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Romų integracijos į švietimą ir per 
švietimą skatinimas  

 

 

Europos seminaras: 
Montessori metodo pritaikymas skatinant romų 
vaikų dalyvavimą valstybinio švietimo sistemoje  
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metodo 
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skatinant romų 
vaikų dalyvavimą 
valstybinio 
švietimo sistemoje 

 

 Didaktinio ir 
pedagoginio 
Montessori metodo 
modelio 
realizavimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šiame numeryje 

2012 m. spalio 29-30          
dienomis Villa 
Montesca Città di 
Castello mieste, 
Italijoje, vyko Europos 
seminaras 
„Montessori 
metodo pritaikymas 
siekiant skatinti 
romų vaikų 
dalyvavimą 
valstybinio švietimo 
sistemoje“  

 

Seminaras buvo skirtas 

Montessori metodo 
„realizavimui“,  
siekiant įgyvendinti 
didaktines ir 
pedagogines naujoves, 
skatinančias romų 
vaikų dalyvavimą 
švietimo sistemoje. 
Susitiko mokytojai  ir 
ekspertai iš Lietuvos, 
Rumunijos ir Italijos ir              

aptarė tris pagrindinius 

aspektus, susijusius su 

Montesorri  metodu: 

 skaitymu ir 

rašymu;  

 kūrybiškumu ir    

problemų 

sprendimu; 

 

 

 

 

romų šeimos 

dalyvavimu 

švietime ir tėvų 

vaidmeniu.  

 

 
Europos seminaras:    1 
Montessori metodo 
pritaikymas siekiant 
skatinti romų vaikų 
dalyvavimą  
valstybinio švietimo 
sistemoje  

 

Romo sėkmės istorijos – profesorius Ionas 
Sandu 

Didaktinio ir                2 
  pedagoginio      
Montessori modelio  
      realizavimas  
  

Romų sėkmės istorijos:                             
      Ionas Sandu    3 

Ioanas Sandu yra istorijos 

profesorius ir inspektorius 

mažumų klausimams, 

gyvenantis Slobozijoje, 

Rumunijoje.  

Šis tekstas paimtas iš 

interviu, įtraukto į „Apie 

mus:  

20 atsakymų į klausimą 

„Kuo nori būti, kai 

užaugsi““ (ieškoti 

pagal koord. UNICEF 

Rumunija): 

„Esu kilęs iš kuklios 

romų šeimos. Esame 

trys broliai, aš – 

vyriausias. Šeima  

susidūrė su rimtais 

sunkumais: mano tėvas, 

mechanikas – kranų 

operatorius, susižalojo darbe ir 

liko neįgalus visam likusiam 

gyvenimui.  

(tęsinys 3 puslapyje)  



„Niekada nepadėkite 

vaikui atlikti 

užduoties, jei jis ar ji 

jaučia, kad ją gali 

atlikti pats (-i). 

.Maria Montessori“ 
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Didaktinio ir pedagoginio Montessori 
metodo modelio realizavimas 

 

 
pozityvią ir draugišką 

fizinę ir kognityvinę 

mokymosi aplinką, 

kurioje vaikai galėtų 

atrasti „mokymosi 

džiaugsmą“.  

 
Taikant šį metodą, 
lavinamos šios 
kompetencijos:  

Laisvė ir 

spontaniškumas, 

įskaitant socialinių 

kompetencijų lavinimą  

Emocijų pasitelkimo 

skatinimas  

Atradimai ir raida  

Kūrybiškas ICT     

panaudojimas  

 

Santykių su tėvais ir 

šeima kontekstas 

• Mokymosi erdvės 

kūrimas 

• Tėvų įtraukimas į 

mokyklos veiklą  

•Asmens elgesys ir 

prosocialumas  

•Gebėjimas pasakoti 

istorijas  

• Interpretatyvusis 

ir konceptualusis 

skaitymas  

•Koncepcinė 

išraiška.  
 

 
Romų sėkmės istorijos : profesorius Ionas Sandu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ištrauka iš „Apie mus: 20 
atsakymų į klausimą „Kuo 

tu nori būti užaugęs?“, 
Ana Chiri- ţoiu, Ana 

Ivasiuc; koord.: UNICEF 
atstovavimas 

Rumunijoje“; agentūros 
„Impreuna“ publikacija 

 
„Man buvo šešeri, kai 

įvyko nelaimė ir tėvas 

nebegalėjo dirbti. Nuo 

tada jis gauna 

nedarbingumo pensiją 

Galbūt tai, kad nuo 

vaikystės dirbu, ir yra 

priežastis, kodėl 

gyvenime buvau 

sėkmingas –baigiau 

vidurinę mokyklą ir 

universitetą. Vidurinės 

laikus prisimenu su 

dideliu malonumu, 

kuomet mano aistrą 

istorijai vainikuodavo 

prizai, laimėti 

respublikiniuose 

mokyklų konkursuose. 

 

Pavyzdys man buvo 

mano istorijos 

profesorius Ionas 

Vlaicu, ypatingas 

žmogus, kuris žvelgė 

plačiau... Turiu 

omenyje,  kad jis matė 

manyje ne tik romą, bet 

gabų berniuką. Jis 

neturėjo jokių 

išankstinių 

nusistatymų.  

Mokydamasis 

universitete turėjau 

dirbti, nors pirmiausiai 

įstojau į universitetą. 

