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Ką veikia
Bostono ateitininkai?
SIMONA MINNS
adangi Bostone jaunučių ateitininkų kuopos ilgai nebuvo, jau treti metai bandant jos veiklą atgaivinti, vis sulaukiama klausimų: „O ką jūs veikiate toje kuopoje? Tad savo straipsneliu bandysiu trumpai papasakoti, ką veikia ateitininkai Bostono jaunučių kuopoje.
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Mokomės ateitininkų principų
Ateitininkai remiasi penkiais principais: katalikiškumas, šeimyniškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, tautiškumas. Nors šie principai labai gražūs ir dideli, apie juos kalbant su vaikais reikia pasitelkti žaismingas ir suprantamas priemones. Formos būna įvairios – mes kalbamės, piešiame piešinius, diskutuojame, pasitelkdami pavyzdžius iš mūsų gyvenimo, vaidiname, žaidžiame žaidimus. Pavyzdžiui, per šio rudens antrąjį susirinkimą lapkričio 7 d.
kuopoje kalbėjomės apie svajonių profesijas, kuo jos naudingos visuomenei ir
ką reiškia būti naudingam visuomenei? Tuo pačiu svarstome apie tokias profesijas, kurių vaikai gal dar nežinojo. Bandėme prisiminti pavyzdžius iš aplinkos,
atpažinti profesijas tų, kurie dirba gatvėje, mokykloje, keliuose, miestuose.

Šeimyniškumas ir draugystė
Pirmasis šių mokslo metų susirinkimas buvo skirtas šeimyniškumo temai. Kalbėjomės apie mūsų savybes, už kurias mus kiti žmonės myli, ir kokios savybės
kitus atstumia. Vaikai dalijosi savo istorijomis, kuriose jie jautėsi atstumti arba
atvirkščiai – priimti draugų. Analizavome šias situacijas ir stengėmės rasti geriausią elgesio ir pasirinkimų variantą. Visos šios diskusijos lydimos piešimo,
su tema susijusių žaidimų, vizualinės medžiagos parodymo.

Giedame ir grojame instrumentais
Į kuopos susirinkimus stengiuosi atsinešti instrumentų, leidžiu vaikams eksperimentuoti, taip pat atsinešti savo instrumentus. Ritmas ir melodija yra puiki priemonė įsisavinti kalbą, ir tai daryti labai smagu! Vaikai turi galimybę pasidalinti naujai išmoktais kūrinukais, giedoti lietuviškas giesmes. Kiekvienas
procesas susijęs su bendrais krikščioniškais principais: mokytis vienas kito klausyti, palaikyti vienas kitą, kai nedrąsu, leisti sau suklysti ir pasitaisyti, nepavydėti geresnio instrumento ar gražesnės dainos.

Kuriame meną, kuris moko artumo
Kalėdiniame susirinkime 2015 m. gruodžio 5 d. karpėme, piešėme ir lipdėme atvirukus savo artimiesiems: broliams, sesėms, tėvams ir draugams. Vaikai galėjo papasakoti, kam dovanos savo atvirukus ir ką tie žmonės jiems reiškia. Atviruko gaminimo procese kalbėjomės apie Kalėdų istoriją ir Jėzaus gimimą. Mokėmės lietuviškų žodžių: prakartėlė, šienas, ėdžios, gyvuliai, ėriukai, asilai, karaliai, dovanos, Betliejus, žvaigždė. Dauguma šių žodžių nėra dažnai vartojami lietuvių kasdienybėje, tad gera ir svarbu juos prisiminti ar net naujai išmokti
bei pasipraktikuoti tarimą. Bostono jaunučių kuopos vaikai labai noriai atsako į klausimus apie Jėzų ir jo gyvenimą, patys užduoda klausimų.

Bostono jaunieji ateitininkai su globėja Simona Minns.

