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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS 2015 METŲ VEIKLOS PLANĄ 

 
Tikslas. Efektyvinti švietimo pagalbos užsienio lietuvių bendruomenėms sistemą. 

Uždaviniai: 
1. Plėtoti užsienio lietuvių bendruomenių ryšius su Lietuva švietimo srityje; 

2. Plėtoti lituanistinį švietimą; 

3. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir kursus užsienio lietuvių ir Lietuvos švietimo įstaigų mokytojams; 

4. Skatinti užsienio lietuvių studijas Lietuvoje; 

5. Vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

 
Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės , rezultatai, produktas, kriterijai,  Atlikimo 

laikas, 
mėn. 

Atsakingo asmens 
vardas ir pavardė 

Lėšos, Eur 

1 2 3 4 5 
1. TIKSLAS. Efektyvinti švietimo pagalbos užsienio lietuvių bendruomenėms sistemą. 
Vykdyti projekto „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“ veiklas. 
1.1. Plėtoti 
užsienio lietuvių 
bendruomenių 
ryšius su Lietuva 
švietimo srityje 

Informuoti laiškais, informaciniu leidiniu apie Vilniaus lietuvių namus bei 
informaciniais raštais pasaulio lietuvių bendruomenes apie Vilniaus lietuvių 
namų veiklą bei  paskirtį ir komplektuoti naujas klases. 
 
Informuotos laiškais, informaciniu leidiniu apie Vilniaus lietuvių namus bei 
informaciniais raštais pasaulio lietuvių bendruomenės apie Vilniaus lietuvių 
namų veiklą bei paskirtį ir komplektuotos naujos klasės (20 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 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska, 
Janina Varnienė 
 

2 896,00  
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 Informuoti apie mokymosi ir studijų galimybes aukštosiose bei profesinėse 

mokyklose Lietuvoje, užsienio lietuvių švietimo centro vykdomas veiklas,  
kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagogams ir  parengti 5 straipsnius 
žurnale „Pasaulio lietuvis“ bei užsienio lietuvių portaluose. 
 
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 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska, 
Janina Varnienė 
 

- 

 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 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerijos 
(toliau-ŠMM) 
lėšos lėšos  
1 450,00  

 Mokyti tremtinius lietuvių kalbos ir organizuoti 10 dienų lietuvių kalbos ir 
etnokultūros vasaros stovyklą 20-čiai tremtinių ir politinių kalinių palikuonių  
Rusijos, Kazachstano. 
 
Organizuota 10 dienų lietuvių kalbos ir etnokultūros vasaros stovykla 
tremtinių ir politinių kalinių palikuonims iš Rusijos, Kazachstano, 20 
tremtinių ir politinių kalinių palikuonių mokėsi lietuvių kalbos, susipažino su 
Lietuvos istorija, kultūra 

Liepa Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
 

Tikslinės 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo (toliau- 
SADM) 
lėšos  
10 136,00  

 Dalyvauti Pasaulio lietuvių suvažiavimo renginiuose ir  organizuoti Rusijos 
Peterburgo lietuvių bendruomenės vasaros kultūrinę programą. 
 
Dalyvauta Pasaulio lietuvių suvažiavimo renginiuose ir organizuota Rusijos 
Peterburgo lietuvių bendruomenės vasaros kultūrinė programa. 
Dalyvavo 80 asmenų iš Rusijos Peterburgo lietuvių bendruomenės  
 
 

Liepa  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska, 
Janina Varnienė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
4 344,00  
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 Parengti  bendradarbiavimo veiklos planus su socialiniais partneriais ir  

plėtoti veiklas pagal  šiuos planus. 
 
