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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 
Tikslas. Efektyvinti švietimo pagalbos užsienio lietuvių bendruomenėms sistemą. 
Uždaviniai: 
1. Plėtoti užsienio lietuvių bendruomenių ryšius su Lietuva švietimo srityje; 
2. Plėtoti lituanistinį švietimą; 
3. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir kursus užsienio lietuvių ir Lietuvos švietimo įstaigų mokytojams; 
4. Skatinti užsienio lietuvių studijas Lietuvoje; 
5. Vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

 

 

Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimas Rezultatai, produktas, kriterijai Atlikimo 
laikas 

Atsakingas Lėšos, Eur 

1 2 3 4 5 6 
1. TIKSLAS. Efektyvinti švietimo pagalbos užsienio lietuvių bendruomenėms sistemą. 
Vykdyti projekto „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“ veiklas. 
1.1. Plėtoti užsienio 
lietuvių bendruomenių 
ryšius su Lietuva 
švietimo srityje 
 

     Informuoti laiškais, informaciniu 
leidiniu apie Vilniaus lietuvių namus bei 
informaciniais raštais pasaulio lietuvių 
bendruomenes apie Vilniaus lietuvių 
namų veiklą bei  paskirtį ir komplektuoti 
naujas klases. 
     Informuotos laiškais, informaciniu 
leidiniu apie Vilniaus lietuvių namus bei 
informaciniais raštais pasaulio lietuvių 
bendruomenės apie Vilniaus lietuvių 

Informuota 41 pasaulio lietuvių bendruomenė ir 60 
Lietuvos ambasadų užsienyje apie Vilniaus lietuvių 
namų veiklą bei paskirtį ir komplektuotos naujos klasės. 
Užsienio lietuvių švietimo skyriaus Facebook paskyroje 
pateiktos 127 švietimo naujienos, lankosi 689 
lankytojai. Mokytis į mokyklą atvyko 50 naujų mokinių iš 
užsienio 

Sausis-liepa Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena 
Kowalewska, 
Janina Varnienė 
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 namų veiklą bei paskirtį ir 

komplektuotos naujos klasės (20 naujų 
mokinių) iš lietuvių kilmės tremtinių, 
politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir 
Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių 
nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje, vaikų, užsienyje 
gyvenančių Lietuvos piliečių 

   - 

 Dalyvauta Užsienio reikalų ministerijos organizuotoje 
konferencijoje „Globali Lietuva: Lietuvos savivaldybių ir 
diasporos bendradarbiavimo galimybės ir 
perspektyvos“ bei skaitytas pranešimas apie gimnazijos 
ir skyriaus veiklą  

Gruodis  Asta Turskienė - 

 Dalyvauta užsienio lietuviškų bendruomenių  renginyje 
„Draugystės  tiltas“ Norvegijoje bei pristatyta gimnazijos 
ir skyriaus veikla 

Gegužė  Asta Turskienė - 

 Parengtas leidinys „Vilniaus lietuvių namai“, skirtas 
gimnazijos 25-mečiui paminėti 

Spalis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Biudžeto lėšos 
1 464,55 
Tikslinės 
Socialinės 
apsaugos ir darbo 
(toliau- SADM) 
lėšos  
1668,45 

       Informuoti apie mokymosi ir studijų 
galimybes aukštosiose bei profesinėse 
mokyklose Lietuvoje, užsienio lietuvių 
švietimo centro vykdomas veiklas,  
kvalifikacijos tobulinimo renginius 
pedagogams ir  parengti 5 straipsnius 
žurnale „Pasaulio lietuvis“ bei užsienio 
lietuvių portaluose. 
      Parengti 5 straipsniai žurnale 
„Pasaulio lietuvis“ ir užsienio lietuvių 
portaluose apie mokymosi ir studijų 
galimybes aukštosiose bei profesinėse  

Informuota apie  mokymosi ir studijų galimybes 
aukštosiose mokyklose, užsienio lietuvių švietimo 
vykdomas veiklas:13.  straipsnių: žurnale „Pasaulio 
lietuvis“ Nr.1, 2,3,4 ; informaciniame leidinyje „Švietimo 
naujienos“  Nr. 5,8,10, Lenkijos lietuvių dvisavaitiniame 
žurnale „Aušra“ Nr. 9; dienraštyje „Draugas“  , „Lietuvių 
godos“, informacija viešinama šiuose internetiniuose 
puslapiuose: http://alkas.lt/2015/07/14/vilniuje-vel-vyko-
stovykla-lietuva-esi-buvai-ir-busi/  
http://pasauliolietuvis.lt/?p=2327  
http://www.propatria.lt/2015/07/vilniuje-vel-vyko-
stovykla-lietuva-esi.html  

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena 
Kowalewska, 
Janina Varnienė 

- 



3 
 

1 2 3 4 5 6 
 mokyklose Lietuvoje, užsienio lietuvių 

švietimo centro vykdomas veiklas, 
kvalifikacijos tobulinimo renginius 
pedagogams. 41 pasaulio lietuvių 
bendruomenė įgijo žinių apie teikiamą 
švietimo pagalbą užsienio lietuviškoms 
mokykloms bei švietimo naujoves 
Lietuvoje 

http://www.ulsklubas.lt/?p=992; straipsnis apie 
mokyklos mokinius 
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/karstos-
zinios/mokyklos-nepasiruosusios-priimti-griztanciu-
emigrantu-vaiku-234-485682 2015-02-17 
Teiktas interviu LRT. 
 

