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TIKSLAS. Teikti pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms, neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigoms. 

UŽDAVINIAI: 

1. Tobulinti užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojų kompetenciją. 
2. Aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp užsienio lietuvių švietimo įstaigų. 
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1. TIKSLAS. Teikti pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms, neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigoms. 

 Vykdyti projekto „Mokytojų kompetencijų tobulinimas“ veiklas 
1.1. Tobulinti užsienio 
lietuvių formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo 
įstaigų darbuotojų 
kompetenciją. 

Organizuoti 1 kvalifikacijos tobulinimo seminarą 
formaliojo švietimo užsienio lituanistinių mokyklų 
lietuvių kalbos mokytojams Rygoje tema „Inovatyvūs 
mokymo metodai lietuvių kalbos pamokoje“. 

1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras formaliojo 
švietimo užsienio lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos 
mokytojams tema „Inovatyvūs mokymo metodai lietuvių 
kalbos pamokoje“. Dalyvavo 18 pedagogų, po du iš 
kiekvienos lituanistinės mokyklos.  

Dalyviai patobulino profesines kompetencijas. 

     Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje 
organizuotas seminaras užsienio lietuvių 
mokyklų lietuvių kalbos ir pradinių klasių 
mokytojams „Inovatyvūs mokymo metodai 
lietuvių kalbos pamokoje“. 
      Dalyvavo 25 mokytojai iš Lenkijos, 
Baltarusijos, Latvijos lietuvių mokyklų (iš 7 
mokyklų). 
      Seminaro metu dalyviai patobulino 
mokymo(si) proceso valdymo 
kompetenciją. 
 

Balandis   A. Turskienė 
I. Mickutė 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
4000  
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      Organizuoti 1 kvalifikacijos tobulinimo seminarą 
formaliojo švietimo lituanistinių mokyklų užsienyje 
pedagogams „Multikultūrinis ugdymas – ugdymo 
kokybės prielaida” 
      1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras lituanistinių 
mokyklų užsienyje formaliojo švietimo pedagogams  
Multikultūrinis ugdymas – ugdymo kokybės prielaida”.  
       18 dalyvių, po 2 iš kiekvienos lituanistinės 
mokyklos, patobulino specialiąsias kompetencijas. 
 
 
 
 
 

     Organizuotas seminaras „Multikultūrinis 
ugdymas – ugdymo kokybės prielaida“. Į 
seminarą atvyko mokytojai iš Lenkijos: 
Seinų „Žiburio“ mokyklos, Dariaus ir 
Girėno pagrindinės mokyklos, Kovo 11 
licėjaus, Baltarusijos: Rimdžiūnų ir 
Pelesos vidurinių mokyklų, Latvijos Rygos 
lietuvių vidurinės mokyklos bei Rusijos 
Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių 
mokyklos.  
     Dalyvavo  20 dalyvių – mokytojai ir 
vadovai.  
     Seminaro metu dalyviai patobulino 
bendrakultūrinę pedagogo kompetenciją. 

Liepa  A. Turskienė 
I. Mickutė 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
6070 

 Organizuoti 1 lietuvių kalbos mokymo metodikos  
gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo seminarą 
neformaliojo švietimo užsienio lituanistinių mokyklų 
mokytojams. 

1 lietuvių kalbos mokymo metodikos  gerosios 
patirties kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
neformaliojo švietimo užsienio lituanistinių mokyklų 
mokytojams. Dalyvavo 25 pedagogai.  

Patobulino profesines kompetencijas. 

    Dalyvauta organizuojant  
„Besisteigiančių užsienio lituanistinių 
mokyklų ir pradedančių dirbti lituanistinėse 
mokyklose“ mokytojų seminarą. 
     Dalyvavo 32 dalyviai iš Airijos, 
Australijos, Brazilijos, Danijos, Egipto, 
Islandijos, Italijos, JAE, JAV,JK, 
Kazachstano, Rusijos, Norvegijos, 
Nyderlandų Šveicarijos, Suomijos, 
Turkijos, Urugvajaus, Venesuelos    
     Seminaro dalyviai patobulino lietuvių 
kalbos ugdymo, pilietiškumo 
kompetencijas. 

Spalis  A. Turskienė 
I. Mickutė 
J. Varnienė 

Tikslinės 
lėšos 
ŠMM 
21700 

 Organizuoti vadybinį seminarą formaliojo 
švietimo užsienio lituanistinių mokyklų vadovams 
„Konfliktų valdymas ir jo reikšmė kokybiškai mokyklos 
bendruomenės veiklai“. 

 
 

Dalyvauta organizuojant Seinuose 
užsienio lietuviškų mokyklų vadovų 
kvalifikacijos tobulinimo seminarą. 

Gruodis A. Turskienė 
I. Mickutė 
J. Varniene 
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 1 vadybinis seminaras formaliojo švietimo 
užsienio lituanistinių mokyklų  vadovams „Konfliktų 
valdymas ir jo reikšmė kokybiškai mokyklos 
bendruomenės veiklai.“ 

12 užsienio lietuviškų mokyklų vadovų iš 9  
lituanistinių mokyklų (po 1-2 asmenis)  patobulino 
vadybines kompetencijas.  

    
    Dalyvavo 25 mokyklų vadovai, 
pavaduotojai, Švietimo ir mokslo 
ministerijos specialistai. 
    Dalyviai patobulino vadybines 
kompetencijas.  
 

  - 

Organizuoti 10 dienų pedagoginės sklaidos 
vasaros stovyklą užsienio lituanistinių mokyklų 
mokytojams. 

 10 dienų trukmės pedagoginės sklaidos 
vasaros stovykla užsienio lituanistinių mokyklų 
mokytojams. 20 užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų 
iš formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokytojų 
dalyvavo praktikumuose, kūrybinėse dirbtuvėse, 
išklausė teorines paskaitas, pasidalino patirtimi.  

Patobulino bendrąsias ir profesines pedagogo 
kompetencijas. 

     Renginys nebuvo organizuotas, nes 
neskirtas finansavimas. 

Liepa A. Turskienė 
I. Mickutė 
J. Varnienė 

- 

 Pagal poreikį organizuoti lituanistinių mokyklų 
mokytojams kvalifikacijos tobulinimo seminarus vietoje. 

 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai 
lituanistinių mokyklų mokytojams pagal poreikį jų 
šalyse. 