Parengti bendradarbiavimo veiklos planai ir plėtojami bendradarbiavimo 
ryšiai su socialiniais partneriais Kaliningrade (Rusija), Airijoje, Anglijoje, 
Baltarusijoje.  
Dalyvauta  3 socialinių parterių užsienyje renginiuose 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska, 
Janina Varnienė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
500,00  

Vykdyti  projekto „Kultūriniai mainai su tautiečiais“ veiklas.  
1.2. Plėtoti 
lituanistinį 
švietimą 

Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei Airijos Dublino lituanistinės mokyklos 
„4 Vėjai“ pedagogų  ir mokinių  mainų, vykdant projekto „Kultūriniai mainai 
su tautiečiais“ veiklas.  
 
4 pedagogai ir 20 mokinių pasidalino gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto 
„Kultūriniai mainai su tautiečiais“  veiklas 

Sausis- 
lapkritis  

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Bendruomenių 
lėšos 

 Organizuoti raiškiojo skaitymo konkursą „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva” 
užsienio lituanistinių formaliojo ir  neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams, 
skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti.  
 
12 užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų dalyvavo 
raiškiojo skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva” 

Lapkritis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
580,00 
 

 Organizuoti meninių darbų konkursą užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams, skirtą Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms „Lietuva po Čiurlionio 
žvaigždynais“.  
 
Parengta meninių darbų paroda, joje dalyvavo 50 užsienio lituanistinių 
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių  

Sausis – 
rugsėjis  

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
435,00 
 

 Organizuoti tarptautinį festivalį „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“, skirtą 
Vilniaus lietuvių namų 25-mečiui paminėti. 
 
Organizuotas tarptautinis festivalis „Darni mūsų dainų ir šokių pynė”. Jame 
dalyvavo 10 lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių 
meno kolektyvai 
 
 

Spalis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 245,00 
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 Organizuoti tarptautinį krepšinio turnyrą, skirtą Vilniaus lietuvių namų 25-

mečiui paminėti. 
 
Organizuotas  tarptautinis krepšinio turnyras, skirtas Vilniaus lietuvių namų 
25-mečiui paminėti, jame dalyvavo 44 dalyviai iš Punsko, Rygos, 
Rimdžiūnų, Pelesos, Seinų lietuviškų mokyklų. 

Spalis  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
579,00 

 Organizuoti  konferenciją lietuvių mokyklų ir respublikos mokyklų 
mokiniams „Jauno žmogaus požiūris į šiuolaikines šeimos vertybes“ 
 
Konferencija lietuvių mokyklų ir respublikos mokyklų mokiniams „Jauno 
žmogaus požiūris į šiuolaikines šeimos vertybes“ organizuota,  dalyvavo  
20 mokinių iš užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų 

Kovas Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

289,00 

 Dalyvauti Anglijos LC Lighthouse lituanistinės mokyklos organizuojamame 
liaudiškų šokių festivalyje. 
 
15 asmenų dalyvavo Anglijos LC Lighthouse lituanistinės mokyklos 
organizuojamame liaudiškų šokių festivalyje 

Gegužė Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  

2 896,00. 

 Kviesti atvykti užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo mokyklų 
mokinius į Litexpo parodą „Studijos 2015“.  
 
20 užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo mokyklų mokinių dalyvavo  
parodoje  „Studijos 2015“ 

Sausis  Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
800,00  

Vykdyti projekto „Mokinys - mokiniui“ veiklas. 
 Organizuoti Punsko Kovo 11-osios licėjaus bei Vilniaus lietuvių namų 

pedagogų  ir mokinių  mainų, vykdant projekto „Mokinys - mokiniui“ veiklas.  
 
4 pedagogai ir 20 mokinių pasidalino gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto 
„Mokinys - mokiniui“ veiklas 

Balandis  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 158,00 
 

 Organizuoti Jaunųjų konsulų klubo veiklas. 
 
