Ataskaita apie IASWECE visuotinį narių susitikimą (VNS)
An Grianán,2018.10. 07-11
Šiame susitikime dalyvavo 30 atstovų iš 26 šalių . VNS pirmą kartą dalyvavo nauja Estijos
atstovė Hely, šį kartą naujų šalių/narių nebuvo priimta.
Pagrindinės susitikimo temos:
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●
●
●
●
●
●

Skaitiniai;
2019 metų biudžeto svarstymas ir tvirtinimas;
Pasiruošimas 2019 metų konferencijai Dornache;
Leidybiniai ir kt. IASWECE projektai;
Manifesto apie perėjimą iš darželio į mokyklą svarstymas;
Naujienos iš Vardo (Valdorfo, Rudolf Steiner) teikimo ir apsaugos biuro pristatymas;
2020 IASWECE VNS posėdžio ruošimas ir konferencijos Lietuvoje organizavimo darbai.

Skaitiniai
Šį sykį skaitiniams buvo pasirinkta Rudolfo Štainerio paskaita “Kaip įveikti sielos
sunkumus šiuolaikiniame pasaulyje?” GA 168, Ciurichas, 1916.10.16
Šį paskaita buvo skaitoma tuo metu kai Europą siaubė Pirmasis pasaulinis karas. Tuo
metu kiekvieno europiečio siela išgyveno siaubą, tremtį, neapykantą, skausmą,
bendradarbiavimo, humanizmo, laisvės, lygybės ir brolybės idealai atrodė sunkiai įgyvendinami.
Ši paskaita lyg priešnuodis, gydanti priemonė, kuri tinka ne tik karo siaubiamai, bet ir
šiuolaikinius iššūkius patiriančiai visuomenei.
Keletas minčių iš šios paskaitos skaitinių:
Paskaitoje yra minimos dažniausios socialinės visuomenės ligos, sukeliančios
daugiausiai nesutarimų. Jei pažvelgsime į ligą antroposofijos šviesose, tai suprasime, kad liga
turi savo užduotį. Mažam vaikui jo amžiui būdingos ligos padeda vystytis: formuoti ir auginti
sveiką kūną, stiprinti imunitetą ir pan.. Įveikę ligą mes pasikeičiame, sustiprėjame, įgyjame
daugiau išminties. Tokią pačią paskirtį turi ir socialinės ligos.
Paskaitoje įvardijamos ne tik socialinės ligos,bet ir gydančios šias ligas priemonės:
Nesibaigiantys konfliktai (taip pat ir dėl nereikšmingų smulkmenų, savo nuomonę laikant
vienintele teisinga galimybe).
Gilinimasis į žmogaus kaip fenomeno esmę, antroposofinę žmogotyrą (padeda suprasti kitą,
atskirti tai kas reikšminga nuo to kas nereikšminga. Nugalėti simpatijos ir antipatijos jėgas).
-----------------------------------------------------Polinkis turėti autoritetą, būti priklausomu nuo jo (čia turima omenyje ne tik žmonės, bet ir
idėjos, pažiūros. Žmogus netgi labai yra priklausomas nuo minties, kad jis yra laisvas).

Mąstymo laisvės ugdymas (domėjimasis kitokia religija, požiūriu, nuostatomis, tada atsiranda
gyvas interesas, vystosi supratimas ir tolerancija)
---------------------------------------------------Šiuolaikinėje visuomenėje esame tik varžteliai, kurie nieko nesupranta, nes pasaulis yra per
sudėtingas, todėl negalime teisingai, laisvai spręsti. Spęsti gerai gali tik srities specialistai
(žmogus, net nebūdamas akušeris ar gydytojas, vis dėlto gali priimti sprendimą, kur gimdyti,
kaip gydytis ar nesigydyti).

