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Naujienlaiškis
European Alliance
of Initiatives for Applied
Anthroposophy/ELIANT
"Mieli draugai,
96 294 žmonės iš visos Europos pasirašė
peticiją, kurią organizavo Alliance for
Humane Education bendradarbiaudamas su
„Alliance ELIANT“, reikalaudami teisės
pasirinkti ir išlaikyti ugdymą be ekranų
darželiuose ir padinėse mokyklose. Tai yra
didelis etapas ginant teisę į sveiką ir amžių
atitinkantį ankstyvąjį, pradinį ir vidurinį
išsilavinimą!
Esame labai dėkingi už jūsų paramą,
pažadame tęsti savo pastangas ugdant
pajėgią, stiprią ir galingą jaunąją kartą!
Sužinokite daugiau šia tema naujausiame
pranešime spaudai:
https://eliant.eu/en/news/pressinformation/"
Šaltinis: https://eliant.eu/en/home/

Camphill judėjimas.
Antroposofinė socialinė terapija

Camphill judėjimas - tai Bendruomenių filosofija, antroposofija
socialinių pokyčių iniciatyva, kuri teigia, kad „tobulai susiformavusi dvasia
remiasi
antroposofijos
principais. ir likimas priklauso kiekvienam žmogui“.
Camphill bendruomenėse ir mokyklose Pagrindiniai K. König Camphillo
gyvena suaugusieji ir vaikai su raidos, mokyklos principai buvo išvesti iš
prichinės sveikatos sutrikimais ar kitais švietimo
ir
socialinio
gyvenimo
specialiaisiais
poreikiais.
Šiose koncepcijų, kurias dešimtmečiais
anksčiau
apibrėžė
bendruomenėse jiems teikiamas
antroposofijos pradininkas
išsilavinimas, darbo vieta ir
Rudolf Steiner (1861–
padedama
kasdieniniame
1925).
gyvenime.
Camphill
Tobulai
K. König grupė
bendruomenėse, mokyklose suformuota dvasia
sukūrė visiškai naują darbo
vertiniamas
kiekvienas
ir likimas priklauso būdą su specialiųjų poreikių
žmogus, jo unikalus likimas
kiekvienam
žmonėmis. Po daugelio
bei
gyvenimas.
Austrų
žmogui.
metų Camphill judėjimas
pediatras Karl König manė,
tęsiasi daugiau nei šimtame
kad kiekvienas žmogus turi
bendruomenių, 20 pasaulio
sveiką vidinę asmenybę, kuri
šalių. Šiandien galima rasti Camphill
nėra priklausoma nuo jo
fizinių, raidos ar psichinių negalių, todėl
kaimų, mokyklų ir dienos centrų.
bendruomenės, mokyklos vaidmuo yra
atpažinti, puoselėti ir ugdyti esminį
Daugiau informacijos:
save.
 camphillfoundation.org
Iniciatorių grupė, vedama Karl
 camphillnorthernregion.org
König, pradėjo šį judėjimą 1939 metais
 karlkoeniginstitute.org
šiaurės Škotijoje. Camphill judėjimas
savo pavadinimą įgavo nuo Camphill
dvaro,
Aberdeen
priemestyje
Milltimber, kur 1940 m. birželį
persisikelė
pirmoji
bendruomenė
vaikams su specialiaisiais poreikiais.

