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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS 2014 M. VEIKLOS PROGRAMA 
 

Tikslas - teikti pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms, neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigoms. 

Uždaviniai: 
1. Tobulinti užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojų kompetenciją. 
2. Aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp užsienio lietuvių švietimo įstaigų. 
3. Skatinti užsienio lietuvių mokinių ir studentų mokymąsi Lietuvoje. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės , rezultatai, produktas, kriterijai,  Atlikimo 
laikas 
(mėn.) 

Atsakingo 
asmens vardas 
ir pavardė 

Lėšos, Lt 

1 2 3 4 5 
1. TIKSLAS. Teikti pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms, neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigoms. 
1.1. Tobulinti užsienio 
lietuvių formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo 
įstaigų darbuotojų 
kompetenciją.  

Vykdyti projekto „Mokytojų kompetencijų tobulinimas“ veiklas 
Organizuoti 1 kvalifikacijos tobulinimo seminarą formaliojo švietimo 

užsienio lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojams Rygoje tema 
„Inovatyvūs mokymo metodai lietuvių kalbos pamokoje“. 

1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras formaliojo švietimo užsienio 
lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojams tema „Inovatyvūs 
mokymo metodai lietuvių kalbos pamokoje“. Dalyvavo 18 pedagogų, po 
du iš kiekvienos lituanistinės mokyklos.  

Dalyviai patobulino profesines kompetencijas. 

Balandis   A. Turskienė, 
J. Varnienė 

Tikslinės lėšos, 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 
(toliau-ŠMM), 
4 000 

Organizuoti 1 kvalifikacijos tobulinimo seminarą formaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų užsienyje pedagogams „Multikultūrinis ugdymas – 
ugdymo kokybės prielaida” 

1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras lituanistinių mokyklų užsienyje 
formaliojo švietimo pedagogams  Multikultūrinis ugdymas – ugdymo 
kokybės prielaida”.  

18 dalyvių, po 2 iš kiekvienos lituanistinės mokyklos, patobulino 
specialiąsias kompetencijas. 

Liepa  A. Turskienė, 
I. Mickutė 

Tikslinės lėšos, 
ŠMM, 6 000 



2 
 

1 2 3 4 5 
 Organizuoti 1 lietuvių kalbos mokymo metodikos  gerosios patirties 

kvalifikacijos tobulinimo seminarą neformaliojo švietimo užsienio 
lituanistinių mokyklų mokytojams. 

1 lietuvių kalbos mokymo metodikos  gerosios patirties kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras neformaliojo švietimo užsienio lituanistinių 
mokyklų mokytojams. Dalyvavo 25 pedagogai.  

Patobulino profesines kompetencijas. 

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

Tikslinės lėšos, 
ŠMM, 13 000  

 Organizuoti vadybinį seminarą formaliojo švietimo užsienio 
lituanistinių mokyklų vadovams „Konfliktų valdymas ir jo reikšmė 
kokybiškai mokyklos bendruomenės veiklai“. 

1 vadybinis seminaras formaliojo švietimo užsienio lituanistinių 
mokyklų  vadovams „Konfliktų valdymas ir jo reikšmė kokybiškai 
mokyklos bendruomenės veiklai.“ 

12 užsienio lietuviškų mokyklų vadovų iš 9  lituanistinių mokyklų (po 
1-2 asmenis)  patobulino vadybines kompetencijas.  

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

Tikslinės lėšos, 
ŠMM, 8 000 
 
 

 Organizuoti 10 dienų pedagoginės sklaidos vasaros stovyklą 
užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. 

 10 dienų trukmės pedagoginės sklaidos vasaros stovykla užsienio 
lituanistinių mokyklų mokytojams. 20 užsienio lituanistinių mokyklų 
mokytojų iš formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokytojų 
dalyvavo praktikumuose, kūrybinėse dirbtuvėse, išklausė teorines 
paskaitas, pasidalino patirtimi.  

Patobulino bendrąsias ir profesines pedagogo kompetencijas. 

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

Tikslinės lėšos 
ŠMM, 22 865 

 Pagal poreikį organizuoti lituanistinių mokyklų mokytojams 
kvalifikacijos tobulinimo seminarus vietoje. 

 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai lituanistinių mokyklų 
mokytojams pagal poreikį jų šalyse. 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varnienė 

Tikslinės 
bendruomenių 
lėšos 
 

 Padėti parengti ir teikti 5 užsienio lituanistinių mokyklų pedagogų 
dokumentus atestacijos komisijai. 

5 užsienio lituanistinių mokyklų pedagogams suteikta aukštesnė 
kvalifikacinė kategorija. 

 
 
 
 
 

Gegužė  A. Turskienė, 
I. Mickutė 

- 
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 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.  