   

     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 

Administruojamas ir plėtojamas  užsienio lietuvių kilmės 
studentų tinklaraštis. Patalpinta 48 straipsnių. Plačiau 
pristatyta užsienio lietuvių studentų klubo veikla 
tinklapiuose: www.punskas.pl 
www.gyvenimas.lt 
www.zemaitija.lt 
www.naujojiakmene.lt 
www.pabrade.lt 
www.licejus.eu 
www.respublika.lt 
www.madeinvilnius.lt 
Užsienio lietuvių studentų klubo facebook 
prenumeratorių skaičius išaugo iki 580 asm., vyksta 
nuolatinė komunikacija su prenumeratoriais, patalpinta 
115 naujienos ir 25 įvykiai, 173 nuotraukos 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės Švietimo 
ir mokslo 
ministerijos 
(toliau-ŠMM) 
lėšos 
1 450,00 

      Mokyti tremtinius lietuvių kalbos ir 
organizuoti 10 dienų lietuvių kalbos ir 
etnokultūros vasaros stovyklą 20-čiai 
tremtinių ir politinių kalinių palikuonių  
Rusijos, Kazachstano. 
     Organizuota 10 dienų lietuvių kalbos 
ir etnokultūros vasaros stovykla 
tremtinių ir politinių kalinių palikuonims 
iš Rusijos, Kazachstano, 20 tremtinių ir 
politinių kalinių palikuonių mokėsi 
lietuvių kalbos, susipažino su Lietuvos 
istorija, kultūra 

Organizuoti 10 dienų, 40 ak. valandų vasaros lietuvių 
kalbos mokymo kursai: „Pamokos bendruomenėse: 
pakeliui į Lietuvą“. 17 dalyvių iš Krasnojarsko, Irkutsko, 
Bratsko, Jakutijos, Karelijos, Baltarusijos, Altajaus, 
Buriatijos, Kazachstano mokėsi lietuvių kalbos, 
susipažino su Lietuvos istorija, kultūra. Kursų dalyviams  
organizuotos 3 edukacinės – kultūrinės ekskursijos :  
po Vilniaus miesto įžymiąsias vietas, požemius, 
vienuolynus,  3 edukacinės kelionės: į Kauną, Anykščių 
krašto įdomybes,   į  Bistrampolio dvarą.  
Informacija apie kursus teikta: žurnalui „Pasaulio 
lietuvis“ Nr. 10, informaciniam leidiniui „Švietimo 
naujienos“ Nr. 10;  LRT televizijai: 

Liepa Asta Turskienė 
Janina Varnienė 

Tikslinės 
Socialinės 
apsaugos ir darbo 
(toliau- SADM) 
lėšos  
11 890,00 
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  http://www.lrt.lt/mediateka/temos 

(LRT Mediateka, Temos, Panorama 2015-07-19). 
   

    Dalyvauti Pasaulio lietuvių 
suvažiavimo renginiuose ir  organizuoti 
Rusijos Peterburgo lietuvių 
bendruomenės vasaros kultūrinę 
programą. 
    Dalyvauta Pasaulio lietuvių 
suvažiavimo renginiuose ir organizuota 
Rusijos Peterburgo lietuvių 
bendruomenės vasaros kultūrinė 
programa. 
Dalyvavo 80 asmenų iš Rusijos 
Peterburgo lietuvių bendruomenės  

Dalyvauta organizuojant Pasaulio lietuvių vienybės 
vaikų ir jaunimo koncertą.  120  dalyvių buvo 
apgyvendinti mokyklos bendrabutyje, jiems suteikta 
maitinimo paslauga, taip pat  vykdyti logistikos darbai 
rengiant baigiamąjį koncertą Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre  

Liepa Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena 
Kowalewska, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
6 000,00  

     Parengti  bendradarbiavimo veiklos 
planus su socialiniais partneriais ir  
plėtoti veiklas pagal  šiuos planus. 
     Parengti bendradarbiavimo veiklos 
planai ir plėtojami bendradarbiavimo 
ryšiai su socialiniais partneriais 
Kaliningrade (Rusija), Airijoje, Anglijoje, 
Baltarusijoje.  

Dalyvauta  3 socialinių partnerių 
užsienyje renginiuose 

Dalyvauta 3 socialinių partnerių renginiuose užsienyje: 
Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijos 20-mečio konferencijoje, Airijos  4 Vėjų 
mokyklos projekte, Londono LS House organizuotame  
festivalyje    

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena 
Kowalewska, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
970,00  

Vykdyti  projekto „Kultūriniai mainai su tautiečiais“ veiklas 
1.2. Plėtoti lituanistinį 
švietimą 

    Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei 
Airijos Dublino lituanistinės mokyklos „4 
Vėjai“ pedagogų  ir mokinių  mainų, 
vykdant projekto „Kultūriniai mainai su 
tautiečiais“ veiklas.  
    4 pedagogai ir 20 mokinių pasidalino 
gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas mainų 
programoje, vykdant projekto 
„Kultūriniai mainai su tautiečiais“  
veiklas 

Organizuotos Vilniaus lietuvių namų ir Dublino 
lituanistinės mokyklos „4 Vėjai“ bendradarbiavimo 
projekto „Kultūriniai mainai su tautiečiais“ veiklos.  
Dalyvavo 7 mokytojai: 5-iš Airijos, 2- Olandijos. Svečiai 
stebėjo 4 integruotas pamokas.  Pristatytos lietuvių 
kalbos mokymo priemonės ikimokyklinukams, nauji  
vadovėliai 3-6 metų vaikams, lietuvių  kalbos mokymo 
naujovės, 
organizuotas edukacinis užsiėmimas Dubingiuose 
„Radvilų giminės pėdsakai kultūroje“ bei filmo 
Radviliada peržiūra. 

