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TIKSLAS. Stiprinti ryšius su užsienio lietuviškų mokyklų bendruomenėmis. 

UŽDAVINIAI: 

1. Užtikrinti užsienio lietuvių bendruomenių ryšius su Lietuva. 

2. Plėtoti lituanistinį švietimą. 

3. Skatinti užsienio lietuvių studijas Lietuvoje. 
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1. TIKSLAS. Stiprinti ryšius su užsienio lietuvišk ų mokykl ų bendruomen ėmis.  

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 

Informuoti pasaulio lietuvių bendruomenes apie Vilniaus lietuvių 
namų veiklą bei  paskirtį ir komplektuoti naujas klases. 

Informuotos  pasaulio lietuvių bendruomenės apie Vilniaus lietuvių 
namų veiklą bei  paskirtį ir komplektuotos naujos klasės (30 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 . 

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

- 

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

 
 
 

 

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

- 
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 Parengti 5 straipsniai žurnale „Pasaulio lietuvis“ ir  užsienio lietuvių 

portaluose apie mokymosi ir studijų galimybes  aukštosiose bei 
profesinėse 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. 

   

 Koordinuoti Vilniaus lietuvių namų mokinių Jaunųjų konsulų klubo 
veiklą, organizuoti 1 konferenciją. 

Koordinuojama  Vilniaus lietuvių namų mokinių Jaunųjų konsulų 
klubo veikla. Organizuota 1 konferencija, informacija apie mokyklą teikta 
20 užsienio šalių.  Palaikomi ryšiai su visais ketinančiais mokytis Vilniaus 
lietuvių namuose. Parašyta 20 laiškų. 20 naujai atvykusių vaikų patyrė 
mažesnes adaptacijos problemas.  

I-IV ketv. 
 
 

A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 
 

Tikslinės lėšos 
Švietimo ir mokslo 
ministerija (toliau - 
ŠMM) 

1 000 

 Parengti 2  užsienio lietuvių mokyklų meninių darbų parodas 
Parengtos 2  užsienio lietuvių mokyklų meninių darbų parodos. Apie 

užsienio lietuviškų mokyklų vykdomą veiklą įgijo žinių  Lietuvos politikai bei 
kitų mokyklų pedagogai. 

I ketv. 
 
 

A. Turskienė 
I. Mickutė 
 

- 

 Rinkti iškilių asmenybių, kilusių iš Lietuvos ar užsienio  valstybėse 
bei puoselėjančių lietuviškas tradicijas bei  lituanistinį švietimą svetur  
biografijas. 

Surinkta 10 iškilių asmenybių biografijų.  Praturtinti lituanistinio 
švietimo užsienyje  muziejaus  fondai. 

I-IV ketv. 
 
 

A. Turskienė, 
I. Mickutė 

- 

 Organizuoti informacinės medžiagos parengimą, atributikos, 
simbolikos gamybą, siekiant skleisti informaciją apie  Vilniaus lietuvių 
namų, užsienio lietuvių švietimo skyriaus bei užsienio lietuvių studentų 
klubo veiklą.  

Organizuota atributikos, simbolikos gamyba,  parengta informacinė 
medžiaga apie  Vilniaus lietuvių namų, užsienio lietuvių švietimo skyrių bei 
užsienio lietuvių studentų klubo veiklą.  

Pagaminta  150 vnt. tušinukų, 100 vnt. maišelių, 100 vnt. lankstinukų 
su Vilniaus lietuvių namų, užsienio lietuvių švietimo skyriaus bei užsienio 
lietuvių studentų klubo simbolika.  Išdalinta pasaulio lietuviškų 
bendruomenių atstovams, svečiams. 
 
 
 
 
 

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

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
2 000 
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1.2. UŽDAVINYS. Plėtoti lituanistin į švietim ą. 
1.2.1. Dalyvauti šalies ir 
tarptautiniuose kultūros, 
švietimo renginiuose 
plėtojant lituanistinį 
švietimą. 