Karl König
Camphill judėjimo pradininkas

Karl König gimė 1902 metais rugsėjo 25 dieną, Vienoje, AustrijojeVengrijoje, mirė 1966 kovo 27, Uberlingene, Vokietijoje.
Jis anksti atrado stiprų ryšį su krikščionybės vertybėmis, kėlė klausimus apie
socialinį gyvenimą. K. König studijavo zoologiją, biologiją ir mediciną Vienoje.
Studijų laikotarpiu jis domėjosi ir gyvybės evoliucija. Goethe gamtamoksliniai darbai,
požiūris ir metodai davė K. König kryptį, kuri padėjo jam atrasti atsakymus.
Dirbdamas asistentu Vienos embriologijos institute Karl König paskelbė savo
pirmojo tyrimo apie homeopatinių medžiagų įtaką rezultatus.
Greitai jis susipažino su Rudolf Steiner šalininkais ir Ita Wegman. Ji pakvietė
K. König dirbti asistentu "Klinisch-therapeutische Institut" Arlesheime, Šveicarijoje. R.
Steiner buvo šio instituto bendrakūrėjas.
Arlesheime jis pradėjo skaityti daugybę paskaitų ir kursų, kurių turinys buvo
labai gausus ir apėmė įvairias temas. Knygoje "Autobiographic Fragment" (liet.
Autobiografijos fragmentai“) atsiskleidžia jo gilus vidinis ryšys ir santykis su
specialiųjų poreikių vaikais būtent Arlesheime.
Paskaitų skaitymas Silezijoje (vert.past. istorinis regijonas, apimantis dalį
Lenkijos, Čekijos respublikos ir Vokietijos), supažindina jį su būsima žmona Tilla
Maasberg ir jos įkurta "Herrnhut" brolija. Dėl žydiškos kilmės K. König. turėjo palikti
bendrosios praktikos gydytojo pareigas Pilgramshain institute, kurį buvo kątik įkūręs
kartu su Albrecht Strohschein. Pilgramshain institutas buvo vienas iš pirmųjų
gydomosios pedagogikos centrų, besiremenčių antroposofija.

1932 m. Eisenache, Vokietijoje, Emil Bock ir jo paties įkurta „Socialinio darbo mokykla“ negalėjo būti tęsiama. 1936 m.
jis pabėgo per Prahą atgal į Vieną, kur vėl pradėjo savo veiklą. Jau 1938 m. jam sekėsi taip pat sėkmingai, kaip Silezijoje. Šiuo
laikotarpiu jis vadovavo antroposofinei tyrimo grupei, kurių dauguma buvo žydai. Netrukus kartu su šia grupe K. König vėl turėjo
pabėgti.
Toliau kiekvienas savo veiklą vystė individualiai, kol galų gale grupė vėl galėjo susitikti Škotijos šiaurėje. Senasis
„Camphill“ dvaras tapo gydomosios pedagogikos bendruomenės vieta, kuri vėliau pokario metais išsivystė į „Camphill judėjimą”
vert. Rūta Kiaušienė
šaltinis https://www.karlkoeniginstitute.org/en/karl-koenig-biography.asp

Akvila Camphill
VŠĮ SOCIALINĖS TERAPIJOS NAMAI
.

AKVILA namus mes kuriame pagal pasaulinį CAMPHILL
judėjimą, kai vadovaujantis Antroposofinės Socialinės
Terapijos principais kiekvienas bendruomenės narys į
bendrą gyvenimą deda tai, ką gali geriausio pagal savo
galimybes. Čia mes orientuojamės į žmogaus poreikį
santykiams bei socialiniam gyvenimui, bet tuo pačiu
gerbiame ir kiekvieno asmeninę autonomiją. Mūsų name
gyveno šeima, kurioje užaugo mergaitė su Dauno
sindromu Akvilė – pavadinimo idėja kilo iš jos vardo.
Akvila namus galima atrasti Garliavoje, J. Biliūno gatvėje.
2016 m. susibūrė iniciatyvių tėvų ir specialistų grupė,
kurie pradėjo telkti intelekto negalią turinčių ir jos
neturinčių žmonių bendruomenę, kurioje kiekvienas
galėtų rasti sau mylimą veiklą, darbą ir savo likimą.
2018 m. pavasarį įsteigta VŠĮ „Socialinės terapijos
namai“.
2018 m. rugsėjo 29 d. Všį „Socialinės terapijos namai“
pradėjo veikti kaip dienos užimtumo centras „Akvila“.
Nuo 2019 kovo mėn. Akvila yra „Šiaurės Šalių Camphill
Asociacijos“ (CNRA) asocijuota narė.
2020 m. birželį veiklą pradėjo Socialinės popieriaus
dirbtuvės, kuriose gaminame sąsiuvinius, bloknotus,
užrašų knygeles, atvirukus ir kitą produkciją iš popieriaus.
Daugiau informacijos apie „Akvilos“ veiklą galima rasti:

