
 
 
 
 
 

UŽSIENIO LIETUVI Ų ŠVIETIMO CENTRAS 
2010 m. VEIKLOS PLANAS 

 
2010-06- 
Vilnius 

 
I. Priemonių, numatytų Lietuvos respublikos vyriausybės tarpinstitucinės bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis 2008-2012 metų programos vykdymas 
1. Užtikrinti užsienio lietuvių bendruomenių ryšius su Lietuva 
Užsienio lietuvių 
švietimo centro plano 
priemonė 

Priemonės Rezultatas Atsiskaitymas Vykdytojai Partneriai Lėšos (Lt) Laikas 
(ketv.) 

1.6.1. Skleisti informaciją 
užsienio lietuvių 
bendruomenėms ir 
užsienio lietuvių mokyklų 
mokytojams 

1.6.1.1. Parengti 
informacinį leidinį apie 
Vilniaus vidurinę 
mokyklą „Lietuvių 
namai“ ir išleisti 
suvenyrų su mokyklos 
simbolika 
1.6.1.2. Parengti ir 
paskelbti informaciją apie 
galimybę studijuoti 
Lietuvos profesinėse ir 
aukštosiose mokyklose 
bei bendrojo lavinimo 
mokyklose 
1.6.1.3. Organizuoti 1 
mokytojų metodinių 
darbų gerosios patirties 
parodą 
1.6.1.4. Koordinuoti 
jaunųjų konsulų klubo, 
kuriame dalyvauja 
mokyklos „Lietuvių 
namai“ mokiniai, veiklą 

Informacinis leidinys 
lietuvių ir rusų kalba; 
išleisti suvenyrai su 
mokyklos simbolika 
 
 
 
Užsienio lietuvių 
mokykloms teikta 
informacija elektroniniu 
būdu, laiškais, telefonu 
 
 
 
Organizuota 1 metodinių 
darbų gerosios patirties 
paroda, eksponuota 12 
metodinių darbų 
Jaunųjų konsulų klubas 
internete, elektroniniais 
laiškais ir išvykę atostogų 
palaiko nuolatinį ryšį su 
užsienio lietuvių, 
šeimomis, vaikais, 
ketinančiais mokytis 
Lietuvoje 
 

 A.Turskienė 
I. Mickutė 
 
 
 
 
 
A. Kodytė 
 
 
 
 
 
 
A. Turskienė 
I. Mickutė 
 
 
A. Turskienė 
I. Mickutė 
 

SADM 
 
 
 
 
 
 
Lietuvos 
aukštosios 
mokyklos 
 
 
 
 
Užsienio lietuvių 
mokyklos 
 
 
Užsienio lietuvių 
bendruomenės 
 

7000 Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ketv. 
 
 
 
 
 
 
II ketv. 
 
 
 
 
 
 
IV ketv. 
 
 
 
II IV 
ketv. 

PATVIRTINTA 
Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių 
namai“ 
Direktoriaus 2010 m. ...............................d. 
įsakymu Nr. .... 
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2. Skatinti užsienio lietuvių bendruomenės išsaugoti tautinį tapatumą – užtikrinti lietuviškos kultūros sklaidą 
2.4. Plėsti užsienio lietuviams skirtos elektroninės informacijos lietuvių kalba įvairovę 
Užsienio lietuvių 
švietimo centro plano 
priemonė 

Priemonės Rezultatas Atsiskaitymas Vykdytojai Partneriai Lėšos (Lt) Laikas 

2.4.1. Skleisti informaciją 
užsienio lietuvių 
bendruomenėms, užsienio 
lietuvių mokyklų 
mokytojams internetinėje 
erdvėje 
 

2.4.1.1. Sukurti Centro 
interneto svetainę, parengti 
ir patalpinti informacinę 
medžiagą apie Centro 
veiklą bei Vilniaus vidurinę 
mokyklą „Lietuvių namai“ 
(priėmimo mokytis sąlygas, 
klasių komplektavimą) 

Sukurta Centro 
internetinė svetainė, 
parengta ir joje 
patalpinta informacija 
apie Centrą ir Vilniaus 
vidurinę mokyklą 
„Lietuvių namai“ 
 

 A. Turskienė 
I. Mickutė 

  II-ketv. 