Lankstaus mąstymo lavinimas, toks mąstymas leidžia į fenomenus pažvelgti net tik kaip į faktų
visumą, bet suprasti pačio fenomeno esmę, ir suvokti jį pasaulio kontekste. Antroposofijos, o
ypač slaptotyros studijos padeda vystyti tokį mąstymą.
-------------------------------------------------Šioje paskaitoje R. Š. Taip pat mini ir ketvirtą universalų socialinę visuomenės sritį
harmonizuojančiai veikiantį principą:
Jei mes mąstome apie dvasines būtybes (pvz. angelus), jei puoselėjame ryšį su jomis, tai
gauname dovanų: jėgų ir drąsos būti individualiais ir tuo pačiu metu gyventi su kitais žmonėmis
bendruomenėje.
Skaitinį galite rasti:
● Anglų kalba https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA/GA0168/19161010p01.html
● Vokiečių kalba http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA168.pdf
Finansai 
Susitikime buvo svarstyti Estijoje, Rumunijoje ir PAR vykdomi projektai, nes
koordinacinė grupė siūlė teikti mažesnę nei aplikacijose prašoma finansinę paramą. Po
svarstymo ir padarytų pakeitimų buvo priimtas ir VNS patvirtintas deficitinis IASWECE
biudžetas su -7950 Eurų deficitu. Metus baigus su tokiu deficitu, trūkumas būtų padengtas iš
anksčiau sukauptų lėšų. Svarbu paminėti, kad panašaus dydžio deficitas iš anksčiau sukauptų
lėšų, jau būtų dengiamas trečius metus iš eilės. Lietuva šiais metais neprašė jokios finansinės
paramos, nes pabaigus tęstinių studijų seminarą, buvo nuspręsta seminarus organizuoti iš esamų
resursų. Galima pasidžiaugti, kad 2018 metais mes neišnaudojome visų paramai skirtų lėšų ir
sumažinome IASWECE biudžeto deficitą 750 Eurų.

2019 metų konferencija Dornache
Susitikime buvo svarstyti organizaciniai su konferencija susiję klausimai, buvo
pasidalintą darbais, išgvildentos esminės konferencijos idėjos. Greitu laiku gausite į lietuvių
kalba išverstą konferencijos pristatymą. Taip pat galima IASWECE puslapyje rasti
konferencijos
skelbimą
ir
kitą
informaciją
anglų
/vokiečių
kalbomis:
http://www.iaswece.org/home/
Yra galimybė gauti popierinį konferencijos skelbimą. Dėl skelbimo rašykite:
rasaragauske@yahoo.com. Jei ketinate dalyvauti konferencijoje ir Jums reikia finansinės
paramos, būtina į konferenciją užsiregistruoti iki lapkričio mėn.
Taip pat kviečiu jus burtis į grupę ir kartu registruotis, ruoštis, spręsti iškilusias
problemas, ieškoti finansų šaltinių keliauti ir dalyvauti konferencijoje. Rašykite adresu:
rasaragauske@yahoo.com
Apie šią grupę bus informuota atskiru laišku.
Kviečiu kartu su viso pasaulio bendruomene Geteanume švęsti Valdorfo pedagogikos 100 metų
jubiliejų !
Konferencijos metu bus rodomas PPT vinjetė su nuotraukomis apie laisvą žaidimą. Galite
siųsti man aukštos raiškos, geriausiai panoraminio formato nuotraukas, iki gruodžio pradžios.
Prieš siųsdami nuotraukas įsitikinkite, ar tėvai leidžia jas viešai publikuoti. Nusprendus Jūsų
atsiųstas nuotraukas viešai rodyti bus išsiųstos sutikimo formos kurias reikės pasirašyti.
Leidybiniai ir kt. IASWECE projektai
Iki konferencijos yra planuojama išleisti:
● Lopšinių iš įvairių pasaulio šalių rinkinį su CD
● Istorijų skirtų vaikams knygą “Šio pasaulio vaikams”
● Knygelę apie esminius ankstyvosios vaikystės (nuo 0 iki 3 metų) pedagogikos principus
Siekiant surinkti lėšų organizatoriai prašo pagaminti įvairių “valdorfietiškų” rankdarbių
kuriuos konferencijos metu dovanos už paramą konferencijai. Žaislai ir pan. laukiami ir po
konferencijos, juos parduosime įvairiuose pasiturinčių šalių renginiuose. Visada mielai perduosiu
jūsų sukurtus gaminius .
Taip pat galima tapti IASWECE draugu ir kas mėnesį pervesti nedidelę sumą į IASWECE
sąskaitą. Žinoma galima paremti ir vienkartine auka.
Čia rasite informacija kaip paremti IASWECE:
http://www.iaswece.org/how-you-can-help/
Manifesto apie perėjimą iš darželio į mokyklą svarstymas
Perėjimas iš darželio į mokyklą jautrus kiekvienam vaikui. Atsižvelgdama į šio perėjimo
nuvertinimą ir nuolatinį mokyklinio amžiaus ankstinimą IASWECE įkūrė darbo grupę,
išsikėlusią uždavinį suprasti laikmečio aktualijas, šiuolaikinių vaikų poreikius ir pasaulines
tendencijas perėjimo iš darželio į mokyklą srityje. Ši grupė nagrinėjo mokslinius tyrimus,
pasaulines aktualijas, jos darbo rezultatas - konferencija Dornache apie vaikų biografijos tarpsnių
perėjimus. Galutinis šios grupės darbas – tai manifestas, apibrėžiantis Valdorfo pedagogikos
požiūrį apie perėjimą iš darželio į mokyklą. Dabar manifestą svarsto Valdorfo mokyklų
organizacijos. Norint, kad manifestas iš tikrųjų atspindėtų mūsų visų poziciją ir būtų kaip oficiali