akvila.lt

facebook.com/AkvilaCamphill/

Akvila išvertus iš lotynų kalbos (aquila) reiškia „erelis“, o
šis paukštis turi žinios tarp dvasinio ir fizinio pasaulių
nešėjo reikšmę.

“Kad jaustumėmės saugūs kasdienybės
ritmuose;
Kad susidomėjimas kitu čia kurtų šiltą
atmosferą;
Kad pamaitintume save grožiu ir pokalbių
menu;
Kad vienas kito poreikius pažintume ir juos
atlieptume;
Kad laisva valia mes rūpintumėmės savuoju
kūnu, siela ir dvasia;
Kad patirtys ir mokymasis mus augintų;
Kad sąmoningai perkurtume likimus
savuosius.”

Antroposofinis požiūris į žmogaus sąmonės
vystymąsi. Ritmo fenomenas Valdorfo
pedagogikoje
Sausio 8-10 dienomis įvyko antrasis Valdorfo
auklėtojų kursų modulis.
Mums paskaitas dėstė Žakas Monto (Jacques
Monteaux) iš Pranzūzijos ir Rasa Ragauskaitė Driukienė.
Žakas Monto 40 metų dirbo Valdorfo mokytoju
ir dėstytoju Prancūzijoje. Pastaruosius 5 metus dirba
Indijoje, Thar dykumoje, kur įkūrė Valdorfo mokyklą
(Darbari Waldorf School) žemiausios kastos, patiems
neturtingiausiems vaikams. Štai trumpas filmas apie šią
unikalią mokyklą: https://youtu.be/B7I5g5dn0BY Jis
pasakojo apie senovės civilizacijas, kaip vystėsi žmogaus
sąmonė, dalinosi savo pedagogine patirtimi. Žako
paskaitas iš vokiečių kalbos vertė Rasa Kabailaitė.
Rasa Ragauskaitė Driukienė (15 metų dirba
kartu su kolegomis įkurtame Valdorfo darželyje
"Namelis medyje" , 10 metų skaito paskaitas įvairiomis
su Valdorfo pedagogika susijusiomis temomis.
Pedagoginiais klausimais konsultuoja tėvus ir vaikystės
padagogikos ugdytojus).
Rasa pasakojo apie ritmus darželyje, dalinosi
metodikomis.
Nijolė Akstinienė, Vilniaus Valdorfo mokyklos
dailės mokytoja, studentus vedė akvarelės liejimo
procese (nuotraukose Nijolės liejamos akvarelės) ir Zita
Dudutytė dalinosi žaislų mezgimo ir gaminimo niuansais.
Dalyvavo ir laisvieji klausytojai:) džiaugiamės,
kad sugebam susiburti ir įsikvėpti šviežumo, kad ir
nuotoliniu būdu!
Rūta Kiaušienė