3. Plėtoti lituanistinį švietimą 
3.1. Organizuoti jau veikiančių nuotolinio lietuvių kalbos ir etnokultūros mokymo programų tobulinimą ir naujų kūrimą 
Užsienio lietuvių švietimo 
centro plano priemonė 

Priemonės Rezultatas Atsiskaitymas Vykdytojai Partneriai Lėšos (Lt) Laikas 

3.1.1. Organizuoti 
nuotolinius lietuvių 
kalbos mokymus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Kaupti ir analizuoti 
informaciją apie 
lituanistinį švietimą 
 

3.1.1.1. Parengti nuotolinio 
lietuvių kalbos 
(išlyginamosios klasės) 
mokymo programą 
 
3.1.1.2. Parengti 10 
kultūros, lietuvių kalbos 
mokymo, istorijos kurso 
įvadinių/pažintinių pamokų 
užsienio lietuvių vaikams, 
ketinantiems mokytis 
Vilniaus vidurinėje 
mokykloje „Lietuvių 
namai“ 
 
3.1.2.1. Įkurti Lituanistinės 
mokyklos muziejų, skirtą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dvidešimtmečiui 
3.1.2.2. Organizuoti 
mokyklos „Lietuvių namai“ 
veiklos 20-mečiui skirtą 
užsienio lietuvių mokyklų 
vadovų konferenciją 
 

Pradėta įgyvendinti 
nuotolinio lietuvių 
kalbos (išlyginamosios 
klasės) mokymo 
programa 
Parengta 10 kultūros, 
lietuvių kalbos 
mokymo, istorijos 
kurso 
įvadinių/pažintinių 
pamokų 
 
 
 
 
Įkurtas Lituanistinės 
mokyklos muziejus 
 
 
Organizuota 
konferencija, dalyvavo 
14 užsienio lietuvių 
mokyklų vadovų 

 A. Turskienė 
I. Mickutė 
 
 
 
A. Turskienė 
I. Mickutė 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Turskienė 
I. Mickutė 
A. Kodytė 
 
A. Turskienė 
I. Mickutė 
A. Kodytė 

Vilniaus Ozo 
vidurinė mokykla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLB, URM 
 
 
 
PLB; URM 

10 000 Lt 
(aut. atlyg. 
ir kt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 000 Lt  
(įranga) 
 
 
5 000 Lt  
 

II-IV 
ketv. 
 
 
 
III ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III ketv. 
 
 
 
III ketv. 
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3.2. Konkurso būdu skatinti užsienio lietuvių studijas Lietuvoje 
Užsienio lietuvių švietimo 
centro plano priemonė 

Priemonės Rezultatas Atsiskaitymas Vykdytojai Partneriai Lėšos (Lt) Laikas 

3.2.1. Suteikti informaciją 
užsienio lietuvių mokyklų 
abiturientams apie 
studijas Lietuvos 
aukštosiose ir profesinėse 
mokyklose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Tęsti užsienio 
lietuvių studentų 
edukacinį švietimą 
 
 

3.2.1.1. Organizuoti 
informacinį seminarą 
Vilniaus vidurinės 
mokyklos „Lietuvių namai“ 
abiturientams apie jų 
galimybes studijuoti 
Lietuvos aukštosiose ir 
profesinėse mokyklose 
3.2.1.2. Organizuoti 4 
seminarus užsienio lietuvių 
mokyklų abiturientams apie 
studijų Lietuvoje galimybes 
 
 
 
 
3.2.2.1. Parengti pažintinę – 
kultūrinę programą 
„Pažink Lietuvą“ 
 
 
 
 
3.2.2.2. Įkurti užsienio 
lietuvių studentų klubą, 
apie jo veiklą informaciją 
talpinti Centro internetinėje 
svetainėje 
 

Informaciniame 
seminare dalyvavo ir 28 
mokyklos abiturientai 
 
 
 
 
 
Pravesti 4 seminarai 
Punsko Kovo 11-osios 
licėjaus, Pelesos 
lietuvių nevalstybinės 
mokyklos, Rimdžiūnų 
vidurinės mokyklos, 
Rygos lietuvių 
mokyklos abiturientams 
Organizuota pažintinė – 
kultūrinė programa 
„Pažink Lietuvą“. 
Programoje dalyvavo 
20 iš užsienio atvykusių 
studijuoti studentų 
 
Įkurtas užsienio 
lietuvių studentų 
klubas, veikloje 
dalyvauja 30 studentų, 
informacija patalpinta 
Centro internetinėje 
svetainėje 
 

 
 
 
 
 
 

A. Turskienė 
A. Kodytė 
 
 
 
 
 
 
A. Turskienė 
A. Kodytė 
 
 
 
 
 
 
A.Kodytė 
 
 
 
 
 
 
A. Kodytė 

Lietuvos 
aukštosios ir 
profesinės 
mokyklos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 000 Lt 
 
 
 
 
 
 
 
50 000 Lt 
 

II ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
II ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
III ketv. 
 
