
IASWECE visuotinis narių susitikimas (VNS)

2021 gegužės 12-15 dienos

Susitikimas vyko virtualioje erdvėje

Susitikime dalyvavo 34 VNS nariai. Susitikimas vyko virtualioje Zoom platformoje. Susitikime

dalyvavo nauja Prancūzijos atstovė ir  svečio teisėmis Philipp Reubke.

Pagrindinės susitikimo temos:

1. Studijų tema, kultūrinė įvairovė ir R.Š. paskaitos iš knygos „Ugdymas kaip socialinis

klausimas“ GA 296 (antroji paskaita)

2. Naujo IASWECE valdybos nario rinkimai

3. IASWECE prezidentės(o)rinkimai

4. Naujienos iš Geteanumo (Fhilipp Reubke)

5. Aktualios finansinės naujienos

6. Planuojamos konferencijos

7. Bendradarbiavimas su Erasmus+ fondu

8. Nauji leidiniai

Studijos

Studijoms buvo pasirinkta toliau plėtoti kultūrinio įvairialypiškumo tema. Šį kartą
Australijos atstovė, Kahty, papasakojo apie Maorių tautos tragediją ir šiuolaikinės Naujosios

Zelandijos visuomenės bandymus atgaivinti maorių kultūrinį palikimą, sudaryti sąlygas kiek

įmanoma natūraliau gyvuoti šiai kultūrai valstybėje. Buvo pristatyta ir Valdorfo pedagogikos

kontekstas. Kaip bebūtų gaila Valdorfo pedagogika, tai baltųjų pedagogika Naujojoje

Zelandijoje, nors žvelgiant į pasaulėžiūrinį abiejų kultūrinių impulsų pagrindą, savo esme jie

yra tarpusavyje labai panašūs. Iškyla klausimas, kaip turi keistis Valdorfo pedagogikos

programa, kad ji atitiktų vietos kultūros nešamus impulsus.

Susan, JAV atstovė, pasidalino aktualijomis susijusiomis su 2020 metų įvykiais JAV,

vėliau išvirtusiais į plačiai žinomą judėjimą „Black Lives Matter“. Ji pasakojo apie tai, kad

JAV valstybės kūrėjai buvo vergvaldžiai, tai leidžia suprasti giliai, iki šių dienų, įsišaknijusį
rasistinį požiūrį. Susan kalbėjo apie tai, kad mes dažnai net nepastebime, kaip patys, to visai

neįsisąmonindami, iškeliame savo vertę aukščiau kito žmogaus, kitokio savo odos spalva,

kultūrinių identitetų ar požiūrių į pasaulį. Tas intymiausias, vidinis požiūris į kitą/kitokį
žmogų ir yra tai, kuo mes auklėjame vaikus darželyje. Todėl labai svarbu pradėti dialogą
pirmiausia su savimi pačiu galvojant apie kultūrinės įvairovės temą.

Nagrinėjant R.Š. paskaitą apie ugdymą kaip socialinį klausimą, buvo atkreiptas

dėmesys į dvi paskaitos mintis. Pirmoji mintis mums pasakoja apie mąstymo būdus.

Pirmasis, mums visiems gerai žinomas ir konvensinio mokslo naudojamas, tai atskirų faktų
rinkimas ir jų analizavimas. Šis metodas, anot R.Š, leidžia pažinti fenomenus tik labai

vienpusiškai. Kitas mąstymo būdas, tai dėmesingas kokio nors fenomeno stebėjimas, tai

leidžia mums patirti, pačią fenomeno esmę, jo idėją. Šis būdas naudojamas unikaliame



Valdorfo pedgogikos vaiko stebėjimo metode. Tai leidžia daug plačiau pažvelgti į vaiko esmę,

jo prigimti, vystymosi potencialą. Šis metodas kultūrinius skirtumus iš problemos gali

paversti į įdomias užduotis, nuostabos vertus fenomenus.

Antroji mintis – tai nuolatinis atsinaujinimo impulsas pedagogikoje. Tai pedagogikos

atliepimas laikmečio, kultūros ir kt. aktualijoms. Tik taip pedagogika gali išlikti menu, nes

menas, tai visada kažkas naujo, ko dar nebuvo šioje žemėje: naujas netipiškas požiūris į
savo nuostatas problemas keliančio vaiko atžvilgiu, klausimas „kodėl aš šitą šventę kartu su

vaikais švenčiu tokiu būdu, kaip aš galiu šventę padaryti gyva ir tikra?“. Valdorfo vaikystės

pedagogika, tai nuolatinė šventė, ji pusryčius pakylėja į šventės lygį, taip sutaurindama tai,

kas paprasta ir kasdieniška. Tokiu būdų vaikai gauna esminę žinutę apie dvasinę pasaulio

pusę, kuri mus supa nuolatos. Visa tai įmanoma, jei šalia esantis suaugęs nuolatos ieško

galimybės atsinaujinti ir turi drąsos pažvelgti į tai kas netobula ir keistina.