Tęstinės Valdorfo auklėtojų studijos (2 modulis):
studentų pasakojimai
Prabėgo... Praskriejo...
Antrasis sausio savaitgalis buvo
toks kosminis ir net šiek tiek filosofinis.
Kupinas žinių, naujovių ir apmąstymų.
Valdorfo
pedagogikos
studentai
dalyvavo antrąjame modulyje. Po tokio
savaitgalio galva buvo pilna, bet širdis
laiminga. Ir nesvarbu, kad tai buvo tik
per ZOOM. Tai tik įrodė, kad viskas
yra įmanoma.
Jis prasidėjo šviesaus ir tiesiog
TIKRO MOKYTOJO
- Žako paskaita. Tokį žmogų pažinti yra
stebuklas. Asmeniškai man, tai buvo
dovana kontaktuoti ir klausyti tokio
žmogaus, bei iš jo pasisemti tikro gėrio,
jausmo, atsidavimo darbui, atsidavimo
kitam. Ne kiekvienas ryžtųsi tai, ką
padarė jis
Indijoje įkūręs mokyklą – šviečia žmones, kuriems to tikrai
reikia. Gelbėja mergaites, kurios, jei nelanko mokyklos
ištekinamos labai anksti. O jo išsakytos mintys privertė daug
kur susimąstyti. Be to suvokiau, jog einu teisingu keliu, kad
pasirinkau ugdytojo kelią. Ir jo žodžiai apie mokytoją, kuris
geba palikti emociją vaiko širdyje, mintyje, nieko, iš pažiūros,
stipraus neduodant – yra nuostabus įrankis. Bet tai gali ne visi.
Ir dar užliejo jausmas, jei kas nors būtų mokykloje dėstęs
istoriją taip kaip Žakas – istorija būtų buvusi labai įdomi
pamoka.
Itin įdomu buvo klausytis jo, kai buvo kalbama apie
žmogaus sąmonę, egzistencinius klausimus: KAS AŠ ESU?
Apskritai apie žmonių sąmonę, jos vystymąsi. Atrodo, kad

Pirmojo seminaro metu, kuomet dar galėjome susitikti
gyvai, aš buvau labai įkvėpta visų žinių ir užsiėmimų. Pajutau, kad
tikriausiai dar niekad su tokiu susižavėjimu neteko gerti į save
žinių. Mano studijų metu (kažkada studijavau socialinį darbą)
buvo įdomių paskaitų, bet aš nepamenu, kad būčiau tokia
susidomėjusi, pakylėta ir norėčiau dar jų daugiau.
Šio nuotolinio seminaro metu žinių atžvilgiu buvo tas
pats, nors liūdino, kad nėra gyvo kontakto, o namuose tokios tylos,
kaip norėtųsi. Tas šiek tiek trikdė, bet vistiek verta mokytis. Vis
pagalvojau, kad šitos studijos tokiu metu man tai didelė paguoda,
džiaugsmas, viltis, prasiblaškymas, bendrystė.
Aš kolkas neturiu auklėtojos patirties, mano draugystė su
Valdorfu prasidėjo tada, kai tokį darželį pradėjo lankyti mano
dukra. Apie pačią filosofiją žinių neturėjau, kažką buvau girdėjusi,
ir tas patiko. Bet su laiku ateidavo tai viena, tai kita informacija, ir
kai į rankas pakliuvo viena Steinerio knyga, aš supratau, kad tai
yra tai, ko man trūko ir ko aš ieškojau. Jos, tiesą pasakius
neperskaičiau, nes ji buvo ne mano, o aš norėjau ją visą
pasižymėti, pasibraukti