Laviname emocinį intelektą ir dvasią
Labai svarbu su vaikais kalbėti apie dvasingumą jiems suprantama kalba ir forma. Bostono jaunučių kuopa, nors dar visai mažytė, bet, be abejo, stiprėjanti,
kviečia daugiau šeimų leisti savo vaikus likti po Lituanistinės mokyklos pamokų
papildomai valandėlei, tik kartą per mėnesį! Per tą valandą vaikai gali arčiau
susipažinti vienas su kitu, išsakyti savo mintis apie draugystę, pyktį, pavydą,
džiaugsmą, nusivylimus ir kitas vaikų dažnai patiriamas emocijas. Ateitininkų kuopoje mes mokomės pažinti save, rasti tinkamų žodžių išreikšti savo emocijas ir mintis lietuvių kalba, turtinti dvasinį pasaulį, susipažinti su pasauliu,
Biblija, lietuvybe, folkloru ir, žinoma, artimiau susidraugauti su kitais lietuviškai
kalbančiais vaikais.
Kviečiame sekti mūsų kuopos naujienas „Facebook” puslapyje:
www.facebook.com/bostonojaunuciaiateitininkai
Simona Minns – Bostono jaunųjų ateitininkų kuopos globėja

Studentų ateitininkų suvažiavimas
ANDRĖJA PETRULYTĖ

IR

VIJA KASNIŪNAITĖ

JAV Padėkos dienos savaitgalį, lapkričio 20–22 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovyklavietėje Dainavoje susirinko studentai ateitininkai. Dalyvavo maždaug trisdešimt studentų. Savaitgalis prasidėjo penktadienį dalyvių susipažinimo vakaru, o šeštadienį prasidėjo paskaitos.
Pirmoje paskaitoje Diana Karvelytė kalbėjo apie tai, kaip kurti našius santykius su būsimais
darbdaviais, patarėjais, auklėtojais. Angliškai tai vaidinasi ,,networking”. Studentams, ieškantiems
stažuočių ar darbų, yra ypatingai svarbu susipažinti su tais, kurie arba gali patys gerai patarti, arba
suvesti su kitais žmonėmis, sugebančiais padėti eiti gyvenimo vingiais.
Po pietų Andrius Anužis pasakojo studentams apie ,,Cornerstone” mokyklas Detroite. Tai mokyklų tinklas, kuriam pradžią davė Detroito arkivyskupo Adam Maida iškeltas šūkis Detroito Ekonomikos klubui. Arkivyskupo žodis nuskambėjo itin ateitininkiška dvasia: jis citavo Apreiškimo
Jonui knygą – „Štai aš visa darau nauja!” ir davė postūmį atnaujinti žlungančias Detroito mokyklas.
,,Cornerstone” mokyklos veikia nuo 1991 metų, ir Detroito verslininkai remia jas ne tik pinigais,
bet ir asmeniškai dalyvaudami jaunų žmonių ugdyme. Anužis paskaitoje pabrėžė, kaip svarbu plačiajai visuomenei susirūpinti kiekvieno vaiko auklėjimu ir švietimu.
Suvažiavimo metu Žara Kisieliūtė ir Marija Čyvaite davė studentų ateitininko įžodį. Sveikiname
jas!
Sėkmingą ir smagų studentų savaitgalį surengė Studentų ateitininkų Centro valdyba – Vija Kasniūnaitė, Viktoras Rušėnas, Tomas Čyvas, Andrėja Petrulytė, Vidas Kulbis, Kovas Kulbis, Ariana
Žliobaitė ir Mantas Kisielius.

Čikagos ateitininkų
kalendorius
Vasario 20 d., šeštadienį: Gavėnios
rekolekcijos Ateitininkų namuose.

Rekolekcijas ves gydytoja ir mokslo daktarė, ses. Ligita Ryliškytė, Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolyno narė. Seselė yra atvykusi iš Vilniaus, šiuo metu dėsto Jėzuitų universitete, Boston College.

Vasario pabaigoje (data dar nenustatyta) Čikagos
ateitininkai sendraugiai Ateitininkų namuose rengia
pabendravimo vakarą su Ginte Damušyte. Viešnia pasidalins informacija apie Mykolo Romerio
universitete, Vilniuje, 2013 m. įsteigtą Adolfo Damušio
demokratijos studijų centro veiklą.
Balandžio 16 d., šeštadienį, Ateitininkų namuose,
Lemont, IL vyks Ateitininkų šalpos fondo metinis narių suvažiavimas ir vakarienė.