Sausis- 
lapkritis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 400,00  
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  Organizuotas Kaliningrado  lituanistinių fakultatyvų 

moksleivių spektaklio performanso pasirodymas 
„Kadujos genezė“ mokyklos lauko erdvėse. Dalyvavo 
100 dalyvių 

Rugsėjis Asta Turskienė 
Irina Mickutė 

- 

     Organizuoti raiškiojo skaitymo 
konkursą „Mano sapnuose vaikštai, 
Lietuva” užsienio lituanistinių formaliojo 
ir  neformaliojo švietimo įstaigų 
mokiniams, skirtą Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui 
paminėti.  
    12 užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų dalyvavo 
raiškiojo skaitymo konkurse „Mano 
sapnuose vaikštai, Lietuva” 

Organizuotas konkursas, atvyko 50 skaitovų: iš 
Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba, 
Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba, 
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos, Vidugirių 
pagrindinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba. Trijose 
amžiaus kategorijose ir kompozicijų grupėje I-III vietas 
laimėję mokiniai gavo padėkos raštus ir atminimo 
dovanas 
Informacija skelbta: www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt 
 

Lapkritis 
 
 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
630,00 

     Organizuoti meninių darbų konkursą 
užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų 
mokiniams, skirtą Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 140-osioms 
gimimo metinėms „Lietuva po Čiurlionio 
žvaigždynais“.  
     Parengta meninių darbų paroda, joje 
dalyvavo 50 užsienio lituanistinių 
formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigų mokinių 

Organizuotas konkursas, iš viso gauti 168 darbai iš 14 
šalių užsienio formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų: 
Airijos, Australijos, Belgijos, Baltarusijos , Egipto, JAV, 
Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Lietuvos. Darbus vertino   
sudaryta kompetetinga komisja: Vilniaus Justino 
Vienožinskio dailės mokyklos dailės istorijos mokytoja 
Kristina Stančikienė, šios mokyklos absolventė Ilona 
Smalskienė, dailininkas Gintaras Kraujelis. 18 
nugalėtojų apdovanoti atminimo dovanomis. Visi 
dalyvavusieji konkurse apdovanoti Vilniaus lietuvių 
namų direktoriaus padėkos raštu 

Sausis – 
rugsėjis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
290,00 

      Organizuoti tarptautinį festivalį 
„Darni mūsų dainų ir šokių pynė“, skirtą 
Vilniaus lietuvių namų 25-mečiui 
paminėti. 
     Organizuotas tarptautinis festivalis 
„Darni mūsų dainų ir šokių pynė”. Jame 
dalyvavo 10 lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokinių 
meno kolektyvai 
 

Organizuotas tarptautinis festivalis „Darni mūsų dainų ir 
šokių pynė“, dalyvavo 90 dalyvių –iš Rygos lietuvių 
vidurinės mokyklos, Punsko Kovo 11-osios licėjaus, 
Londono EC Lighthouse lituanistinės mokyklos, 
Vidugirių pagrindinės mokyklos ir Vilniaus lietuvių namų 
mokinių meno kolektyvai. Kolektyvai  apdovanoti 
atminimo prizais ir Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 
padėkomis. Festivalio dalyviams buvo suteikta nakvynė 
ir maitinimosi paslaugos, organizuota ekskursija po 
naktinį Vilnių 

Spalis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 300,00 
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      Organizuoti tarptautinį krepšinio 

turnyrą, skirtą Vilniaus lietuvių namų 
25-mečiui paminėti. 
     Organizuotas  tarptautinis krepšinio 
turnyras, skirtas Vilniaus lietuvių namų 
25-mečiui paminėti, jame dalyvavo 44 
dalyviai iš Punsko, Rygos, Rimdžiūnų, 
Pelesos, Seinų lietuviškų mokyklų. 

Organizuotas tarptautinis krepšinio turnyras, dalyvavo 3 
mokinių komandos iš Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos, 
Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir 
gimnazijos lietuvių ir lenkų mokymo kalba bei Vilniaus 
lietuvių namų mokinių komanda. Pirmą vietą laimėjo 
Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla, antrą vietą -Vilniaus 
lietuvių namų mokinių komanda, tretieji liko Punsko 
Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos 
lietuvių ir lenkų mokymo kalba krepšininkai. Turnyrui 
įsteigta pereinamoji taurė, kitų komandų krepšininkai 
gavo atitinkamos vietos medalius. Atvykusių komandų 
mokiniams suteikta nakvynė ir maitinimas, organizuota  
diskoteka 

Spalis  
 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
300,00 

      Organizuoti  konferenciją lietuvių 
mokyklų ir respublikos mokyklų 
mokiniams „Jauno žmogaus požiūris į 
šiuolaikines šeimos vertybes“ 
    Konferencija lietuvių mokyklų ir 
respublikos mokyklų mokiniams „Jauno 
žmogaus požiūris į šiuolaikines šeimos 
vertybes“ organizuota,  dalyvavo  20 
mokinių iš užsienio lituanistinių 
formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigų 

Organizuota  konferencija lietuvių mokyklų ir 
respublikos mokyklų mokiniams „Jauno žmogaus 
požiūris į šiuolaikines šeimos vertybes“ , atvyko 51 
dalyvis iš 12 mokyklų: iš Baltarusijos, Vokietijos, 
Lenkijos. Iš viso buvo perskaityta 19 pranešimų. 
Dalyviai  apdovanoti Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 
padėkomis. Užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams ir 
mokytojams skirtas maitinimas ir nakvynė Vilniaus 
lietuvių namų mokyklos bendrabutyje, organizuota 
diskoteka 

Kovas Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
317 ,00 

     Dalyvauti Anglijos LC Lighthouse 
lituanistinės mokyklos 
organizuojamame liaudiškų šokių 
festivalyje. 
    15 asmenų dalyvavo Anglijos LC 
Lighthouse lituanistinės mokyklos 
organizuojamame liaudiškų šokių 
festivalyje 

Vilniaus lietuvių namų šokių kolektyvas- 17 asmenų 
dalyvavo Anglijos LC Lighthouse lituanistinės mokyklos 
organizuojamame liaudiškų šokių festivalyje.  

Gegužė Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

      Kviesti atvykti užsienio lituanistinių 
formaliojo ir neformaliojo mokyklų 
mokinius į Litexpo parodą „Studijos 
2015“.  