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė, 
J. Varnienė 

- 

1.2. Aktyvinti 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą tarp 
užsienio lietuvių 
švietimo įstaigų. 
 

Vykdyti  projekto „Bendraamžis - bendraamžiui „ veiklas 
Pagal poreikį formuoti besimokančių užsienio lituanistinių mokyklų 

tinklus surandant minėtoms mokykloms partnerius Lietuvoje siekiant  
dalintis gerąja patirtimi. 

Surasti 3 bendradarbiavimo partneriai užsienio lituanistinėms 
mokykloms. Informacija skelbiama bendradarbiavimo tinklų svetainėje 
http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/ulsc_bendradarbiavima
s.htm 

Mokyklos įgijo galimybę aktyviau bendradarbiauti formalaus ir 
neformalaus ugdymo veiklose. 

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J.Varnienė 

- 

Pasirašyti 2 bendradarbiavimo sutartis su užsienio lituanistinėmis 
mokyklomis: Anglijos LC Lighthouse bei Airijos „Keturių vėjų“ 
lituanistinėmis mokyklomis ir  numatyti  bendras veiklas 2015 m. 

2 bendradarbiavimo sutartys su užsienio lituanistinėmis mokyklomis: 
Anglijos LC Lighthouse bei Airijos „Keturių vėjų“, numatytos bendros 
veiklos 2015 m. 

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J.Varnienė 

- 

Kurti bendradarbiavimo projektus: „Kultūriniai mainai su tautiečiais“, 
„Mano klasė“  su užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigomis. 

Sukurti 2 bendradarbiavimo projektai: su užsienio lietuvių formaliojo 
ir neformaliojo švietimo įstaigomis. 

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J.Varnienė 

- 

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje talpinti užsienio 
lietuviškų mokyklų bei lituanistinių mokyklų projektinius, kūrybinius, 
gerosios patirties, metodinius  darbus. 

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje patalpinta 10 užsienio 
lietuviškų mokyklų bei lituanistinių mokyklų projektinių, kūrybinių, 
gerosios patirties, metodinių darbų.  

Sausis – 
gruodis   

A. Turskienė 
I. Mickutė 
J.Varnienė 

- 
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 Dalyvauti Europos lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės 

tiltas“. 
Dalyvauta sąskrydyje (Švedijoje), skaitytas pranešimas, diskutuota 

probleminiais klausimais. 

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

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 6 000 

 Organizuoti Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-licėjaus su lietuvišku 
komponentu  ir Vilniaus lietuvių namų dailės darbų mokytojų kūrybines 
dirbtuves rengiant  2015 m. Kalendorių. 

Organizuotos 3 dienų trukmės  Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-
licėjaus su lietuvišku komponentu  ir Vilniaus lietuvių namų dailės darbų 
mokytojų kūrybinės dirbtuvės, parengtas kalendorius 2015 metams, 
kuris apiformintas kūrybiniais mokinių darbais. 

Spalis A. Turskienė, 
J.Varnienė 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 4 000 

Dalyvauti Kaliningrado gabių vaikų mokyklos-licėjaus su lietuvišku 
komponentu mokslinėje konferencijoje. 

2 mokiniai ir mokytoja parengė pranešimus ir dalyvavo Kaliningrado 
gabių vaikų mokyklos-licėjaus 5-8 klasių mokslinėje konferencijoje.  

Balandis  A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 600 

Organizuoti raiškiojo skaitymo konkursą „Mano sapnuose vaikštai, 
Lietuva!” užsienio lituanistinių formaliojo ir  neformaliojo švietimo įstaigų 
mokiniams. 

12 užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų 
dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikštai, 
Lietuva!”. 

Lapkritis A. Turskienė,  
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 2 000 

Organizuoti liaudiškų šokių ir dainų konkursą „Dainų ir šokių pynė“ 
užsienio lituanistinių formaliojo ir  neformaliojo švietimo įstaigų 
mokiniams. 

60 mokinių iš  užsienio lituanistinių formaliojo ir  neformaliojo 
mokyklų  dalyvavo liaudiškų šokių ir dainų konkūre „Dainų ir šokių 
pynė“ 

Dalyviai įgijo/patobulino  žinias apie lietuvių liaudies šokius. 

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

Tikslinės lėšos, 
ŠMM, 4 000 

 Organizuoti su Anglijos lituanistine mokykla LC Lighthouse kūrybines 
dirbtuves, skirtas  pasikeitimui gerąja patirtimi liaudiškų šokių srityje.  

20 mokinių, 2 pedagogai patobulino specialiąsias kompetencijas 
kūrybinėse dirbtuvėse, skirtose  pasikeitimui gerąja patirtimi liaudiškų 
šokių srityje. 

