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Lietuviška mada skinasi kelią
New Yorke – 4 psl.

Gyvenimas,
lydimas dainos – 5 psl. 

Šiluvos Marijos statula procesijos dalyvių apsuptyje. Jono Kuprio nuotraukos

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
RIMAS ČERNIUS

S
ekmadienį, rugsėjo 11-tą dieną, Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapija užbaigė Šiluvos Marijos at-
laidus iškilminga procesija ir šv. Mišiomis. Pro-

cesija pajudėjo nuo klebonijos ir mokyklos pastato, ku-
riame buvo įsikūrusi pirmoji bažnyčia.  Maldą sukal-
bėjo Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės pa-

rapijos klebonas kunigas Remigijus Veprauskas. Sve-
čias iš Lietuvos visą savaitę viešėjo Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijoje, kur vedė Šiluvos atlaidus.  Pro-
cesija ėjo Washtenaw gatve iki bažnyčios durų. Ame-
rikos ir Lietuvos vėliavos, dūdų orkestras, unifor-
muoti Lietuvos šaulių organizacijos nariai ir narės, lie-
tuvių skautų, Čikagos lituanistinės mokyklos ir kitų
lietuviškų organizacijų atstovai bei gausus tikinčiųjų
būrys lydėjo Šiluvos Marijos statulą.  Procesijos daly-
viai eidami giedojo ,,Sveika, Marija”.   – 3 psl.

Lietuvių mokykla Vašingtone

2015 m. birželio mėnesį Jungti nių Amerikos Valstijų sostinėje Wa shing ton, DC, duris atvėrė nauja li tuanis -

tinė mokykla. Mokykla pa va dinta pa prastu ir lengvai ištariamu vardu – Lie tuvių mokykla Vašingto ne. Į šią mo -

 kyklą savo atžalas atveža tėvai iš Virginijos ir Marylando valstijų. Ge riems rezultatams pasiekti mokykla diegia

naujus, šiuolaikiškus metodus. Apie Lietuvių mokyklą Vašingtone ir jos taikomą metodiką Simona Minns

kalbina mokyklos direktorę Iloną Ver bušaitienę,mokyklos mokytojų pir mininkę Mariją Dainienę ir mo kyklos

tarybos pirmininkę Aistę Gulla. – 8 psl.

Ir vėl rugsėjis: Lietuvių mokykla Vašingtone. Aistės Ray / Be me photo nuotr.

Baigiamieji Šiluvos atlaidų akordai
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Lietuvių mokykla Vašingtone
Atkelta iš 1 psl.

– Pradėsiu nuo mokyklos di rektorės Ilo-
nos. Jūsų mokykla dar visai jauna. Papa-
sakokite, prašau, kaip kilo idėja šią mokyklą
steig ti? Ir kaip seniai ši idėja kirbėjo jū sų ir
jūsų kolegų mintyse?

– Ilona. Virginijos valstijoje gy ve na
nemažai lietuvių šeimų. Jos įsi kū ru-
sios įvairiuose miestuose, mies te liuo-
 se. Buvo daug vaikų, kurie ne lan  kė li-
tuanistinės mokyklos, nes, tėvų teigi-
mu, jiems važiuoti į kitoje valstijoje vei-
kiančią mokyklą yra per toli. Tėvų ini-
ciatyva buvo pradėta steig ti naujoji mo-
kykla. Ilgai buvo ren kamas mokyklos
vardas ir pasi rink tas paprastas, leng-
vai ir lie tu viams, ir amerikiečiams
suprantamas pavadinimas – Lietuvių
mokykla Vašing tone/Lithuanian
School of  Wa shing ton. Patalpas mo-
kyklai nuomojame, esame įsikūrę
Vienna mies telyje.

– Jūsų mokyklai būdinga stip ri aka-
deminė programa, kuri pa ruošia vaikus ga-
limam grįžimui į Lietuvą. Papasakokite
apie meto di ką ir priemones, kurias taikote
šiam tikslui siekti?

– Ilona.Kiekvieno dalyko mokyto-
 jai prieš naujuosius mokslo metus turi
paruošti teminius planus ir būtinai at-
sižvelgti į būsimų mokinių lygį. Lie-
tuvoje šiais metais Švietimo ir mokslo
ministerija išleido įsakymą ,,Dėl pra-
dinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų
programų patvirtinimo”. Todėl jau
šiais metais į literatūros te minius pla-
nus 4, 5, 7, 9, 10 klasėms įtraukėme pri-
valomus literatūros kū rinius. Žino-
ma, dėl per mažo pamokų kiekio mes
negalime įtraukti visų lite ra tūros kū-
rinių.

