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Mokykla gamtoje. 
Mokykla apie gyvenimą.

Esame Vilniaus rajone, Melkio kaimo apylinkėse, naują 

mokyklą bekuriantys ţmonės. Veikiame vedini bendro 

tikslo – sukurti vaikams vietą, kurioje jie galėtų augti 

laisvai paţindami save, pasaulį, gyvenimo dėsnius ir 

kryptingai, uţtikrintai bei pasitikinčiai ţengti savo 

gyvenimo keliu. 

Mūsų siekis – tai linksma, kūrybinga, įvairialypė, kiek

įmanoma pati save išlaikanti bendruomenė, kuriai

būdinga kūno bei dvasios darna, natūralus gyvenimo

tempas, etiškas poţiūris į mus supančią aplinką, 

kūrybiškas problemų sprendimas, bendruomeniškos 

vertybės .

Gamtoje veikianti mokykla yra puiki vieta Pasaulį paţinti 

per patyrimą, greitai pritaikyti įgytas akademines ţinias 

gyvenime, realiai suvokti gamtos dėsnius stebint, 

sodinant, priţiūrint, auginant, o taip pat labai aiškiai 

suvokiant, kokia trapi pusiausvyra tarp ţmonių veiklos ir 

gamtos, kaip esame priklausomi nuo tos pusiausvyros.

Pavasarį planuojame pradėti naujo 

mokyklos pastato statybas.
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Mokyklą kuria tėvai, mokytojai ir vaikai

Tėvai nėra tik paslaugos gavėjai, jie yra mokyklos 

kūrėjai. Viskas, pradedant mokyklos valdymu ir baigiant 

naujojo pastato statybomis yra bendruomenės reikalas.

Mokytojams šioje mokykloje palikta erdvės rinktis 

metodikas, jas jungti, papildyti, kurti. Ugdymo programa 

Melkio mokykloje yra valstybinė, bet mokymo ir 

mokymosi būdai remiasi Valdorfo, humanistine, 

demokratine pedagogika, kur vaikas yra suvokiamas, 

kaip visuma, kur fizinis, protinis, emocinis ir dvasinis 

lavinimas yra lygiateisiai.

Padedami mokytojų vaikai kuria savas taisykles. Jie 

skatinami ne konkuruoti, o kooperuotis, dalintis ištekliais 

ir ţiniomis su jaunesniais ir taip augti patys, susitarti dėl 

taisyklių, priţiūrėti jų laikymąsi, atsakingai elgtis gamtoje 

ir būryje, mokytis savarankiškai, ţinant, kad tai yra 

vertybė, visą gyvenimą trunkantis procesas.
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Ugdymo principai

Vadovaujamasi Valdorfo, demokratnė s ir humanistinės 

pedagogikos principais.

Vaikai ugdomi gyvenant ir veikiant darnoje su gamta, 

prisidėdami prie graţesnio pasaulio kūrimo.

Ugdome ţmogų veikiant pusiausvyroje tarp fizinio aktyvumo ir 

protinės veiklos. 

Klasėse mokytojai dirba su nedideliu skaičiumi vaiku – tai 

suteikia galimybę uţduotis ir veiklas planuoti atsiţvelgiant į 

kiekvieno vaiko individualų augimo tempą ir asmenybės 

ypatumus, stiprina ryšį tarp mokytojo ir mokinių.

Vykdomi realūs, kartu su suaugusiais atliekami darbai bei 

projektai suteikia vaikams galimybę pasijusti visaverčiais 

bendruomenės nariais, brandina draugystę, padeda kaupti 

tikrąją gyvenimo patirtį, patikrina ir įtvirtina įgytas teorines 

ţinias. 

Tęsiama protėvių kultūra – t.y. suvokimas, kad ţmogus yra 

praeities dalis ir ateities kūrėjas.