Organizuotas užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo mokyklų mokinių parodos  Litexpo 
„Studijos 2015“ lankymas , atvyko 45 mokiniai iš 
užsienio lietuviškų formaliojo švietimo mokyklų: 

Sausis Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
673,00 
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      20 užsienio lituanistinių formaliojo ir 

neformaliojo mokyklų mokinių dalyvavo  
parodoje  „Studijos 2015“ 

Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo lietuvių etninės 
kultūros bendrojo lavinimo mokyklos Nr.1247, Pelesos 
bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos lietuvių 
mokomąja kalba, Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių 
mokomąja kalba, Punsko Kovo-11-osios lietuvių 
licėjaus, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Dalyviai 
buvo apgyvendinti Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje, 
maitinami 

   

 

 

Vykdyti projekto „Mokinys - mokiniui“ veiklas. 
     Organizuoti Punsko Kovo 11-osios 

licėjaus bei Vilniaus lietuvių namų 
pedagogų  ir mokinių  mainų, vykdant 
projekto „Mokinys - mokiniui“ veiklas.  
     4 pedagogai ir 20 mokinių pasidalino 
gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas mainų 
programoje, vykdant projekto „Mokinys 
- mokiniui“ veiklas 

Organizuotos  veiklos pagal projektą „Mokinys-
mokiniui“ su Punsko Kovo 11-osios licėjumi . Projekto 
metu iš viso 20 mokinių ir 4 mokytojai  dalyvavo   6 
pamokose (3 Lietuvoje, 3 Punske) , diskutavo apie 
mokymosi proceso skirtumus, apie mokinių motyvaciją 
mokytis, dalyvavo kultūrinėse edukacinėse 
programose: į Kernavę  ir Liubavo malūną bei tautinėje 
vakaronėje, aplankė Punsko krašto kultūros ir istorinius 
paminklus – Antano Baranausko paminklą, Katedrą, 
pagerbė Lietuvos savanorius Beržniko kapinėse, 
koncertavo Kovo 11-osios gimnazijos bendruomenei. 
Apie šiuos mokinių mainus rašė Punsko dvisavaitinis 
leidinys „Aušra“, taip pat mokyklų internetiniai puslapiai 

Balandis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 200 ,00 

 Organizuotos ir vykdytos  projekto „Mokinys – mokiniui“ 
veiklos su Dublino lituanistine mokykla „4 Vėjai“. 
Dalyvavo, 20 mokinių ir 4 mokytojai.  Organizuotos  3  
edukacinės išvykos: į Dubingius „Radvilų giminės 
pėdsakai kultūroje“, Lietuvos etnokosmologijos muziejų,  
valstybinį Kernavės kultūrinį rezervatą . Iš viso 
dalyvauta 8 pamokose, vakaronėje „Duonos reikšmė 
įvairių tautų gyvenime“ 
Dubline mokiniai dalyvavo 4 pamokose, 
šachmatų/šaškių turnyre, Dublino muziejuje, boulingo 
turnyre. Buvo organizuotas 4 km  žygis pėsčiomis po 
Dublino apylinkes 
 
 

Lapkritis  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
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          Informacija apie projektą skleista„ Pasaulio 

lietuvių“ žiniose: 
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/89371 

  - 

Organizuota Nacionalinio diktanto konkurso 6 dalyvių 
„Edukacinė kelionė į Lietuvą“ programa. Dalyviai  
susipažino su Lietuvos istorija ir kultūra , lankėsi 
Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejuje, pagilino 
lietuvių kalbos vartojimo gebėjimus 

Gruodis  Asta Turskienė,  
Janina Varnienė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
2 670,00 

  Organizuoti Jaunųjų konsulų klubo 
veiklas. 
   Parengtas 2014-2015 metų veiklos 
planas: organizuoti 5 susitikimai 
„Įdomiai ir paprastai apie pasaulio 
kalbas“, akcija „Ką man reiškia Lietuvių 
namai“, sukurti vaizdo siužetai 
(lietuvių/anglų, lietuvių/ispanų ir t.t. viso 
10 vnt.), organizuota 1 ekskursija 
pirmus metus besimokantiems 
mokiniams. 
Jaunojo konsulo klubo veikloje 
dalyvauja 12  mokinių. 

Organizuota naujai atvykusiems mokyklos mokiniams 
pažintinė ekskursija po Vilniaus senamiestį.. Viso 
dalyvavo 25 mokiniai. Mokiniai susipažino su 
istorinėmis Vilniaus vietomis, susidraugavo tarpusavyje 
bei su kitais mokyklos mokiniais 
 

Sausis- 
gruodis  

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

  Vykdyti esperanto, rumunų, italų kalbų pristatymai. 
Susitikimuose dalyvavo  58 mokyklos mokiniai 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

 Įvyko 5 Jaunųjų konsulų klubo susirinkimai, dalyvavo 
40 jaunųjų konsulų 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

 Parengti 5 siužetai apie mokymąsi ir gyvenimą Vilniaus 
lietuvių namuose: anglų - lietuvių, rusų – lietuvių, 
ispanų – lietuvių, italų – lietuvių, moldavų – lietuvių.  
2016 m. šie siužetai bus patalpinti internetinėje erdvėje 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

 Globoti 15 ukrainiečių mokinių ir 2 mokytojai, atvykę 
mokytis/dirbti iš Ukrainos karo zonos. Jiems 
organizuota ekskursija po Vilniaus senamiestį . 

Spalis- 
gegužė 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

 Jaunųjų konsulų klubo  nariai Rimantas Leonavičius ir 
Tomas Valkauskas surinko mokytojų atsiminimus, 
nuotraukas, pasisakymus ir parengė atminimo knygą, 
kuri padovanota gimnazijos 25-mečio proga 

Spalis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 
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  Organizuota ir išsiųsta  daugiau nei 40  knygų  Sicilijos 

lietuvių bendruomenės bibliotekai   
Spalis Asta Turskienė, 

Irina Mickutė 
- 

 Organizuota edukacinė išvyka naujai atvykusiems 
mokiniams pagal Trakų švietimo centro projekto 
,,Pažink, gerbk ir puoselėk“ veiklas. Dalyvavo 15 
mokinių ir 1 mokytoja. Mokiniai apdovanoti padėkos 
raštu už dalyvavimą  projekte 

Gruodis  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

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

ir etnokultūros vasaros stovyklą 40  
užsienio lietuvių mokyklų, tremtinių ir 
etninių žemių ir  nuo  Ukrainos karo  
pabėgusiems Ukrainos  vaikams 
„Lietuva – esi, buvai ir būsi“. 
     10 dienų lietuvių kalbos ir 
etnokultūros vasaros stovykloje 
„Lietuva – esi buvai ir būsi“ dalyvavo 40 
užsienio lietuvių mokyklų, tremtinių ir 
etninių žemių, Ukrainos vaikų, 
susipažino su Lietuvos istorija, kultūra, 
mokėsi lietuvių kalbos 

