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TIKSLAS: Efektyvinti švietimo pagalbos užsienio lietuvių bendruomenėms sistemą. 
1.1. Plėtoti 
užsienio lietuvių 
bendruomenių 
ryšius su Lietuva 
švietimo srityje 

Vykdyti projekto „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“ 
veiklas. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska, 
Janina Varnienė 
 

Biudžeto 
lėšos 

Administruoti ir plėtoti Vilniaus lietuvių namų bei užsienio lietuvių švietimo 
skyriaus svetaines bei teikti informaciją el. paštu bei Facebook paskyroje, 
spaudoje užsienio lietuvių bendruomenėms ir mokykloms apie Vilniaus 
lietuvių namų  mokymosi bei gyvenimo sąlygas, kviesti mokyklinio amžiaus 
užsienio lietuvių bendruomenių narius mokytis Vilniaus lietuvių namų 
gimnazijoje. 
 
Administruojamos ir plėtojamos Vilniaus lietuvių namų bei užsienio lietuvių 
švietimo skyriaus svetainės, pateikta  50 naujų informacijų, patalpinta 100 
nuotraukų. Teikta informacija el. paštu, Facebook paskyroje užsienio 
lietuvių bendruomenėms ir mokykloms apie mokymosi bei gyvenimo 
sąlygas Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje. Informacija patalpinta 60-yje 
Lietuvos ambasadų internetinių svetainių, paskelbta 50 naujų informacijų   
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 Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių  švietimo skyriaus Facebook 

paskyroje, parengti 5 straipsniai spaudai. Naujai atvyko mokytis 30 
mokinių.   

   

 Skleisti informaciją spaudoje bei Užsienio lietuvių studentų internetinėje 
svetainėje, Facebook paskyroje apie Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių 
švietimo skyriaus ir užsienio lietuvių studentų klubo veiklą, studijų Lietuvos 
aukštosiose mokyklose galimybes. 
 
Parengtas 5  straipsnių ciklas, paskelbta 10  naujų informacijų Užsienio 
lietuvių studentų internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje apie 
Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo skyriaus ir užsienio lietuvių 
studentų klubo veiklą, studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose galimybes.  

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska, 
 

Biudžeto 
lėšos  

 Modernizuoti ( naujo svetinės dizaino sukūrimas, naujos turinio sistemos  
įdiegimas/pakeitimas, paieškos sistemos optimizacijos darbai (SEO))  bei 
administruoti ir plėtoti  užsienio lietuvių kilmės studentų tinklaraštį. 
 
Modernizuotas, 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.  

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerijos 
(toliau-ŠMM) 
lėšos  
2150,00  

 Dalyvauti konkurse dėl lietuvių kalbos mokymo paslaugų vasaros kursuose 
tremtiniams ir politinių kalinių palikuoniams teikimo. 
 
Dalyvauta konkurse  teikti lietuvių kalbos mokymo paslaugas vasaros 
kursuose tremtiniams ir politinių kalinių palikuoniams. 
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  
13 000,00  

 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 
 

Biudžeto 
lėšos 



 3

1 2 3 4 5 
1.2. Plėtoti 
lituanistinį 
švietimą 

Vykdyti  projekto „Kultūriniai mainai su tautiečiais“ veiklas. Balandis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
600,00  

Organizuoti 5-ąjį jubiliejinį  tarptautinį užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokinių raiškiojo skaitymo konkursą „Mano 
sapnuose vaikštai, Lietuva“.  
 
Organizuotas 5-asis jubiliejinis tarptautinis raiškiojo skaitymo konkursas 
„Mano sapnuose vaikštai, Lietuva”, dalyvavo 50 užsienio lituanistinių 
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių. 

 Organizuoti tarptautinį užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigų mokinių ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai konkursą, 
skirtą 2016-iems Bibliotekų metams paminėti. 
 
Organizuotas tarptautinis  užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigų mokinių ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai konkursas, 
100 užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių 
dalyvavo ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai konkurse. Parengta darbų 
paroda.   

Rugsėjis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
300,00  

 Organizuoti 5-ąjį jubiliejinį tarptautinį festivalį „Darni mūsų dainų ir šokių 
pynė“. 
 
Organizuotas 5-asis jubiliejinis tarptautinis festivalis „Darni mūsų dainų ir 
šokių pynė”. Dalyvavo 8 lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigų mokinių meno kolektyvai. 

Lapkritis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
1000,00  

Organizuoti tarptautinį krepšinio turnyrą. 
 
Organizuotas  tarptautinis krepšinio turnyras. Dalyvavo 46 dalyviai iš 
Punsko, Rygos, Rimdžiūnų, Pelesos, Seinų lietuviškų mokyklų. 

Spalis  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska 

Tikslinės 
ŠMM lėšos 
400, 00  
 

Organizuoti tarptautinę užsienio formaliojo ir neformaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų bei respublikos mokyklų mokinių konferenciją „Noriu 
dirbti – misija (ne)įmanoma“. 
 