 
 
 

Gegužė A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 
 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 10 000 
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 Organizuoti meninių darbų-atvirukų „Sveikinimas Lietuvai“ konkursą 

užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų 
mokiniams. 

Parengta meninių darbų paroda, joje dalyvavo 50 užsienio 
lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių.   

Sausis – 
rugsėjis  

A. Turskienė, 
I. Mickutė, 
J. Varnienė 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 2 000 

 Organizuoti 1 konferenciją užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo mokyklų mokiniams „Aš matau savo ateitį“  

1 konferencijoje užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo 
mokyklų mokiniams „Aš matau savo ateitį“ dalyvavo  20 mokinių iš 
užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų. 

Balandis A. Turskienė, 
I. Mickutė 
 

Tikslinės lėšos, 
ŠMM, 2 000 

Kviesti atvykti užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo mokyklų 
mokinius į Litexpo parodą „Studijos 2014“.  

Dalyvavo 20 užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo mokyklų 
mokinių parodoje  „Studijos 2014“.  

Sausis  A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,   
ŠMM, 1 000 

Vykdyti projekto „Mokinys- mokiniui“ veiklas 
Organizuoti Rygos lietuvių vidurinės  mokyklos pedagogų  ir mokinių  

mainų vizitą, vykdant projekto „Mokinys- mokiniui“ veiklas.  
2 pedagogai ir 10 mokinių pasidalino gerąja patirtimi, patobulino 

bendrakultūrines kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto 
„Mokinys- mokiniui“ veiklas 

Balandis  A. Turskienė, 
J.Varnienė 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 4 000 
 

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

30-čiai užsienio lietuvių mokyklų, tremtinių ir etninių žemių vaikams. 
10 dienų lietuvių kalbos ir etnokultūros vasaros stovykloje dalyvavo  

40 užsienio lietuvių mokyklų, 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,  
ŠMM, 23 000; 
Užsienio reikalų 
ministerija 
(toliau-URM), 
15 000; 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 
(toliau-SADM) 
12 000 
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1.3. Skatinti užsienio 
lietuvių mokinių ir 
studentų mokymąsi 
Lietuvoje 

Vykdyti projekto „Gyvename ir mokomės  tėvų žemėje“ veiklas    
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. 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 5 000 

Organizuoti susitikimą su Kovo-11-osios akto signatarais. 
Susitikime su Kovo-11-osios akto signatarais dalyvavo 15 užsienio 

lietuvių kilmės studentų, iš jų ne mažiau kaip pusė studentų – ne 
Lietuvių namų abiturientai.  

Studentai įgijo žinių apie  Lietuvos istoriją. 

Kovas  A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

- 

Organizuoti pažintinius vizitus į Lietuvos Respublikos ministerijas. 
2 pažintiniai vizitai į Lietuvos Respublikos ministerijas: Socialinės  

apsaugos ir darbo bei Užsienio reikalų ministerijas, kuriuose dalyvavo  
30 užsienio lietuvių kilmės studentų. 
Studentai susipažino su Lietuvos ministerijų veikla. 
 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė, 
I.Kowalewska 
 

- 

Organizuoti  išvykas į muziejus ir teatrus „Šiuolaikinė Lietuvos 
kultūra.  

Vykta  į  4 spektaklius: Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, 
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje ir kt.  

Vykta į 5 muziejus, 2 parodas.  
Dalyvavo  70 užsienio lietuvių kilmės studentų, kurie  įgijo žinių apie  

Lietuvos kultūros raidą. 
 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 3 000 
 

Organizuoti 7 studentų draugiškas tinklinio varžybas. 
Įvyko 7 studentų draugiškos tinklinio varžybos, kurių metų 50 

studentų geriau susipažino, pasidalino patirtimi. 
 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

- 

Organizuoti 2 lietuviško kino vakarus. 
Vyko  2 lietuviško kino vakarai, kurių metu 20 užsienio lietuvių kilmės 

studentų susipažino su Lietuvos kino industrija. 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

- 
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 Organizuoti išvyką į Valdovų Rūmus ir Gedimino pilies bokšto 

muziejų . 
1 išvyka į Valdovų Rūmus ir Gedimino pilies bokšto muziejų kurioje  

dalyvavo 15 studentų, iš jų ne mažiau kaip pusė studentų – ne Lietuvių 
namų abiturientai.   

Studentai įgijo žinių apie Lietuvos  XIV a. II pusės bei XVII a. 
pradžios Vilniaus pilių rekonstrukcinius maketus, ginkluotę, ikonografinę 
senojo Vilniaus medžiagą. 