kiekvieną žodį norėjosi ne tik užsirašyti,
įsidėmėti, bet ir pergalvoti bei perleisti
per save.
Rasą Driukienę išgirsti pirmą kartą
teko tik šiose studijose. Kai klausiau
pirmųjų jos įrašų – paklausiau savęs:
„Kodėl tik dabar ją radau?“... Šį modulį ji
pažėrė daug įdomios teorijos apie ritmą.
Atrodo daug girdėta. Bet čia užgirsta
buvo kitaip, naujai.
Be galo įstrigo jos mintis... kad
Dievas kiekvienam mūsų davė tris kartus
po aštuonias valandas. 8 valandas – sau.
8 valandas – darbui. 8 valandas – miegui.
Jei gyveni ne pagal šią virtinę – gyveni
neharmoningai. Ir šiuo laikotarpiu
KORONOS akivaizdoje kai turiu mažiau
kontakto su sociumu – iškart pasijautė
nerimas
nerimas viduj. Ir štai BAM. Pasirodo – šiek tiek laiko harmonijos
apie ELIANT:
virtinė sutrūko.
apie ELIANT:
Bet nuostabios mokytojos Nijolė (kurios kalba taip
nuostabiai liejasi kaip ta akvarelė) ir Zita (tikra auksarankė)
parodė puikius vitaminus kaip tą harmoniją grąžinti sau ir aplink
esantiems. Lieti akvarelę, megzti.
Tad tokios padrikos, kuklios, bet šiltos mintys aplankė... jau
savaitei prabėgus nuo antrojo Valdorfo studijų modulio. Į kurį
įšokau kaip į traukinį... norėdama semtis žinių dėl savęs, dėl kito,
dėl to, kad turėčiau daugiau žinių ir vidinių galių suprasti kas yra
žmogus ir vaikas. O tai daugiau nei dangui bei žemei gali
atrodyti. 
O kiek visko čia mūsų dar laukia  ...
AČIŪ.
Šiltai ir su dėkingumu, Karolina A.
kiekvieną sakinį, tad nutariau geriau nusipirkti savo (kolkas
neradau).
Dabar galvoju, kad aš nelabai skaitau ir savarankiškai
domiuosi Valdorfo pedagogikos principais, pačia Steinerio
filosofija, nes bijau, kad tada neliks tokio įdomumo klausytis
paskaitų :) Čia gal panašiai, kaip nereikia ikimokyklinukams
grūsti informacijos per anksti, nes tada jiems mokykloje nebus
įdomu :)
Kalbant apie buvusį paskutinį savaitgalį, tai Žako
Monto paskaitos privertė labai susimąstyti, labai patiko tas visa
apimantis pasaulio ir žmogaus ryšio paveikslas, norisi toliau
ieškoti informacijos. Rasos paskaita apie ritmą taip pat labai
papildė girdėtas žinias apie ritmą. Akvarelės liejimas buvo tokia
atgaiva sielai, buvo gera klausytis mokytojos balso. Pagaliau
tapo aišku, kaip nupiešti tuos nuostabius Valdorfiškus
paveikslus :) Zitos mezgimo pamokėlės įkvėpė prisiminti
mezgimą, man tai irgi meditacija.
Su nekantrumu lauksiu kito paskaitų savaitgalio
Linkėjimai,
Indrė

IASWECE: The International Association for
Steiner/Waldorf Early Childhood Education
liet. Tarptautinė Štainerio/Valdorfo
vaikystės pedagogikos asociacija

IASWECE
naujienlaiškis:
https://myemail.constantcontact.com/I
ASWECE-Newsletter-February2021.html?soid=1103422986922&aid
=UFP5iSGoF-0

Mieli kolegos ir draugai,
Prasidėjus naujiems metams oras
prisipildė vilties ir gilaus ilgesio skambėsio
atgauti laisvę. Nustatyti saugumo ribojimai
turi didelių pasėkmių mūsų individualumui
ir socialinei laisvei. Jie privertė mus dar
kartą apsvarstyti kaip galima išlaikyti
sveiką balansą tarp laisvės, individualumo
ir socialinės atsakomybės.
Pastarųjų metų patirtis aiškiai
parodė, kad sveikatos klausmas negali būti
suprastas vien
tik fizinės izoliacijos
prasme. Sveikatos klausimas turi būti
apsvarstytas apimant visumą – fizinę,
socialinę-emocinę, psichinę ir dvasinę
sveikatą.
Šiame
naujienlaiškyje
mes
pateikiame požiūrius, susijusius su mažo
vaiko sveikatos klausimu.

