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TIKSLAS. Pl ėtoti ryšius su užsienio  lietuvi ų bendruomen ėmis.  
UŽDAVINIAI: 
1. Aktyvinti  bendradarbiavimą su formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigomis. 
2. Skatinti  užsienio lietuvių mokinių  ir studentų mokymąsi  Lietuvoje. 
3. Sudaryti sąlygas  grįžtantiems  užsienio lietuviams geriau integruotis  į Lietuvos  gyvenimą. 
4. Teikti  kvalifikacijos  tobulinimo pagalbą šalies ir  užsienio formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų  pedagogams. 
 

Įgyvendinimo 
priemonės 

Rezultatai, produktas, kriterijai Atlikimo 
laikas, 
mėn. 

Atsakingo 
asmens 
vardas ir 
pavardė 

Lėšos, Lt 

1 2 3 4 5 
1. TIKSLAS. Plėtoti ryšius su užsienio  lietuvi ų bendruomen ėmis.  
1.1. UŽDAVINYS. Aktyvinti  bendradarbiavim ą su formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstai gomis.  
1.1.1. Skleisti 
informaciją apie 
Vilniaus lietuvių namus 
bei  švietimo naujoves 
užsienio lietuvių 
bendruomenėms ir 
užsienio lietuvių 
formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo 
įstaigomis  

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. 

Sausis-
liepa 

A. Turskienė, 
J. Baškytė, 
I. Mickutė,  
J. Varnienė 

- 

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. 
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. 
 

Sausis- 
gruodis 

A. Turskienė, 
J. Baškytė, 
I. Mickutė,  
J. Varnienė 

- 
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 Parengti  straipsnių ciklą (12 straipsnių) „Laiškai iš Lietuvių namų“ žurnale 

„Pasaulio lietuvis“ ir užsienio lietuvių portaluose apie mokymosi galimybes 
Vilniaus lietuvių namuose bei aukštosiose bei profesinėse mokyklose 
Lietuvoje.  
Parengtas straipsnių ciklas (12 straipsnių) „Laiškai iš Lietuvių namų“ žurnale 
„Pasaulio lietuvis“ ir užsienio lietuvių portaluose apie mokymosi galimybes  
Vilniaus lietuvių namuose bei aukštosiose bei profesinėse mokyklose 
Lietuvoje.  

Sausis- 
gruodis 

A. Turskienė, 
J. Baškytė, 
I. Mickutė,  
J. Varnienė 

- 

Parengti internetinę svetainę užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo 
švietimo mokykloms, kurioje talpinamos švietimo naujienos bei metodinė 
literatūra, nuorodos, vadovėliai. 
Parengta interneto svetainė užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo  
švietimo mokykloms, kurioje talpinamos švietimo naujienos bei  metodinė  
literatūra, nuorodos, vadovėliai. 

Sausis  A. Turskienė, 
J. Baškytė, 
I. Mickutė,  
J. Varnienė 

Tikslinės lėšos 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 
(toliau - ŠMM), 
5 000 

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. 

Balandis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 1 000 

Parengti 1  užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų meninių 
darbų parodą 
Parengta 1  užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 
meninių darbų paroda. Apie užsienio lietuviškų mokyklų vykdomą veiklą įgijo 
žinių  Lietuvos politikai bei kitų mokyklų pedagogai. 

Kovas 
 

A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

 

Rinkti iškilių asmenybių, kilusių iš Lietuvos ar užsienio  valstybėse bei 
puoselėjančių lietuviškas tradicijas bei  lituanistinį švietimą svetur  biografijas 
bei  toliau pildyti lituanistinio švietimo užsienyje  muziejaus ekspoziciją. 
Surinktos iškilių asmenybių biografijos. Praturtinti lituanistinio švietimo 
užsienyje  muziejaus  fondai. 
 
 
 
 
 
 

Sausis-
gruodis 
 
 

A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 200 
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 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. šalikėlių, 100 vnt. raktų pakabukų, 100 vnt. lankstinukų 
su Vilniaus lietuvių namų, užsienio lietuvių švietimo skyriaus bei užsienio 
lietuvių studentų klubo simbolika. Išdalinta pasaulio lietuviškų bendruomenių 
atstovams, svečiams. 

