink-

tomis užduotimis 

patrauklioje aplinkoje, 

sukurtoje ir aprūpintoje 

pagal jų poreikius. 

Montessori metode 

svarbiausi yra vaikai, 

tačiau gyvybiškai svarbi 

ir mokytojo rolė. 

Todėl, mokytojai 

turėtų: 

 sukurti patrauklią 

aplinką; 

 saugoti mokymosi 

proceso vientisumą; 

 stebėti vaiką; 

 netiesiogiai padėti 

lavėti vaiko su-

vokimo, motoriniams, 

emociniams, 

protiniams ir so-

cialiniams sugebėji-

mams; 

 turėti vaikams rei-

kalingų resursų, būti 

pavyzdžiu, demon-

stratoriumi, ir užrašų 

saugotoju. 

komisija atidžiai stebės jo 

vykdymą. 

EC rekomendavo, kad 

aštuoni laimėję projektai 

pasidalintų mintimis. Tai 

sukurtų gerą progą pris-

idėti prie EC švietimo tik-

slų. 

Projekto partneriai su-

Per pirmąjį susitikimą, 

partneriai iš Italijos 

pabrėžė, kad tai iš tik-

rųjų yra pirmasis kar-

tas, kai  EC paskiria 

programą specifiškai 

romų bendruomenei. 

MGM projektas yra vi-

ena iš aštuonių šios 

programos dalių, todėl 

tarė, kad, dėl trumpos 

projekto trukmės (tik 

vieneri metai), visi 

veiksmai, skirti tikslų 

siekimui, turi būti kaip 

įmanoma praktiškesni. 

Montessori metodas - pristatymas 

Pirmasis projekto susitikimas 

“Vaikai turėtų turėti 

laisvę patys pasirinkti 

užduotis, kurias galėtų 

atlikti patrauklioje, 

specialiai sukurtoje ir 

atitinkančioje jų 

poreikius, aplinkoje.” 

2 psl  

Villa Montesca - Mon-
tessori metodo kilmės 
vieta 

Numeris 1 



Numeris 1 3 psl  

Kas motyvavo Jus eiti į mokyklą, mokytis? 

mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo septyneri. Aš ir mano brolis persikėleme 

gyventi pas savo senelius. Mūsų šeima buvo skurdi romų Ursari šeima; 

mano senelis grojo akordeonu, bet tuo pačiu metu dirbo statybose. Jis 

tebuvo baigęs keturias klases. Tai jis motyvavo mane eiti į mokyklą, tai jis 

parėmė mus visomis neturtingo žmogaus iš pamiršto kaimo išgalėmis. Aš 

augau su savo senelio idėja, kad tik išsilavinimas gali padėti tau tapti 

kažkuo daugiau, gerbiamu visuomenėje, Gage žmonių, savo bendruomenės. 

Aš suvokiau, kad vienintelis sprendimas man, norint tapti kažkuo daugiau, 

yra mokytis, bet niekada nepamiršti savo šaknų. 

 

Koks buvo Jūsų, kaip romų vaiko, gyvenimas? 

Mano, kaip mokinės, gyvenime, buvo kartų, kai aš neturėjau kuprinės, ar 

gėdijausi valgyti tai, ką man į mokyklą buvo įdėjusi senelė (tik gabalėlį 

duonos), bet ji kasdien laukdavo mūsų grįžtančių su pietumis ant stalo. 

Mokyklos laikais aš niekada nejaučiau socialinės atskirties, turėjau ir romų, 

ir Gage kilmės draugų. Manau, kad turėjau įprastą vaikystę, stengiausi 

mėgautis visais gerais man nutikusiais dalykais, kaip ir tais, kurie nebuvo 

tokie geri. Tam tikrų dalykų trūkumas tik privertė mane norėti užaugti ir 

juos įsigyti. 

 

Kaip mokykla pakeitė Jūsų gyvenimą ar karjerą? 

Nemanau, kad man būtų pasisekę be mokyklos, be žinių, kurios padėjo man 

pažinti žmones, įpročius ir visa, kas yra aplink mane. Mokykla yra itin 

svarbi kiekvieno mokinio gyvenimo dalis - ji veda ir formuoja kiekvieną iš 

jų. 