Organizuota  10 dienų vasaros stovykla „Lietuva – esi, 
buvai ir būsi, 43 vaikai iš Baltarusijos, Kaliningrado 
srities, Rusijos, Latvijos, JAV, tame tarpe 12 mokinių iš 
Ukrainos. Stovyklautojai dalyvavo 6 lietuvių kalbos 
pamokose, 6 dailės  pamokose, dalyvavo 7 
ekskursijose, susipažino su Lietuvos istorija, kultūra 

Liepa Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska 

Tikslinės lėšos:  
ŠMM - 
 5 000,00 
SADM  -  
3 000,00 
Biudžetas – 
1 716,00 
 

Vykdyti projekto „Mokytojų kompetencijų tobulinimas“ veiklas 
1.3. Organizuoti 
kvalifikacijos tobulinimo 
seminarus ir kursus 
užsienio lietuvių ir 
Lietuvos švietimo įstaigų 
mokytojams 
 

   Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 
seminarą „Mokymosi priemonės XXI 
amžiuje: kūrimas ir taikymas“ formaliojo 
švietimo užsienio lituanistinių mokyklų 
lietuvių kalbos mokytojams.    
     1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Mokymosi priemonės XXI amžiuje: 
kūrimas ir taikymas“ formaliojo švietimo 
užsienio lituanistinių mokyklų lietuvių 
kalbos mokytojams.  
Dalyvavo 18 pedagogų, po du iš 
kiekvienos lituanistinės mokyklos.  
Dalyviai patobulino profesines 
kompetencijas 

Organizuotas 2 d. 14 ak. val.  kvalifikacijos  tobulinimo 
seminaras, dalyvavo 13 formaliojo švietimo užsienio 
lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojų iš 
Rimdžiūnų, Pelesos, Rygos vidurinių lietuvių mokyklų, 
Vasario 16-osios gimnazijos, Seinų ir Vidugirių 
lietuviškų mokyklų. Mokytojai patobulino dalykines 
kompetencijas 

Balandis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 298,00  
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    Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

seminarą „Kūrybiškumą ugdančios 
strategijos ir kaip jomis pasinaudoti 
mokantis mokytis“ formaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų užsienyje 
pedagogams.  
   1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Kūrybiškumą ugdančios strategijos ir 
kaip jomis pasinaudoti mokantis 
mokytis“ lituanistinių mokyklų užsienyje 
formaliojo švietimo pedagogams. 
Dalyvavo 18 dalyvių, po 2 iš kiekvienos 
lituanistinės mokyklos, patobulino 
specialiąsias kompetencijas. 

Renginio atsisakyta, nesant finansavimo. 
 
Organizuotas regioninis užsienio lituanistinių mokyklų 
mokytojų 3 dienų, 18 val. seminaras.  Atvyko 25 
dalyviai iš Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos. Dalyviai 
patobulino lietuvių kalbos mokymo kompetenciją 
         
 

Liepa Asta Turskienė 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
4 920,00 

    Organizuoti vadybinį seminarą 
„Kintanti šiuolaikinės mokyklos 
samprata“ formaliojo švietimo užsienio 
lituanistinių mokyklų vadovams. 
    1 vadybinis seminaras „Kintanti 
šiuolaikinės mokyklos samprata“ 
formaliojo švietimo užsienio lituanistinių 
mokyklų  vadovams. 
12 užsienio lietuviškų mokyklų vadovų 
iš 9  lituanistinių mokyklų (po 1-2 
asmenis)  patobulino vadybines 
kompetencijas  
 

Organizuotas 2 dienų , 12  akad. val. seminaras 
užsienio lietuviškų mokyklų vadovams.  Dalyvavo 19 
mokyklų vadovų. Dalyviai patobulino vadybines 
kompetencijas 

Gruodis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 

Biudžeto lėšos  
1 300,00  

     Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 
seminarą „Etnokultūros dalyko svarba 
organizuojant užsienio lietuvių mokyklų 
ugdymo procesą” formaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų etnokultūros 
mokytojams. 
    1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Etnokultūros dalyko svarba 
organizuojant užsienio lietuvių mokyklų  

Organizuotas 2 dienų, 14 akad. val. kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras 7 etnokultūros  mokytojams  iš 
Zelinogradsko, Daugpilio, Lydos sekmadieninių lietuvių 
mokyklų, Pelesos lietuvių vidurinės mokyklos, Seinų 
lietuvių mokyklos mokytojai. Dalyviai patobulino 
dalykines kompetencijas 

Spalis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 102,00  
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 ugdymo procesą“ formaliojo švietimo 

lituanistinių mokyklų etnokultūros 
mokytojams. 
Dalyvavo 10 dalyvių, Patobulino 
profesines kompetencijas. 

    

  Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 
seminarą „Šiuolaikiniai istorijos 
mokymo metodai ir pamokos 
organizavimas” formaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų  istorijos 
mokytojams. 
    1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Šiuolaikiniai istorijos mokymo metodai 
ir pamokos organizavimas” formaliojo 
švietimo lituanistinių mokyklų  istorijos 
mokytojams. 
Dalyvavo 10 dalyvių. Patobulino 
profesines kompetencijas 

Seminaras buvo organizuotas, tačiau nesusirinko 
dalyviai 

Gegužė Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

 Pagal poreikį organizuoti kvalifikacijos 
tobulinimo seminarus neformaliojo 
švietimo lituanistinių mokyklų 
mokytojams vietoje. 

Dalyvauta  užsienio lietuviškų mokyklų seminare 
„Švietimo naujovės bei pagalba  lituanistiniam 
švietimui“ Norvegijoje. Dalyvavo 22 pedagogai, 
patobulinimo bendrąsias kompetencijas.  