Kad galėtume kompensuoti nors
dalį pamokų stygiaus, pasitelkiame į
pagalbą dėstytojus iš Lietuvos, kurie
dirba nuotoliniu būdu. Vyresnieji mo-
 kiniai jau praėjusiais metais mo kėsi
kalbotyros pagrindų nuotoliniu būdu,
o šiais metais nuotoliniu būdu moky-
toja ekspertė iš Lietuvos moki niams
ves pamoką ,,Eilėraščio pa slap tis”.
Antrus metus naudosimės EMA elekt-
roninėmis pratybomis. Džiaugiamės,
kad mūsų mokytojai yra specialistai. Iš
vienuolikos  mo ky to jų mokykloje dir-
ba penki litua nistai, istorikė, muzikos
mokytoja. 

Pedagogai pamokose taiko tiek
tra dicinius, tiek modernius mokymo
metodus.

Mes pasiliekame teisę tobulinti,
keisti teminius planus, individualiai
kiekvienam mokiniui taikyti pagal
jo galimybes ir poreikius. 

– Minėjote, kad visi mokytojai yra
specialistai. Tai sveikintina! Marija, jūs
esate mokytojų pirmi nin kė. Papasakokite
plačiau apie mokytojų kolektyvą. Kaip pa-
vyko tokį surinkti, motyvuoti darbui mo-
kykloje ir kokias priemones tai kote ko-
lektyvo profesiniam to bulinimui?

– Marija. Mokytojos, sužinojusios
apie naujos mokyklos kūrimą ir su-
sipažinusios su mokyklos uždavi-
 niais, mokymo programa, veikla,
verty bėmis, mielai sutiko čia dirbti.
Kiekviena mokytoja, įgijusi išsila-
vinimą, siekia realizuoti savo pro-
fesines galimybes. Tai yra kiekvie-
no žmogaus savirealizacijos teisė.
Dirbant darbą norisi jį atlikti pui-
kiai ir džiaug tis rezultatais. Šios
mokyklos sukurta vizija kaip tik tai
ir žadėjo. Kiekviena mokytoja atėjo

su savo pa siūlymais, ką ji gali nu-
veikti mokyklos labui; visos buvo mo-
tyvuotos, tam pastangų iš šalies ne-
reikėjo. Šalia pamokų kiekviena kaž-
ką dar įsipa reigojome veikti: rašyti į
mokyklos internetinį puslapį, versti į
anglų kal bą mokyklos naujienų ar-
chyvą, ra šyti straipsnius, kurti rengi-
niams scenarijus, pildyti mokyklos
veida kny gę, rašyti projektus, aktyviai
da lyvauti mokyklos renginiuose, pa-
 ruošti mokinius bendruomenės ren gi-
nių koncertams, paruošti ir nuteikti
vaikus dalyvauti JAV LB Švietimo ta-
rybos ir Lietuvos Respublikos įvai rių
institucijų skelbiamuose konkursuose.
Visos mokytojos siekia kelti savo kva-
lifikaciją, pagal sudarytas gali mybes
dalyvauja lituanistiniuose kur suose,
seminaruose. Kiekvieną šeštadienį,
pusę valandos prieš pamo kas, vyksta
mokytojų pasitarimas, kur nors trum-
pai aptariame rūpimus klausimus.
Organizavome internetu seminarą su
profesoriumi J. Ambru kai čiu iš Lie-
tuvos, svarstėme vado vėlių ir pratybų
klausimą. Esant būtinybei kalbamės
per „Skype”, te lefonu, susitinkame
savo namuose, – tobulėjimui ribų ir
draudimų nėra.

– Naudojate EMA elektronines praty-
bas, egzaminatorių, TAMO grupės ir dau-
giau šiuolaikinių prie monių. Papasakokite,

kokios įtakos jums, mokytojams ir jūsų dės-
 tymo metodams daro šios prie monės? Ar re-
komenduotumėte ki toms lituanistinėms
mokyklos ir kodėl?