Organizuota tarptautinė užsienio formaliojo ir neformaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų  bei respublikos mokyklų mokinių konferencija „Noriu 
dirbti – misija (ne)įmanoma“. Skaityta  20 pranešimų, dalyvavo 50 dalyvių. 
 
 

Vasaris Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos 
520,00  



 4

1 2 3 4 5 
 Parengti ir pateikti Švietimo mainų paramos fondui  projektą su lietuvių 

mokyklomis  Belgijoje, Islandijoje, Anglijoje, Turkijoje „Valstybinės  šventės- 
tautos bendrumo siekis“. 
 
Parengtas ir pateiktas Švietimo mainų paramos projektas su lietuvių 
mokyklomis  Belgijoje, Islandijoje, Anglijoje, Turkijoje „Valstybinės  šventės- 
tautos bendrumo siekis“. Vykdomos projekto veiklos. 

Vasaris  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės 
projekto 
lėšos  
 

 Vykdyti projekto „Mokinys – mokiniui“ veiklas. Balandis  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
700,00  

Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei Airijos Dublino lituanistinės mokyklos 
„4 Vėjai“ mokinių  mainų, vykdant projekto „ Mokinys - mokiniui“ veiklose.  
 
4 pedagogai ir 20 mokinių pasidalino gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto 
„Mokinys- mokiniui“  veiklas 
Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei Seinų mokinių  mainų, vykdant 
projekto „ Mokinys- mokiniui“ veiklose.  
 
4 pedagogai ir 20 mokinių pasidalino gerąja patirtimi, patobulino 
bendrakultūrines kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto 
„Mokinys- mokiniui“  veiklas 

Spalis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
700,00  

 Organizuoti Jaunųjų konsulų klubo veiklas. 
 
Parengtas 2015-2016 metų veiklos planas. Vykdyta ekskursija naujai 
atvykusiems mokiniams, draugiškumo diena, bendruomenės stiprinimo 
renginys, parengti straipsniai, bendrauta su mokiniais, norinčiais mokytis 
Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Biudžeto 
lėšos 

Vykdyti projekto „Lietuva - esi, buvai ir būsi!“ veiklas Liepa  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos: 
ŠMM -  
5000,00  
SADM - 
3000,00  

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

Vykdyti projekto „Mokytojų kompetencijų tobulinimas“ veiklas Kovas Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
1300,00  

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Mokinių aktyvinimo metodai“ 
formaliojo švietimo užsienio lietuvių mokyklų pradinių klasių mokytojams. 
 
Organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mokinių aktyvinimo 
metodai“. 10 formaliojo švietimo  užsienio lietuvių mokyklų pradinių klasių 
mokytojų patobulino profesines kompetencijas. 

Organizuoti metodinę dieną „Statome teatrą – mokymasis, kūryba ir 
bendradarbiavimas“ formaliojo švietimo užsienio lietuvių mokyklų užsienyje 
lietuvių kalbos ir etnokultūros, pradinių klasių pedagogams. 
 
Organizuota metodinė diena „Statome teatrą – mokymąsi, kūryba ir 
bendradarbiavimas“. 10 formaliojo švietimo užsienio lietuvių l mokyklų 
lietuvių kalbos, etnokultūros, pradinių klasių  mokytojų patobulino  dalykines 
kompetencijas. 

Spalis  
 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
1000,00  

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Šiuolaikinė literatūra 
paaugliams ir jaunimui – kaip sudominti, analizuoti, vertinti ?“  formaliojo 
švietimo užsienio lietuvių mokyklų užsienyje lietuvių kalbos pedagogams. 
 
Organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikinė literatūra 
paaugliams ir jaunimui – kaip sudominti, analizuoti, vertinti ? formaliojo 
švietimo užsienio lietuvių mokyklų užsienyje lietuvių kalbos pedagogams. 
10 formaliojo švietimo užsienio lietuvių mokyklų lietuvių kalbos, 
etnokultūros mokytojų patobulino  dalykines kompetencijas. 

Vasaris Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos  
1300,00  

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo  stažuotę „Istorijos pamoka. Kokia ji turi 
būti?“ formaliojo švietimo lituanistinių mokyklų užsienyje  istorijos 
pedagogams. 
 
Organizuota 3 dienų trukmės  kvalifikacijos tobulinimo  stažuotė „Istorijos 
pamoka. Kokia ji turi būti?“ formaliojo švietimo  užsienio lietuvių mokyklų 
užsienyje  istorijos pedagogams. 
2 formaliojo švietimo užsienio lietuvių mokyklų užsienyje  istorijos 
pedagogai patobulino dalykines kompetencijas.  
 