     Organizuoti 2 lituanistinių mokyklų 
mokytojams kvalifikacijos tobulinimo 
seminarai vietose: 
    2014 m. lapkričio  07-09 dienomis 
dalyvauta organizuojant seminarą 
Stokholmo lituanistinėje mokykloje 
„Saulė“.  
     Dalyvavo 12 mokytojų iš Švedijos ir 
Norvegijos lituanistinių mokyklų. 
      Mokytojai patobulino bendrakultūrines 
kompetencijas. 
     2014 m.  spalio 17- 20 d. organizuotas 
seminaras Airijoje, Dublino „4 vėjai“ 
lituanistinės mokyklos mokytojams . 
      Dalyvavo 18 mokytojų iš Airijos, 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J. Varnienė 

Tikslinės 
bendruomenių 
lėšos 
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Islandijos, Belgijos, Turkijos, Lietuvos. 
      Mokytojai patobulino negimtosios 
kalbos mokymo metodų taikymo lietuvių 
kalbos pamokose kompetenciją ir 
praktinės veiklos įgūdžius.  

 Padėti parengti ir teikti 5 užsienio lituanistinių 
mokyklų pedagogų dokumentus atestacijos komisijai. 

5 užsienio lituanistinių mokyklų pedagogams 
suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija. 

     Parengti ir pateikti 3 pedagogų  
dokumentai atestacijos komisijai. 
    3  užsienio lituanistinių mokyklų 
pedagogams suteikta aukštesnė 
kvalifikacinė kategorija. 

Gegužė  A. Turskienė 
I. Mickutė 

- 

Dalyvauti valstybinės kalbos mokymo konkurse 
teikti paslaugą organizuoti valstybinės kalbos mokymus 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Prienuose ir Klaipėdoje, ir 
kituose miestuose 30-čiai  tremtinių ir politinių kalinių 
palikuonių, grįžtantiems gyventi į Lietuvą  

Dalyvauta valstybinės kalbos mokymo konkurse 
teikti paslaugą organizuojanti valstybinės kalbos 
mokymus Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Prienuose ir 
Klaipėdoje ir kituose miestuose 30-čiai  tremtinių ir 
politinių kalinių palikuonių, grįžtantiems gyventi į 
Lietuvą. 

10 dalyvių išlaikė valstybinės kalbos egzaminą.  

      Dalyvauta valstybinės kalbos mokymo 
konkurse teikti paslaugą organizuoti 
valstybinės kalbos mokymus Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje, Prienuose ir 
Klaipėdoje, ir kituose miestuose 30-čiai  
tremtinių ir politinių kalinių palikuonių, 
grįžtantiems gyventi į Lietuvą.  
       Valstybinės kalbos mokymai  nevyko, 
kadangi nebuvo laimėta konkurse. 

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė 
J. Varnienė 

- 

 
1.2. Aktyvinti bendravimą 
ir bendradarbiavimą tarp 
užsienio lietuvių švietimo 
įstaigų. 

 

Vykdyti  projekto „Bendraamžis - bendraamžiui „ veiklas. 
      Pagal poreikį formuoti besimokančių užsienio 
lituanistinių mokyklų tinklus surandant minėtoms 
mokykloms partnerius Lietuvoje siekiant  dalintis gerąja 
patirtimi. 
     Surasti 3 bendradarbiavimo partneriai užsienio 
lituanistinėms mokykloms. Informacija skelbiama 
bendradarbiavimo tinklų svetainėje 
http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/ulsc_be
ndradarbiavimas.htm 
       Mokyklos įgijo galimybę aktyviau bendradarbiauti 

     Užsienio lituanistinėms mokykloms 
pasiūlytas Lietuvos ikimokyklinio ir 
pradinio ugdymo įstaigų sąrašas, 
ieškančių partnerių užsienyje, siekiant  
formuoti bendradarbiavimo tinklus.  
   Vyksta partnerių paieška.  

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Varnienė 

- 
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formalaus ir neformalaus ugdymo veiklose. 
       Pasirašyti 2 bendradarbiavimo sutartis su užsienio 

lituanistinėmis mokyklomis: Anglijos LC Lighthouse bei 
Airijos „Keturių vėjų“ lituanistinėmis mokyklomis ir  
numatyti  bendras veiklas 2015 m. 
       2 bendradarbiavimo sutartys su užsienio 
lituanistinėmis mokyklomis: Anglijos LC Lighthouse bei 
Airijos „Keturių vėjų“, numatytos bendros veiklos 2015 
m. 

      Pasirašytos 2 bendradarbiavimo 
sutartys: su Anglijos LC Lighthouse 
mokykla (2014 m. sausio 21 d. Nr. D7-
02(2.8)) ir su Airijos „4 vėjų“ lituanistine 
mokykla (2014 m. lapkričio 27 d. Nr. D7-9 
(2.8)).    
     Vykdytos bendros veiklos ir numatyti 
darbai 2015 metams. 

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Varnienė 

- 

       Kurti bendradarbiavimo projektus:   „Kultūriniai 
mainai su tautiečiais“, „Mano klasė“  su užsienio lietuvių 
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis. 
       Sukurti 2 bendradarbiavimo projektai:  su užsienio 
lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis. 

     Sukurti 5  bendradarbiavimo projektai 
„Kultūriniai mainai su tautiečiais“  ir „Mano 
klasė“; „Mokytojas – mokytojui“ „Mokinys- 
mokiniui“ ; „Mokytojų kompetencijos 
tobulinimas“. 
     Vykdytos projekto „Kultūriniai mainai su 
tautiečiais“   veiklos su Airijos „4 vėjų“ 
mokykla: 
   -  organizuoti mokinių mainai: 10 mokinių 
ir 2 mokytojai dalyvavo Vilniaus lietuvių 
namų mokyklos ugdymo procese ir 
kultūrinėje programoje bei Vilniaus lietuvių 
namų 9 mokiniai ir 2 mokytojai vyko į 
Dublino lituanistinę mokyklą  ir susipažino 
su ugdymo proceso ypatumais, Airijos 
istorija, kultūra, ugdėsi bendravimo 
kompetencijas. 
  -  organizuotas seminaras Vilniaus 
lietuvių namuose ir kultūrinė programa  8 
lituanistinių mokyklų mokytojams iš Airijos, 
Turkijos, Egipto. 

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Varnienė 

Tikslinės 
lėšos ŠMM 
4600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje 
talpinti užsienio lietuviškų mokyklų bei lituanistinių 
mokyklų projektinius, kūrybinius, gerosios patirties, 
metodinius  darbus. 

