Gerb. Konsule, gerb. svečiai ir tėveliai,
JAV LB Švietimo tarybos vardu, Pirmiausia noriu pasveikinti –
o bet gal tinkamiau būtų visiems padėkoti už tokį gausų atsilankymą.
 Tikrai reikia džiaugtis, kad yra tiek tėvelių, kurie rūpinasi mokyklos ateitimi
 kad tiek yra kandidatų į Tarybą – kitur mokyklos vargsta. Jūs turite kuo didžiuotis!!!
Kai pakvietė tarti keletą žodžių – badžiau sugalvoti, ką galėčiau išmintingo pasakyti.
 Tačiau, nieko nesugalvojau, kas Jus nustebintų
 Vis sugrįžau prie to, kad susidariusi įtampa Maironio mokykloje trukdo viskam, viskam,viskam.


Priėjau prie išvados, kad Švietimo taryba gal geriausiai galėtų Jums padėti - pasidalindama kai
kuriais duomenis, kuriuos surinkome iš kitų mokyklų gautų žinių.



Švietimo tarybą sudaro 2 daktaratės, 3 mokytojos dirbusios JAV viešose mokyklose, ir 2
dabartinės mokyklos vedėjos.
o Rūpinasi, kad sėkmingai veiktų visos mokyklos JAV – kurių šiais metais yra net 40!
GALIME DŽIAUGTIS ir didžiuotis!!!
 Kiekviena mokykla skirtinga, bet visos dirba bendram tikslui.
 Būtent - Kad būtų lietuviukų, kurie kartu ateityje dirbs, kad galėtų išlaikyti tradicijas,
mokyklas.

Jūsų mokykla yra didžiausia JAV. Kad būtų galima palyginti duomenis, nematau kito būdo, tik pažiūrėti,
kiek investuojama per vaiką – negalime naudoti matematinį vidurkį, nes per daug skiriasi mokyklos.
Iškilo klausimų apie mokyklos vedėjos apmokėjimą. Nors skamba, kad dideli pinigai, padalinus per
vaiką, mokate vedėjai maždaug $23 iš kiekvieno vaiko mokslapinigių.
 Palyginus su kitoms mokykloms kurios pristatė duomenis – Jūs tada esate žemutiniame
kvadrate - 25% – reiškia, kad 75% mokyklų skiria daugiau vedėjoms iš kiekvieno vaiko
mokslapinigių negu Jūs!!!!
o Deja, naudojant tą pačią logiką – nors jaučiasi kad 32K nuoma yra ypatingai brangi –
 35% mokyklų moka daugiau per vaiką!
 Reiškia, kad yra maždaug 13 mokyklų, kurios norėtų Jums pasiguosti.
Iškeliu šiuos duomenis, kadangi nežinau kaip kitaip “išreikšti”, “įtikinti”, kad Jums šiuo metu yra
ypatingai svarbu išlaikyti perspektyvą.



Jūs esate pati didžiausia mokykla JAV
Jeigu ir atskirtumėte penktadieninę pamainą, vis vien būtumėte pati didžiausia
o Didesnės už penktadienį – tik ČALM ir Los Angeles
 Jūsų tik penktadieninė pamaina yra 3 kartus didesnė negu 75% mokyklų



Atsižvelkite į tai, kai darote sprendimus ar rūpinatės dėl apmokėjimų.
o Esmėje, jus vedate dvi mokyklas – tad reikia tikėtis, kad bus daugiau pareigūnų, išlaidų.
o Padalinate išlaidas iš dviejų, ir daug klausimų dingsta.

Būnant didžiausia mokykla – tikrai yra kuom džiaugtis, bet taip pat tai suteikia tam tikras atsakomybes.
 Buvote puikus pavyzdys kitoms mokykloms. Galite būti ir toliau, ar ne?
o Ir toliau į Jus kreipsis kitos mokyklos prašydamos pagalbos?
o Ir toliau apie Jus sakys, kad esate pažangi mokykla. Taip?
 Ir toliau Lietuva žiūrės į Maironio mokyklą, kaip į puikią vietą stažuotėms būsimiems
mokytojams
 Patys galite šį sąrašą tęsti – bet supraskite,
o jeigu nebūtų Maironio mokyklos, visa lietuviška bendruomenė nukentėtų.
Bet pats pats pats svarbiausias klausimas, kurį galiu Jums iškelti – ką mes mokiname savo ir kitų vaikus
apie įsijungimą į lietuvišką veiklą?
 Ar čia nėra pagrindinė mūsų užduotis – užtikrinti lietuvišką ateitį – gyvą, veikiančią –
o kad nebūtų tik prisiminimų rinkinys ar močiutės pasakojimai?
 Visi sakome, kad mus jungia bendras tikslas, kad dirbame išlaikyti lietuvybę….
o Nesusilaikysiu ir pasakysiu, kad vienas gimnazistas “lietuvybės išlaikymą” vadino
“papūgos “ tuščiais žodžiais. Jis tuoj pat man uždavė klausimą klausimą - ką tai reiškia?
o – ar jums įdomu išgirsti prie kokios išvados priėjome su gimnazistu (buvo maždaug 1990)
 kad lietuvybe bus gyva, jeigu jis savo vaikus išmokins
 kad Lietuva yra garbingas kraštas,
 kad reikia didžiuotis, kad yra toks dalykas kaip
penktadieninė/šeštadieninė mokykla
 Kad reikia girtis visuomenėje ir didžiuotis, kad esi lietuvis
 Kad reikia ją užstoti, jeigu ją kas puola
 Kad reikia didžiuotis šaknims, kurios jam nurodo, kaip reikia garbingai
užstoti laisvę sau ir kitiems tautiečiams….
Jeigu norime, kad mūsų vaikai stotų į savanorių gretas, turime jiems parodyti kelią.
Tikiu, kad yra tik trys pagrindinės priežastys, kodėl asmenys jungiasi į “veiklos komandas”
 Jaučiu, kad mus jungia bendros vertybės – shared values
 Kad bus geriau, jeigu aš prisidėsiu
 Kad bus smagu
Atėjote šiandien neabejodami dėl pirmų dviejų. Yra bendros vertybės ir visi, visi galite prisidėti.
Ir užtikrinu, kad bus smagu
 Smagu, kad nesėdėjote namuose ir skyrėte savo laiką
 Smagu, kad vystosi mokyklos bendruomenė
 Smagu, kad pergyvensite krizę ir žengsite į ateitį
 Jūs tiesiog pasidarote Maironio mokyklos steigėjai!
o Viltingi – pasiryžę – įsijungę! Smagu!
Kviečiu ne tik šiandien rūpintis mokykla,bet ir ateityje:
Kai kvies į susirinkimą, ateikite ir atsiveskite draugus
Kai prašys pagalbos, pasisiūlykite

Ir kai vaikai klaus, kodėl – sakykite:
 Turiu lietuvišką širdį, galiu prisidėti, ir smagu!

Laima Petroliūnienė

