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NAUJIENLAIŠKIS  
 

 

Romų integracijos į švietimą ir per 
švietimą skatinimas  

 

 

Mano nuostabioji mokykla 
 

DIDAKTINIS IR PEDAGOGINIS MODELIS 
 
 

Antraštės: 
 

 Mano nuostabioji 

mokykla didaktinis ir 

pedagoginis modelis 

 
 Sukurto Montesori 

metodo  

išbandymas „Mihai 

Viteazul“  

mokykloje, 

Rumunijoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šiame numeryje 

Vienas iš MBS projekto 

uždavinių yra sukurti 

pedagoginių ir 

didaktinių veiksmų 

modelį, kurio dėka būtų 

didinamas mokyklos 

patrauklumas romų 

vaikams ir jų šeimoms.    

Šis modelis yra teoriškai 

pagrįstas Montesori 

ugdymo sistemos 

patirtimi. 

Remiantis Montesori 

požiūriu, norėdami padėti  

vaikams laisvai išreikšti 

save, turime sukurti 

tinkamą mokymosi 

aplinką. 

Montesori tvirtai tikėjo 

spontanišku žmogaus 

intelekto pasireiškimu. 

Pagrindiniai principai 

yra stebėjimas, asmens 

laisvė ir aplinkos 

paruošimas. 

Pedagoginė schema yra 

padalinta į tris sritis, 

susijusias su vaikų 

asmeninės ir socialinės 

nepriklausomybės 

vystymu. (Tęsinys 2 

puslapyje)   

 

 
Mano nuostabioji mokykla 

didaktinis ir pedagoginis 

modelis 

 

Romo sėkmės istorijos – Madalin Mandin, 
aktorius 

Mano nuostabioji mokykla 

didaktinis ir pedagoginis 

modelis 2 

Romo sėkmės istorija 2  

Sukurto Montesor metodo  

išbandymas Rumunijoje 3 

Iki 7 metų kartu su savo 

broliu ir tėvais aš 

gyvenau Bukarešte. 

Vėliau, pirmoje klasėje, 

mes persikėlėme į 

užmiestį Islaz, 

Teleorman, istorinį 

kaimelį, kur 1848 m. 

buvo paskelbta Romų  

Išsivadavimo deklaracija 

(vergovės 

panaikinimas). 

Viskas ten klostėsi 

gerai, aš turėjau 

gražią vaikystę, 

tačiau jau nuo  

penktos klasės mane  

priskyrė „romams“ 

(čigonams). Visi 

kreipdavosi į mane 

kaip į čigoną: „Nagi, 

čigone, nagi!“ Aš dėl to 

niekada neįsižeisdavau. 

(Tęsinys 2 puslapyje)  
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3 numeris 
 
 

Mano nuostabioji mokykla 
 

DIDAKTINIS IR PEDAGOGINIS MODELIS 
 

 

Schema sukurta, 

vadovaujantis žemiau 

išvardintais 

principais, kurie 

sudaro MBS sukurto 

metodo pedagoginę ir 

didaktinę sistemą: 
 

  Romų vaikai yra 

įpratę mokytis 

laisvu ir 

neformaliu būdu ;  

 Romų tradicijos 

institucijų požiūriu  

skiriasi. Romai yra 

įsitikinę, kad 

formalus švietimas 

negali padėti 

vaikams išsaugoti 

jų tradicijas; 

 Kai kada romų 

vaikai nėra įpratę 

nuolat lankyti 

mokyklą arba jie 

yra įpratę keistis; 

 Romų vaikai gali laikyti 

mokyklos siūlomas 

žinias 

„nereikalingomis“; 

 Mokymosi ir mokymo 

stilių, kuriais būtų 

skatinamos Romų 

žinios apie kultūrą ir 

tradicijas, sukūrimas; 

 Mokykite įvairovės; 

 Skatinkite įvairovę. 
 

. 

 

Romo sėkmės istorijos - Madalin Mandin, 
aktorius 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstas paimtas iš 

leidinio „Apie mus: 20 

atsakymų į klausimą 

„Kuo norėtum būti 

suaugęs!“, Ana 

Chiritoiu, Ana Ivasiuc; 

koord.: UNICEF 

atstovavimas  

Rumunijoje ” Agentia 

“Impreuna” publikacija 

 

Aš buvau vienintelis 

klasėje, priklausantis 

kitai etninei grupei. 

Pirmąją išankstinį 

nusistatymą patyriau 

vieno tėvų susirinkimo 

metu. Aš sėdėjau klasėje 

pirmame suole, kai 

rumuno mokinio mama 

pasakė kažką, kas man 

buvo lyg trenktas 

antausis: „Nesodinkite 

mano vaiko į vieną suolą 

su tuo romų vaiku!“ Aš 

buvau sukrėstas ir kaip 

vaikas galvojau: kaip gali 

kažkas prašyti, kad 

nesėdėtų su manimi 

viename suole? 

 

 

 

 

 

Ką aš darau ne taip? 

Priešingai, aš ir toliau 

sėdėjau pirmame suole 

ir daug kartų padėjau 

tam savo draugui 

mokantis pamokas.  

Aš gerai mokiausi 

rumunų ir prancūzų 

kalbas, geografiją, 

piešimą ir muziką. Jam 

gerai sekėsi 

matematika ir istorija, 

o man – ne. Taigi, mes 

padėdavome vienas 

kitam. Vienaip ar 

kitaip, pirmoji patirtis 

paliko man  

randą. Argi taip sunku 

pakeisti savo nuomonę 

 

 

 

 

 

apie žmogų? Ar 

svarbu, kokia yra tavo 

tautybė? Argi tai labai 

svarbu, ar tu esi romas, 

ar ne? Dabar Madalin 

yra aktorius ir jis turi 

svajonę, kad  

Rumunijoje būtų romų 

teatras, taip, kaip toks 

teatras daugelį metų yra 

Rusijoje, ir kaip yra 

vokiečių, vengrų ir žydų 

teatrai. Didelės 

bendruomenės teatras.
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Sukurto Montesori metodo  
išbandymas „Mihai Viteazul“  
mokykloje, Rumunijoje 

 

,,Mihai Viteazul“ mokykloje 

Calarasi mokosi 1004 mokiniai, 

iš kurių 7% yra romų vaikai. Šie 

romų vaikai gyvena netoli 

mokyklos ir mokosi mišriose 

klasėse kartu su rumunų 

mokiniais. Įgyvendindami MBS 

projektą, mes siekėme jų 

kalbinės integracijos kultūrinės 

įvairovės kontekste. Pirmiausia 

mes nustatėme tam tikras 

kliūtis, dėl kurių romų vaikams 

yra sunku įsitraukti į mokymosi 

procesą  pirmaisiais mokyklos 

metais: 

•Romų vaikai kalba skirtingu akcentu, dėl kurio jie  

neteisingai skiemenuoja; 

•Jie turi sunkumų suprasti mokytojos nurodymus; 

•Kartais žodžių gale jie prijungia kokį nors garsą; 

•Jie neištaria kai kurių priebalsių;  

•Jie susiduria su problemomis, atpažindami žodžius, ir nemoka  

vartoti skyrybos tarp žodžių. 

Naudodami tam tikrus pratimus ir medžiagą, mes siekėme 

sustiprinti romų vaikų gebėjimus klausytis, kalbėti ir praplėsti 

jų žodyną, kad juos galėtų suprasti kiti bendruomenės nariai.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

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.  
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