   Užsienio lietuvių švietimo skyriaus 
svetainėje talpinta 8 formaliojo ugdymo 
klausimais aktualūs pranešimai ir 
neformaliojo ugdymo pedagogės Živilės 

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Varnienė 

- 
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     Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje 
patalpinta 10 užsienio lietuviškų mokyklų bei 
lituanistinių mokyklų projektinių, kūrybinių, gerosios 
patirties, metodinių darbų.  

Šiškauskaitės (Italija) metodinės 
priemonės. 

         Dalyvauti Europos lituanistinių mokyklų sąskrydyje 
„Draugystės tiltas“. 
       Dalyvauta sąskrydyje (Švedijoje), skaitytas 
pranešimas, diskutuota probleminiais klausimais. 

     Neskyrus finansavimo, Europos 
lituanistinių mokyklų sąskrydyje 
„Draugystės tiltas“ dalyvauta nebuvo. 

Liepa A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Varnienė 

- 

        Organizuoti Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-
licėjaus su lietuvišku komponentu  ir Vilniaus lietuvių 
namų dailės darbų mokytojų kūrybines dirbtuves 
rengiant  2015 m. Kalendorių. 
      Organizuotos 3 dienų trukmės  Kaliningrado gabių 
vaikų mokyklos-licėjaus su lietuvišku komponentu  ir 
Vilniaus lietuvių namų dailės darbų mokytojų kūrybinės 
dirbtuvės, parengtas kalendorius 2015 metams, kuris 
apiformintas kūrybiniais mokinių darbais. 

   Dėl objektyvių priežasčių veikla nukelta į 
2015 m.  
 
    Vilniaus lietuvių namų kamerinis choras 
15 asmenų (vadovė Judita Taučaitė) 
dalyvavo kasmetinėje mokytojų 
konferencijoje Sovetske. 
 

Spalis A. Turskienė 
J.Varnienė 

- 

        Dalyvauti Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-
licėjaus su lietuvišku komponentu mokslinėje 
konferencijoje. 
        2 mokiniai ir mokytoja parengė pranešimus ir 
dalyvavo Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-licėjaus 5-
8 klasių mokslinėje konferencijoje.  

   Dėl objektyvių priežasčių veikla nukelta į 
2015 m. 
    
     Vilniaus lietuvių namų mokinės 
D.Kuliezsa, A.Rukšnaitis, Snižana Babij 
dalyvavo tarptautiniame raiškiojo skaitymo 
konkurse „Pasaulis skaito Donelaitį“. 
     Įrašytas CD su šių skaitovių atliekamais 
kūriniais. 

Balandis  A. Turskienė 
I. Mickutė 
 

- 

        Organizuoti raiškiojo skaitymo konkursą „Mano 
sapnuose vaikštai, Lietuva” užsienio lituanistinių 
formaliojo ir  neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams. 
       12 užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigų dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse 
„Mano sapnuose vaikštai, Lietuva”. 
 

      Organizuotas raiškiojo skaitymo 
konkursas  „Mano sapnuose vaikštai, 
Lietuva”.  
    Dalyvavo 87 skaitovai iš Rimdžiūnų 
vidurinės mokyklos lietuvių mokomąją 
kalba, Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo 
etninės kultūros bendrojo lavinimo 

Lapkritis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM  
1600 
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 mokyklos, Pelesos vidurinės mokyklos 
lietuvių mokomąja kalba, Londono 
Lighthouse lituanistinės mokyklos, Vilniaus 
rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos 
ir Vilniaus lietuvių namų.     
     Nugalėtojai apdovanoti atminimo 
prizais, padėkos raštais. 

       Organizuoti liaudiškų šokių ir dainų konkursą „Dainų 
ir šokių pynė“ užsienio lituanistinių formaliojo ir  
neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams. 
     60 mokinių iš  užsienio lituanistinių formaliojo ir  
neformaliojo mokyklų  dalyvavo liaudiškų šokių ir dainų 
konkūre „Dainų ir šokių pynė“ 
     Dalyviai įgijo/patobulino  žinias apie lietuvių liaudies 
šokius. 

      Organizuotas tarptautinis liaudiškų 
šokių ir dainų festivalis “Darni mūsų dainų 
ir šokių pynė“.  
      Dalyvavo 57 dalyviai iš: Rygos lietuvių 
vidurinės mokyklos šokių kolektyvas 
„Bitutė“,  Londono EC Lighthouse 
lituanistinės mokyklos Dance studijos du 
šokių kolektyvai, Pelesos privačios 
bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos 
lietuvių mokomąja kalba instrumentinė 
grupė „Gimtinė“, Seinų lietuvių „Žiburio“ 
mokyklos  mergaičių ansamblis, Punsko 
Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir 
gimnazijos lietuvių ir lenkų mokymo 
kalbomis solistai, Vidugirių pagrindinės 
mokyklos lietuvių mokomąja kalba 
ansamblis „Lenciūgėlis“ ir Vilniaus lietuvių 
namų kamerinis choras. 
    Dalyviai apdovanoti atminimo prizais, 
padėkos raštais. 

Spalis A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varniene 

Tikslinės 
lėšos  
4300 

       Organizuoti su Anglijos lituanistine mokykla LC 
Lighthouse kūrybines dirbtuves, skirtas  pasikeitimui 
gerąja patirtimi liaudiškų šokių srityje.  
     20 mokinių, 2 pedagogai patobulino specialiąsias 
kompetencijas kūrybinėse dirbtuvėse, skirtose  
pasikeitimui gerąja patirtimi liaudiškų šokių srityje. 
 

       Veikla nevykdyta, nes negautas  
finansavimas. 

Gegužė A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
 
 
 

- 
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       Organizuoti meninių darbų - atvirukų „Sveikinimas 
Lietuvai“ konkursą užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams. 
         Parengta meninių darbų paroda, joje dalyvavo 50 
užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigų mokinių.   
 
 
 
 
 
 
 

    Organizuotas tarptautinis  meninių 
darbų - atvirukų „Sveikinimas Lietuvai“ 
konkursas.  
     Viso sulaukta 142 darbų iš formaliojo 
bei neformaliojo ugdymo užsienio lietuvių  
mokyklų Airijoje, Australijoje, Egipte, 
Baltarusijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, 
Norvegijoje.  
     Apdovanoti 1-3 vietų laimėtojai 
keturiose amžiaus grupėse – 12 prizų   ir 
skirti papildomi 9 paskatinamieji prizai ir  
padėkos raštai visiems konkurso 
dalyviams. 