 

Gruodis A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 300 
 

 Organizuoti išvyką „Lietuvos vidurio dvarai“.  
     1 išvyka „Lietuvos vidurio dvarai“, kurioje dalyvavo  30 užsienio 

lietuvių kilmės studentai. Studentai  susipažino su Baisogalos dvaro 
rūmais ir jo parku, lankėsi Burbiškių dvare, Šeduvos malūne, 
Raudondvaryje. 

Studentai įgijo žinių apie Lietuvos dvarų ir didikų istoriją bei Lietuvos 
kultūrą. 

 

Spalis A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 1 500 
 

 Organizuoti išvyką „LDK keliais: Liublinas-Luckas-Lvovas „Geriau 
pažink Lietuvos istoriją““. 

1 išvyka į Liubliną-Lucką-Lvovą, kurioje dalyvavo  30 užsienio 
lietuvių kilmės studentų.  

Studentai  įgijo žinių apie Lietuvos istoriją bei kultūrą. 
 

Balandis  A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 1 4000 
 

 Organizuoti išvyką į Rumšiškes ir Pažaislio vienuolyną  „Lietuvos 
senovė Rumšiškių buities muziejuje“. 

1 išvyka į Rumšiškes ir Pažaislio vienuolyną  „Lietuvos senovė 
Rumšiškių buities muziejuje“ ,kurioje dalyvavo 30 užsienio lietuvių 
kilmės studentų. 

Studentai sužinojo apie Lietuvos istoriją, kultūrą ir buitį.  

Kovas  A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 1 500 
 

 Organizuoti Kalėdinį užsienio lietuvių kilmės studentų susitikimą, 
aptarti 2014 metų veiklą bei planuoti 2015 metų veiklas. 

Vyko Kalėdinis užsienio lietuvių kilmės studentų susitikimas, 
aptartos  2014 metų veiklos  bei suplanuotos 2015 metų veiklos 
Susitikime dalyvavo 50 užsienio lietuvių kilmės studentų. 

Studentai įgijo žinių apie lietuviškas tradicijas, teikė siūlymus kitų 
metų darbo planui.  

Gruodis  A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 1 000 
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 Organizuoti seminarą užsienio lietuvių kilmės studentams 

pirmakursiams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas karjeros 
siekimo Lietuvoje tematika. 

1  seminaras užsienio lietuvių kilmės studentams pirmakursiams, 
įstojusiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 20 studentų įgijo žinių 
migracijos dokumentų tvarkymo, stipendijų, apgyvendinimo ir kitus 
klausimais. 

Rugsėjis  A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos,  
ŠMM, 1 200 
 

 Organizuoti užsienio lietuvių kilmės studentų mentorystės programą. 
Organizuota užsienio lietuvių kilmės studentų mentorystės 

programa. 30 vyresnių kursų užsienio lietuvių studentų  susipažino ir   
globojo naujai atvykusius užsienio lietuvių studentus. 

Sausis-
gruodis 

A. Turskienė, 
I.Kowalewska 
 

- 

 Organizuoti foto nuotraukų konkursą „Mus  sujungia  Lietuva“. 
Organizuotas foro nuotraukų konkursas,  parengta  foto paroda, 

paroda eksponuota  Vilniaus lietuvių namuose, Lietuvos Respublikos 
Seime. 

Vasaris - 
rugsėjis  

A. Turskienė, 
I.Kowalewska 
 

ŠMM lėšos,  
1 500 

 Organizuoti Alumni  klubą, sukviesti  aktyviai lietuviškose 
bendruomenėse dirbančius ir įtraukti juos į Užsienio lietuvių studentų 
klubo veiklas. 

Įkurtas  Alumni klubas. Jame aktyviai veikia ir  Užsienio lietuvių 
studentų klubo veiklose dalyvauja  10 narių.  

Sausis -
gruodis  

A. Turskienė, 
I. Kowalewska 
 

- 

1.4. Organizuoti  Pietų 
Amerikos jaunimui 
lietuvių kalbos 
mokymus.  

Organizuoti 5 Pietų Amerikos jaunuoliams  lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos, tikybos, etnokultūros mokymus.  

Vyko 625 akademinių valandų  lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, 
tikybos, etnokultūros mokymai 5 Pietų Amerikos jaunuoliams. 

Jaunuoliai  išmoko lietuvių kalbos, susipažino su Lietuvos kultūra, 
istorija.   

 

Sausis-
liepa 

A. Turskienė, 
I.Kowalewska 
 

ŠMM lėšos, 
8 000; 
URM lėšos,  
10 000; 
Lietuvių fondo 
lėšos,  
28 161,87; 
Lietuvių katalikų 
religinės Šalpos 
fondo lėšos,  
6 212,97; 
Privačių rėmėjų 
lėšos, 5 750 

 


