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Kai susitinka visuma ir dalelė 

 
2022 metų spalio mėnesį Lietuvoje lankėsi IASWECE taryba. Šis 

susitikimas pirmą kartą buvo suplanuotas daugiau nei prieš 2 metus. 

Prasidėjus Covid pandemijai, susitikimas buvo atkeltas net du kartus. 

Bet pagaliau… jis įvyko. Mes susitikome: IASWECE ir Lietuvos Valdorfo 

darželių  bendruomenė.  

Mane visada aplanko ypatingas jausmas, kai prie vieno stalo susėda 

visas pasaulis. Deja, šį karta dėl įvairių priežasčių nedalyvavo Azijos ir 

Australijos kontinento atstovai. Nebuvo ir Ukrainos bei Rusijos 

atstovų. Šį kartą jausmas buvo dar ypatingesnis, nes mano gimtasis 

Vilnius buvo ta vieta, kurioje vyko IASWECE tarybos posėdis. Mes 

dirbome pačioje Vilniaus širdyje, senamiestyje, apsupti seno 

vienuolyno sienų ir auksu nusidažiusio rudens. 

Noriu pasidalinti keletą temų, kurios buvo nagrinėjamos IASWECE 

tarybos susitikime.  

Susitikimo metu daug kartų skambėjo daugialypiškumo, įvairumo, 

skirtingumo ir to, kas mus vienija tema. Savaime suprantama, buvo 

paliesta ir karo Ukrainoje tema. Šio įvykio šviesoje ypač aštriai 

išgyvenamas žmonių susidūrimas, priešprieša: vertybių, motyvų, 

idėjų ir net fizinių jėgų. Buvo perskaitytas Svetlanos Eks (Ukrainos atstovės) laiškas, pasakojantis apie Valdorfo 

pedagogikos bendruomenės gyvenimą karo metu. Laiškas atspindi visa tai, ką mes kasdien girdime ir matome per žinias 

iš Ukrainos. Karo  pradžioje, Ukrainoje visos Valdorfo pedagogikos  įstaigos buvo uždarytos, dabar, po truputį 

įsileidžiant karo realybę, kaip kasdienybės fenomeną, pedagogai pradeda vėl dirbti - kartais klasėje ar grupėje turėdami 

vos keletą vaikų. Rusijos atstovė laiške IASWECE tarybai parašė, kad jie organizuos konferenciją apie šiuolaikinio 

žmogaus socialinius uždavinius. 

Susitikimo metu gilinomės į dabar labai aktualią lytiškumo temą. Atlikome kūrybines užduotis, kurių metu galėjome 

patirti tai, kad lytiškumas yra tik aspektas žmogaus esybėje, daug svarbiau yra pati žmogaus esmė, jo asmenybė. Kviečiu 

kartu su kolegomis pasigilinti, kaip šį tema gyvena jūsų darželyje. Kaip pagalba pradėti pokalbį galima naudoti šiuos 

klausimus: 

● Kaip atsispindi mano grupėje (ar klasėje) moteriškos, vyriškos aplinkos detalės? 

● Kaip aplinkoje gali reikštis natūralūs abiejų lyčių poreikiai? 

● Kaip aš suvokiu skirtumą tarp archetipo ir stereotipo? 

IASWECE tarybos nariai nusprendė toliau gilintis į šią aktualią temą. Skaitiniams šia tema  rekomenduoju Rudolf Steiner  

paskaitą  „Vyras ir moteris dvasios mokslo požiūriu“ Miunchenas, kovo 18 d. 1908 m. (GA56)  ( nuoroda anglų kalba: 

https://rsarchive.org/Lectures/19080318p01.html). 

Kolegė iš Čekijos, Tania Smolkova, pristatė kaip kultūrinė ir  tautinė įvairovė vystėsi Čekijoje, kokius iššūkius  šioje srityje 

patiria šiuolaikinė Čekijos visuomenė dabar. Ji pati užaugino ne tik savo biologinius vaikus , bet ir romų tautybės 

berniuką, kuris dabar jau suaugęs. Šiuo metu Tanios namuose glaudžias ir šeima iš Ukrainos. Vėliau ji kalbėjo apie 

dėkingumo, pagarbos ir nuolankumo kokybes. Man atrodo, kad Tania savo gyvenimu puikiai reprezentuoja tai, apie ką 

ji kalbėjo susitikime. 

Pastaruoju metu IASWECE valdyboje ir koordinacinėje grupėje vyko daug pokyčių. Šis susitikimas Vilniuje buvo 

paskutinis Belgijos atstovei ir  ilgametei koordinacinės grupės narei Clarai Aerts. Tiesa pasakius, kai sužinojau, kad Clara 

nusprendė pasitraukti iš savo pareigų IASWECE ir  koordinacinėje grupėje, sunku buvo šią grupę įsivaizduoti be jos. 