Sausis-
gruodis 
 
 

A. Turskienė, 
J. Baškytė, 
I. Mickutė,  
J. Varnienė 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 2 000 

1.1.2. Bendradarbiauti 
su  užsienio 
lietuviškomis  
mokyklomis bei  
ieškoti partnerių 
Lietuvoje. 

Atlikti užsienio lietuvių neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigų poreikių 
pagalbai gauti tyrimą. 
Atliktas užsienio lietuvių neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigų poreikių 
pagalbai gauti tyrimas. 

Sausis – 
birželis  

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Varnienė 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 2 000 

Surasti partnerį Lietuvoje kiekvienai  užsienio lietuvių formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo įstaigai. 
Surasta 10 partnerių Lietuvoje 10-čiai užsienio lietuvių formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo įstaigų. 

Sausis-
gruodis 
 
 

A. Turskienė, 
J. Baškytė, 
I. Mickutė,  
J. Varnienė 

- 

Dalyvauti Anglijos lietuviškų mokyklų skaitovų konkurso vertinimo komisijos 
darbe. 
Dalyvauta Anglijos lietuviškų mokyklų skaitovų konkurso vertinimo komisijos 
darbe. 

Balandis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 500, 
Anglijos lietuvių 
bendruomenės 
lėšos 

Dalyvauti Airijos lietuvių kalbos programų, atitinkančių Europos kalbų 
aplankalo B2 lygį, ekspertiniame vertinime. 
Dalyvauta Airijos lietuvių kalbos programų, atitinkančių Europos kalbų 
aplankalo B2 lygį, ekspertiniame vertinime. 

Sausis – 
rugsėjis 

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J. Varnienė 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 500, 
Airijos lietuvių 
bendruomenės 
lėšos 

Kurti  bendradarbiavimo projektus su užsienio lietuviškomis formaliojo ir  
neformaliojo švietimo įstaigomis. 
Sukurti 2  bendradarbiavimo projektai su užsienio lietuviškomis formaliojo ir  
neformaliojo švietimo įstaigomis. 

Sausis-
gruodis 
 
 

A. Turskienė, 
J. Baškytė, 
I. Mickutė,  
J. Varnienė 
 
 
 
 
 

- 
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 Organizuoti raiškiojo skaitymo konkursą užsienio lietuviškomis formaliojo ir  

neformaliojo švietimo įstaigų moksleiviams. 
Organizuotas raiškiojo skaitymo konkursas užsienio lietuviškų formaliojo ir  
neformaliojo švietimo įstaigų moksleiviams. 
10 užsienio lietuviškų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų pristatė  
parengtas programas. 

Lapkritis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 1 200 

Organizuoti liaudiškų šokių ir dainų konkursą „Dainų ir šokių pynė“ užsienio 
lietuviškomis formaliojo ir  neformaliojo švietimo įstaigų moksleiviams 
Organizuotas liaudiškų šokių ir dainų konkursas „Dainų ir šokių pynė“ 
užsienio lietuviškomis formaliojo ir  neformaliojo švietimo įstaigų 
moksleiviams. 
30 mokinių įgijo/patobulino  žinias apie lietuvių liaudies šokius. 

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

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 2 200 

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.  

Liepa  A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos, 
45 000:  
ŠMM, 15 000, 
SADM, 15 000, 
URM, 15 000 

Organizuoti 3 dienų trukmės seminarą Kaliningrado lietuvių kalbos 
mokytojams. 
Organizuotas 3 dienų trukmės seminaras Kaliningrado lietuvių kalbos 
mokytojams. 15 pedagogų patobulino  specialiąsias kompetencijas.  

Birželis  A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos 
Kaliningrado 
lietuvių kalbos 
mokytojų 
asociacija 

Dalyvauti  Kaliningrado lietuvių kalbos mokytojų asociacijos organizuoto 
lietuvių kalbos ir  etnokultūros mokytojų pedagoginių idėjų bei projektų   
vertinimo komisijos darbe. 
Dalyvauta Kaliningrado lietuvių kalbos mokytojų asociacijos organizuoto 
lietuvių kalbos ir  etnokultūros mokytojų pedagoginių idėjų bei projektų   
vertinimo komisijos darbe. Įvertinta 15 darbų. 

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

- 

Dalyvauti Herkaus Manto paminklo atidarymo ceremonijoje Kaliningrade. 
Dalyvauta Herkaus Manto paminklo atidarymo ceremonijoje Kaliningrade. 15 
moksleivių pristatė Lietuvos liaudies  dainas. 

