
IASWECE visuotinis narių susirinkimas (VNS) 

spalio 6-10 d., virtualus susitikimas 

 

Susitikime dalyvavo 35 nariai. Susitikimas vyko virtuliai, Zoom platformoje. Susitikime dalyvavo dviejų 

naujų šalių atstovai į IASWECE: iš Pietų Korėjos ir Rytų Afrikos. 

Pagrindinės susitikimo temos: 

1. Studijų tema: kultūrinis daugialypiškumas; ribotumas ir atvirumas; 
2. Pasikeitimai IASWECE valdyboje; 
3. Pasikeitimai IASWECE koordinacinėje grupėje; 

4. Naujų IASWECE narių priėmimas; 
5. 2020 m. biudžeto vykdymo apžvalga; 
6. 2021 m. projektų aptarimas; 

7. 2021 m. biudžeto tvirtinimas; 
8. Lietuvos atstovas IASWECE; 

9. Atsisveikinimas su Filipu Reubke (buvęs Prancūzijos atstovas ir koordinacinės grupės narys). 

Studijos 

Studijoms buvo pasirinkta kultūrinio įvairialypiškumo tema. Pasaulyje šiuo metu vyksta intensyvi 
kultūrų sąveika. Kaip tai atliepia Valdorfo pedagogiką? Kas mums leidžia priimti kitus, tuo pačiu metu 

išlaikant savo identitetą? Kaip mumyse kyla išankstinės nuostatos, kaip mes plečiame savo ribas, 

mokomės priimti tai, kas neįprasta? 

Studijų pagrindu buvo paiimta novelistės Chimamanda Ngozi kalba: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?utm_source=w

hatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread#t-988419 

Dirbome darbo grupėse, kalbėdamiesi apie tai, ką mumyse pažadino užduoti klausimai. Buvo tikrai 
įdomus ir gilus procesas. Kviečiu paklausyti įrašo ir savo kolegijose asmeniškai apmąstyti ir vėliau 

tarpusavyje pasidalinti įžvalgomis. Klausimai apmąstymui: 

1. Kaip mano vaikystės auklėjimas įtakoja mane kaip pedagogą? 

2. Kaip aš išgyvenu savo ribas, savo ribotumą? 
3. Kaip ir/ar kas plečia mano ribas ir požiūrį? 
4. Ar buvau kada nors atstumtas kokioje nors socialinėje grupėje? Kaip ir dėl ko? 

5. Kaip vaikystėje išgyvenau kokį nors kultūrinį skirtingumą? 

6. Kaip aš savo darbe vaikams leidžiu patirti kultūrinį skirtingumą, daugialypiškumą? 

Pasikeitimai IASWECE valdyboje ir koordinacinėje grupėse 

Nuo 2020 m. vasaros Filipas Reubkė paliko savo pareigas IASWECE koordinacinėje grupėje ir pradėjo 
dirbti Geteanumo pedagoginėje sekcijoje, todėl atsirado poreikis išrinkti naują koordinacinės grupės 

narį. IASWECE mandatų/rinkimų komisija vasarą atliko VNS apklausą. Apklausa parodė, kad daugiausiai 
VNS narių mato kaip tinkamiausia naują koordinacinės grupės kandidatūrą Lourdes Tornes Granados 
(Ispanija). VNS susitikimo metu ji ir buvo patvirtinta kaip nauja koordinacinės grupės narė. Kadangi 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread#t-988419
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread#t-988419


Lourdes tapo koordinacinės grupės narė, valdyboje atsirado poreikis išrinkti naują narį. Lourdes taip pat 

buvo ir IASWECE prezidentė (reprezentacinė, atstovaujanti funkcija), todėl atsirado poreikis išsirinkti ir 
naują prezidentą. Šio VNS susitikimo metu Lourdes Tornes Granados buvo išrinkta nauja koordinacinės 
grupės nare. VNS patvirtino valdybos pasiūlymą naują valdybos narį išsirinkti kitame VNS susitikime 

(tikimės, kad bus galimybė susitikti gyvai). Kol kas valdybą sudaro trys nariai, kas atitinka IASWECE 
teisinį pagrindą. IASWECE prezidento rolę iki kito VNS susitikimo atlieka Tina Iwers (Suomija), kuri šiuo 
metu yra viceprezidentė. Tina – viena iš valdybos narių ir yra kandidatė užimti IASWECE prezidento 

postą. 