Sausis – 
rugsėjis  

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J. Varnienė 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
1000 

      Organizuoti 1 konferenciją užsienio lituanistinių 
formaliojo ir neformaliojo mokyklų mokiniams „Aš 
matau savo ateitį“  
      1 konferencijoje užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo mokyklų mokiniams „Aš matau savo ateitį“ 
dalyvavo  20 mokinių iš užsienio lituanistinių formaliojo 
ir neformaliojo švietimo įstaigų. 

  Organizuota tarptautinė mokinių 
konferencija „Aš matau savo ateitį“.  
     Dalyvavo 23 mokiniai iš: Vasario 16-
osios gimnazijos, Rimdžiūnų vidurinės 
mokyklos, Punsko lietuviškų mokyklų, 
Lietuvos Vilniaus ir Kauno mokyklų.  
      Iš viso buvo perskaityta 15 pranešimų. 

Balandis A. Turskienė 
I. Mickutė 
 

Tikslinės 
lėšos 
ŠMM 
1000 

      Kviesti atvykti užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo mokyklų mokinius į Litexpo parodą 
„Studijos 2014“.  
     Dalyvavo 20 užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo mokyklų mokinių parodoje  „Studijos 
2014“.  

Organizuotas užsienio lietuviškų mokyklų 
abiturientų  dalyvavimas Litexpo parodoje 
„Studijos 2014“. 
   Dalyvavo 15 mokinių ir 2 mokytojai iš 
Rygos  lietuvių vidurinė mokyklos, Punsko 
Kovo11-osios licėjaus. 
    Mokiniai susipažino su studijų 
galimybėmis Lietuvoje. 

Sausis  A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
790 

Vykdyti projekto „Mokinys- mokiniui“ veiklas. 
      Organizuoti Rygos lietuvių vidurinės  mokyklos 
pedagogų  ir mokinių  mainų vizitą, vykdant projekto 
„Mokinys- mokiniui“ veiklas.  
      2 pedagogai ir 10 mokinių pasidalino gerąja 
patirtimi, patobulino bendrakultūrines kompetencijas 

Vykdytas projektas „Mokinys-mokiniui“ su 
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos 
mokiniais.   
      Dalyvavo 15 mokinių ir 2 mokytojai  iš 
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos ir  12 

Balandis  A. Turskienė 
J.Varnienė 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
4000 
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mainų programoje, vykdant projekto „Mokinys- 
mokiniui“ veiklas 

mokinių bei 2 mokytojai iš Vilniaus lietuvių 
namų mokyklos. 
 

 Vykdyti projekto „Lietuva -esi, buvai ir būsi!“ veiklas 
        Organizuoti 10 dienų lietuvių kalbos ir etnokultūros 

vasaros stovyklą 30-čiai užsienio lietuvių mokyklų, 
tremtinių ir etninių žemių vaikams. 
        10 dienų lietuvių kalbos ir etnokultūros vasaros 
stovykloje dalyvavo  40 užsienio lietuvių mokyklų, 
tremtinių ir etninių žemių vaikų. Tremtinių bei etninių 
žemių vaikai susipažino su Lietuvos istorija, kultūra, 
mokėsi lietuvių kalbos.  

     Organizuota užsienio lietuvių formaliojo 
ir neformaliojo ugdymo mokyklų mokinių, 
lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių 
palikuonių bei etninių žemių lietuvių vaikų 
vasaros stovykla „Lietuva – esi, buvai ir 
būsi“. 
      Dalyvavo 29 vaikai: iš Airijos, 
Baltarusijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos Kaliningrado srities, Vengrijos bei 
Šveicarijos.  
     Dalyviai mokėsi lietuvių kalbos, liaudies 
šokių, susipažino su Lietuvos istorija, 
kultūra. 

Liepa  A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
 
 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 13000 
SADM 10000 
 

 Vykdyti projekto „Gyvename ir mokomės  tėvų žemėje“ veiklas. 
1.3. Skatinti užsienio 
lietuvių mokinių ir 
studentų mokymąsi 
Lietuvoje 

      Administruoti ir plėtoti  užsienio lietuvių kilmės 
studentų tinklaraštį. 
     Administruojamas ir plėtojamas  užsienio lietuvių 
kilmės studentų tinklaraštis. Patalpinta informacija apie 
užsienio lietuvių priėmimą į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas bei informacija, aktuali studentams studijų 
Lietuvoje metu. Plačiau pristatyta užsienio lietuvių 
studentų klubo veikla bei klubo nariai. Sukurta rubrika 
apie užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos 
aukštosiose mokyklose kasdienį gyvenimą, kurioje 
talpinami studentų straipsniai bei nuotraukos. 

 Administruotas ir plėtotas  užsienio 
lietuvių kilmės studentų tinklaraštis:  
- Užsienio lietuvių studentų klubo 
Facebook prenumeratorių skaičius – 452 
asm., vyksta nuolatinė komunikacija su 
prenumeratoriais; 
- Užsienio lietuvių studentų klubo 
puslapyje Facebook patalpintos 222 
nuotraukos iš renginių: 15 renginių 
anonsų, 76 nuorodos į aktualią 
studentams informaciją; 
    - patalpinta informacija apie užsienio 
lietuvių priėmimą į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas bei informacija, aktuali 
studentams studijų Lietuvoje metu; 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
5000 
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- plačiau pristatyta užsienio lietuvių 
studentų klubo veikla bei klubo nariai; 
- sukurta rubrika apie užsienio lietuvių, 
studijuojančių Lietuvos aukštosiose 
mokyklose kasdienį gyvenimą, kurioje 
patalpinti 65 straipsniai bei 90 nuotraukos; 
- kuriamas užsienio lietuvių forumas.  
   Informaciją apie tinklaraštį pateikta 
užsienio lietuvių bendruomenėm.  

     Pagaminta 100 klubo atributinių 
puodelių, suvenyrų su Užsienio lietuvių 
studentų klubo logotipu.  
    Minėti  suvenyrai padovanoti  klubo 
nariams, klubo svečiams bei  išvykų metu. 

Gruodis  A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
1199,59 

       Organizuoti susitikimą su Kovo-11-osios akto 
signatarais. 
      Susitikime su Kovo-11-osios akto signatarais 
dalyvavo 15 užsienio lietuvių kilmės studentų, iš jų ne 
mažiau kaip pusė studentų – ne Lietuvių namų 
abiturientai.  
Studentai įgijo žinių apie  Lietuvos istoriją. 

    Organizuotas užsienio lietuvių studentų 
dalyvavimas  Kovo 11-osios minėjime 
Vilniaus lietuvių namuose bei  viešuose 
renginiuose mieste, išvyka į Antakalnio 
kapines, kur ilsisi sausio 13-dienos 
Lietuvos Laisvės gynėjai, aplankytas 
rašytojų kalnelis, apsilankyta TV bokšte. 
   Dalyvavo 15 užsienio lietuvių studentų. 
    Studentai įgijo žinių apie  Lietuvos 
istoriją ir kultūrą. 