 
 
 
 
 
II ketv. 
 

3.4. Organizuoti lietuvių kalbos olimpiadas užsienio lietuvių švietimo įstaigų mokiniams 
Užsienio lietuvių švietimo 
centro plano priemonė 

Priemonės Rezultatas Atsiskaitymas Vykdytojai Partneriai Lėšos (Lt) Laikas 

3.4.1. Organizuoti 
lietuvių kalbos olimpiadą 
užsienio lietuvių mokyklų 
mokiniams 

3.4.1.1. Dalyvauti 
organizuojant lietuvių 
kalbos olimpiadą užsienio 
lietuvių mokyklų 
mokiniams 

Dalyvauta olimpiados 
organizacinio komiteto 
darbe, organizuotas 
Centro pristatymas, 
kultūrinė programa 
 

 A. Turskienė 
I. Mickutė 

VPU   II ketv. 
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3.5. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir kursus užsienio lietuvių švietimo įstaigų mokytojams 
Užsienio lietuvių švietimo 
centro plano priemonė 

Priemonės Rezultatas Atsiskaitymas Vykdytojai Partneriai Lėšos (Lt) Laikas 

3.5.1. Tirti mokyklos ir 
lietuviškų mokyklų 
užsienyje pedagogų ir 
vadovų kvalifikacijos 
tobulinimo poreikį. 
Organizuoti pedagogų ir 
vadovų kvalifikacijos 
tobulinimą bei atestaciją 
 
 
 

3.5.1.1. Parengti 
kvalifikacijos tobulinimo 
bei atestacijos poreikio 
tyrimo anketą 
3.5.1.2. Organizuoti 
kvalifikacijos tobulinimo 
seminarą užsienio lietuvių 
mokyklų vadovams ir 
mokytojams 
3.5.1.3. Padėti pasirengti 
užsienio mokyklų 
mokytojams atestacijai 
3.5.1.3 Parengti 
bendradarbiavimo sutarčių 
su užsienio lietuvių 
mokyklomis dėl bendros 
veiklos 

Parengta kvalifikacijos 
tobulinimo bei 
atestacijos poreikio 
tyrimo anketa 
Organizuotas 
kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras, 
dalyvavo 25 mokytojai 
ir 5 mokyklos vadovai 
Atestuoti 4 užsienio 
lietuvių mokyklų 
mokytojai 
Pasirašyta 10 
bendradarbiavimo 
sutarčių 

 A.Turskienė 
I. Mickutė 
 
 
I. Mickutė 
A. Turskienė 
 
 
 
I. Mickutė 
 
 
I. Mickutė 
A. Turskienė 
 

  
 
 
 
15 000 Lt 

II ketv. 
 
 
 
II-III 
ketv. 
 
 
 
 
 
 
II – IV 
ketv. 

4. Kita veikla 
Užsienio lietuvių 
švietimo centro plano 
priemonė 

Priemonės Rezultatas Atsiskaitymas Vykdytojai Partneriai Lėšos (Lt) Laikas 

4.1 Padėti integruotis į 
Lietuvą atvykusiems 
studijuoti užsienio 
lietuviams 

Tęsti užsienio lietuvių 
studentų bei atvykusių į 
Lietuvą išeivių susitikimų ir 
diskusijų klubą 

Įkurtas klubas, 
vienijantis Lietuvos 
aukštosiose mokyklose 
studijuojantį jaunimą 

 A. Kodytė VDU, PLB  II-IV 
ketv. 

4.2. Padėti užsienio 
lietuvių vaikams mokytis 
valstybinės kalbos bei 
stiprinti mokyklos 
savivaldą 

Dalyvauti ESF ir ŠMM 
projektuose „Mokyklų 
tobulinimo programa plius“ 

Rengti projektai ir 
teiktos paraiškos 
projektų finansavimui 
gauti 

 A.Turskienė 
I. Mickutė 
 

  II-III 
ketv. 

4.3. Padėti tremtinių ir 
etninių žemių vaikams 
pažinti Lietuvos istoriją, 
kultūrą, išmokti lietuvių 
kalbą 

Organizuoti tremtinių ir 
etninių žemių vaikų vasaros 
stovykla 

Parašytas projektas ir 
teiktas finansavimui 
gauti iš Tautos fondo 

 A.Turskienė 
I. Mickutė 
 

URM, SADM  II-IV 
ketv. 

Centro veiklai 57 000 Lt  
Studentų veikla 50 000 Lt 

Viso: 107 000 Lt 
 