Skatiname vaikus ieškoti savo paskirties, ugdome 

kilnumą, drąsą, atjautą, ištikimybę, tikslo siekimą, 

pagarbą, kūrybingumą, įţvalgą, atsakomybę ir išmintį.

Mums mokykla – tai gyvenimas. Graţus, 

darnus ir įkvepiantis.
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Mokyklos projektas

Mokyklos forma

Susijungiantys šešiakampiai, 

sukuriantys korio geometriją. Penki 

susijungę koriai – mokyklos pastatas, 

kiti du – lauko aikštelės.

Mokykla kiekvienais metais “paauga “ 

viena klase  - šiemet turime jas 

penkias, kitais metais jau bus šešios –

ir taip iki 12 klasių. Reikalingas 

mokyklos pastatas yra beveik 578m² 

dydţio.

Projektas paruoštas. 

Leidimas statyboms gautas.
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Mokyklos projektas
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Renkamos lėšos

Parama

60%

Rėmėjų parama

Ieškome finansinio 

ţmonių ir įmonių 

palaikymo

25%

Mokyklos bendruomenė

Tėvų įnašai, darbas, suteiktos 

paslaugos

15%

Paskola

Daliai lėšų ketiname imti 

paskolą – ieškome 

palankių sąlygų

Korys 1

Ieškome lėšų pirmai pastato 

daliai pastatyti ir įrengti.
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Mokyklos statybos etapai

Mokykla bus statoma etapais, po vieną 

pastato “korį” kasmet – į darbus įtraukiant 

visą bendruomenę, taip pat ir vaikus. 

Rodysim jiems pavyzdį. 
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Statybos etapai “Korys 1”

Ţemės darbai+Pamatai

Įrengtas privaţiavimas, statybos 

aikštelės paruošimas.

Išlieti pamatai visam mokyklos 

pastatų kompleksui.

PADARYTA

Melkio mokykla

Karkasas

Medţio darbai atliekami 

bendruomenės narių pagalba. 

Reikalinga mediena ir statybų 

vadovas.

6000EUR

Stogas

Čerpės, stogo šiltinimas.

13000EUR

Projektas+Leidimai

Projektas, geodeziniai matavimai 

parengti.

Leidimas statybai gautas.

PADARYTA

Grindų betonavimas

Reikalingas komunikacijų 

(santechnika, elektra) 

išvedţiojimas, šiltinimas, grindinio 

šildymo sistemos išvedţiojimas ir 

grindų betonavimas.

12000EUR

Sienos + Langai

Šiaudų kitkų ir molio sienos. Molio 

darbai atliekami bendruomeniškai. 

Samdomas šiaudinių sienų 

įrengimo ekspertas.

5000EUR + 6000EUR

Kainos nurodytos remiantis preliminariais 2018 m. pasiūlymais.
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Statybos etapai “Korys 1”

Elektra+ sanitariniai 

mazgai

Elektros darbai. Sanitarinių mazgų 

įranga ir įrengimas.

1000EUR+4000EUR

Melkio mokykla

Katilinė

Šilumos siurblys

13000EUR

Gręţinys

Įrengimas.

PADARYTA

Vidaus įrengimas + 

Apdaila

Vidaus pertvaros, durys,baldai, 

sienų apdaila, grindų įrengimas –

darbai daromi bendruomenės 

pastangomis.

8000EUR

Kanalizacija

Reikalingi valymo įrenginiai, 

pradţioje 50 ţmonių – vėliau juos 

didinant.

11000EUR

Kainos nurodytos remiantis preliminariais 2018 m. pasiūlymais.



Ernesta Navickaitė

ernesta.melkys@gmail.com

+37061566929
Susitikime

mailto:ernesta.melkys@gmail.com


Prisidėti galite pervesdami lėšas į 

VŠĮ “Melkio mokykla” sąskaitą 

LT527300010154543012 

(Swedbank).

Arba per Paysera.

Kviečiame 
prisidėti

https://bank.paysera.com/popup/pay/pick_payment_email


www.melkys.ltAčiū