Šie požiūriai siūlo įkvėpiančias
mintis ir gali mums, suaugusiems, padėti
surasti savo pačių sveiką poziciją
sudėtingose temose, tokiose kaip medijos ir
sveikatos kūrimas kriziniu metu. Kolegų
pranešimai iš Pietų Afrikos, Brazilijos yra
apie drąsą ir viltį, kaip pandemija paveikė
jų gyvenimus ir atrastus kūrybingus būdus
išnaudoti susidariusią situaciją.
Mieli draugai, mes tikimės, kad
šio naujienlaiškio turinys galės suteikti
palaikymą jūsų pastangoms bekuriant
vidinę ir išorinę sveikatą, kuri yra kaip
besivystantis pagrindas mūsų laisvei,
socialinei atsakomybei už vaikus, save ir
savo aplinką.
IASWECE koordinavimo grupės vardu,
Clara Aerts
vert. Rūta Kiaušienė

Kaip palaikyti sveikatą? (vert. Audra Liaudanskienė)
Ištrauka iš straipsnio „How can we promote health?“
versta iš anglų kalbos: https://iaswece.org/wp-content/uploads/2020/10/Promoting-Health-1-1.pdf
pirminis šaltinis „Wie können wir Gesundheit fördern?“: http://www.gaed.de/merkblaetter/gesundheit-foerdern
Prevencinės priemonės imunitetui sustiprinti:
o Dėl intensyvaus vėdinimo ir skersvėjų atsiranda pavojus
peršalti. Geriausia apsauga nuo peršalimo – tinkami, šilti
drabužiai, pageidautina keli sluoksniai ir pagaminti iš vilnos.
Priešingai nei medvilnė, vilna turi pranašumą, nes išlieka
maloniai šilta net ir būdama šlapia. Šilta arbata, košė, šilti
pietūs, nepaisant visų Coronos iššūkių, taip pat yra labai
svarbu.
o Corona į pedagogiką įnešė daug „šaltų“ procesų, o sielos
higienai yra būtina šiluma. Dauguma vaikų ženkliai daugiau
laiko praleidžia prie kompiuterių ir, dažniausiai, vieni.
Daugeliui jų artumas, švelnumas, bendravimas apsiriboja iki
šeimos rato. Religinis gyvenimas, didelės šventės su
muzika, ypač dainavimas ir muzikavimas didesnėmis
grupėmis, negalimas, todėl svarbu surasti, sukurti naujus
būdus, kaip sušildyti vaikus išorėje ir viduje.
o Iš medicininės pusės, labai naudingi yra vakariniai
įtrynimai erškėtuogių arba dedešvos aliejumi; šiltos levandų
aliejaus kojų vonelės vakarais, skaitant knygą arba sekant
pasaką; vonios su aliejumi arba specialūs euritmijos
pratimai.
o
Kalbant apie mitybą, dabar ypač svarbu kartu rinkti derlių,
kepti, virti. Tai kuria šiltą, aktyvią atmosferą namuose ir gali
būti gera alternatyva kompiuteriui.
o
Puiki priemonė tiesiai iš gamtos, esant infekcijai burnos ir
gerklės srityse,taip pat esant visų rūšių peršalimui, yra
propolis, gamtinis antibiotikas, kuriuo bitės saugosi nuo

avilių įsibrovėlių.
o Gyvybinių jėgų puoselėjimui svarbiausia – sveikas ritmas ir
pakankamai miego. Tai labai svarbu ne tik mažiausiems, bet
ir suaugusiems.
o Visiems, kurie serga ne tik COVID bet ir kitomis
infekcinėmis ligomis, privalu likti pakankamai ilgai namuose.
Tik po gero pasveikimo organizmo imuninė sistema bus
pasirengusi kovoti su nauja infekcija. Prasidedančius
peršalimo simptomus įveikti padeda pėdų vonelė su
palaipsniui didinama vandens temperatūra.
o Mažiems vaikams naudingi ir dažniausiai labai malonūs yra
krūtinės įtrynimai bronchų balzamu, levandų kompresai. Yra
įrodyta, kad sergant COVID, be medicininio gydymo , labai
veiksmingi kraujažolių kompresai plaučių srityje.
o Labai svarbu palaikyti organizmo šilumą ir kiek įmanoma
vengti karščiavimą mažinančių priemonių
o Dvasinei sveikatai palaikyti Valdorfo institucijose mes turime
ypač veiksmingų priemonių, tai – Rytinis pasakų sekimas ar
skaitymas žvakių šviesoje. Vaikai tarsi „panyra“ pasakojime
ir pailsi.
o Menai, muzika, amatai, religija ir euritmija šiuo metu turi būti
mūsų „pagrindiniai“ dalykai, juos galima naudoti kaip
stipriausią
„priešnuodį“
vis
didėjančiai
vaikų
intelektualizacijai.
Labai svarbu, kad savyje palaikytume šilumą, pasitikėjimą ir taip
stiprintume drąsą ir pasitikėjimą savimi vaikuose.