Clara buvo aktyvi medijų grupės narė, ji parengė ir įgyvendino ne vieną projektą. Filmas „Waldorf 100-Becoming“ tai 

jos iškelta ir įgyvendinta idėja, tačiau pagrindinis jos darbas buvo rūpintis ir palaikyti visam pasaulyje išsibarsčiusius 



projektus, kurie teikia paraiškas IASWECE paramai. Ypač gerai jai buvo pažįstamas Azijos regionas. Gal todėl vienas iš 

Claros ateities planų dirbti su vaikais „karštuose”  pasaulio taškuose. Džiaugiuosi galėdama jums pranešti, kad Mary-G 

Hauptle iš Pietų Afrikos sutiko būti koordinacinės grupės narė, ji perėmė Claros anksčiau vykdytas užduotis. 

Labai džiaugiuosi galėdama su jumis pasidalinti žinia, kad Clara Aerts gavo IASWECE tarybos mandatą atstovauti 

IASWECE projekte HERMMES.  Tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja daugiau nei dešimt skirtingų organizacijų 

(Valdorfo mokyklos, tarptautines organizacijos, kitos ugdymo įstaigos ir t.t.) . Pagrindinis  šio projekto užsakovas 

Europos sąjungos finansuojama organizacija Erasmus+. Šio projekto tikslas iš partnerių rinkti duomenis ir jais remiantis 

sukurti sveiką vaikų (nuo gimimo iki 21 m.) medijų ugdymo programą. Labai džiaugiamės, kad Clara ėmėsi šio darbo. 

Dalyvaudama IASWECE darbo grupėje apie medijas, ji įgijo tokiam darbui reikiamas  kompetencijas, kurios tikrai bus 

panaudotos projekte. Tikiuosi, tai bus reikšmingas postūmis ieškant sveiko santykio su technologijomis ne tik Valdorfo 

pedagogikos bendruomenėje, bet ir visoje Europoje, gal net pasaulyje. 

Kaip visada, rudeninis susitikimas būna skirtas pareitų metų biudžeto panaudojimo apžvalgai ir ateinančių, 2023 metų, 

biudžeto tvirtinimui. Iš biudžeto vykdymo ir kitų metų projektų poreikių aišku, kad po Covid pandemijos, seminarai, 

mokymai, konferencijos jau atsigauna. Susitikimo metu buvo nuspręsta tenkinti didžiąją dalį projektų prašomų lėšų, 

dalį biudžeto deficito padengiant iš per pandemiją nepanaudotų, sukauptų pinigų. Kaip visada džiugina tai, kaip 

IASWECE  skaidriai, aiškiai ir atsakingai elgiasi su organizacijos lėšomis. 

Svarbiausias ir labiausiai mano širdį palietęs įvykis, tai buvo IASWECE tarybos apsilankymas Žaliajame Valdorfo 

darželyje ir susitikimas su Lietuvos kolegomis. Susitikę klausėmės kanklių ir sutartinių skambėjimo, susipažinom ir 

gardžiai pavakarieniavę šnekučiavomės. Kiekvienas IASWECE tarybos narys gavo po mažą dovanėlę, kuri buvo 

pagaminta, pasiūta, apnerta, išmyluota mūsų kolegių rankų iš skirtingų Lietuvos miestų: Klaipėdos, Šiaulių, Kauno, 

Vilniaus. Taip gera buvo dovanoti rankomis sukurtą bendrystę.  

Sunku žodžiais išreikšti, kas vyko tą vakarą, bet tai tikrai buvo labai ypatinga. Pasaulis, kaip makrokosmosas, esminė 

idėja, susitiko su dalele, mikrokosmosu, Lietuvos ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos bendruomene. Susitikimo metu 

mes jautėmės pamatyti, atrodė, kad visu kūnu jauti, jog esi viso pasaulio dalis, kad į bendrą Valdorfo pedagogikos 

likimo audinį įneši savo dalį, savo gebėjimus, savo unikalumą. Po susitikimo gavau begalę padėkų iš IASWECE kolegų. 

Jas perduodu savo kolegoms Lietuvoje ir jaučiu, kad tas didelis pasaulinis makrokosmosas pamatęs savo atspindį per 

susitikimą su nedidele  Lietuvos bendruomene patyrė, pažino ir pats save. 

Tokie susitikimai atrodo be galo svarbus siaučiant susiskaldimui ir egoistinėms idėjoms šiuolaikinėje visuomenėje. 

Ačiū, kad atvykote, lauksime norinčių pasisvečiuoti Lietuvoje kolegų iš viso pasaulio.  

Nuoširdžiai, 

Lietuvos atstovė IASWECE,  
Rasa Ragauskaitė-Driukienė 
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