Organizuoti valstybinės kalbos mokymus tremtinių ir politinių kalinių 
palikuonims, grįžtantiems gyventi į Lietuvą. 

Organizuoti valstybinės kalbos mokymai tremtinių ir politinių kalinių 
palikuonims, grįžtantiems gyventi į Lietuvą. 30 dalyvių išlaikė valstybinės 
kalbos egzaminą.  

I ketv.  A. Turskienė 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 
(toliau-SADM) 

Parengti užsienio lietuviškų mokyklų meno kolektyvų festivalio 
nuostatus, organizuoti  festivalį. 

Parengti užsienio lietuviškų mokyklų meno kolektyvų festivalio 
nuostatai. Organizuotas  festivalis. 10 užsienio lietuviškų mokyklų 
pasidalino patirtimi puoselėjant tautinį paveldą.     

III ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos ŠMM 
1 600 

Organizuoti raiškiojo skaitymo konkursą užsienio lietuviškų mokyklų 
moksleiviams. 

Organizuotas raiškiojo skaitymo konkursas užsienio lietuviškų 
mokyklų moksleiviams. 10 užsienio lietuviškų mokyklų pasidalino patirtimi. 

IV ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
1 600 

Organizuoti liaudiškų šokių ir muzikos vakaronę-varžytuves 
Baltarusijos lietuviškų mokyklų moksleiviams. 

Organizuotos liaudiškų šokių ir muzikos vakaronė-varžytuvės 
Baltarusijos lietuviškų mokyklų moksleiviams. 30 mokinių įgijo/patobulino  
žinias apie lietuvių liaudies šokius. 

II ketv.  A.Turskienė 
I.Mickutė 

Tikslinės lėšos ŠMM 
1500 

Organizuoti 10 dienų trukmės  lietuvių kalbos vasaros stovyklą 30-
čiai tremtinių ir etninių žemių vaikų. 

Organizuota 10 dienų 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 
 

Tikslinės lėšos ŠMM, 
SADM, 
Užsienio reikalų 
ministerija (toliau - 
URM) 
30 000 

Organizuoti 1 seminarą neformalaus švietimo lituanistinių mokyklų 
užsienyje pedagogams. 

Organizuotas 1 seminaras neformalaus švietimo lituanistinių 
mokyklų užsienyje pedagogams. 30 dalyvių patobulino specialiąsias 
kompetencijas. 

III ketv.  A. Turskienė 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos URM 
 

Organizuoti 1 dienos trukmės seminarą Kaliningrado lietuvių kalbos 
mokytojams. 

Organizuotas 1 dienos trukmės seminaras Kaliningrado lietuvių 
kalbos mokytojams. 15 pedagogų patobulino  specialiąsias kompetencijas.  

I ketv.  A. Turskienė 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos 
Kaliningrado lietuvių 
kalbos mokytojų 
asociacija 
900  
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 Dalyvauti jaunimo ir vaikų kūrybiškumo konkurse „Donelaitis ir mes“.   

Dalyvauta jaunimo ir vaikų kūrybiškumo konkurse „Donelaitis ir mes“  
Kaliningrade. 15 mokinių dalyvavo mokyklos konkurse ir įgijo žinių apie 
Donelaitį. Konkursui Kaliningrade  pristatyti geriausi 2 rašiniai,  2  piešiniai 
Donelaičio tema. 

II ketv. A. Turskienė 
I. Mickutė 

Biudžeto lėšos  
600  

 Dalyvauti 11-ajame vaikų muzikos festivalyje „Skambėk , skambėk 
lietuviška dainele“ Kaliningrade. 

Dalyvauta 11-ajame vaikų muzikos festivalyje „Skambėk , skambėk 
lietuviška dainele“ Kaliningrade. 15 moksleivių pristatė Lietuvos liaudies  
dainas. 

IV ketv.  A. Turskienė 
I. Mickutė 

Biudžeto lėšos  
700 

 Dalyvauti  vaikų literatūros popietėje K.Donelaičio muziejuje 
Tolminkiemyje. 