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

Biudžeto lėšos,  
700 

Dalyvauti  literatūriniame  konkurse, skirtame  Donelaičiui „Donelaitį skaito 
pasaulis“. 
Dalyvauta  literatūriniame  konkurse, skirtame  Donelaičiui „Donelaitį skaito 
pasaulis“. 
5 mokiniai skaitė Donelaičio kūrinius įvairiomis kalbomis. 
 

Gegužė  A.Turskienė 
J.Varnienė 

Biudžeto lėšos , 
700 
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 Organizuoti rašinių ir piešinių konkursą „Kokia tėvynės ilgesio spalva?“ 

užsienio lietuviškomis formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams. 
Organizuotas rašinių ir piešinių konkursas „Kokia tėvynės ilgesio spalva?“ 
užsienio lietuviškų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams. 
20 užsienio lietuviškų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų dalyvavo 
konkurse, konkurso medžiaga skelbta „Švietimo naujienų“ laikraštyje. 

Sausis – 
rugsėjis 

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varniene 

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
1 000 

Inicijuoti bei  derinti Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo lietuvių etninės 
kultūros bendrojo lavinimo mokyklos Nr.1247 pedagogų ir mokinių mainų 
vizitą, vykdant projekto „Mokinys- mokiniui“ veiklas,  ieškoti  finansavimo.  
Inicijuotas ir  suderintas Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo lietuvių etninės  
kultūros bendrojo lavinimo mokyklos Nr.1247 moksleivių ir pedagogų mainų 
vizitas, vykdant projekto „Mokinys-mokiniui“ veiklas.  

Spalis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

- 

Organizuoti Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-licėjaus pedagogų  ir 
moksleivių mainų vizitą, vykdant projekto „Mokinys- mokiniui“ veiklas.  
Organizuotas Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-licėjaus pedagogų ir 
moksleivių mainų vizitas, vykdant projekto „Mokinys-mokiniui“ veiklas.  
2 pedagogai ir 10 mokinių pasidalino gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas. 

Balandis A. Turskienė, 
J. Varnienė 

Biudžeto lėšos 
3075 

Vykdyti projekto su Maironio gimnazija (JAV) „Bendraamžis bendraamžiui“, 
skirto lietuvių kalbos ugdymui bei pasikeitimui gerąja patirtimi veiklas.  
Vykdytos projekto su Maironio gimnazija (JAV) „Bendraamžis bendraamžiui“, 
skirto lietuvių kalbos ugdymui bei pasikeitimui gerąja patirtimi veiklos pagal 
planą. 30 mokinių, 2 pedagogai patobulino bendrakultūrines kompetencijas. 

Sausis – 
gruodis  

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varniene 

Tikslinės lėšos: 
URM, 
Bendruomenės  
lėšos, Pasaulio 
lietuvių fondo 
lėšos. 

1.2. UŽDAVINYS. Skatinti  užsienio lietuvi ų mokini ų  ir student ų mokym ąsi  Lietuvoje.  
1.2.1. Teikti 
informaciją užsienio 
lietuviškų mokyklų 
abiturientams apie 
studijas Lietuvos 
aukštosiose ir 
profesinėse 
mokyklose. 
 
 
 
 

    Administruoti ir plėtoti  užsienio lietuvių kilmės studentų tinklaraštį 
    Pakeistas užsienio lietuvių studentų klubo tinklaraščio formatas. 
Tinklaraštis perkeltas į naują domeną, pakeistas jo dizainas. 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. Sukuriamas 
užsienio lietuvių forumas. Informaciją apie tinklaraštį pateikta užsienio lietuvių 
bendruomenėm. 

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
3 000 



 7

1 2 3 4 5 
1.3.2. Vykdyti užsienio 
lietuvių studentų 
edukacinį švietimą. 

Organizuoti išvyką į Lietuvos Respublikos Seimą. 
Organizuota išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą bei susitikimas su Kovo-
11-osios akto signatarais. Dalyvavo 15 užsienio lietuvių kilmės studentų.  

Kovas  A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

- 

Organizuotas užsienio lietuvių kilmės studentų pažintinis apsilankymas 
Lietuvos ministerijose. 
Organizuoti 3 pažintiniai vizitai į Lietuvos Respublikos ministerijas. Dalyvavo 
30 užsienio lietuvių kilmės studentų. 
Studentai susipažino su Lietuvos ministerijų veikla. 

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

- 

Organizuoti renginiai „Šiuolaikinė Lietuvos kultūra“.   
Organizuotos  išvykos į  4 spektaklius: Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje ir kt. Organizuotos 5 išvykos į muziejus, į 3 parodas.  
50 užsienio lietuvių kilmės studentų įgijo žinių apie  Lietuvos kultūros raidą. 