– Marija. EMA pratybos ir egzami-
natorius yra reikšminga pagalba mo-
kytojams ir mokiniams. Atrodo, pa-
prasta paaiškinti taisyklę ir nėra sun-
ku ją suprasti, tačiau kai nėra lai ko ir
galimybių išsiugdyti rašymo ir žinių
įgūdžių, šios priemonės sutei kia gali-
mybę moderniai, kitaip mo kytis. Vai-
kams įdomu dirbti kompiuteriu, jie
įpratę prie modernių technologijų, to-
dėl mieliau atlieka pratimus. Mokiniai
gali juos pasirinkti pagal savo lygį, už-
pildyti žinių spragas. Rekomenduoju ir
kitoms mokykloms naudotis TAMO,
EMA paslaugomis. 

– Aiste, papasakokite šiek tiek daugiau
apie šiuolaikinių techno logijų taikymą mo-
kyme.

– Aistė. Elektroniniai mokymosi
metodai mūsų mokykloje yra neatsi-
ejama mokymo proceso dalis. Šiais
me tais įdiegėme „Microsoft Educa-
 tion” programą, kurią integravome į
mokyklos programą. Norėdami būti
šiuolakiški, išmanūs, kompetentingi ir
įdomūs ne tik mūsų mokiniams, bet ir
jų tėveliams, pasitelkėme Lietuvoje
kurtas elektronines programas, ku-
 rias išvardijo Marija. Turime pagirti

programų kokybę ir individualų mo ky-
mo procesą, pritaikytą kiekvienam
mokiniui, atitin kamai kalbos ly giui.
Tai palengvina mokytojo darbą, pade-
da įvertinti ir atpažinti, kur yra mo-
kymosi spragos, ir jas užpildyti. Jau
antri metai tęsiame „Skype” pa mokas,
kurias vyresniems mūsų mo kiniams
veda universiteto dėstytojai Lietuvoje.
Virtualios diskusijos ver da, suartina su
Lietuva ir parodo rea lią naudą, kad mo-
kytis lietuvių kalbos ne tik verta, nau-
dinga, bet ir sma gu. Ateičiai turime
daug idėjų, kaip plėtoti šią mokymosi
erdvę. Mūsų ži niomis, esame pirmieji,
išbandę elektroninius mokymus ir pri-
taikę juos individualizuotam mokymo
procesui.

– Mokykla bendradarbiauja su Lietuvoje
esančiomis mokyklo mis, universitetais, kny-
gų leidyklomis, teatrais. Papasakokite pla-
 čiau apie bendradarbiavimą su Lie tuva ir ko-
kiomis formomis tas bendradarbiavimas
pasireiškia?

– Aistė. Taip, turime daug bičiulių
Lietuvoje, kurie su mumis dirba visa
širdimi, padėdami garsinti Lie tuvos
vardą. Mums tai yra didelis džiaugsmas
ir pasididžiavimas.

Džiaugiamės galimybe dirbti su
Lietuvos edukologijos universitetu bei
pasirašyta bendradarbiavimo su tarti-
mi, taipogi leidykla „Alma Litte ra”,

kuri padėjo suorganizuoti daug dė-
mesio sulaukusią pirmąją Wa s-
hing tono knygų mugę, kurdami
elek troninę mokymosi sistemą
nuolatinės paramos sulaukiame iš
EMA elektroninių pratybų atsto-
vų, Kauno valstybinio lėlių teatro,
kuris teatro kalba gali prakal-
binti ir lietuviškai nekalbančius
vaikučius, skanumynų – iš lietu-
viškų kompanijų „Pergalė”, „Vi-
chy” ir kt. 

Mūsų tikslas – kurti ne įsi-
vaizduojamą ar perpasakotą Lie-
tuvą, o suteikti vaikams realią ga-
limybę su sitikti su aktoriais, mu-
zikantais, įdomiais žmonėmis iš
Lietuvos, dalyvauti diskusijose,
pamokose, kurias veda mokytojai
iš Lietuvos, bendrauti su ben-
draamžiais iš Lietuvos, skaityti
tas pačias knygutes, kaip ir vaikai
Lie tuvoje, bei suprasti mokyklos
reikš mę ir prasmę.

Iš kairės: Aldona Shapiro, Marija Dainienė, Ilona Verbušaitienė, Aušra Natuvi, Aušra Kauffman, Skirmantė Granickienė, Dovė Buzaitė,
Monika Ruškytė, Laisvida Skripkauskienė, Eglė Parker ir Viktorija Zaborienė.  Aistės Ray / Be me photo nuotraukos