Kovas  A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 

      Organizuoti pažintinius vizitus į Lietuvos 
Respublikos ministerijas. 
     2 pažintiniai vizitai į Lietuvos Respublikos 
ministerijas: Socialinės  apsaugos ir darbo bei Užsienio 
reikalų ministerijas, kuriuose dalyvavo  
30 užsienio lietuvių kilmės studentų. 
Studentai susipažino su Lietuvos ministerijų veikla. 

   Organizuoti 2 pažintiniai vizitai į Lietuvos 
Respublikos ministerijas. 
Aplankyta  Švietimo ir mokslo ministerija.  
      Dalyvavo 14 užsienio lietuvių studentų.  
      Studentai susitiko ir bendravo su 
viceministru R. Vaitkumi.  
Aplankyta Užsienio reikalų ministerija.  
     Dalyvavo 10 užsienio lietuvių studentų.  
     Bendrauta su ministru L. Linkevičiumi. 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 
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       Organizuoti  išvykas į muziejus ir teatrus 
„Šiuolaikinė Lietuvos kultūra.  
      Vykta  į  4 spektaklius: Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto 
teatre, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir kt.  
     Vykta į 5 muziejus, 2 parodas.  
      Dalyvavo  70 užsienio lietuvių kilmės studentų, 
kurie  įgijo žinių apie  Lietuvos kultūros raidą. 

     Organizuotos išvykos  į 4 spektaklius: 
Nacionaliniame Operos ir Baleto Teatre, 
Šokių Teatre, Dainų ir Šokių šventės 
koncertuose .  
     Aplankyti 5 muziejai: Gedimino pilies 
bokšto, Valdovų Rūmų, Operos ir baleto 
teatro, Nacionalinės dailės muziejaus.  
    Aplankytos 4 parodos: Gvido 
Raudoniaus keramikos studijoje bei 3 
Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimo 
organizuotose parodose. 
     Dalyvauta 10 mokslo, politikos, 
kultūros, verslo paskaitose, diskusijose, 8 
koncertuose, 2 dokumentiniuose filmuose, 
1 spektaklyje Pasaulio lietuvių jaunimo 
suvažiavime.  
    Dalyvavo  70 užsienio lietuvių kilmės 
studentų. 
     Studentai  pagilino žinias apie  Lietuvos 
istoriją, kultūrą, politiką ir mokslo 
pasiekimus.  

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
2837 
 

      Organizuoti 7 studentų draugiškas tinklinio 
varžybas. 
      Įvyko 7 studentų draugiškos tinklinio varžybos, kurių 
metų 50 studentų geriau susipažino, pasidalino 
patirtimi. 
 

   Organizuoti 7 studentų draugiško 
tinklinio varžybų susitikimai 
    Dalyvavo 82 užsienio lietuvių studentai.  
   Dalyviai geriau susipažino, dalinosi 
patirtimi. 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 

      Organizuoti 2 lietuviško kino vakarus. 
      Vyko  2 lietuviško kino vakarai, kurių metu 20 
užsienio lietuvių kilmės studentų susipažino su Lietuvos 
kino industrija. 

   Organizuoti 2 lietuviško kino vakarai: 
filmų „Misija Sibiras13“ ir „Kita svajonių 
komanda“  peržiūros ir diskusijos. 
   Dalyvavo 28 užsienio lietuvių studentai. 
   Dalyviai susipažino su Lietuvos kino 
industrija. 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 
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      Organizuoti išvyką į Valdovų Rūmus ir Gedimino 
pilies bokšto muziejų . 
      1 išvyka į Valdovų Rūmus ir Gedimino pilies bokšto 
muziejų kurioje  dalyvavo 15 studentų, iš jų ne mažiau 
kaip pusė studentų – ne Lietuvių namų abiturientai.   
Studentai įgijo žinių apie Lietuvos  XIV a. II pusės bei 
XVII a. pradžios Vilniaus pilių rekonstrukcinius 
maketus, ginkluotę, ikonografinę senojo Vilniaus 
medžiagą. 

     Organizuota 1 išvyka į Valdovų Rūmus 
ir Gedimino pilies bokšto muziejų.  
    Dalyvavo 15 užsienio lietuvių studentų.   
    Studentai įgijo žinių apie Lietuvos  XIV 
a. II pusės bei XVII a. pradžios Vilniaus 
pilių rekonstrukcinius maketus, ginkluotę, 
ikonografinę senojo Vilniaus medžiagą. 

Gruodis A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
245 
 

        Organizuoti išvyką „Lietuvos vidurio dvarai“.  
      1 išvyka „Lietuvos vidurio dvarai“, kurioje dalyvavo  
30 užsienio lietuvių kilmės studentai. Studentai  
susipažino su Baisogalos dvaro rūmais ir jo parku, 
lankėsi Burbiškių dvare, Šeduvos malūne, 
Raudondvaryje. 
Studentai įgijo žinių apie Lietuvos dvarų ir didikų istoriją 
bei Lietuvos kultūrą. 

    Organizuota išvyka „Lietuvos vidurio 
dvarai“.  
    Dalyvavo 30 užsienio lietuvių studentų. 
    Dalyviai  susipažino su Baisogalos 
dvaro rūmais ir jo parku, lankėsi Burbiškių 
dvare, Šedūvos malūne, Raudondvaryje, 
Taujenų dvare, Kėdainiuose aplankė 
senamiesti, Radvilų mauzoliejų,  įgijo žinių 
apie Lietuvos dvarų ir didikų istoriją bei 
Lietuvos kultūrą. 

Spalis A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
1830 
  

      Organizuoti išvyką „LDK keliais: Liublinas - Luckas 
– Lvovas „Geriau pažink Lietuvos istoriją““. 
       1 išvyka į Liubliną – Lucką – Lvovą), kurioje 
dalyvavo  30 užsienio lietuvių kilmės studentų.  
Studentai  įgijo žinių apie Lietuvos istoriją bei kultūrą. 