Gegužė Asta Turskienė - 

     2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai 
lituanistinių mokyklų mokytojams pagal 
poreikį jų šalyse 

Dalyvauta ES SF projekto „Integruoto modelio, skirto 
užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems 
lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su 
jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos 
tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis 
modelis)“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006 
tarptautiniuose   nuotoliniuose  seminaruose „Pamoka. 
Kas? Kaip? Kodėl?” Dalyviai patobulino dalykines 
kompetencijas.  
Seminarų įrašai – LUGIS svetainėje 
http://lugis.vdu.lt/Content/S05BED736-
05BF0724?FormID=96&listview; 
 
 

Sausis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 
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  Organizuotas Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos 

mokytojos Monikos Kungienės vizitas Vilniaus lietuvių 
namuose. Mokytoja stebėjo 2 lietuvių kalbos pamokas.. 
 Mokytoja konsultuota pamokos organizavimo 
klausimais 

Vasaris Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

  Dalyvauta užsienio lietuviškų bendruomenių renginyje 
„Draugystės tiltas 2015“ Bergene. 

Gegužė Asta Turskienė  

      Organizuoti tarptautinę konferenciją 
„Tautiškumas globaliame pasaulyje”,  
skirtą Vilniaus lietuvių namų 25-mečiui 
paminėti. 
   1 tarptautinė konferencija 
„Tautiškumas globaliame pasaulyje”, 
skirta  Vilniaus lietuvių namų 25-mečiui 
paminėti, kurioje dalyvavo  60 dalyvių. 

Dėl lėšų trūkumo konferencija perkelta į 2016 metus.  Spalis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 

- 

     Padėti parengti ir teikti 3 užsienio 
lituanistinių mokyklų pedagogų 
dokumentus atestacijos komisijai. 
    3 užsienio lituanistinių mokyklų 
pedagogams suteikta aukštesnė 
kvalifikacinė kategorija. 

Atestuoti 2  užsienio lietuviškų mokyklų pedagogai.  1 
pedagogas atestuotis  atsisakė 

Gegužė Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

    Dalyvauti  Vytauto Didžiojo 
universiteto vykdomo projekto 
„Lietuvoje, Anglijoje, Turkijoje, 
Islandijoje bei Norvegijoje  veikiančių 
lituanistinių mokyklų 
bendradarbiavimas, plėtojant pedagogų 
kompetencijas ir  stiprinant  Lietuvos 
įvaizdį  šių šalių regionuose (LATINO-
LT)“ veiklose rengiant  kvalifikacijos 
tobulinimo seminarus bei metodinę 
medžiagą.  
     Dalyvauta  Vytauto Didžiojo 
universiteto  vykdomo projekto 
„Lietuvoje, Anglijoje, Turkijoje, 
Islandijoje bei Norvegijoje  veikiančių  

Negavus finansavimo, projekto veiklos nebuvo 
vykdomos 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 

- 
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 lituanistinių mokyklų 

bendradarbiavimas, plėtojant pedagogų 
kompetencijas ir  stiprinant  Lietuvos 
įvaizdį  šių šalių regionuose (LATINO-
LT)“.” veiklose rengiant  kvalifikacijos 
tobulinimo seminarus bei metodinę 
medžiagą 

    

     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  dėl 
mokymų organizavimo. Konkurse nelaimėta 

Sausis-
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

     Organizuoti Specialiosios 
pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kursus užsienio lietuvių 
mokyklų ir Lietuvos mokyklų 
mokytojams, vadovams, vadovaujantis 
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 
aprašu,  
patvirtintu  Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.  
      

Organizuoti 8 seminarai po  6 dienas, 60 akad. val.. 
Dalyvavo 206 pedagogai,. Patobulino specialiąsias 
kompetencijas 

Sausis-
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Dalyvių lėšos 
12531,31 
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 Organizuoti Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos kursai 
užsienio lietuvių mokyklų ir Lietuvos 
mokyklų mokytojams, vadovams. 
30 dalyvių patobulino specialiąsias 
kompetencijas 

    

     Organizuoti mokymus pagal 
Mokytojų, mokyklų vadovų, jų 
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų 
lietuvių kalbos kultūros mokymo 
programą  užsienio lietuvių mokyklų ir 
Lietuvos mokyklų mokytojams, 
vadovams  vadovaujantis Reikalavimų 
mokytojų kvalifikacijai aprašu,  
patvirtintu  Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.  
    Organizuoti mokymai  pagal 
Mokytojų, mokyklų vadovų, jų 
pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų 
lietuvių kalbos kultūros mokymo 
programą  užsienio lietuvių mokyklų ir 
Lietuvos mokyklų mokytojams, 
vadovams. 
30 dalyvių patobulino specialiąsias 
kompetencijas 

Organizuotas 3 dienų, 24 akad. val. seminaras 
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui 
bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo 
programa  “. Seminare dalyvavo  23 dalyviai. Patobulini 
dalykines kompetencijas 

Sausis-
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Dalyvių lėšos 
920,69 

      Organizuoti mokymus  pagal 
Profesinių kompetencijų tobulinimas 
dirbant su atvykusiais iš užsienio 
vaikais programą Lietuvos mokyklų 
mokytojams, dirbantiems su iš užsienio 
grįžtančiais mokiniais.  
     Organizuoti mokymai pagal 
Profesinių kompetencijų tobulinimas 
dirbant su atvykusiais iš užsienio 
vaikais programą  Lietuvos mokyklų  

Seminaras organizuotas, paskelbtas Lietuvos  
mokykloms, tačiau nesant poreikiui nesusirinko dalyviai 

Sausis-
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 



15 
 

1 2 3 4 5 6 
 mokytojams, dirbantiems su iš užsienio 

grįžtančiais mokiniais. 
25 dalyviai patobulino profesines 
kompetencijas 

    

  Organizuoti 2  seminarai  „Šiuolaikinės  pamokos  
vadyba. Mokyklos vadovų vaidmuo siekiant  ugdymo 
kokybės“ Lietuvos pedagogams , 1 diena, 6 akad. val..  
Dalyvavo  48 pedagogai. Patobulino vadybines 
kompetencijas 

