
Ataskaita apie IASWECE visuotinį narių susitikimą (VNS) 

    UK, Forest Row, 2019 10. 05-09 

Šiame  susitikime dalyvavo 25 atstovų iš  21 šalių. Šį kartą atsisveikinome su 
ilgamete VNS Vokietijos atstove Erika Hennig, ji IASWECE valdyboje dirbo 14 
metų. Erika gerai pražįstama ir Lietuvoje, ji vedė tris tęstinių Valdorfo auklėtojų 
studijų savaitgalių modulius. Olandija atsiuntė naują savo atstovę - Marije de Vink. 
Šiame susitikime naujų šalių – narių priimta nebuvo. 

Pagrindinės  susitikimo temos: 

 Skaitiniai; 

 2019 metų IASWECE biudžeto situacija baigiantis metams;  

 2020 projektų svarstymas ir biudžeto projekto tvirtinimas; 

 2019 metų, balandžio mėn. Dornache vykusios Valdorfo pedagogikos 100-
mečiui skirtos konferencijos apžvalga; 

 IASWECE kaip organizacijos vertinimas, pastabos,pasiūlymai padėsiantys 
pakeisti/pagerinti IASWECE kaip organizacijos darbą; 

 Būsimi IASWECE VNS susitikimai. 2020 m. gegužės 12-16 d. susitikimas 
Lietuvoje. 

 Skaitiniai 

Šiam susitikimui buvo pasirinktos dvi paskaitos: apie baimę ir drąsą, apie maldą. 

 Paskaita apie maldą vokiškai: Rudolf Steiner, “Das Wesen des Gebets”, aus: 
“Pfade der Seelenerlebnisse”, (GA 59) 

 Paiskaita apie maldą angliškai: Rudolf Steiner, Nature of Prayer, from: 
Metamorphoses of the Soul, Path of Experiences (GA 59) 

 Paskaita apie baimę ir drąsą vokiškai: Rudolf Steiner, “Das Seelenwesen in 
Seelenmut und Seelenangst “ (aus GA 36) 

 Paskaita apie baimę ir drąsą angliškai: Rudolf Steiner, The Human Soul in 

Courage and Fear (from GA 36) 

 

 

https://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2019/08/DAS-WESEN-DES-GEBETES.pdf
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA059/English/RSP1983/19100217p02.html
https://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2019/08/Study-GA-36-DE.pdf
https://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2019/08/Study-GA-36-DE.pdf
https://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2019/08/Study-II-GA36-EN.pdf
https://www.iaswece.org/wp-content/uploads/2019/08/Study-II-GA36-EN.pdf


Kelios mintys iš skaitinių nagrinėjimo: 

Maldos esmė 

Kai Rudolfo Štainerio paklausė, kodėl reikia melstis jis atsakė: “pabandykite 10 
metų melstis, o tada 10 metų nesimelsti, ir palyginkit šiuos abu laikotarpius…” 

Paskaitoje R.Š teigia, kad malda nepriklauso jokiai religijai. Tai ypatinga sielos 
būsena, į kurią žmogus pasineria norėdamas vystyti vaizduotės, intuicijos ir 
inspiracijos galias. Tai vienas iš kelių į dvasinį pasaulį.  

Viduramžiais, kai maldoje atsirado asmeniniai prašymai, ėmė didėti žmogaus 
sąmoningumas ir kartu didėti egocentrizmas, maldą iškreipė egoizmo jėgos. Šiais 
laikais mes galime to paties sąmoningumo dėka grąžinti maldą į tikrąją jos esmę ir 
prasmę. R.Š paskaitoje rašo,kad ypatingą galią turi bendruomeninė malda. 

Kas padeda sukurti maldos nusiteikimą: 

 pasistenkite nusiraminti, atkreipkite dėmesį į savo kūną, kvėpavimą, 
pasistenkite negalvoti, o patirti. Tai padeda nurimti, patraukti į šalį dienos 
rūpesčius; 

 pagalvokite už ką gero ar net blogo esate dėkingas; 

 padarykite savo sieloje erdvės įsiklausykite, kokie vaizdiniai, mintys, idėjos 
jus aplanko. 