Valdorfo įstaigų pozicija, o susidūrus su valstybės įstatymų ar kitokio požiūrio diktuojamais
reikalavimais galėtų būti kaip parama ginant savo poziciją, siūloma manifestą apsvarstyti
kiekvienoje šalyje.
Greitu laiku manifestas lietuvių kalba bus išsiųstas atskiru laišku. Būtume labai dėkingi
už Jūsų komentarus, (ne)pritarimą.
Naujienos iš Vardo ( W(V)aldorfo, Rudolf Steiner) teikimo ir apsaugos biuro
Jau yra patvirtinta tvarka kaip formaliai bus suteikiama vardo teikimo ir apsaugos
licenzija nacionalinei asociacijai, taip pat ir LVVPIA. Šalis narė turės užpildyti tam tikrą formą
ir prašymą tapti licenzijos teikėju ir saugotoju. Atitikus formose nurodomus kriterijus,
IASWECE paskirti ekspertai, išnagrinėję dokumentus ir realią situaciją, suteiks licenziją
nacionaliniai asociacijai ir patvirtins duotosios šalies “vardo saugotojus”.
2020 IASWECE VNS posėdžio ruošimas ir konferencijos Lietuvoje organizavimo darbai
2020 metais IASWECE visuotinis narių susirinkimas vyks Lietuvoje! Kol kas nėra aiški
konkreti data, bet tai greičiausiai bus gegužės antroji pusė. Yra suderinta su IASWECE
koordinacine grupe, kad prieš arba po VNS surengsime konferenciją. Tai puiki galimybė, nes
daugelis IASWECE VNS narių yra pasaulinio garso lektoriai, o jų atvykimą į Lietuvą dėl VNS
apmoką nacionalinės asociacijos. Kilo mintis į šią konferenciją pakviesti latvius ir estus.
Organizuojant abu šiuos renginius bus reikalinga jūsų pagalbą ir parama. Labiausiai
žmones vienija bendras darbas, todėl tikiuosi, kad tikrai smagiai kartu padirbėsim priimdami visą
pasaulį Lietuvoje.
Mielosios kolegės ir kolegos,
kviečiu studijuoti antroposofiją, ruoštis ir važiuoti į konferenciją, siūti IASWECE žaislus, skaityti
ir siųsti pastabas apie manifestą, bei laukti svečių iš viso pasaulio.
Mielai atsakysiu į visus Jums kilusius klausimus. Visada galite kreiptis, norėdami daugiau
sužinoti apie IASWECE veiklą, prisidėti prie įvairių LVVPIA projektų.
Širdingai Jūsų,
Rasa Ragauskaitė Driukienė
E-adresas 
rasaragauske@yahoo.com
Tel. 860077439
FB paskyra Rasa Ragauskė

