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Įgyvendinimo priemon ės Rezultatai, produktas, kriterijai Atlikimo 
laikas 

Atsakingas 

1 TIKSLAS. Teikti pagalb ą užsienio lietuvi ų švietimo bendruomen ėms. 
1.1. UŽDAVINYS. Užtikrinti užsienio lietuvi ų bendruomeni ų ryšius su Lietuva. 
1.1.1. Skleisti informaciją 
užsienio lietuvių 
bendruomenėms ir užsienio 
lietuvių mokyklų mokytojams 

Parengti 2 straipsniai žurnale „Pasaulio lietuvis“ ir portaluose „Trys 
milijonai.com“, „Tiesa.com apie mokymosi ir studijų galimybes aukštosiose bei 
profesinėse mokyklose Lietuvoje. 41 pasaulio lietuvių bendruomenė įgijo žinių 
apie teikiamą švietimo pagalbą užsienio lietuviškoms mokykloms bei švietimo 
naujoves Lietuvoje. 

I-IV ketv. A. Turskienė, 
J. Baškytė 

 Koordinuojama mokyklos „Lietuvių namai“ mokinių Jaunųjų konsulų klubo 
veikla. (organizuota 1 konferencija, informacija apie mokyklą teikta 20 užsienio 
šalių) Palaikomi ryšiai su visais ketinančiais mokytis vidurinėje mokykloje 
„Lietuvių namai“. Prašyta 20 laiškų. 20 naujai atvykusių vaikų patyrė mažesnes 
adaptacijos problemas.  

I-IV ketv. 
 
 

A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 
 

 Parengtos 2  užsienio lietuvių mokyklų piešinių parodos: Seime ir užsienio 
lietuviškose bendrojo lavinimo mokyklose. Apie užsienio lietuviškų mokyklų 
vykdomą veiklą įgijo žinių  Lietuvos politikai bei kitų mokyklų pedagogai. 

I-IV ketv. 
 
 

I. Mickutė 
 

1.2. UŽDAVINYS. Plėtoti lituanistin į švietim ą. 
1.2.1. Organizuoti jau veikiančių 
nuotolinio lietuvių kalbos, 
istorijos, kultūros ir etnokultūros 
mokymo programų/ 
mokomosios medžiagos/ 
pamokų tobulinimą ir naujų 
kūrimą 

Parengta 10 naujų lietuvių kalbos, istorijos, kultūros nuotolinio mokymo pamokų. 
Užsienio lietuviai įgijo naujų kompetencijų:  lietuvių kalbos, istorijos, kultūros 
srityse.  

I-IV ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 
 



 
 
 Parengta 10 etnokultūros nuotolinio mokymo pamokų. Užsienio lietuviai įgijo 

naujų kompetencijų etnokultūros srityje.  
I-IV ketv. 
 

A. Turskienė 
I. Mickutė 

 Parengta 1 mokomoji medžiaga pagal išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų 
mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 
2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK -1216 . Užsienio lietuviai gebės  
savarankiškai mokytis lietuvių kalbos.  

I-II ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 

1.2.2. Dalyvauti šalies ir 
tarptautiniuose kultūros, 
švietimo renginiuose plėtojant 
lituanistinį švietimą. 

Dalyvauta tautų festivalyje Kaliningrade. Dalyvavo 15 mokinių. Pristatytos  
lietuviškos liaudiškos dainos - Lietuvos kultūros paveldas, atstovauta Lietuva.    

IV ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 

 Parengti užsienio lietuviškų mokyklų meno kolektyvų festivalio nuostatai. 
Organizuotas  festivalis. Dalyvavo 10 užsienio lietuviškų mokyklų, 60 dalyvių. 
Užsienio lietuviškos  mokyklos pasidalino patirtimi puoselėjant tautinį paveldą.     

III ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 

 Organizuotas raiškiojo skaitymo konkursas užsienio lietuviškų mokyklų 
moksleiviams. Dalyvavo 10 užsienio lietuviškų mokyklų. Užsienio lietuviškos  
mokyklos pasidalino patirtimi. 

IV ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 

 Įkurtas Lituanistinio švietimo užsienyje muziejus, renkami  lituanistinių mokyklų 
tremtyje ir išeivijoje eksponatai. Parengta lituanistinio muziejaus ekspozicija. 
Išsaugoti  lituanistinio švietimo vykdomos veiklos įrodymai.  

I-IV ketv. 
 
 

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Baškytė 
 

 Organizuota mokyklos „Lietuvių namai“ veiklos 20-mečiui skirta užsienio lietuvių 
mokyklų vadovų konferencija. Pasidalinta patirtimi su 12 užsienio lietuviškų 
mokyklų. Mokyklos patirtis pristatyta Lietuvos švietimo visuomenei. 

II ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Baškytė 
 

1.2.3. Organizuoti lietuvių 
kalbos mokymui skirtą vasaros 
stovyklą. 

Organizuota 2 savaičių trukmės  lietuvių kalbos vasaros stovykla 30-čiai 
tremtinių ir etninių žemių vaikų. Tremtinių bei etninių žemių vaikai susipažino su 
Lietuvos istorija, kultūra, mokėsi lietuvių kalbos.  

III ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Baškytė 
 

1.3. UŽDAVINYS. Organizuoti pedagog ų ir vadov ų kvalifikacijos tobulinim ą bei atestacij ą. 
1.3.1. Teikti metodinę pagalbą 
užsienio lietuviškom 

 Organizuoti 4  kvalifikacijos tobulinimo renginiai užsienio lietuviškų mokyklų 
pedagogams. 60 užsienio lietuviškų mokyklų pedagogų įgijo/patobulino 

I-IV ketv. 
 

A. Turskienė, 
I. Mickutė 



mokykloms. kompetencijas.   
 Organizuoti savaitės trukmės (5 d.) lietuvių kalbos kursai Kaliningrado srities 

lietuvių kalbos mokytojams. 14  lietuvių kalbą Kaliningrade mokančių mokytojų 
patobulino profesines kompetencijas.  

II ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

1.3.2. Vykdyti lituanistinių ir 
užsienio lietuvių mokyklų 
mokytojų atestaciją. 

Atestuoti 4 mokytojai aukštesnėms kvalifikacinėms kategorijoms. Užsienio 
lietuviškose mokyklose dirba aukštesnės kategorijos pedagogai. 

II ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

1.4. UŽDAVINYS. Skatinti užsienio lietuvi ų studijas Lietuvoje. 
1.4.1. Teikti informaciją užsienio 
lietuviškų mokyklų abiturientams 
apie studijas Lietuvos 
aukštosiose ir profesinėse 
mokyklose. 

Organizuoti 3 išvažiuojamieji informaciniai  seminarai apie pasirengimą 
studijoms ir galimybes studijuoti Lietuvoje.  60 užsienio mokyklose 
besimokančių moksleivių įgijo žinių apie  stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas, 
apsigyvenimo, migracijos dokumentų tvarkymo ir kt. klausimais. 

II ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

1.4.2. Vykdyti užsienio lietuvių 
studentų edukacinį švietimą. 

Parengta ir vykdyta  pažintinė – kultūrinė programa „Pažink Lietuvą“, dalyvavo 
150 užsienio  lietuvių studentų.  150 studentų susipažino su Lietuvos kultūra, 
istorija ir etnokultūra.  

I-IV ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

1.4.3. Padėti integruotis į 
Lietuvą atvykusiems studijuoti 
užsienio lietuviams. 

Organizuotas 1  seminaras užsienio lietuvių kilmės studentams pirmakursiams, 
įstojusiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 40 studentų įgijo žinių migracijos 
dokumentų tvarkymo, stipendijų, apgyvendinimo ir kitus klausimais.  

III ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 

 Vykdyta užsienio lietuvių studentų klubo bendro pobūdžio  veikla.  Sukurtas 
užsienio lietuvių kilmės studentų blog‘as, sukurtas filmas „Donelaitis ir mes“, 
sukurta klubo  reprezentacinė atributika ir kt. Praplėstos informacijos teikimo 
galimybės apie užsienio lietuvių studentų klubo veiklą. Užsienio lietuvių 
studentai pagilino žinias lietuvių kultūros srityje.  

I-IV ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 

1.5. UŽDAVINYS. Vykdyti gerosios patirties sklaid ą. 
1.5.1. Skatinti lituanistinių 
mokyklų ir užsienio lietuviškų 
mokyklų mokytojus dalytis 
pedagogine patirtimi. 

Užsienio lietuvių švietimo centro svetainėje talpinama 10 užsienio lietuviškų 
mokyklų bei lituanistinių mokyklų projektinių darbų. 

I-IV ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Kita veikla. 
1. Vykdyti Lietuvos Respublikos 
pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimą.  

Organizuoti Amerikos mokytojų 3 savaičių mokymo kursai anglų kalbos  kursai  
anglų kalbos  bei kitų dalykų mokytojams. 

II ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J.Baškytė 



 Parengtos 2 naujos kvalifikacijos tobulinimo programos Lietuvos pedagogams, 
organizuoti 5 kvalifikacijos tobulinimo  seminarai. 

I ketv.  A. Turskienė, 
I. Mickutė 

2. Organizuoti Kaliningrado 
srities švietimo įstaigų ir 
institucijų vadovų  pažintinį 
vizitą. 

Organizuotas pažintinis vizitas, dalyvavo 25 specialistai, aplankytos 3 švietimo, 
savivaldos ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo įstaigos. 

III ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 

3. Plėsti bendradarbiavimo 
galimybes su Lietuvos ir 
užsienio švietimo įstaigomis. 

Pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys (su Černiachovskio pedagogine-
industrine kolegija,  su Kaliningrado srities švietimo vystymo centru), numatytos 
veiklos priemonės. 

I-IV ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J.Baškytė 

 