Ypatingą dėmesį R.Š skiria maldai “Tėve mūsų”. Ši malda, tai tiesioginis, 

neišsenkantis jėgų šaltinis.  

Baimė ir drąsa 

Svarbu galvojant apie baimę suprasti jos tikrąją prigimtį. Ji skirta išsaugoti mūsų 
gyvastį. Smegenų centras, kuris yra atsakingas už baimę – tai migdolinės 
smegenys. Jos anatomiškai lyg atskirtos nuo didžiųjų smegenų, tačiau baimės 
signalai, kuriuos gauna žmogus apie grėsmę iš migdolinių smegenų sklinda labai 
sparčiais ir daugelių kanalų, lyg greitkeliais, o atgal grįžta  labai lėtai “mažais 
takeliais”. Todėl galima suprasti, kodėl mes išsigąstame taip greitai ir nevaldomai, 
o įprasti nebijoti nepavojingų dalykų (pvz vorų, tamsos  ir pan.) yra taip sunku. Iš 
čia taip pat aišku, kad vienintelis būdas kovoti su baime tai – yra nebijoti baimės…. 
Mokslininkai ištyrė, kad efektyviausia baimes ir nerimą gydanti terapija, tai 



kognityvinė terapija, kurios pagalba pacientas stengiasi pažinti savo baimes, geba 
“pažvelgti joms į akis”, suvokia jų kilmę ir mechanizmą, bei mokosi spec. technikų 
kaip elgtis baimės atveju.  

Valdorfo darželyje vaikai turi galimybę, laisvai žaisti, judėti, statyti iš baldų, ar 
kitokių masyvių medžiagų įvairius statinius, lipti į medžius, tyrinėti įvairius gamtos 
elementus, drožti ir užsiimti kitokiomis drąsos ir susikaupimo reikalaujančiomis 
veiklomis. Tai padeda jiems susitikti su savo baimėmis ir taip ugdyti pasitikėjimą 
savimi ir vidinę išmintingą drąsą. 

 2019 metų IASWECE biudžeto situacija baigiantis metams 

2019 metų biudžetas buvo numatytas su beveik 8000 minusu, tačiau metu gale 
jau aišku, kad biudžetas bus pliusinis. Dabar papildomos 2019 metų pajamas 
sudaro 30 000 Eurų. Šios papildomos pajamos susidarė iš didesnės nei buvo 
numatyta rėmėjų skirtos paramos, taip pat finansiškai sėkmingos konferencijos 
Dornache. Didžiąja dalį papildomų pinigų VNS nusprendė skirti 2020 metų 
projektams finansuoti. 

2020 projektų svarstymas ir biudžeto projekto tvirtinimas 

Projektų sritys: tęstinės ir po studijinės studijos; mentoriavimas; seminarai; 
konferencijos; nacionaliniai, metiniai auklėtojų susitikimai. 

VNS patvirtino biudžetą kuriame: 

 Afrikos regionui ( Kenija, Egiptas Etiopija, Dramblio Kaulo Krantas, 
Madagaskaras, Nigerija, PAR) skirta 27 000 Eurų; 

 Azijos regionui ( Armėnija,  Indija, Indonezija, Pakistanas, Iranas, Kirgizija, 
Libanas, Mienmaras, Nepalas , Vietnamas) skirta 32200 Eurų; 

 Lotinų Amerikai ( Kolumbija, Ekvadoras, Perų, bendras centrinės Amerikos 
auklėtojų metinis susitikimas ) skirta  7700 Eurų; 

 Europos regionui (Bulgarija , Čekija, Prancūzija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, 
Rusija, Turkija ir Ukraina) 36 300 Eurų. 

Lietuva 2020 metais projektų neteikė. 