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 2 500 

Organizuoti lietuviško kino vakarus. 
Organizuoti 4 lietuviško kino vakarai, kurių metu 40 užsienio lietuvių kilmės 
studentų susipažino su Lietuvos kino industrija. 

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

- 

Organizuota ekskursija į Lietuvos genocido aukų muziejų. 
Organizuota 1 išvyka į Lietuvos genocido aukų muziejų. Dalyvavo 15 
studentų. 

Gruodis A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

 

Organizuoti išvyką „Lietuvos periodikos keliais“. 
Organizuota išvyka „Lietuvos periodikos keliais“. 30 užsienio lietuvių kilmės 
studentų susipažino su Marijampolėje, Kudirkos Naumiestyje, Tilžėje 
(Sovietske), Karaliaučiuje (Kaliningrade) esančiais objektais, susijusiais su 
Lietuvos periodinės spaudos raida,  įgijo žinių apie Lietuvos istoriją bei 
kultūrą. 

Gegužė  A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 8 000 

Organizuota išvyka į Medininkų kraštą. 
Organizuota išvyka į Nemėžį, Bareikiškės, Medininkus. 30 užsienio lietuvių 
kilmės studentų įgijo žinių apie Lietuvos istoriją bei kultūrą. 

Balandis  A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 1 400 

Organizuoti išvyką į Seinus, Punską, Suvalkus. 
Organizuota išvyka į Seinus, Punską, Suvalkus, organizuotas susitikimas su 
šio krašto lietuvių bendruomenes bei Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos 
nariais. 30 užsienio lietuvių kilmės studentų sužinojo kaip puoselėjama 
lietuvybė Lenkijoje esančiose Lietuvos etninėse žemėse. 
 
 
 
 

Lapkritis  A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 5 500 
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 Organizuoti išvyką į Kaune esančius Lietuvos aviacijos bei Vytauto Didžiojo 

karo muziejus. 
Organizuota išvyka į Kaune esančius Lietuvos aviacijos bei Vytauto Didžiojo 
karo muziejus, pagerbti  lakūnai didvyriai Petrašiūnų kapinėse, organizuota 
filmo „Lituanikos“ didvyriai amžinai gyvi“ peržiūra ir aptarimas. 30  užsienio 
lietuvių kilmės studentų  įgijo žinių apie  Lietuvos aviaciją bei jos  istoriją. 

Spalis  A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 1 855 

Inicijuoti  papildomas konsultacijas iš užsienio atvykusiems studentams.   
Inicijuotos bei  nuo  2013 metų  rugsėjo mėnesio  vykdomos įvairių dalykų 
konsultacijos iš užsienio atvykusiems studentams.  

Sausis – 
rugsėjis 

A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos  
ŠMM, 30 858 

1. UŽDAVINYS. Sud aryti s ąlygas  gr įžtantiems  užsienio lietuviams geriau integruotis  į Lietuvos  gyvenim ą. 
1..3.1. Organizuoti 
valstybinės kalbos 
mokymus tremtinių ir 
politinių kalinių 
palikuonims, 
grįžtantiems gyventi į 
Lietuvą. 

Organizuoti valstybinės kalbos mokymus Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, 
Prienuose ir Klaipėdoje 43 tremtinių ir politinių kalinių palikuonims, 
grįžtantiems gyventi į Lietuvą  
Organizuoti valstybinės kalbos mokymai Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, 
Prienuose ir Klaipėdoje 43 tremtinių ir politinių kalinių palikuonims, 
grįžtantiems gyventi į Lietuvą. 
30 dalyvių išlaikė valstybinės kalbos egzaminą.  

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
J. Varnienė 

Tikslinės lėšos 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 
(toliau-SADM), 
73 080 

1.3.2. Vykdyti iš 
užsienio atvykusių 
moksleivių kultūrinį-
edukacinį švietimą 

Organizuoti 1 edukacinę išvyką naujai atvykusiems Vilniaus lietuvių namų 
mokiniams.  
Organizuota 1 edukacinė išvyka naujai atvykusiems Vilniaus lietuvių namų 
mokiniams. Dalyvavo 45 mokiniai. 