Naujo IASWECE valdybos nario rinkimai

Vienbalsiai nauja IASWECE valdybos nare buvo išrinkta Mary-G Haubtle, Pietų Afrikos

atstovė. Ji yra ilgametė, aktyvi IASWECE VNS narė.

IASWECE prezidentės(o)rinkimai

IASWECE valdybos prezidente išrinkta Tina Iwers, Suomijos atstovė, ji valdyboje yra nuo

2018 metų.

Naujienos iš Geteanumo

Nuo 2020 metų Phlipp Reubke dirba Geteanumo pedagoginėje sekcijoje. Tai didelės

reikšmės įvykis. Pirmą kartą pedagoginės sekcijos valdyboje dirba žmogus susijęs su

ikimokykline pedagogika. Philipp pasakojo, kad Geteanumo veikla buvo visiškai susutabdyta,

dėl pandemijos. Šiuo metu jau leidžiamos gyvos darbo grupės po 15 žmonių. Geteanumas

šiuo sunkiu pasauliui metu, savo erdves pavertė studijomis, kuriose filmuojami įvairūs video,

galintys palaikyti viso pasaulio antroposofų poreikį nuolat siekti žinių, vystytis, jausti viso

pasaulio realijas. 2021 metų Geteanumo mažų vaikų (nuo 0 iki 3 m.) konferencija taip pat

buvo perkelta į virtualią erdvę. Joje bus penki skirtingų lektorių pranešimai. Po kiekvieno

pranešimo bus organizuojamos virtualios diskusijos įvairiomis kalbomis.

Aktualios finansinės naujienos

Vidinio audito grupė pristatė IASWECE biuro apskaitos patikrinimo rezultatus. Išvada:

visi reikalingi dokumentai buvo pateikti nedelsiant, apskaita vedama tvarkingai.

2020 metus planuojama pabaigti su 53000 Eurų pliusu. Šis pliusas susidarė dėl per

pandemiją planuotų, bet atšauktų renginių, ir kai kurių šalių truputi didesnio nario

mokesčio. IASWECE valdyba pasiūlė ir po diskusijų, VNS priėmė tokį sprendimą apie

finasinio pliuso panaudojimą: 20000 Eurų skirti 2021 metų minusinio biudžeto

subalansavimui į pliusinį, 30000 Eurų atidėti į rezervinį fondą, galvojant, kad pasibaigus

pandemijai greičiausiai išaugs renginių finansavimo poreikis, 3000 Eurų skirti pasaulinei lėlių
teatro sasociacijai siekiant paremti jų virtualią konferenciją.



Planuojamos konferencijos

2021 m. mažų vaikų konferencija perkeliama į virtualią erdvę.

2023 metais, balandį, Dornache, Geteanume planuojamas gyva Valdorfo auklėtojų ir

mokytojų konferencija.

2021 metų rudens IASWECE VNS susitikimas Lietuvoje neįvyks, susitikimas perkeliamas į
virtualią erdvę.

2022 metų rudenį planuojams gyvas IAWECE VNS susitikimas ir iš karto po jo pasaulinis

dėstytojų forumas Lietuvoje. Tikėkimės trečias kartas nemeluos ir šį kartą sulauksime

svečiuose kolegų iš viso pasaulio.

Bendaradariavimas su Erasmus+ fondu

Priimtas sprendimas dalyvauti EU projekte „Sveikas vaikų ugdymas medijų atžvilgiu“ . Šis

projektas finasuojamas Erasmus+ fondo. Šio projekto tikslas sukurti minėta tema online

mokymus tėvams, ugdytojams ir dėstytojams. Mūsų užduotis bus pateikti originalų Valdorfo

pedagogikos pažiūrį šioje srityje.

Nauji leidiniai

Šiais metais pasirodė puikus, naujas leidinys apie euritmiją. Jis išleistas vokiečių kalba. VNS

nusprendė jį išversti į anglų ir ispanų kalbas. Esame dėkingi Vokietijos darželių asociacijai,

kuri padovanojo galimybę šią knygelę nemokamai išversti, Rudeniop turėtų pasirodyti jau

išversti leidiniai.

Su nuoširdžiais linkėjimais,

Rasa