Parengtas 2014-2015 metų veiklos planas: organizuoti 5 susitikimai 
„Įdomiai ir paprastai apie pasaulio kalbas“, akcija „Ką man reiškia Lietuvių 
namai“, sukurti vaizdo siužetai (lietuvių/anglų, lietuvių/ispanų ir t.t. viso 10 
vnt.), organizuota 1 ekskursija pirmus metus besimokantiems mokiniams. 
Jaunojo konsulo klubo veikloje dalyvauja 12  mokinių. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 
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Vykdyti projekto „Lietuva - esi, buvai ir būsi!“ veiklas 
 Organizuoti 10 dienų lietuvių kalbos ir etnokultūros vasaros stovyklą 40  

užsienio lietuvių mokyklų, tremtinių ir etninių žemių ir  nuo  Ukrainos karo  
pabėgusiems Ukrainos  vaikams „Lietuva – esi, buvai ir būsi“. 
 
10 dienų lietuvių kalbos ir etnokultūros vasaros stovykloje „Lietuva – esi 
buvai ir būsi“ dalyvavo 40 užsienio lietuvių mokyklų, tremtinių ir etninių 
žemių, Ukrainos vaikų, susipažino su Lietuvos istorija, kultūra, mokėsi 
lietuvių kalbos 

Liepa  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos: ŠMM-  
3 765,00; 
SADM- 
2 896,00  

Vykdyti projekto „Mokytojų kompetencijų tobulinimas“ veiklas 
1.3. Organizuoti 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
seminarus ir 
kursus užsienio 
lietuvių ir 
Lietuvos švietimo 
įstaigų 
mokytojams 

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Mokymosi priemonės XXI 
amžiuje: kūrimas ir taikymas“ formaliojo švietimo užsienio lituanistinių 
mokyklų lietuvių kalbos mokytojams.    
 
1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: 
kūrimas ir taikymas“ formaliojo švietimo užsienio lituanistinių mokyklų 
lietuvių kalbos mokytojams.  
Dalyvavo 18 pedagogų, po du iš kiekvienos lituanistinės mokyklos.  
Dalyviai patobulino profesines kompetencijas 

Balandis   Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
2 317,00 

 Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Kūrybiškumą ugdančios 
strategijos ir kaip jomis pasinaudoti mokantis mokytis“ formaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų užsienyje pedagogams.  
 
1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybiškumą ugdančios strategijos ir 
kaip jomis pasinaudoti mokantis mokytis“ lituanistinių mokyklų užsienyje 
formaliojo švietimo pedagogams. 
Dalyvavo 18 dalyvių, po 2 iš kiekvienos lituanistinės mokyklos, patobulino 
specialiąsias kompetencijas. 

Liepa Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
2 317,00 

 Organizuoti vadybinį seminarą „Kintanti šiuolaikinės mokyklos samprata“ 
formaliojo švietimo užsienio lituanistinių mokyklų vadovams. 
 
1 vadybinis seminaras „Kintanti šiuolaikinės mokyklos samprata“ formaliojo 
švietimo užsienio lituanistinių mokyklų  vadovams. 
12 užsienio lietuviškų mokyklų vadovų iš 9  lituanistinių mokyklų (po 1-2 
asmenis)  patobulino vadybines kompetencijas  
 

Gruodis 
 
 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
2 896,00 
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 Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Etnokultūros dalyko svarba 

organizuojant užsienio lietuvių mokyklų ugdymo procesą” formaliojo 
švietimo lituanistinių mokyklų etnokultūros mokytojams. 
 
1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Etnokultūros dalyko svarba 
organizuojant užsienio lietuvių mokyklų ugdymo procesą“ formaliojo 
švietimo lituanistinių mokyklų etnokultūros mokytojams. 
Dalyvavo 10 dalyvių, Patobulino profesines kompetencijas. 

Spalis  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
2 317,00 

 Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Šiuolaikiniai istorijos 
mokymo metodai ir pamokos organizavimas” formaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų  istorijos mokytojams. 
 
1 kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiniai istorijos mokymo 
metodai ir pamokos organizavimas” formaliojo švietimo lituanistinių 
mokyklų  istorijos mokytojams. 
Dalyvavo 10 dalyvių. Patobulino profesines kompetencijas 

Gegužė  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
2 317,00 

 Pagal poreikį organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus neformaliojo 
švietimo lituanistinių mokyklų mokytojams vietoje. 
 
