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A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie buvo
įgyvendinti, nėra šiuo metu įgyvendinami arba nebeaktualūs:
1. Įvadas: Trūksta lituanistinių mokyklų bendradarbiavimo, patirties ir informacijos dalijimosi.

Nutarimas: Ragina JAV LB KV Švietimo tarybą organizuoti periodiškus virtualius visų
lituanistinių mokyklų direktorių ir Švietimo tarybos susitikimus (Įvykdytas).
2. Rekomenduoja JAV LB Švietimo tarybai sisteminti ir laiku skleisti informaciją,
reikalingą JAV lituanistinėms mokykloms. Pavyzdžiui, susisteminti paramos fondų
informaciją lituanistinėms mokykloms ir paskelbti LB Švietimo tarybos tinklalapyje su
paraiškų priėmimo terminais. Laiku paskelbti profesinio tobulinimosi galimybių
(seminarų, mokymų, konferencijų) kalendorių.(Įvykdytas)
3. Skatinti JAV LB Švietimo tarybą glaudžiau bendradarbiauti su PLB Švietimo
komisija.(Įvykdytas).
B.

Komisija siūlo PALIKTI šiuos nutarimus:
1. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp programų kūrėjų ir vadovėlių leidėjų, kad būtų
išlaikomas programų tęstinumas lituanistinėse mokyklose. Lietuvių kalbos ugdymo programa 1-8
klasėms įvykdyta. 9-10 klasių programa ir pratimai 3-4 klasėms planuojami baigti 2017 m.
gruodžio mėn.
2. Džiaugiamės nauju JAV LB Švietimo Tarybos tinklalapiu. Siūlome papildyti e-biblioteką
tiesioginemis nuorodomis į kitas organizacijas kuriančias ir kaupiančias metodinę medžiagą
naudingą lituanistinėms mokykloms, pvz. Lituanistinio švietimo e-centrą, Lietuvos Respublikos
Švietimo ministerijos Užsienio lietuvių lituanistinio švietimo Mokymosi Šaltiniu puslapį.
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3. Įvadas: Lituanistinių mokyklų istorijos mokytojams trūksta metodinės medžiagos mokyti
lituanistinių mokyklų mokinius istorijos.
Nutarimas:
a) Skatina JAV LB KV Švietimo tarybą tęsti informacijos rinkimą apie lituanistinėse mokyklose
naudojamą metodinę medžiagą istorijai mokyti ir sudaryti rekomenduojamos metodinės
literatūros sąrašą (vadovėlių, internetinių šaltinių ir kitų šaltinių, tinkamų mažai lietuviškai
suprantantiems vaikams).
b) Skatina surengti istorijos mokytoju virtualų susitikima istorijos mokymo klausimams aptarti.

4. Skatina JAV LB KV Švietimo tarybą tęsti medžiagos rinkimą šokių / ratelių programoms
su šokių vaizdajuostėmis ir muzika, tinkamas nuo prieš-darželinio amžiaus iki 6-tos
klasės lituanistinių mokyklų mokiniams. Šis projektas bus vykdomas bendradarbiaujant
su Kultūros taryba.
5. Siūlome tęsti JAV LB Švietimo tarybos ir JAV LB Tarybos Švietimo komisijos
bendravimą ir bendradarbiavimą.
a) Surengti virtualų JAV LB Švietimo tarybos ir JAV LB Tarybos Švietimo komisijos
susirinkimą ateinančių metų veiklos planams aptarti.
b) Informuoti JAV LB Švietimo komisiją apie Švietimo tarybos susirinkimų su
lituanistinių mokyklų vadovais tvarkarštį ir suteikti galimybę JAV LB Švietimo
komisijos nariams dalyvauti šiuose susirinkimuose.
6. Siūlome ieškoti galimybių panaudoti šiuolaikines technologijas, organizuojant mokymus
lituanistinių mokyklų mokytojams.
a) nufilmuoti ir paskelbti seminarus „Youtube“ portale ar kitoje viešai prieinamoje
internetėje erdvėje. Tai sumažintų išlaidas ir išplėstų galimybes lituanistinių mokyklų
mokytojams kelti kvalifikaciją.
b) Organizuoti virtualius mokymus, įgalinančius padidinti dalyvių skaičių. (pradėtas
vykdyti)
c) Suteikti galimybę ir skatinti komisijos narius, litanistinių mokyklų direktorius ir
mokytojus aktyviai dalyvauti Švietimo tarybos „Facebook“ paskyroje: dalijantis
naudinga informacija ir renginiais. (pradėtas vykdyti)
C.

Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:
1. Siūlome surengti visų JAV Lituanistinių mokyklų apklausą poreikiams įvertinti ir strategijai
formuoti ir koreguoti.
2. Lietuvos Nepriklausomybes 100- mečio proga išleisti pasaulio lituanistinių
mokinių meno knygą bendradarbiaujant su LR Švietimo Ministerija.
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