Naujų IASWECE narių priėmimas 

IASWECE VNS buvo pasiūlyta į asociaciją priimti dvi šalis kandidates: Pietų Korėją ir Rytų Afriką. Abiejų 

kandidačių narystei yra pritarta. 

2020 m. biudžeto vykdymo apžvalga 

VNS susitikimo metu pristatytas 2020m. biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymą įtakojo Covid-19 
infekcijos paplitimas. Dalis suplanuotų finansuoti renginių neįvyko, taip pat buvo surinkta mažiau 
IASWECE rėmėjų paramos lėšų. Buvo pridėta nauja biudžeto eilutė: Corona viruso padariniams švelninti. 

Lietuvos asociacija (LVVPIA) į šį fondą įnešė 200 eurų.  

2020 m. biudžetas buvo suplanuotas su beveik 7000 eurų minusu. Dėl atšauktų renginių susidarė 20000 

eurų pliusas. Šis teigiamas likutis VNS sprendimu buvo perkeltas į IASWECE rezervo fondą. 

Taip pat buvo pristatyti vidinio audito rezultatai. Jie yra teigiami ir atspindi tai, kad dokumentai yra 
tvarkingi, o sąskaitose esančios lėšos atitinka dokumentaciją. Susipažinus su vidinio audito rezultatais 

VNS atleido valdybą nuo finansinės atsakomybės už 2020 metų biudžeto vykdymą. 

2021m. biudžeto tvirtinimas 

2021 metų biudžetas buvo priimtas su 6755 eurų deficitu.  

VNS nariai išnagrinėjo visas pateiktas projektų aplikacijas. Jeigu būtų tenkinamas visas projektų 
finansinis poreikis, tai biudžeto deficitas būtų daugiau nei 20000 eurų. Visiems projektams buvo pritarta, 

kai kuriems projektams, rekomendavus koordinacinei grupei, buvo sumažinta prašyta finansuoti suma. 

2021 LVVPIA organizuojamoms tęstinėms auklėtojų studijoms finansuoti IASWECE biudžete skirta 2600 

eurų.  

Lietuva 2021 metais įsipareigojo sumokėti 400 eurų nario mokestį.  

Nagrinėjant biudžetą buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad kai kurios šalys dėl Covid-19 šiais metais 
negalės sumokėti įprasto dydžio nario mokesčio. Ypač prasta padėtis JAV. Todėl visos šalys narės yra 

prašomos pasvarstyti, ar būtų galimybė padidinti savo šalies suplanuotą metinį nario mokestį.  

Lietuvos atstovas IASWECE 

2021 metų spalį baigiasi pirmoji Lietuvos atstovo kadencija. Iki paminėto laiko Lietuvoje ir IASWECE turi 

būti reflektuota atstovo veikla, atstovas taip pat pateikia raštišką savo veiklos įvertinimą. Apie tai 
LVVPIA bus informuota atskiru laišku. Iki minėtojo termino turi būti išrinktas arba perrinktas kandidatas 

naujajai kadencijai. 



Naujienos 

Nors dėl Covid-19 du kartus buvo atšaukti IASWECE VNS susitikimai Lietuvoje, visgi 2021 m. spalį VNS 

susitikimas yra suplanuotas vėl Vilniuje. Labai tikimės, kad šis susitikimas įvyks. Kaip sakoma, trečias 
kartas nemeluoja. Lietuvoje taip pat yra planuojamas (iš karto po VNS susitikimo 2021 m. spalį) 
tarptautinis ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos dėstytojų kongresas. Tikiuosi 2021 m. spalio mėnuo bus 

turtingas susitikimų! 

 

Visiems linkėdama sveikatos, 

Lietuvos atstovė IASWECE 

Rasa Ragauskaitė Driukienė 

 


