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Lietuvoje katalikiškose ugdymo įstaigose mokosi apie 20 tūkstančių mokinių, dirba beveik 2 tūkstančiai
pedagogų. Nacionalinė Katalikiškų mokyklų asociacija jungia 29 ugdymo įstaigas. Siekdami glaudesnio
bendravimo ir bendradarbiavimo tarp NKMA priklausančių mokyklų, bei kviesdami prisijungti į asociaciją dar
jai nepriklausančias katalikiškas mokyklas nusprendėme jus nuosekliai informuoti apie NKMA įvykius,
iniciatyvas ir projektus.
Šių metų sausio 5-7 d. vyko tradicinis Nacionalinės katalikiškų mokyklų susitikimas Birštono
Karališkoje rezidencijoje. Seminaro tema „Santykiškumo esmė. Mano santykis su savimi ir kitu kaip kitokiu“.
Susitikime dalyvavo 56 dalyvių iš 19 mokyklų. Pirmoji diena buvo skirta dr. Eglės Laumenskaitės
krikščioniškos antropologijos seminarui, kurio metu buvo analizuojamos socialinio individo ir asmens, meilės,
kaip santykio daugiareikšmiškumo, krikčioniško tikėjimo bendruomeniškumo temos. Seminare lankėsi
psichoterapeutas dr. Gintautas Vaitoška, kuris pristatė Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai
bendrąją programą. Darbo grupėse buvo aptartos jos įgyvendinimo galimybės, pasirinktos programos
įgyvendinimui išbandyti pilotinės mokyklos. Paskutinę seminaro dieną įvyko susitikimas su naujai paskirtu
jėzuitų provinciolu kun. Vidmantu Šimkūnu SJ. Susirinkimo metu į NKMA tarybą išrinktas naujas narys – kun.
Rytis Gurkšnys SJ, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius. Aptartas planuojamas moksleivių festivalis Šiluvoje
2017 rugsėjo mėnesį. Greitu laiku bus paskelbta tiksli renginio data. Diskutuota dėl tikybos dėstymo sunkumų,
kurie kyla dėl mokytojų trūkumo. Pasikeista lūkesčiais dėl aktyvesnio NKMA atstovavimo formuojant Lietuvos
švietimo politiką ir atstovaujant katalikiškas mokyklas. Tradiciniai katalikiškų mokyklų susitikimais skirti ne tik
vadovų formacijai bet ir neformaliam susitikimui, pasikeitimui gerąją patirtimi, diskusijoms.
Taip pat siunčiame informaciją apie organizuojamas sporto žaidynes MAGIS, kurios vyks Vilniaus
jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje 2017 m. birželio 5-7 d.. O Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija
kviečia vyresnių klasių moksleivius iš visų katalikiškų mokyklų kartu keliauti į edukacinę- piligriminę kelionę
Lenkijoje 2017 m. kovo 31 – balandžio 3 d. Laukiame jūsų NKMA organizuojamuose renginiuose, ir
dalinkimės savo projektais, gerąja patirtimi bei idėjomis!
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