2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai lituanistinių mokyklų mokytojams pagal 
poreikį jų šalyse. 

Sausis-
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

Tikslinės 
bendruomenių 
lėšos 
 

 Organizuoti tarptautinę konferenciją „Tautiškumas globaliame pasaulyje”,  
skirtą Vilniaus lietuvių namų 25-mečiui paminėti. 
 
1 tarptautinė konferencija „Tautiškumas globaliame pasaulyje”, skirta  
Vilniaus lietuvių namų 25-mečiui paminėti, kurioje dalyvavo  60 dalyvių. 

Spalis  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 448,00 

 Padėti parengti ir teikti 3 užsienio lituanistinių mokyklų pedagogų 
dokumentus atestacijos komisijai. 
 
3 užsienio lituanistinių mokyklų pedagogams suteikta aukštesnė 
kvalifikacinė kategorija 
 
 
 
 
 

Gegužė  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

- 
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 Dalyvauti  Vytauto Didžiojo universiteto vykdomo projekto „Lietuvoje, 

Anglijoje, Turkijoje, Islandijoje bei Norvegijoje  veikiančių lituanistinių 
mokyklų bendradarbiavimas, plėtojant pedagogų kompetencijas ir 
 stiprinant  Lietuvos įvaizdį  šių šalių regionuose (LATINO-LT)“ veiklose 
rengiant  kvalifikacijos tobulinimo seminarus bei metodinę medžiagą.  
 
Dalyvauta  Vytauto Didžiojo universiteto  vykdomo projekto „Lietuvoje, 
Anglijoje, Turkijoje, Islandijoje bei Norvegijoje  veikiančių lituanistinių 
mokyklų bendradarbiavimas, plėtojant pedagogų kompetencijas ir 
 stiprinant  Lietuvos įvaizdį  šių šalių regionuose (LATINO-LT)“.” veiklose 
rengiant  kvalifikacijos tobulinimo seminarus bei metodinę medžiagą.   

Sausis-
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

Tikslinės 
projekto lėšos 

 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   

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

Organizuoti Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 
užsienio lietuvių mokyklų ir Lietuvos mokyklų mokytojams, vadovams, 
vadovaujantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu,  
patvirtintu  Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.  
 
Organizuoti Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 
užsienio lietuvių mokyklų ir Lietuvos mokyklų mokytojams, vadovams. 
30 dalyvių patobulino specialiąsias kompetencijas 
 
 
 
 
 
 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

Dalyvių 
lėšos 
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 Organizuoti mokymus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą  
užsienio lietuvių mokyklų ir Lietuvos mokyklų mokytojams, vadovams  
vadovaujantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu,  
patvirtintu  Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.  
 
Organizuoti mokymai  pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą  
užsienio lietuvių mokyklų ir Lietuvos mokyklų mokytojams, vadovams. 
30 dalyvių patobulino specialiąsias kompetencijas 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Dalyvių 
lėšos 
 

Organizuoti mokymus  pagal Profesinių kompetencijų tobulinimas dirbant 
su atvykusiais iš užsienio vaikais programą Lietuvos mokyklų mokytojams, 
dirbantiems su iš užsienio grįžtančiais mokiniais.  
 
Organizuoti mokymai pagal Profesinių kompetencijų tobulinimas dirbant su 
atvykusiais iš užsienio vaikais programą  Lietuvos mokyklų mokytojams, 
dirbantiems su iš užsienio grįžtančiais mokiniais. 
25 dalyviai patobulino profesines kompetencijas 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Dalyvių 
lėšos 
 

Vykdyti projekto „Gyvename ir mokomės  tėvų žemėje“ veiklas. 
1.4. Skatinti 
užsienio lietuvių 
studijas Lietuvoje 

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.  
Surinktos 120 užsienio lietuvių studentų apklausos anketos.  
Parengta ir pristatyta tyrimo ataskaita 

Sausis- 
lapkritis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
290,00 

 Dalyvauti Lenkijos lietuvių jaunimo bendruomenės organizuojamoje 
konferencijoje „Karjeros dienos“ Punsko kovo 11-osios licėjuje.  
Dalyvauta Lenkijos lietuvių jaunimo bendruomenės organizuojamoje 
konferencijoje „Karjeros dienos“ Punsko kovo 11-osios licėjuje, pristatytos 
studijų Lietuvoje galimybės, Užsienio lietuvių studentų klubo veikla  

Vasaris  Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

- 



 10

1 2 3 4 5 
 Organizuoti  kultūrinius - sportinius renginius užsienio lietuvių kilmės 

studentams. 
 