Dalyvauta  vaikų literatūros popietėje K.Donelaičio muziejuje 
Tolminkiemyje. 10 moksleivių įgijo žinių apie Donelaitį 

II ketv.  A. Turskienė 
I. Mickutė 

Biudžeto lėšos  
500 

 Sukurti ekspozicijos lituanistinio švietimo tremtyje ir užsienyje  
edukacinę programą Vilniaus lietuvių namų muziejuje, organizuoti 
ekskursijas. 

Sukurta ekspozicijos lituanistinio švietimo tremtyje ir užsienyje  
edukacinė programa Vilniaus lietuvių namų muziejuje. Organizuotos 2 
ekskursijos. 30 asmenų įgijo žinių apie lituanistinį švietimą užsienyje.  

I ketv.  A. Turskienė 
I. Mickutė 

- 

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

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. 

Apklausta apie 150 užsienio lietuvių studentų.  

II ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
5 000 

 Administruoti, plėtoti  užsienio lietuvių kilmės studentų tinklalapį ir 
tinklaraštį (ulsklubas.wordpress.com).  

Administruojami, plėtojami  užsienio lietuvių kilmės studentų 
tinklalapis ir tinklaraštis. Publikuota 30  įrašų apie  užsienio lietuvių 
studentų klubo veiklą. Tinklalapyje talpinta 10 straipsnių apie ULSK veiklą, 
50 nuotraukų iš renginių, informacija, susijusi su studijomis Lietuvoje. 

 
 

I- IV ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

- 
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 Organizuoti foto parodą „Mes  mokomės ir gyvename Lietuvoje“. 

Organizuota foto paroda „Mes  mokomės ir gyvename Lietuvoje“. 
Eksponuojama 30 darbų. Paroda eksponuota Vilniaus lietuvių namuose bei  
Pelesos bendrojo lavinimo vidutinėje mokykloje. 

I-IV ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
 ŠMM 
350 

1.3.2. Vykdyti užsienio 
lietuvių studentų 
edukacinį švietimą. 

Organizuoti išvyką į  Signatarų namus, Jono Basanavičiaus ir kitų 
Lietuvos Signatarų pagerbimą Rasų kapinėse. 

Organizuota išvyka į  Signatarų namus, Jono Basanavičiaus ir kitų 
Lietuvos Signatarų pagerbimą Rasų kapinėse. 20 užsienio lietuvių kilmės 
studentų įgijo žinių apie  Lietuvos istoriją. 

I ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė  

- 

Organizuoti išvyką į Lietuvos Respublikos Seimą bei susitikimą su 
Kovo 11 - osios  Akto Signatarais. 

Organizuota išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą bei susitikimas su 
Kovo 11 - osios  Akto Signatarais. 15 užsienio lietuvių kilmės studentų įgijo 
žinių apie  Lietuvos istoriją. 

I ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

- 

 Organizuoti  išvykas į  spektaklius: Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje. 

Organizuotos  išvykos į  3 spektaklius: Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje. 30 užsienio lietuvių kilmės studentų įgijo žinių 
apie  Lietuvos kultūros raidą.  

I-IV ketv A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
1800 

Organizuoti išvykas į muziejus, parodas. 
Organizuotos išvykos į 5 muziejus, 3 parodas. 20 užsienio lietuvių 

kilmės studentų įgijo žinių apie  Lietuvą istoriją, Lietuvos kultūros raidą. 

I-IV ketv A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos ŠMM 
200  

 Organizuoti išvyką į Lietuvos genocido aukų muziejų 
Organizuota išvyka į Lietuvos genocido aukų muziejų. 15 užsienio 

lietuvių studentų įgijo žinių apie Lietuvą sovietinio okupacinio režimo 
laikotarpiu. 

IV ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

- 

Organizuoti praktinę pamoka užsienio lietuvių kilmės studentams, 
supažindinančia su Lietuvos etnokultūros tradicijomis. 

Organizuota praktinė pamoka užsienio lietuvių kilmės studentams, 
supažindinanti su lietuviškų sodų pynimo tradicija. 20 užsienio lietuvių 
kilmės studentų įgijo žinių apie  Lietuvos etnokultūrą. 

