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Romų integracijos skatinimas 
švietimu 

Montessori-Hallgarten metodas ugdymosi ir 
romų vaikų integracijos procese 

Galutinis pagrindinis 
MBS projekto 
rezultatas yra 
Metodinė priemonė  
„Montessori-
Hallgarten metodo 
taikymas ugdymosi ir 
romų vaikų 
integracijos 
procese“. 
 

metodo privalumais 

skirtingoje aplinkoje.. 

Tikimasi, kad priemonė 
taps Montessori-
Hallgarten metodo 
taikymo instrumentu, 
suteikiančiu galimybę 
naudotis  

Metodinė priemonė 
skirta konsultantams, 
viešojo ir privataus 
sektorių operatoriams, 
veikiantiems socialinės 
integracijos srityje, 
dėstytojams, 
mokytojams, sprendimų 
priėmėjams ir kitiems 
suinteresuotiems 
veikėjams, kas vykdo 
romų integraciją 
švietimo ir visuomenės 
erdvėje. 

Baigiamoji projekto “Mano puiki 
mokykla” konferencija Vilniuje 

Š. m. birželio 13 d. 
Vilniuje, Lietuvoje, įvyko 
baigiamoji projekto 
„Mano puiki mokykla – 
vieta, kur aš galiu būti 
laimingas“ konferencija. 

Konferenciją sėkmingai 
organizavo vienas iš 
projekto partnerių – 
viešoji įstaiga Romų 
visuomenės centras. 

Renginio metu buvo 
pristatyti projekto 
rezultatai. Partneriai 
iš Italijos, Rumunijos 
ir Lietuvos pasidalino 
veiklų analizę, 
sunkumais, 
perspektyvomis. Daug 
dėmesio buvo skirta 
bendroms romų 
švietimo problemoms 
Europoje. 

The event benefited 

from the kind 

Konferencijoje 
dalyvavo ir pasisakė 
Lietuvos Respublikos 
vice-ministras E. 
Trusevič, Lietuvos 
Respublikos Švietimo 
ir mokslo ministerijos 
specialistas A. Šimaitis, 
Etninių tyrimų centro 
daktarantė V. 
Petrušauskaitė, 
Montessori metodo 
centro direktorė V. 
Gasparkaitė, kiti 
švietimo ekspertai, o 
taip susijusių projektų 
vykdytojai. 
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Metodinė priemonė atitinka 

mokytojų ir mokyklos 

darbuotojų poreikiams ir 

sukurta su tikslu vystyti 

sisteminio romų vaikų 

mokymosi politiką Europoje. 

ES duomenimis, Romų, Sinti ir 

keliautojų skaičius siekia 10/12 

milijonų. Dėl lingvistinių  bei 

kultūrinių charakteristikų 

įvairovės, jie yra pasiskirstę į 

labai heterogeniškas grupes, o 

tai sudaro kliūtį bendrojo darbo 

metodo taikymui, siekiant 

patenkinti visų poreikius. Romai 

yra labiausiai diskriminuojama 

ir patirianti socialinę izoliaciją 

grupė, dauguma jų gyvena 

žemiau skurdo ribos. 

Dėl šios priežasties strategijos 

buvo suskirstytos, siekiant 

spręsti visus klausimus, 

susijusius su aplinka – 

geografine, ekonomine, 

socialine, kultūrine ir teisine – 

kurioje šios grupės gyvena. 

2009 metais, susitikimo 

Kordoboje (Cordoba) pabaigoje, 

buvo patvirtinti 10 Bendrų 

pagrindinių principų dėl Romų 

integracijos. “10 principų” 

tikslas yra pasiūlyti Europos 

Sąjungos bei Šalių narių  

institucijoms gaires Romų 

integracijos politikai įgyvendinti.   

