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Rugsėjo 26-27 d, šeštadienį JAV sostinės Amerikos univer-
sitete (American University) vyko konferencija etninių mokyklų
vadovams. Šios konferencijos tikslas buvo skatinti etninių mo-
kyklų pedagogų, šeimų, mokytojų ir mokslininkų, tyrinėjančių šią
sritį, bendradarbiavimą.

Konferencijoje dalyvavo grupė JAV veikiančių lituanistinių
mokyklų vadovų:  Neila Baumilienė (Aleksandros Kazickienės
lituanistinė mokykla), Gaila Narkevičienė (Bostono lituanistinė
mokykla), Laima Apanavičienė (Čikagos lituanistinė mokyka),
Auksė Motto (,,Lietuvėlės” mokykla), Goda Misiūnienė (Mairo-
nio lituanistinė mokykla, Lemont) ir JAV LB Švietimo tarybos
narė Laima Petroliūninenė.

Reikia pasakyti, kad konferencija buvo labai dalykiška, joje
dalyvavo didžiulis būrys mokyklų vadovų, mokslininkų, praktikų,
daug metų atidavusių kalbų mokymui. Pirmąją dieną buvo kal-
bama apie dvikalbystę ir etninių mokyklų darbą JAV, apie tai, kad

pagaliau pripažįstama, jog dvikalbystė ne tik nekenkia, o kaip tik
padeda ir kitose mokslo srityse. Taip pat diskutuota apie sunkumus
su kuriais susiduria etninės mokyklos. Kaip išlaikyti savo tautos
kalbą svečioje šalyje? Kaip įtikinti tėvelius, kad išmokti tą kalbą
yra svarbu? Kaip nugalėti kliūtis, pasitaikančias šioje srityje? 

Išklausėme daugybę paskaitų, kurios buvo turiningos. Po
paskaitų virė diskusijos, pasidaliome patirtimi, mezgėsi pažintys.
Grįžusios į viešbutį dar ilgai diskutavome tarpusavyje, kad tiek
lituanistinėse mokyklose, tiek kitose etninėse mokyklose proble-
mos – tos pačios. Mums svarbu pasirodė ir tai, kad JAV pagaliau
atkreiptas dėmesys į etnines mokykla, kad pradėta kalbėti ne tik
apie tų mokyklų  sunkumus ir rūpesčius, bet ir jų reikalingumą. Ir
dar, kad po ilgų diskusijų apie tai, kad dvikalbystė trukdo, pagaliau
mokslininkų tyrimai įrodė, jog dvikalbystė ne tik netrukdo vystytis
jaunam žmogui, o kaip tik padeda jam. Taigi, tie tėveliai, kurie
savo vaikus veda į tokias mokyklas gali būti tikri – jų vaikų mok-
slai pagrindinėje mokykloje tikrai nenukentės.

O mes, pasisėmę naujų minčių, grįžtame į mokyklas ir nuo-
širdžiai dėkojame šios konferencijos organizatoriams: Ana Lucia
Lico, Joy Kreeft Peyton, Amelia Tseng ir Polinai Vinogradovai.
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