   Dėl objektyvių priežasčių keista 
numatytos veiklos kryptis. 
    Organizuota išvyka „Jogailos keliu“: 
aplankytas Liublinas (Liublino pilis, 
Liublino miesto muziejus, katedra, Lietuvių 
aikštė), Velička (Veličkos miestas, druskos 
kasykla), Krokuva (Vavelis, Krokuvos 
Katedra, Šv. Marijos bažnyčia, 
senamiestis), Osvencimas (Koncentracijos 
stovyklos memorialinis muziejus 
Auschwitz I ir Auschwitz II Birkenau). 
 Vyko susitikimas su užsienio lietuvių 
studentų klubo narėms, kurios šiuo metu 
studijuoja Krokuvoje.  
   Dalyvavo 30 užsienio lietuvių studentų. 

Balandis  A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
15132 
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   Dalyviai  įgijo žinių apie Lietuvos istoriją 
bei kultūrą. 

       Organizuoti edukacinę išvyką į Rumšiškes „Kai 
buvau... jaunimėlis ėjau“. 
      Organizuota 1 išvyka į Rumšiškes  „Kai buvau... 
jaunimėlis ėjau“ ,kurioje dalyvavo 30 užsienio lietuvių 
kilmės studentų. 
      Studentai sužinojo apie Lietuvos istoriją, kultūrą ir 
buitį.  

    Organizuota edukacinė išvyka į 
Rumšiškes. Lankytas Lietuvos liaudies 
buities muziejus. 
      Dalyvavo 30 užsienio lietuvių studentų.  
     Dalyviai susipažino su įvairių Lietuvos 
regionų gyvenamaisiais ir ūkiniais 
pastatais, lankėsi jurtoje,  sužinojo apie 
Lietuvos istoriją, kultūrą ir buitį. 

Kovas  A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
1253,6 
 
 

       Organizuoti Kalėdinį užsienio lietuvių kilmės 
studentų susitikimą, aptarti 2014 metų veiklą bei 
planuoti 2015 metų veiklas. 
      Vyko Kalėdinis užsienio lietuvių kilmės studentų 
susitikimas, aptartos  2014 metų veiklos  bei 
suplanuotos 2015 metų veiklos Susitikime dalyvavo 50 
užsienio lietuvių kilmės studentų. 
Studentai įgijo žinių apie lietuviškas tradicijas, teikė 
siūlymus kitų metų darbo planui.  

     Organizuotas Kalėdinis užsienio 
lietuvių kilmės studentų susitikimas.  
     Dalyvavo 30 užsienio lietuvių kilmės 
studentų. Aptartos  2014 metų veiklos  bei 
suplanuotos 2015 metų veiklos.  
     Studentai įgijo žinių apie lietuviškas 
tradicijas, teikė siūlymus kitų metų darbo 
planui, buvo organizuota viktorina 
dalyviams. 

Gruodis  A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos  
ŠMM 
1000 
 

       Organizuoti seminarą užsienio lietuvių kilmės 
studentams pirmakursiams, įstojusiems į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas karjeros siekimo Lietuvoje 
tematika. 
      1  seminaras užsienio lietuvių kilmės studentams 
pirmakursiams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas. 20 studentų įgijo žinių migracijos dokumentų 
tvarkymo, stipendijų, apgyvendinimo ir kitus klausimais. 

     Organizuotas susitikimas su užsienio 
lietuvių kilmės studentais, skirtas aptarti jų 
adaptacijos problemoms. Pristatytas 
išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 
studijuojančių Lietuvos aukštosiose 
mokyklose tyrimas. Aptartos galimos 
priemonės studentų nurodytų problemų 
sprendimui.  
    Dalyvavo 40 užsienio lietuvių kilmės 
studentų.  
   Dalyviai įgijo žinių migracijos dokumentų 
tvarkymo, stipendijų, apgyvendinimo ir 
kitais klausimais 
    Teiktos konsultacijos užsienio lietuvių 
kilmės studentams, studijuojantiems  

Rugsėjis  A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 
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 Lietuvos aukštosiose mokyklose  dėl 
stipendijų skyrimo tvarkos bei dokumentų 
rengimo klausimais.  
  30  asmenų kreipėsi su klausimais dėl 
stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas.  
   50  asmenų  kreipėsi su klausimais dėl 
VSF teikiamos paramos išeivijai ir lietuvių 
kilmės užsieniečiams. 

      Organizuoti užsienio lietuvių kilmės studentų 
mentorystės programą. 
     Organizuota užsienio lietuvių kilmės studentų 
mentorystės programa. 30 vyresnių kursų užsienio 
lietuvių studentų  susipažino ir   globojo naujai 
atvykusius užsienio lietuvių studentus. 

      Organizuota užsienio lietuvių kilmės 
studentų mentorystės programa. Vyresnių 
kursų užsienio lietuvių studentų  
susipažino ir stengiasi globoti naujai 
atvykusius užsienio lietuvių studentus, 
padeda spręsti jiems kilusias įvairias 
problemas.  
   Mentorystės programoje dalyvauja 10 
studentų. 
   Dalyviai geriau susipažino ir 
susidraugavo tarpusavyje.  

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 

      Organizuoti foto nuotraukų konkursą „Mus  sujungia  
Lietuva“. 
     Organizuotas foro nuotraukų konkursas,  parengta  
foto paroda, paroda eksponuota  Vilniaus lietuvių 
namuose, Lietuvos Respublikos Seime. 

   Organizuotas foto konkursas „Mus 
sujungia Lietuva“, parengti  konkurso 
nuostatai, paskelbta apie konkursą 
tinklalapyje ir socialiniame tinkle.  
    Gauta 59 nuotraukos; dalyvavo 19 
dalyvių ir 8 šalių (Lenkija, Lietuva, Rusija, 
Brazilija, Urugvajus, Kanada, JAV ir 
Didžioji Britanija). 
  Organizuotos 2 parodos:  Švietimo ir 
mokslo ministerijoje, Vilniaus lietuvių 
namuose.  
 

Vasario - 
rugsėjo 
mėn.  

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

ŠMM lėšos  
1500 

    Organizuoti Alumni  klubą, sukviesti  aktyviai 
lietuviškose bendruomenėse dirbančius ir įtraukti juos į 
Užsienio lietuvių studentų klubo veiklas. 

     Organizuotas Alumni klubas, sukviesti 
aktyviai lietuviškose bendruomenėse 
dalyvaujantys nariai.  

Sausio -
gruodžio 
mėn.   

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 
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    Įkurtas  Alumni klubas. Jame aktyviai veikia ir  
Užsienio lietuvių studentų klubo veiklose dalyvauja  10 
narių.  