2009 metais Europos Komisijos ir 

Šalių narių  bendradarbiavimo 

pasėkoje gimė dar viena svarbi 

europinė iniciatyva: Romų 

integracijos europinės platformos 

kūrimas, kurios pirmas susitikimas 

įvyko Prahoje balandžio 24 d., 

pirmininkaujant tuometinei ES 

šaliai Čekijai, ankstesnių bei 

ateinančių metų 

pirmininkaujančiom šalims.  

Europos Komisija pažymėjo, kad 

Romų bendruomenių Europoje 

socialinės – ekonominės sąlygos 

yra ženkliai blogesnės, nei kitų 

Europos gyventojų. Romų 

bendruomenę sudaro daugiausiai 

jauni žmonės: 37.5 proc. Romų yra 

jaunesni nei 15 metų, lyginant su 

15.7 proc. bendro ES gyventojų 

skaičiaus.  Tik 42 proc. Romų 

vaikų baigia pradinę mokyklą, 

lyginant su Europos vidurkiu 97.5 

proc. Kalbant apie vidurinį 

išsilavinimą, šis skaičius sumažėja 

iki 10 proc. Komisijos požiūriu 

“Šalys narės turi užtikrinti, kad visi 

Romų vaikai, nesvarbu 

keliaujantys ar gyvenantys vienoje 

vietoje, gautų kokybišką 

išsilavinimą ir nebūtų 

diskriminuojami ar segreguojami.”
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Montessori-Hallgarten metodas 
ugdymosi ir romų vaikų integracijos 

procese 

Tikint, kad kuo daugiau tu žinai, 

tuo daugiau supranti, 

Metodinės priemonės autoriai 

skirė vieną dalį romų istorijai, 

kultūrai, kalbai, religijai ir 

simboliams. 

Pristatome trumpą šios dalies 

apžvalgą. 

Net dabar kai kurios romų 

grupės asocijuoja save su 

Egiptu, pavyzdžiui, egiptiečiai 

Makedonijoje ir Kosove. 

Dauguma faktų, susijusių 

su romų istorija, yra ginčytini ir 

neaiškūs. Vienas iš nedaugelio 

tikrų faktų, susijusių su romų 

kilme ir įsikūrimu Europoje, yra 

jų kilmės šalis - Indija. Romų 

indiška kilmė buvo nustatyta 

remiantis lingvistinių pagrindu, 

t.y. lyginant romų kalbą 

„romanes“ ir senovinę šventąją 

indų kalbą sanskritą.  

Pirmasis pasaulinis romų 

kongresas, inicijuotas  Romani 

Sąjunga organizacijos, įvyko 

1971 m. balandžio 8 dieną 

Londone. Kongresas patvirtino 

romų vėliavą, himną, 

Tarptautinės romų dienos datą. 

Buvo nutarta, kad kasmet 

balandžio 8 dieną bus pagerbti 

visi romai – Holokausto aukos. 

Romų himnu tapo populiari 

daina „Dželem, dželem“ („Aš 

klajojau, aš klajojau“), sukurta 

serbo Žarko Jovanovič. Romų 

vėliava: raudonas  16 stipinų 

ratas mėlyname ir žaliame 

fone. 16 stipinų ratas, kaip 

paaiškėjo, Indijoje vadinamas 

chakra. Jis pavaizduotas 

vėliavoje kaip priminimas apie 

romų indišką kilmę ir apie ilgą 

kelią iš Indijos į Europą. 

Mėlyna ir žalia spalvos 

simbolizuoja dangų ir žolę, 

kurie asocijuojami su romų 

klajoklių praeitimi. 

Ilgą laiką buvo manoma, kad 

romai kilę iš Egipto. Be to, patys 

romai teigė esantys iš Egipto 

išvarytų krikščionių palikuonys. 

Iki mūsų dienų anglų kalboje 

dažnai vartojamas žodis 

„Gypsy“, kilęs iš pavadinimo 

„Egypt“. 

 



 

 

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 

 

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 

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. 

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 

 

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 

 

 

The Public Institution Roma 

Community Centre 

 

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 
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