Detaliau buvo apsvarstyti keli projektai. Vienas tokių - tai trys Rumunijos 
paraiškos. Buvo svarstomas šalyje susiklosčiusios konfliktinės situacijos tarp  



regionų, kuriuose veikia aiškūs lyderiai. Buvo nuspresta tarpinikauti, inicijuojant 
tarpusavyje nesutarnčių šalių susitikimą, konflikto sprendimą. Įpareigoti Rumuniją 
kitais metais bendrai aplikuoti IASWECE paramai.  

2019 metų, balandžio mėn. Dornache vykusios Valdorfo pedagogikos 100-mečiui 
skirtos konferencijos apžvalga. 

Konferencija vykusi Dornache, Geteanume, šių metų balandžio mėn. Įvertinta kaip 
labai sėkminga visais atžvilgiais. Dalyvių atsiliepimai byloja apie ypatingą 
bendrystės jausmą su kolegomis iš viso pasaulio, apie prasmingą ir įkvepiantį 
paskaitų turinį, įdomias darbo grupes ir naujas idėjas darbui.  

Ši konferencija taip pat buvo sėkminga ir finansine prasme. Rezultatai dar 
tikslinami.  

Šioje konferncijoje dalyvavo net 14 dalyvių iš Lietuvos: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
miestų. Visos dalyvės namo iš konferencijos grįžo su įkvepiančiais įspūdžiais.  

VNS iš Konferencijos metu nuskambėjusių esminių, ateičiais varbių darbo krypčių 
išrinko šias dvi : 

 Saviugda ir vidinės ramybės puoselėjimas, kaip pagrindinis 
pedagoginis gebėjimas dirbant su mažais vaikais; 

 Pedagoginės laisvės puoselėjimas socialiai harmoningose darželių 
ir kitų iniciatyvų valdymo formose. 

VNS nusprendė toliau gilintis į šias dvi temas kitų susitikimųmetu. 

IASWECE kaip organizacijos vertinimas, pastabos, pasiūlymai padėsiantys 
pakeisti/pagerinti IASWECE kaip organizacijos darbą. 

Artėjant  IASWECE 20 metų jubiliejui, valdyba inicijavo IASWECE kaip organizacijos 
įvertinimo  ir įsivertinimo procesą. Šis procesas vyks trim etapais, per tris VNS 
posėdžius:  

 Esamos situacijos, darbo, formų, struktūros, procesų, efektyvumo 
vertinimas; 

 Iš vertinimo išplaukiančių passiūlymų svarstymas,  pokyčių pasiūlymai; 

 Riekalingų pokyčiams įvykti spendimų priėmimas. 



Pirmasis etapas jau įvyko UK, Forest Row. Iš jo aišku, kad dabartinė organizacijos 
struktūra (VNS, IASWECE valdyba , IASWECE koordinacinė grupė, mandatinės 
darbo grupės) dirba tinkamai ir savo užduotis atlieka efektyviai. Tačiau buvo 
išskyta naujų idėjų ir pasiūlymų kaip galima pagerinti darbo procesus ir pan. 

 Būsimi IASWECE VNS susitikimai.  
2020 m. gegužės 12-16 d. susitikimas Lietuvoje 

2020 m. gegužės 12-16 d.  IASWECE VNS susitikimas vyks Lietuvoje, Vilniuje.  Labai 
džiaugiuosi, kad šis susitikimas vyks pas mus ir mes turėsime galimybe priimti visą 
Pasaulį pas save. Gegužės 14 dieną, ankstyvą pavakarę, organizuosime susitikimą 
ir bendrą vakarienę su VNS nariais. Visi esate širdingai kviečiami į šį susitikimą. 
 Dauguma VNS narių yra patyrę pedagogai ir lektoriai, todėl gegužės 17 d. 
organizuosime konferenciją apie pačių mažiausių vaikų (nuo gimimo iki 3 m.) 
pedagogiką. Išsami informacija bus išsiųsta artėjant renginiui. Tikiuosi, kad prieš 
VNS susitikimą organizuosime renginį ir Kaune. Tai taip pat puiki galimybė 

pasikviesti į darželį mentorių. Kam tai būtų aktualu prašom susisiekti su manimi. 

 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.comTel. 860077439 
FB paskyra Rasa Ragauskė 
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