      14  Alumni klubo narių palaiko ryšį su 
dabartiniais klubo nariais dalyvauja klubo 
organizuojamose veiklose. 
 

1.4. Organizuoti  Pietų 
Amerikos jaunimui 
lietuvių kalbos mokymus. 

    Organizuoti 5 Pietų Amerikos jaunuoliams  lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos, tikybos, etnokultūros 
mokymus.  
    Vyko 625 akademinių valandų  lietuvių kalbos, 
istorijos, geografijos, tikybos, etnokultūros mokymai 5 
Pietų Amerikos jaunuoliams. 
Jaunuoliai  išmoko lietuvių kalbos, susipažino su 
Lietuvos kultūra, istorija.   
 

    Organizuoti lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos, tikybos, etnokultūros mokymai  
5 Pietų Amerikos jaunuoliams :  pravesta  
625  pamokos: 550 lietuvių kalbos, 25 
etnokultūros, 25 istorijos/geografijos, 25 
tikybos/dorinio ugdymo.  
      5 Pietų Amerikos jaunuoliai dalyvavo 
40 renginių ( ekskursijos, susitikimai, 
spektakliai ir pan.)  
     Visi 5 Pietų Amerikos jaunuoliai išlaikė 
B1 lietuvių kalbos žinių vertinimo testą ir  
įgijo pažymėjimus.  
 

Sausio-
liepos mėn. 

A. Turskienė 
I.Kowalewska 
 

ŠMM lėšos  
8000 
URM lėšos  
10000 
Lietuvių fondo 
lėšos  
28161,87 
Lietuvių 
katalikų 
religinės 
Šalpos fondo 
lėšos  
6212,97 
Privačių 
rėmėjų lėšos  
6750 

Kiti darbai 
Organizuoti  kvalifikacijos 
tobulinimo seminarus, 
konferencijas respublikos 
mokytojams. 

            Dalyvauta organizuojant tarptautinę 
konferenciją „Projektiniai mokinių darbai.    
Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“.  
    Dalyvavo 76  dalyviai. 
    Patobulino bendravimo ir 
bendradarbiavimo kompetencijas. 

Gegužė A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 
 
 

     Organizuota konferencija respublikos 
savivaldybių administracijų švietimo skyrių 
specialistams, atsakingiems už 
ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinių ir 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikų ugdymą „Kaip užtikrinsime ugdymo 

Spalis A.Turskienė 
I.Kowalewska 
I.Mickutė 
J. Varnienė 

Tikslinės  
lėšos 
ŠMM 
14400 
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kokybę? ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo permąstymas“. 
      Dalyvavo 125 specialistai. 
   Dalyvauta organizuojant Baltijos šalių 
seminarą, skirtą  migrantų švietimo 
problemoms aptarti pagal ESF projekto 
Sirijus veiklas.  
   Dalyvavo 25 dalyviai. 

Lapkritis A.Turskienė 
I.Mickutė 
J.Varnienė 

Tikslinės  
lėšos 
ŠMM 
900 

  Dalyvauta organizuojant 1 seminarą 
Vilniaus lietuvių namų pedagoginei 
bendruomenei „Mokytojo ir mokinio 
santykis. Jo svarba“  .  
      Dalyvavo 28 pedagogai. 

Birželis A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

Organizuoti 2  seminarai respublikos 
mokytojams „Kaip padėti išmokti vaikui 
mokytis“ 
   Dalyvavo  89 pedagogai iš:  Šiaulių 
„Romuvos“ progimnazijos ir Vilniaus 
Barboros Radvilaitės progimnazijos.   
     Patobulino mokymo mokytis 
kompetenciją. 

Spalis A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

Dalyvių lėšos 
267  

     Organizuotas 1 seminaras respublikos 
mokytojams „Kūrybiškumą ugdančios 
strategijos ir kaip jomis pasinaudoti 
mokantis mokytis“ 
    Dalyvavo 31 dalyvis iš Vilniaus lopšelio 
darželio „Svaja“ 
    Patobulino bendrąsias kompetencijas.  

Lapkritis A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

Dalyvių lėšos 
93 

   Organizuotas 1 seminaras respublikos 
mokytojams „Ką reiškia pripažinti mokinio 
individualumą  mokymo(si) procese“. 
    Dalyvavo  29 dalyviai iš Raseinių 
technikos ir verslo mokyklos. 

Lapkritis A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

Dalyvių lėšos  
87 
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     Patobulino bendrąsias kompetencijas. 
  Organizuotas 1 seminaras  respublikos 
mokytojams  „Specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos kursai“. 
   Dalyvavo 65 dalyviai. 
   Patobulino specialiąsias kompetencijas.  

Lapkritis-
gruodis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

Dalyvių lėšos 
15019,74 

Organizuoti/eksponuoti 
užsienio lietuvių mokyklų 
ir Vilniaus lietuvių namų 
mokinių meninių darbų 
parodas  

.    Organizuota ir eksponuota Vilniaus 
lietuvių namuose Naujininkų vaikų ir 
jaunimo meno studijos paroda „Jaunasis 
portretistas“.  
    Eksponuota 14 darbų. 

 A.Turskienė 
I.Kowalewska 
I.Mickutė 
 

- 

     Organizuota Vilniaus lietuvių namų 
mokinių rašinių paroda „Laiškai iš Lietuvių 
namų“.  
   Eksponuota 17 darbų.  

Rugsėjis- 
lapkritis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

    Eksponuota M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda.  
    Eksponuota 17 darbų.  

Rugsėjis- 
spalis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

  Organizuota ir eksponuota Užsienio 
reikalų ministerijoje bei Lietuvos 
Respublikos Seime  užsienio lietuvių 
mokyklų mokinių rašinių ir piešinių paroda 
„Kokia Tėvynės ilgesio spalva?“ 
   Eksponuota 17 darbų.  

Gegužė -
lapkritis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

     Organizuota ir eksponuota Krasnojarsko 
lietuvių bendruomenės pirmininko, 
tremtinio Sauliaus Sidaro fotografijų 
paroda Švietimo ir mokslo ministerijoje, 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 
     Eksponuota 20 darbų.  

Balandis A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

Skleisti informaciją apie 
Vilniaus lietuvių namus 
bei  švietimo naujoves 

      Informuota 41 pasaulio lietuvių 
bendruomenė apie Vilniaus lietuvių namų 
veiklą bei paskirtį ir komplektuotos naujos 

Sausis-
gruodis 

A.Turskienė 
I.Kowalewska 
I.Mickutė 

- 
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užsienio lietuvių 
bendruomenėms ir 
užsienio lietuvių 
formaliojo ir neformaliojo 
ugdymo įstaigomis 

klasės. Mokytis į mokyklą atvyko 50 naujų 
mokinių iš užsienio. 