 

Kas, Jūsų manymu, galėtų motyvuoti šių dienų romų kilmės mokinius eiti 

į mokyklą? 

Aš tikiu, kad yra tokių mokinių kaip aš, kurie nori eiti į mokyklą ir pasiekti 

savų tikslų gyvenime. Vien faktas, kad galima išmokti daug naujų įdomių 

dalykų, susipažinti su naujais žmonėmis, turėti geresnį išsilavinimą, 

profesiją, nei tavo tėvai, gali būti stipri motyvacija eiti į mokyklą. 

 

Ką mokykla gali duoti romų vaikams? 

Kaip jau minėjau, mokykla yra svarbi kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis, 

bet jei pati mokykla skatina diskriminaciją, o jos mokytojai nėra įsitraukę į 

savo darbą ir pamokas vda prastai, manau, kad mokykla neatliks savo rolės. 

Malonios mokyklos, mokytojai, skatinantys tolerantiškumą ne kaip 

teoretinę sampratą, o kaip praktiškai taikomą dalyką, yra teisingas kelias. 

Mačiau, kad mokyklose, kuriose mokytojai nusiteikę nediskriminuoti 

mokinių, mokiniai taip pat pasiekia gerų rezultatų, taigi tai yra įmanoma! 

Interviu su Catalina Olteanu 

,,Aš suvokiau, kad 

vienintelis sprendimas 

man, norint tapti kažkuo 

daugiau, yra mokytis, 

bet niekada nepamiršti 

savo šaknų.” 

   

*Ursani (lokių tramdyto-
jai) - romų bendruome-
nės atšaka, kurie 
dirbdavo muzikantais ar 
menininkais, artistais, su 
šokančiais prijaukintais 
lokiais, ir taip linksmin-
davo minias. 

,,Mačiau, kad mokyk-

lose, kuriose mokytojai 

nusiteikę 

nediskriminuoti 

mokinių, mokiniai taip 

pat pasiekia gerų rezul-

tatų, taigi tai yra įma-

noma!” 
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www.aesd.ro/mbs  

Švietimo ir nuolatinio ugdymo 

organizacija 

1 Decembrie 1918 street, no. 12 

Calarasi, Romania 

Telefonas: +40.242.311.760 

Faksas: +40.242.315.155 

El. adresas: gabrieldobrescu10@yahoo.com  

Internetinis puslapis: www.aesd.ro 

Viešoji įstaiga romų bendruomenės 

centras 

Metalo  23a, LT-02190 

Vilnius, Lithuania 

Telefonas:  + 3705 210 41 34  

Faksas:  + 3705 210 41 34  

El. adresas: sn713@hotmail.com  

Internetinis puslapis: www.roma.lt 

Centro Studi e Formazione Villa 

Montesca 

Soc. Consortile a. r. l 

Villa Montesca - Citta di Castello CAP 

06012 

P. IVA: 02513400545 

Telefonas: +075 8522185 

Faksas: +075 8521610 

El. adresas: info@montesca.it 

Internetinis puslapis: www.montesca.it 

 

 

 

Centro Studi e Formazione Villa Montesca 

CSFVM yra ne pelno siekiantis konsorciumas, įkurtas 

2001-aisiais Villa Montesca, Citta di Castello, Italijoje, 

kuris plėtoja inovatyvias ugdymo iniciatyvas ir siūlo 

platų daugelio disciplinų tyrimų ekspertizės ir mokymų 

spektrą.  

PARTNERIAI 

 

 

 

Švietimo ir nuolatinio ugdymo organizacija 

AESD yra edukacinis centras, įsikūręs Calarasi, Rumu-

nijoje. Jo pagrindinės veiklos yra formalaus ir nefor-

malaus išsilavinimo kursų vykdymas, ir organizuotos 

konsultacijos, informacijos ir mokymosi visą gyvenimą 

sistemos kūrimas. 

 

 

 

 

 

Viešoji įstaiga romų bendruomenės centras 

RBC, yra nevalstybinė, ne pelno siekianti organizacija 

Vilniuje, Lietuvoje, Jos misija yra pagerinti labiausiai 

pažeidžiamų šios socialiai atskirtos etninės grupės narių 

gyvenimo sąlygas ir užtikrinti geresnę ateitį jų vaikams.  

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Ko-

misija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

http://www.era-edu.com/mbs