Visgi teko dirbti, ne tik 

mokytis, kad galėčiau 

pagelbėti savo šeimai: 

broliai mokėsi  

vidurinėje mokykloje,  

šeima išgyveno 

sunkius laikus. Dirbau  

pardavėju,  

sandėlininku... Jei 

atvirai, nelabai mėgstu 

prisiminti universiteto 

laikus, nes tai buvo 

sunkūs metai. Baigęs 

Istorijos fakultetą, 

dalyvavau konkurse 

mokytojo vietai užimti.  

Dabar esu profesorius 

viename iš Slobozijos 

universitetų ir jau 

penkerius metus dirbu 

mokyklų  

inspektoriumi  

mažumų klausimams. 

Šio pedagoginio ir 

didaktinio modelio 

tikslas yra padaryti 

mokyklą patrauklesnę 

romų vaikams ir jų 

šeimoms. Modelis 

remiasi Montessori 

švietimo struktūra, 

perstruktūrizuodamas ją 

taip, kad atitiktų romų 

vaikų poreikius 

ir pasaulėjautą. 

Šio visgi metodo 

nederėtų laikyti 

„specialiu metodu“, 

skirtu konkrečiai vaikų 

kategorijai.  Metodo 

esmė – prisidėti kuriant 
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Montessori metodo realizavimo 
eksperimentas Romų visuomenės 
centre Vilniuje, Lietuvoje  
 

 

 Mums jau neblogai sekasi 

įtraukti šeimas į mokymosi 

procesą –rengiame arbatos 

gėrimus su tėvais. Vaikų 

paprašėme atsinešti savo 

puodelius. Kitą dieną puodelius 

atsinešė beveik visi vaikai.  

Kai kurie vaikai klausinėjo, kodėl jų  

kodėl jų prašome taip elgtis, todėl jiems paaiškindavome  per pokalbius. 

Besibaigiant susitikimui, pastebėjome malonias ir teigiamas tėvų reakcijas.  
 

Po truputį išskiriame erdvės socialinių įgūdžių formavimui  ir 

praktikavimuisi atliekant individualias užduotis, pvz.,  patiesus naują 

kilimą, vaikai be jokio raginimo nutarė  nusiauti batus. Taigi, jie patys įvedė 

naują taisyklę.  Kai kurios mergaitės kitą dieną atėjo su šlepetėmis  

(teigiama jų mamų įtaka).  

 

„Mokytojo pirmoji 

pareiga yra stebėti 

aplinka, tai svarbiau 

už bet ką kitą. 

Aplinkos įtaka yra 

netiesioginė, tačiau 

jei ji nebus tinkama, 

nebus pasiekta jokių 

veiksmingų ir  

ilgalaikių rezultatų 

– nei fizine, nei 

intelektine, nei 

dvasine prasme 

 
Maria Montessori 

 

„Vaiko, kuris 

atkakliai ir 

ištvermingai siekia 

savo tikslo, tikslas 

tikrai nėra 

„išmokti“; į tikslą 

juos veda vidinio jų 

gyvenimo 

poreikiai, kuriuos 

privalu pripažinti 

ir puoselėti“.  

 

 

 
Maria Montessori 

 

http://www.dailymontessori.com/dr-maria-montessori/


 
 

 
 

 
 

 
 

PARTNERIAI: 
 

 

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 

El. paštas: info@montesca.it 

Interneto svetainė: www.montesca.it 

 

 
Centro Studi e Formazione Villa Montesca 
 

CSFVM – tai ne pelno siekiantis konsorciumas, įkurtas 

2001 m. Villa Montesca, Città di Castello, Italijoje. Jis 

rengia inovatyvius švietimo projektus ir siūlo plataus 

pobūdžio tarpdisciplininių tyrimų patirtį bei mokymo 

veiklas. 

 
 

 
 
 
 
 

Association for Education and 

Sustainable Development 

 
1 Decembrie 1918 street, no. 12 

Calarasi, Rumunija 

Telefonas: +40.242.311.760 

Faksas: +40.242.315.155 

El. paštas: 
gabrieldobrescu10@yahoo.com 

Interneto svetainė: www.aesd.ro 

 

 
Švietimo ir tvaraus vystymosi asociacija 

AESD yra švietimo centras, įsikūręs Calarasi, 

Rumunijoje. Pagrindinės jo veiklos yra formalaus ir 

neformalaus tęstinio mokymo įgyvendinimas bei 

konsultavimo, informavimo ir mokymo visą gyvenimą 

organizuotos sistemos kūrimas.  

 

 
Viešoji įstaiga  

Romų visuomenės centras 

 
Metalo  23a, LT-02190 

Vilnius, Lietuva 

Telefonas:  + 3705 210 41 34 

Faksas:  + 3705 210 41 34 

El. paštas: 
sn713@hotmail.com 

Interneto svetainė: 
www.roma.lt 

 
 
 
Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras 
 
RVC – tai nevyriausybinė socialinės paramos 

organizacija, veikianti Vilniuje, Lietuvoje. Jos misija yra 

prisidėti prie daugelio šios gausios, atskirties grupei 

priklausančios tautos narių gyvenimo lygio pagerinimo 

ir geresnės jų vaikų ateities. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.aesd.ro/mbs 
 

 
Šį projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame leidinyje atspindima tik autoriaus nuomonė ir 

Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį panaudojimą, susijusį su čia pateikta informacija.  

mailto:info@montesca.it
http://www.montesca.it/
mailto:gabrieldobrescu10@yahoo.com
http://www.roma.lt/
http://www.era-edu.com/mbs