IV ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
300 

 Organizuoti pažintinę ekskursiją į Arkikatedros bazilikos  požemius. 
Organizuota pažintinė ekskursija į Arkikatedros bazilikos (Šv. 

Stanislovo ir Vladislovo arkikatedra bazilika) požemius. 25 užsienio lietuvių 
kilmės studentų pagilino Lietuvos istorijos žinias.  

 

III ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
100 
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 Organizuoti išvyką „Nemuno kilpų krašte“. 

Organizuota išvyka „Nemuno kilpų krašte“. 30 užsienio lietuvių 
kilmės studentų susipažino su Nemuno  kilpų regioniniu parku, Birštonu,  
įgijo žinių apie Lietuvos istoriją bei kultūrą. 

III ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
 ŠMM 
1 350 

 Organizuoti išvyką „Lietuvos dvarai – etnokultūros sklaidos židiniai. 
Žemaitijos dvarų istorija“. 

Organizuota išvyka „Lietuvos dvarai – etnokultūros sklaidos židiniai. 
Žemaitijos dvarų istorija.“ 30 užsienio lietuvių kilmės studentų įgijo žinių 
apie  Lietuvos dvarų kultūrą. 

III ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
2 000 

Organizuoti išvyką į Vytauto Didžiojo karo muziejų.  
Organizuota išvyka į Vytauto Didžiojo karo muziejų, pagerbti  lakūnai 

didvyriai Petrašiūnų kapinėse, organizuota filmo „Lituanikos“ didvyriai 
amžinai gyvi“ peržiūra ir aptarimas. 30  užsienio lietuvių kilmės studentų  
įgijo žinių apie  Lietuvos kariuomenę, jos  istoriją, 

II ketv. A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
1 300 

 Organizuoti išvyką į Rytų Aukštaitiją.  
Organizuota išvyka po Rytų Aukštaitiją.  30 užsienio lietuvių kilmės 

studentų susipažino su šio regiono gamtiniu bei architektūriniu paveldu. 

II ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
2 000 

 Organizuoti  išvyką į Rygos  lietuvių vidurinę mokyklą bei  ir vieną iš 
seniausių universitetinių miestų Europoje – Tartu (Estija) esantį Baltistikos 
kalbų centrą. 

Organizuota  išvyka į Rygos  lietuvių vidurinę mokyklą bei  ir vieną iš 
seniausių universitetinių miestų Europoje – Tartu (Estija)  esantį Baltistikos 
kalbų centrą. 35 užsienio lietuvių studentai. 

sužinojo apie Lietuvos istorinius, kultūrinius ir mokslinius ryšius su 
Latvija ir Estija, susipažino su kaimyninių šalių kultūra, kalba, mokslo 
pasiekimais. 

II ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
7000 

 

1.3.3. Padėti integruotis į 
Lietuvą atvykusiems 
studijuoti užsienio 
lietuviams. 

Organizuoti   seminarą užsienio lietuvių kilmės studentams 
pirmakursiams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

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 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
1000 

 Organizuoti užsienio lietuviškų mokyklų abiturientų dalyvavimą 
Vilniaus aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose bei aukštųjų mokyklų 
parodoje Litexpo. 

 
 
 

II ketv.  A. Turskienė 
J. Baškytė 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
600 
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 Organizuotas užsienio lietuviškų mokyklų abiturientų dalyvavimas 

Vilniaus aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose bei aukštųjų mokyklų 
parodoje Litexpo. 10 abiturientų iš Baltarusijos lietuviškų mokyklų 
informuoti apie studijų Lietuvoje galimybes. 

   

1.4. UŽDAVINYS. Užsienio mokykl ų gerosios patirties sklaida.  

1.4.1. Skatinti lituanistinių 
mokyklų ir užsienio 
lietuviškų mokyklų 
mokytojus dalytis 
pedagogine patirtimi. 

Užsienio lietuvių švietimo centro svetainėje talpinti  užsienio 
lietuviškų mokyklų bei lituanistinių mokyklų projektinius darbus. 

