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Kreipimasis į JAV Lituanistines mokyklas
Kazickų Šeimos Fondo 2012 m. įkurta Aleksandros Kazickienės atminimo programa lituanistinėms mokykloms
remti (A.Kazickas Grant Program - AKGP) sulaukė JAV lituanistinių mokyklų dėkingumo ir dėmesio. Fondas
plėsdamas AKGP veiklą nuo 2013 liepos mėn.kuria projektą “lituanistinių mokyklų informacijos e-centrą” ir
kviečia visus dalyvauti jo įgyvendinime.
Šio centro tikslas sukurti lengvai visiems prieinamą ir lengvai naudojamą duomenų, reikalingų lituanistinėms
mokykloms, bazę. Lituanistinis švietimas labai skiriasi nuo formaliojo švietimo Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose. Darbui savaitgalinėse mokyklose reikia daug konkrečios specifinės informacijos, kūrybos ir laiko.
Tikimasi, kad tokios duomenų bazės dėka bus sutaupoma daug laiko, ir sustiprintos lituanistinės mokyklos. Ši
duomenų bazė tinklalapio formate bus skirta mokytojams ir administracijai, mokiniams ir jų tėvams, svečiams ir
visiems besidominantiems lituanistiniu švietimu. Jame bus dokumentai ir patarimai, reikalingi lituanistinei
mokyklai įkurti, teminiai ir pamokų planai įvairioms amžiaus grupėms bei lygiams, pasiūlyti būdai mokytojų
tobulinimuisi, informacija apie konferencijas, stovyklas, interaktyvias mokomąsias priemones ir t.t. Planuojama
turėti e-biblioteką grožinei literatūrai, vadovėliams, pratyboms. Šio projekto tikslas – sukaupti turimą patirtį ir
duomenis, o dėka vartotojo išsiaiškinti poreikius, kokias mokomąsias priemones reikia kurti.
Projektas bus vykdomas įtraukiant pirmiausia JAV lituanistinio švietimo atstovus, o taip pat Lietuvos oficialius
asmenis ir specialistus. Šiuo metu prie projekto prisijungė specialistai iš "Lietuvių namų", "Vilniaus
tarptautinės mokyklos",”Vaizdo pamokų". 2013.07.02 projektas buvo pristatytas Vilniuje Kazickų rezidencijoje
Lietuvos Švietimo ir Mokslo bei Užsienio Reikalų Ministerijų atstovams.
Su Jūsų visų pagalba galime sukurti e – centrą, skirtą visiems besidominantiems, palaikantiems ir dirbantiems
lituanistiniame švietime už Lietuvos ribų. Galime sukaupti kuo daugiau informacijos vienoje vietoje
ateinančioms kartoms, kad jos būtų suinteresuotos įkurti naujas, išlaikyti ir tobulinti jau esančias lituanistines
mokyklas, kad į jas vestų savo vaikus taip išlaikydamos lietuvių kalbą, papročius, lietuvybę ir Lietuvą.
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