Rugsėjis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 1 000 

Pagal poreikį organizuoti 2 edukacines  išvykas užsienio lietuviškų  formaliojo 
ir neformaliojo ugdymo mokyklų moksleiviams. 
Pagal poreikį organizuotos 2 edukacinės  išvykos užsienio lietuviškų  
formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų moksleiviams. Dalyvavo 80 
užsienio lietuviškų  formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų mokinių. 

 

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varniene 

Tikslinės lėšos 
Užsienio 
lietuviškų 
mokyklų, 
bendruomenių, 
fondų ir kt.  
lėšos 

Organizuoti užsienio lietuviškų mokyklų abiturientų dalyvavimą Vilniaus 
aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose bei aukštųjų mokyklų parodoje Litexpo. 
Organizuotas užsienio lietuviškų mokyklų abiturientų dalyvavimas Vilniaus 
aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose bei aukštųjų mokyklų parodoje Litexpo. 
Dalyvavo 10 moksleivių. 
 
 
 
 

Vasaris A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 600 
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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.  

Spalis A. Turskienė, 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 2 000 

   Organizuoti užsienio lietuvių kilmės studentų mentorystės programą. 
   Dalyvaujantys programoje vyresnių kursų užsienio lietuvių studentai 
supažindinami su naujai atvykusiais užsienio lietuviais iš to paties (ar artimo 
jam) krašto ir tampa jų kuratoriais.  

Gruodis  A.Turskienė 
J. Baškytė 
 

- 

      Organizuoti Kalėdinį užsienio lietuvių kilmės studentų susitikimą, aptarti 
2013 metų veiklą bei planuoti 2014 metų veiklas. 
     Organizuotas Kalėdinis užsienio lietuvių kilmės studentų susitikimas, 
aptartos  2013 metų veiklos  bei suplanuotos 2014 metų veiklos. Susitikime 
dalyvavo 50 užsienio lietuvių kilmės studentų. 
Studentai įgijo žinių apie lietuviškas tradicijas, teikė siūlymus kitų metų darbo 
planui. 

Gruodžis  A.Turskienė 
J. Baškytė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
1000 

Organizuoti pažintinį vizitą Kaliningrado srities švietimo įstaigų 
specialistams. 

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

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

Tikslinės lėšos  
ŠMM 
2358 

1.4. UŽDAVINYS. Teikti kvalifikacijos tobulinimo pa galbą  šalies  ir  užsienio formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaig ų pedagogams.  
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.  

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varniene 

- 

Organizuoti gerosios patirties praktinį seminarą užsienio lietuviškų mokyklų 
lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojams. 
Organizuotas gerosios patirties praktinis seminaras užsienio lietuviškų 
mokyklų lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojams. 12 lietuvių kalbos ir 
etnokultūros pedagogų pasidalino patirtimi bei patobulino specialiąsias 
kompetencijas.  
 
 
 

Balandis A. Turskienė, 
J. Varnienė 

Tikslinės lėšos 
 ŠMM, 6 000 
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 Organizuoti 1 seminarą neformalaus švietimo lituanistinių mokyklų užsienyje 

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

Rugsėjis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 2 358 

Organizuoti vadybinį seminarą užsienio lietuviškų mokyklų vadovams. 
Organizuotas vadybinis seminaras užsienio lietuviškų mokyklų vadovams. 12 
užsienio lietuviškų mokyklų vadovų patobulino vadybines kompetencijas. 

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

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 4 000 

Organizuoti 10 dienų pedagoginės sklaidos vasaros stovyklą užsienio lietuvių 
mokyklų mokytojams 
Organizuota pedagoginės sklaidos vasaros stovykla užsienio lietuvių 
mokyklų mokytojams. 20 mokytojų dalyvavo praktikumuose, išklausė 
teorines paskaitas, pasidalino patirtimi. Patobulino bendrąsias ir profesines 
pedagogo kompetencijas. 

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

ŠMM lėšos,  
15 000,  

Organizuoti 3 seminarus respublikos anglų kalbos mokytojams. 
Organizuoti 3 seminarai respublikos anglų kalbos mokytojams. 45 pedagogai 
patobulino specialiąsias kompetencijas. 

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varniene 

Dalyvio 
mokestis 

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. 

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

Dalyvio 
mokestis 

Pagal poreikį organizuoti lituanistinių mokyklų mokytojams kvalifikacijos 
tobulinimo seminarus vietose. 
Organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai lituanistinių mokyklų 
mokytojams pagal poreikį jų šalyse. 

Sausis- 
gruodis  

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varniene 

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 4 680 

 
 
 
 