Užsienio lietuvių švietimo centro svetainėje talpinama 10 užsienio 
lietuviškų mokyklų bei lituanistinių mokyklų projektinių darbų. 10 užsienio 
lietuviškų mokyklų pedagogų pasidalino gerąja patirtimi.  

I-IV ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

- 

 Organizuoti  gerosios patirties praktinį seminarą užsienio lietuviškų 
mokyklų lietuvių kalbos mokytojams. 

Organizuotas  gerosios patirties praktinis seminaras užsienio 
lietuviškų mokyklų lietuvių kalbos mokytojams. 10 lietuvių kalbos pedagogų 
pasidalino patirtimi bei patobulino  specialiąsias kompetencijas.  

I-IV ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos 
 ŠMM 
1 420 

 Organizuoti gerosios patirties seminarą užsienio lietuviškų mokyklų  
neformaliojo ugdymo pedagogams. 

Organizuotas gerosios patirties seminaras užsienio lietuviškų 
mokyklų  neformaliojo ugdymo pedagogams. 10 neformaliojo ugdymo 
pedagogų pasidalino patirtimi bei patobulino  specialiąsias kompetencijas. 

I-IV ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
1420 

 Organizuoti gerosios patirties seminarą užsienio lietuviškų mokyklų 
pradinių klasių mokytojams. 

Organizuotas gerosios patirties seminaras užsienio lietuviškų 
mokyklų pradinių klasių mokytojams.  10 pradinių klasių pedagogų 
pasidalino patirtimi bei patobulino  specialiąsias kompetencijas. 

I-IV ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
1 420 

 Organizuoti Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo  lietuvių etninės  
kultūros bendrojo lavinimo mokyklos Nr.1247 pedagogų  ir moksleivių 
pažintinį vizitą, vykdant projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ veiklas.  

Organizuotas pažintinis vizitas Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo  
lietuvių etninės  kultūros bendrojo lavinimo mokyklos Nr.1247 pedagogams  
ir moksleiviams, vykdant projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ veiklas. 15 
pedagogų ir moksleivių pasidalino gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas.  

II ketv.  A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Biudžeto lėšos  
1 455  

 Organizuoti pažintinį vizitą Vilniaus lietuvių namų pedagogams  į 
Kaliningrado  gabių vaikų mokyklą-licėjų, vykdant  projekto „Pasirengimas 
darbui su gabiais  akademinei sričiai vaikais ir jaunuoliais“  veiklas.  

 

II ketv.  A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Biudžeto lėšos 
700 
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 Organizuotas pažintinis vizitas Vilniaus lietuvių namų pedagogams  į 

Kaliningrado  gabių vaikų mokyklą-licėjų,  vykdant  projekto „Pasirengimas 
darbui su gabiais  akademinei sričiai vaikais ir jaunuoliais“  veiklas.  

15 pedagogų pasidalino gerąja patirtimi, patobulino bendrakultūrines 
kompetencijas 

   

 Parengti  projektą su Maironio gimnazija (JAV) „ Bendraamžis 
bendraamžiui“, skirtą lietuvių kalbos ugdymui bei pasikeitimui gerąja 
patirtimi.  

Parengtas  projektas su Maironio gimnazija (JAV) „ Bendraamžis 
bendraamžiui“, skirtas lietuvių kalbos ugdymui bei pasikeitimui gerąja 
patirtimi. Projekto finansavimo paieška projekto veikloms vykdyti.  

I ketv.  A. Turskienė, 
I. Mickutė 

- 

1.4.2. Teikti metodinę 
pagalbą užsienio 
lietuviškom mokykloms. 

Parengti anketas kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo organizavimo 
tobulinimo klausimais užsienio lietuviškų  mokyklų pedagogams. 

Parengtos anketos kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo organizavimo 
tobulinimo klausimais užsienio lietuviškų  mokyklų pedagogams. 
Išanalizuotas užsienio lietuviškų  mokyklų pedagogų poreikis kvalifikacijos 
tobulinimo, ugdymo organizavimo tobulinimo klausimais. 