Organizuotos išvykos į 5 muziejus, 2 parodas, 4 spektaklius, 7 tinklinio 
varžybos, 2 lietuviško kino vakarai, 1 kalėdinį vakarą .  
Dalyvavo 100 užsienio lietuvių kilmės studentų. 
 
Studentai  įgijo žinių apie  Lietuvos kultūros raidą, stiprėjo klubo narių 
tarpusavio santykiai 

Sausis – 
gruodis  

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 216,00 

 Organizuoti 2  išvykas ir  2 ekskursijas užsienio lietuvių kilmės studentams. 
 
Organizuotos 2 išvykos: į Rasų kapines, pirmą stiklo manufaktūrą Vilniuje ir 
2 ekskursijos:  „Panemunės pilys“, į Baltarusiją „Protėvių istoriją minint“. 
Dalyvavo 90 studentų.   
 
Studentai įgijo žinių apie seniausias Vilniaus kapines, įgijo praktinių ir 
teorinių žinių apie XVI a. vieną iš svarbesnių amatų Lietuvoje, geriau 
susipažino su XII Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija   

Sausis-
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
7 450,00 

 Organizuoti užsienio lietuvių kilmės studentų mentorystės programą bei 
plėsti Alumni klubą. 
 
Organizuota užsienio lietuvių kilmės studentų mentorystės programa, 30 
vyresnių kursų užsienio lietuvių kilmės studentų  susipažino ir globojo 
naujai atvykusius studijuoti užsienio lietuvių kilmės studentus, 
Alumni klubo veikloje aktyviai dalyvauja 15 narių 

Sausis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

- 

Vykdyti projekto „Mokytojas - mokytojui“ veiklas  
1.5.Vykdyti 
gerosios patirties 
sklaidą. 
 

Pagal poreikį formuoti besimokančių užsienio lituanistinių mokyklų tinklus 
surandant minėtoms mokykloms partnerius Lietuvoje siekiant  dalintis 
gerąja patirtimi. 
 
Surasti 2 bendradarbiavimo partneriai užsienio lituanistinėms mokykloms. 
Informacija skelbiama bendradarbiavimo tinklų svetainėje 
http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/ulsc_bendradarbiavimas.ht
m 
Mokyklos įgijo galimybę aktyviau bendradarbiauti formalaus ir neformalaus 
ugdymo veiklose 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

- 
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 Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje talpinti užsienio lietuviškų 

mokyklų bei lituanistinių mokyklų projektinius, kūrybinius, gerosios patirties, 
metodinius  darbus. 
 
Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje patalpinta 5 užsienio 
lietuviškų mokyklų bei lituanistinių mokyklų projektiniai, kūrybiniai, gerosios 
patirties, metodiniai darbai.  

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

- 

 Organizuoti užsienio lietuviškų mokyklų pedagogų metodinių darbų parodą.  
 
Organizuota užsienio lietuviškų mokyklų atestuotų pedagogų metodinių 
darbų paroda.  
Eksponuota 20 metodinių darbų .  

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

 Vykdyti ekspozicijos „Lituanistinis švietimas tremtyje ir išeivijoje” plėtrą.  
 
Vykdoma ekspozicijos „Lituanistinis švietimas tremtyje ir išeivijoje” plėtra, 
įgyta 10 naujų eksponatų;  užmegzti draugiški ryšiai  su Lietuvos Švietimo 
raidos centru - muziejumi. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

 
 
 
 

 