Sausis- 
vasaris 

Asta Turskienė Dalyvių mokestis 
48,00 

 Organizuoti 2 seminarai „Įdomios – alternatyvios  
pamokos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams“ 
Lietuvos pedagogams ,  1 diena, 6 akad. val.. Dalyvavo 
49 pedagogai, patobulino  specialiąsias kompetencijas 

Vasaris  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Dalyvių mokestis 
49,00 

 Organizuotas  1 seminaras „IKT panaudojimo 
pamokoje galimybės“ , 1 diena,  6 akad. val., Vilniaus 
lietuvių namų pedagogams. Dalyvavo 20 pedagogų, 
patobulino IKT kompetencijas 

Sausis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

  Organizuoti 2 seminarai „Z karta formaliajame ir 
neformaliajame ugdyme“ Lietuvos pedagogams, 1 
diena, 6 akad. val.. Dalyvavo  57 pedagogai, patobulino 
bendrąsias kompetencijas. 

Kovas Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Dalyvių mokestis 
57,00 

 Organizuotas  1 seminaras Lietuvos pedagogams  „Ką 
turi žinoti  mokytojas,  mokantis autizmo spektro 
sutrikimų turinčius vaikus“, 1 diena,  6 akad. val. 
trukmės. Dalyvavo 30 pedagogų. Patobulino 
specialiąsias kompetencijas 

Spalis Asta Turskienė Dalyvių mokestis 
296,67 

 Organizuotas 1 seminaras Lietuvos pedagogams „ 
mokyklos bendruomenės psichosocialinė sveikata“ , 1 
diena,  6 akad. val.. Dalyvavo 25 pedagogai  

Gruodis  Asta Turskienė Dalyvių mokestis 
257,41 

 Organizuotas  Respublikos Švietimo centrų bei 
savivaldybių švietimo skyrių atstovų seminaras“ 
Švietimo centrų vaidmuo- tarp nacionalinių kvalifikacijos 
tobulinimo prioritetų ir regionų poreikių“, 1 diena,  6 
akad. val.. Dalyvavo  97 dalyviai. Patobulino bendrąsias 
kompetencijas 
 

Gruodis  Asta Turskienė 
Irina Mickutė 
Janina Varnienė 
Irena Kowalewska 

Biudžeto lėšos  
1150,00 
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Vykdyti projekto „Gyvename ir mokomės  tėvų žemėje“ veiklas. 
1.4. Skatinti užsienio 
lietuvių studijas Lietuvoje 

   Parengti  apklausas ir atlikti tyrimą, 
siekiant išsiaiškinti su kokiais 
sunkumais studijuodami susiduria 
užsienio lietuvių studentai, 
besimokydami  Lietuvos aukštosiose 
mokyklose bei  kiek  jų, baigusių 
studijas lieka  dirbti ir gyventi Lietuvoje. 
    Parengtos  apklausos ir atliktas 
tyrimas, siekiant išsiaiškinti su kokiais 
sunkumais studijuodami susiduria 
užsienio lietuvių studentai, 
besimokydami  Lietuvos aukštosiose 
mokyklose bei  kiek  jų, baigusių 
studijas lieka  dirbti ir gyventi Lietuvoje.  
Surinktos 120 užsienio lietuvių studentų 
apklausos anketos.  
Parengta ir pristatyta tyrimo ataskaita 

Parengta apklausa. Apklausoje dalyvavo 175 užsienio 
lietuvių kilmės studentai besimokantys Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Surinktos ir atspausdintos 
visos anketos, parengta ir Švietimo ir mokslo 
ministerijai pristatyta tyrimo ataskaita 

Sausis-
lapkritis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
290,00 
 

     Dalyvauti Lenkijos lietuvių jaunimo 
bendruomenės organizuojamoje 
konferencijoje „Karjeros dienos“ 
Punsko kovo 11-osios licėjuje.  
    Dalyvauta Lenkijos lietuvių jaunimo 
bendruomenės organizuojamoje 
konferencijoje „Karjeros dienos“ 
Punsko kovo 11-osios licėjuje, 
pristatytos studijų Lietuvoje galimybės, 
Užsienio lietuvių studentų klubo veikla 

Surinkta visa svarbi informacija apie Lietuvos 
aukštąsias mokyklas, studijų kvalifikacijos centrą, 
studijų ir stipendijų galimybes, studento gyvenimą 
Lietuvoje ir jo savirealizacijos galimybes. Medžiaga 
perduota Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungai ir 
panaudota  II konferencijoje  „Punskas 2020 - pirmi 
žingsniai karjeros link" 

Vasaris Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

- 

     Organizuoti  kultūrinius - sportinius 
renginius užsienio lietuvių kilmės 
studentams. 
   Organizuotos išvykos į 5 muziejus, 2 
parodas, 4 spektaklius, 7 tinklinio 
varžybos, 2 lietuviško kino vakarai, 1 
kalėdinį vakarą .  
 

Organizuotos 32 kultūrinės-sportinės – edukacinės 
veiklos: 4 išvykos  Lietuvos valstybingumui pažymėti, 6  
išvykos į muziejus, 5 išvykos į parodas, 4 išvykos į 
spektaklius, 2 lietuviško kino vakarai, 10 tinklinio 
varžybų, 1 kalėdinis renginys. Dalyvavo 204 užsienio 
lietuvių kilmės studentai. 
Studentai įgijo žinių apie  Lietuvos istoriją ir kultūrą, 
sustiprėjo klubo narių tarpusavio santykiai 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 420,00 
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 Dalyvavo 100 užsienio lietuvių kilmės 

studentų. 
    Studentai  įgijo žinių apie  Lietuvos 
kultūros raidą, stiprėjo klubo narių 
tarpusavio santykiai 

    