Literatūra

įsigyti galima perku-remiu.lt

Michaela Glöckler
MEDITACIJA ANTROPOSOFINĖJE MEDICINOJE
Sveika mityba, daugiau fizinio judėjimo ir vaistai – ar tai tikrai viskas, nuo ko priklauso žmogaus
sveikata? O gal yra tokių sielos ar dvasios priemonių, kurios stiprintų sveikatą, užkirstų kelią
ligoms ar, sergant lėtinėmis ligomis, padėtų pagerinti gyvenimo kokybę ir net stabilizuoti sveikatos
būklę?
Šioje knygoje aprašytomis meditatyviomis praktikomis ir patirtimis bandoma atsakyti į šiuos
klausimus ir padėti susigaudyti beieškant vidinio kelio. Visi šie pasiūlymai kilę iš antroposofinio
pažinimo kelio ir iš su juo susijusios saviugdos galimybės. Dėl savo sveikatinančio poveikio jie
skirti tiek specialistams, tiek ligoniams.
Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler
„PADĖKIME AUGTI.
Sveikas ir saugus vaikas nuo kūdikystės iki brandos“
gydytojo patarimai
Atnaujintas ir papildytas „Padėkime augti“ leidimas. Medicininiai ir pedagoginiai patarimai
tėvams bei visiems, dirbantiems su vaikais. Knygoje pateikiamos profesionalios ir
išmintingos konsultacijos dėl vaikų ligų bei kasdienių didesnių ir mažesnių auklėjimo
problemų. Pateikiamas visuminis požiūris į vaiko raidą, pagrįstas medicina bei antroposofija.
Knygoje taip pat yra naudingų priedų: spalvotų nuotraukų, gydomųjų priemonių santrauka,
svorio augimo lentelė, skiepų kalendorius, mezgimo pavyzdžių ir kt.
Kerttu Soans, Armen Tõugu
NAUJOSIOS KARTOS VAIKAI
Ką reiškia būti vaiku ir būti šalia vaiko mūsų laikais
Tiek tėvai, tiek vaikų darželio auklėtojai ir mokytojai pastaruoju metu pastebėjo, kad vaikai iš
esmės pasikeitė. Ar tai dėl to, kad tėvai visada darbe, o vaikus „auklėja“ televizorius ir
kompiuteris? Ar turime reikalą su kažkokia mistine naująja karta?
Kerttu Soans ir Armen Tõugu knyga „Naujosios kartos vaikai“ turėtų būti įdomi visiems
tėvams. Galbūt ir jūsų iš pirmo žvilgsnio labai kaprizingas vaikas yra vienas iš indigo vaikų,
kuriems auklėti Spoko metodika jau nebetinka. Ką su tokiais vaikais daryti? Kaip juos suprasti
ir taikiai sugyventi?
Naujosios kartos vaikų tyrėjas Armen Tõugu, remdamasis Kerttu Soans užrašais, apibendrina, kokie yra šie vaikai ir ką
turėtų žinoti tokių savybių turinčių vaikų tėvai. Taigi prieš jus susimąstyti verčianti knyga apie tai, koks galėtų būti tėvų
vaidmuo XXI amžiuje.