I-IV ketv. 
 
 

A. Turskienė, 
I. Mickutė 

- 

Organizuoti mini mokymus Pelesos privačios vidurinės  bendrojo 
lavinimo mokyklos pedagogams ugdymo organizavimo tobulinimo 
klausimais. 

Organizuoti mini mokymai Pelesos privačios vidurinės  bendrojo 
lavinimo mokyklos pedagogams ugdymo organizavimo tobulinimo 
klausimais. 15 pedagogų ir vadovų patobulino vadybines kompetencijas.  

III ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos 
 ŠMM 
1 455 

Organizuoti akciją surenkant žaislus, knygeles, skirtas  ikimokyklinio 
ugdymo vaikams Pelesoje. 

Organizuota akcija surenkant žaislus, knygeles, skirtas  ikimokyklinio 
ugdymo vaikams Pelesoje. Praturtinta Pelesos  mokyklos biblioteka bei 
ikimokyklinio ugdymo grupės fondai.  

II ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 

- 

Organizuoti tiesioginius /nuotolinius lietuvių kalbos mokymus 
ketinantiems mokytis lietuvių kalbos. 

Organizuoti tiesioginiai /nuotoliniai lietuvių kalbos mokymai, 
įgyvendinant lietuvių kalbos mokymo programą „Žingsniai“. 10 dalyvių įgijo 
lietuvių kalbos  žinių.  

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

Dalyvio mokestis 

KITA VEIKLA.  
1. Vykdyti Lietuvos 
Respublikos pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimą.  

Organizuoti 3 seminarus  anglų kalbos  mokytojams. 
Organizuoti 3 seminarai  anglų kalbos  mokytojams. 45 pedagogai 

patobulino specialiąsias kompetencijas. 
 

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

Dalyvio mokestis 
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 Parengti 2 naujas kvalifikacijos tobulinimo programas Lietuvos 

pedagogams, organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo  seminarus. 
Parengtos 2 naujos kvalifikacijos tobulinimo programos Lietuvos 

pedagogams, organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo  seminarai. 

I- IV 
ketv.  

A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Dalyvio mokestis 

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

Organizuoti pažintinį vizitą Kaliningrado srities švietimo įstaigų 
specialistams. 

Organizuotas pažintinis vizitas Kaliningrado srities švietimo įstaigų 
specialistams. 15 švietimo įstaigų specialistų patobulino bendrakultūrines 
kompetencijas. 

III ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
2500 

Organizuoti pažintinį vizitą Kaliningrado gabių vaikų mokyklos  
pedagogams, vykdant  projekto „Pasirengimas darbui su gabiais  
akademinei sričiai vaikais ir jaunuoliais“  veiklas.  

Organizuotas pažintinis vizitas Kaliningrado gabių vaikų mokyklos  
pedagogams, vykdant  projekto „Pasirengimas darbui su gabiais  
akademinei sričiai vaikais ir jaunuoliais“  veiklas. 15 pedagogų patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas. 

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

Biudžeto lėšos  
1 000 

Organizuoti pažintinį vizitą užsienio valstybių švietimo specialistams 
pagal Švietimo mainų paramos fondo  projektą „Kalbos mokymas - 
lemiamas socializacijos veiksnys“. 

Organizuotas pažintinis užsienio valstybių švietimo specialistams 
pagal Švietimo mainų paramos fondo  projektą „Kalbos mokymas - 
lemiamas socializacijos veiksnys“.15 švietimo specialistų iš įvairių Europos 
šalių patobulino bendrakultūrines kompetencijas.   

III ketv. A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos 
Švietimo mainų 
paramos fondas 
(toliau –ŠMPF) 
5 000 

Iš viso:  78 870 
Tikslinių: 73 915 
ŠMM: 58 915 
stovykla 20 000 
studentai 25 000 
SADM:  
stovykla 10 000 
ŠMPF:  
projektas 5 000 
Biudžetas 4 955 
  

 
 
 