      Organizuoti 2  išvykas ir  2 
ekskursijas užsienio lietuvių kilmės 
studentams. 
   Organizuotos 2 išvykos: į Rasų 
kapines, pirmą stiklo manufaktūrą 
Vilniuje ir 2 ekskursijos:  „Panemunės 
pilys“, į Baltarusiją „Protėvių istoriją 
minint“. Dalyvavo 90 studentų.   
     Studentai įgijo žinių apie seniausias 
Vilniaus kapines, įgijo praktinių ir 
teorinių žinių apie XVI a. vieną iš 
svarbesnių amatų Lietuvoje, geriau 
susipažino su XII Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorija   

Organizuotos 2  ekskursijos -„Panemunės pilys“, LDK 
keliais „Protėvių istoriją minint“ , po 2 dienas  bei 1 
išvyka į vitražo manufaktūrą. Dalyvavo 65 užsienio 
lietuvių kilmės studentai, įgijo žinių apie Lietuvos istoriją 
bei kultūrą 

 Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
7 130,00 

      Organizuoti užsienio lietuvių kilmės 
studentų mentorystės programą bei 
plėsti Alumni klubą. 
     Organizuota užsienio lietuvių kilmės 
studentų mentorystės programa, 30 
vyresnių kursų užsienio lietuvių kilmės 
studentų  susipažino ir globojo naujai 
atvykusius studijuoti užsienio lietuvių 
kilmės studentus, 
     Alumni klubo veikloje aktyviai 
dalyvauja 15 narių 

Tęsiama mentorystės programa. Vyresnių kursų 
studentai rūpinasi ir globoja pirmakursius ir žemesnių 
kursų studentus. Į veiklą įtraukta 30 vyresnių kursų 
studentų. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

- 

Vykdyti projekto „Mokytojas - mokytojui“ veiklas. 
1.5.Vykdyti gerosios 
patirties sklaidą. 

Pagal poreikį formuoti besimokančių 
užsienio lituanistinių mokyklų tinklus 
surandant minėtoms mokykloms 
partnerius Lietuvoje siekiant  dalintis 
gerąja patirtimi. 

Tarpusavyje bendradarbiauja 8 Lietuvos ir užsienio 
lietuviško mokyklos. Informacija skeliama  
www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt 

Sausis – 
gruodis   
 
  

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

- 
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 Užsienio lietuvių švietimo skyriaus 

svetainėje talpinti užsienio lietuviškų 
mokyklų bei lituanistinių mokyklų 
projektinius, kūrybinius, gerosios 
patirties, metodinius  darbus. 

Patalpinti 6 nauji  metodiniai darbai. Iš viso  gerosios 
patirties darbų banke patalpinta: 69 pranešimai, 29 
pamokų planai,14 metodinių darbų,  8 kūrybiniai darbai, 
16 scenarijų, 1 tyrimas.  

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

- 

 Organizuoti užsienio lietuviškų mokyklų 
pedagogų metodinių darbų parodą.  

Iš užsienio lietuviškų mokyklų  gauti 6 metodiniai 
darbai.  Parodą planuojam organizuoti 2016 m. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė,  
Janina Varnienė 

- 

 Vykdyti ekspozicijos „Lituanistinis 
švietimas tremtyje ir išeivijoje” plėtrą.  
 

Papildyta muziejaus ekspozicija naujais eksponatais: 8 
naujos knygos, 1 lituanistinės mokyklos atributika. 
Atnaujintas stendas apie lituanistinį švietimą 
Krasnojarsko krašte puoselėjusį Saulių Sidarą. 
Ekspoziciją aplankė 40 mokinių ir 10 svečių 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
 

- 

  Gimnazijos  fojė organizuota lietuviškos mokyklos 
„Saulutė“ mokytojo, tremtinio, profesoriaus, 
habilituoto geologijos mokslų daktaro Sauliaus 
Sidaro paroda „Lietuviai nuo Jenisiejaus krantų“ 

Kovas Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
 

- 

 Teikti konsultacijas švietimo klausimais 
užsienio lietuviškų mokyklų 
pedagogams, užsienio lietuvių 
studentams.  

Teikta  15 konsultacijų Niujorko Maironio, Olandijos, 
Airijos, Lenkijos lituanistinių mokyklų pedagogams   

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

Konsultuota 11 užsienio lietuviškų mokyklų mokytojų, 2 
lituanistinės mokyklos – ugdymo proceso ir veiklos 
organizavimo klausimais. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė 
Irina Mickutė 

- 

Konsultuota studijų reikalais virš 150 užsienio lietuvių 
studentų ir abiturientų. Teikta informacija apie 
galimybes studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, 
stipendijų gavimo klausimu 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė  
Irena Kowalewska 

- 

Teiktos 4 konsultacijos Vokietijos, Izraelio, Airijos  
lituanistinėms mokyklėlėms  mokyklos  įkūrimo bei 
administravimo klausimais 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė - 

Kita veikla 
  Organizuotas Kovo 11-osios minėjimas. Svečiuose  

dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės 
pavaduotoja Irena Degutienė bei Seimo Kanceliarijos 
vedėja  Angonita Rupšytė 

Kovas Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

 

  Dalyvauta  Kovo 11-osios minėjime Lietuvos 
Respublikos Seime. 8 b klasės, mokinių iš Ukrainos, 
ansamblis bei  Vilniaus lietuvių namų kamerinis choras  

Kovas Asta Turskienė  
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  atliko  5 dainas.    
 Organizuoti užsienio lietuvių meninių 

darbų parodas. 
Organizuota užsienio lietuvių studentų paroda  „Mus 
sujungia Lietuva“ eksponuota Švietimo ir mokslo 
ministerijoje, Europos informacijos biure Lietuvos 
respublikos Seime 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė  
Irena Kowalewska 

- 

  Organizuota užsienio lietuviškų mokyklų meninių darbų-
atvirukų paroda „Sveikinimas Lietuvai“ eksponuojama 
Vilniaus lietuvių namuose“    

Rugsėjis Asta Turskienė 
Irina Mickutė 

- 

  Organizuota Kauno Juozo Grušo menų mokyklos 
mokinių  tapybos darbų paroda. Eksponuojama 17 
darbų 

Rugsėjis - 
gruodis 

Asta Turskienė 
Irina Mickutė 

- 

 
 
 
 