J. Varnienė 

    Dalyvauta seminare dėl stojimo 
galimybių  į Lietuvos aukštąsias mokyklas 
Punske. 
    Pristatyta Užsienio lietuvių studentų 
klubo veikla. 
    Dalyvavo 10 dalyvių. 
 

Lapkritis  A.Turskienė 
I.Kowalewska 
 

- 

  Parengta 28 straipsniai: 
„Pasaulio lietuvis“ leidinys 
2014 sausis01/523 
2014 vasaris02/524 
2014 kovas03/525 
2014 balandis04/526 
2014 gegužė05/527 
2014 birželis06/528 
2014 rugpjūtis-rugsėjis07/529 
2014 spalis08/530 
2014 spalis08/531 
Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 
2014‘2/335 
2014‘3/336 
2014‘6/339 
2014‘8/340 
2014‘8/341 
2014‘9/342 
2014‘10/343 
„Lietuvos rytas“ rubrika „Studijos“ 
2014 m. kovo 21 d. 
„Lietuvos rytas“ rubrika „Gyvenimo būdas“ 
2014 m. vasario 01 d. 
„Moters savaitgalis“ rubrika „Tikras 
gyvenimas“ 2014 m.Nr.3(790) 

Sausis- 
gruodis 

A.Turskienė 
I.Kowalewska 
I.Mickutė 
J. Varnienė 

- 
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www.balsas.lt 2014/09/ 
www,delfi.lt 2014/10 
Dalyvauta 2  radijo laidose: 
LRT „Ryto garsai“ 2014/07 
LRT „Grįžtantys paukščiai“ 2014/03 

Organizuoti Nacionalinio 
diktanto laureatų vasaros 
kultūrinė edukacinę 
programą 

       Organizuota kultūrinė –edukacinė 
programa Nacionalinio diktanto 
laureatams.  
     Dalyvavo  4 dalyviai. 
     Mokiniai lankėsi  Vichy pramogų parke, 
ekskursijoje po Vilniaus senamiestį, 
Lietuvių kalbos institute, Vilniaus 
universiteto bibliotekoje.  

Spalis A.Turskienė 
I.Kowalewska 

Tikslinės 
lėšos 
ŠMM 
3900 

Vykdyti ES struktūrinių 
fondų projektus  

  Organizuoti lietuvių kalbos ir pilietiškumo 
mokymai, vykdyta kultūrinė programa  
pagal ESF projekto  „Neformalus  
švietimas į pagalbą trečiųjų šalių vaikams 
ir jaunimui“ veiklas. 
Dalyvavo 41 mokinys.   
Mokiniai patobulino lietuvių kalbos 
kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo 
įgūdžius, pilietiškumo kompetenciją. 

Sausis- 
gegužė  

A.Turskienė 
J.Varnienė 

- 

   Organizuotas  ES struktūrinių fondų 
projekto „Mokytojų kompetencijos 
pliurilingvistiniam integravimui“ dalyvių 
pažintinis vizitas Vilniaus lietuvių 
namuose. 
renginys.  
    Dalyvavo  3 mokytojai iš Turkijos, 
Čekijos.  
    Dalyviai stebėjo pamokas, bendravo su 
mokytojais, dalyvavo kultūriniuose 
renginiuose. 

 A.Turskienė  - 
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Organizuoti lietuvių 
kalbos mokymo vasaros 
kursus tremtiniams 

        Organizuoti 10 dienų trukmės lietuvių 
kalbos mokymo vasaros kursai „Pamokos 
bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“.  
     Dalyvavo 17 dalyvių iš įvairių Rusijos 
vietų.  
     Dalyviai tobulino lietuvių kalbos žinias. 

Liepa A.Turskienė 
J. Varnienė 

Tikslinės 
lėšos  
SADM 
32967,60 

Organizuoti renginiu 
Vilniaus lietuvių namų 
bendruomenei 
 

     Organizuotas Kovo 11-osios minėjimas. 
     Dalyvavo 100 dalyvių bei svečiai: LR 
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas  
R.Motuzas, misijos „Sibiras 2014“ dalyvis  
K. Kovaliūnas.  

Kovas A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

Organizuoti Jaunųjų 
konsulų klubo veiklą 
pagal  patvirtintą veiklos 
planą.  

    Organizuotos 5 popietės „Įdomiai ir 
paprastai apie pasaulio kalbas“. 
Dalyvavo 80 mokinių  ir mokytojų .  

Sausis-
gruodis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

    Organizuota 1 ekskursija naujai 
atvykusiems mokytis mokiniams. 
    Dalyvavo 19 dalyvių.  

Rugsėjis A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

  Organizuotas ir sukurtas video siužetas 
„Happy“ apie Vilniaus lietuvių namus. 
Įtraukta visa mokyklos bendruomenė. 
    Youtube  tinklalapyje  įvyko 1300 
peržiūrų.  

Gegužė A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

  Organizuota Vilniaus lietuvių namų radijo 
stotis. 
  Pravestos 6 laidos. 

Spalis-
gruodis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

     Pagal poreikį bendrauta su ketinančiais 
mokytis Vilniaus lietuvių namuose 
mokiniais. 
   Teikta 10 konsultacijų, parašyta 3 
elektroniniai laiškai. 

Sausis-
gruodis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 

Plėsti ekspozicijos 
„Lituanistinis švietimas 
tremtyje ir išeivijoje“ 

  Papildyta muziejaus ekspozicija 12 naujų 
eksponatų (CD, knygos, prisiminimų 
bloknotais bei lituanistiniam švietimui 

Sausis-
gruodis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
 

- 
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eksponatų rinkimą, 
parengti ekspozicijos 
eksponatų katalogą, 
edukacinę programą 

aktyvių žmonių biografijomis).  
   Parengtas ekspozicijos „Lituanistinis 
švietimas tremtyje ir išeivijoje“ eksponatų 
katalogas ir  2 edukacinės programos.  
    Visa informacija apie muziejų  talpinama 
mokyklos tinklalapyje 

Parengti pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo 
programas užsienio 
lietuviškų mokyklų bei 
respublikos 
pedagogams. 

 Parengtos ir akredituotos 4 pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo programos: 
-„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų 
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų 
lietuvių kalbos kultūros mokymo 
programa“; 
-„Specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos kursai“ ; 
-„Mokyklos bendruomenės psichosocialinė 
aplinka“; 
-„Profesinių kompetencijų tobulinimas 
dirbant su atvykusiais iš vaikais“. 
 

Sausis- 
gruodis 

A.Turskienė 
I.Mickutė 
J.Varnienė 

- 

 
 
 
 