 

Kovas Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės 
ŠMM lėšos 
1300,00  
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 Organizuoti vadybinį seminarą „Personalo vadyba – tironų paslaptys arba 

kaip jaustis laimingam XXI amžiaus pradžioje“ formaliojo švietimo užsienio 
lietuvių mokyklų vadovams. 
 
Organizuotas vadybinis seminaras „Personalo vadyba – tironų paslaptys 
arba kaip jaustis laimingam XXI amžiaus pradžioje“ formaliojo švietimo 
užsienio lietuvių  mokyklų vadovams.12 užsienio lietuvių mokyklų vadovų 
patobulino vadybines kompetencijas 
 

Birželis 
 
 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
 

Biudžeto 
lėšos 

Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei Airijos Dublino lituanistinės mokyklos 
„4 Vėjai“ pedagogų  mainų, vykdant projekto „Mokytojų kompetencijų 
tobulinimas“ veiklose.  
 
15 pedagogų pasidalino gerąja patirtimi, patobulino bendrakultūrines 
kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto „Mokytojų kompetencijų 
tobulinimas“  veiklas 

Lapkritis  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės 
ŠMM 
700,00  
 

Pagal poreikį konsultuoti formaliojo ir neformaliojo užsienio lietuvių mokyklų 
mokytojus pamokos organizavimo, mokinių motyvacijos, mokymo 
metodikos ir kitais švietimo klausimais.  
 
Konsultuoti formaliojo ir neformaliojo užsienio lietuvių mokyklų mokytojai 
pamokos organizavimo, mokinių motyvacijos, mokymo metodikos ir kitais 
švietimo klausimais. Teikta 30 konsultacijų. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė, 
Irina Mickutė 

Biudžeto 
lėšos 

Padėti parengti ir teikti 2 užsienio lituanistinių mokyklų pedagogų 
dokumentus atestacijos komisijai. 
 
2 užsienio lituanistinių mokyklų pedagogams suteikta aukštesnė 
kvalifikacinė kategorija 

Gegužė  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

Biudžeto 
lėšos 

Organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarus  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.  
 

Vasaris, 
Spalis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Dalyvių 
lėšos 
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 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 

   

Organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarus 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, 
Lapkritis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Dalyvių 
lėšos 
 

Atlikti poreikio tyrimą bei parengti 4 kvalifikacijos tobulinimo programas 
pagal užsienio lietuvių bei respublikos mokytojų poreikį . 
 
Atliktas poreikio tyrimas bei parengtos ir akredituotos 4 kvalifikacijos 
tobulinimo programos pagal užsienio lietuvių bei respublikos mokytojų 
poreikį. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

Biudžeto 
lėšos 

Teikti tvirtinti 2015 m. skyriaus veiklos ataskaitą bei 2016 m. skyriaus 
veiklos planą Mokyklos Tarybai. 
Teikta 2015 m. skyriaus veiklos ataskaita ir 2016 m. skyriaus veiklos planas 
Mokyklos tarybai.  2015 m. skyriaus ataskaitai  bei 2016 m. veiklos planui 
pritarta.  

Sausis Asta Turskienė Biudžeto 
lėšos 

Vykdyti skyriaus  vidaus  įsivertinimą  tema„ Projektinė veikla ir partnerystės 
tinklai“. 
 
Vykdytas skyriaus  vidaus įsivertinimas.  Rezultatai skelbiami mokyklos 
tarybos, pedagogų tarybos  posėdyje 

Sausis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Biudžeto 
lėšos 

 Teikti prašymą atlikti  Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo 
skyriaus išorės vertinimą ir akreditaciją.  
 
Atliktas Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo skyriaus išorės 
vertinimas ir akreditacija.  
 
 

Balandis-
birželis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
Irena Kowalewska 
 

Biudžeto 
lėšos 
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1.4. Skatinti 
užsienio lietuvių 
studijas Lietuvoje 

Vykdyti projekto „Gyvename ir mokomės tėvų žemėje“ veiklas. Sausis  Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
ŠMM lėšos 
700,00  

Kviesti atvykti užsienio  lietuvių formaliojo švietimo mokyklų mokinius į 
Litexpo parodą „Studijos 2016“.  
 
15 užsienio lietuvių formaliojo švietimo mokyklų mokinių dalyvavo  parodoje  
„Studijos 2016“  
Organizuoti naujai atvykusiems studijuoti užsienio lietuvių studentams 
komandos formavimo  užsiėmimą, siekiant palengvinti adaptaciją.  
 
Organizuotas naujai atvykusiems studijuoti užsienio lietuvių studentams 
komandos formavimo  užsiėmimas, dalyvavo 15 studentų, sustiprėjo 
tarpusavio santykiai,  bendradarbiavimas sprendžiant  problemas.   

Gegužė Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
ŠMM lėšos 
200,00  

Dalyvauti trečiame  Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavime suburiančiame 
lietuvius iš viso pasaulio. 
 
Dalyvauta trečiame  Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavime 25 užsienio 
lietuvių studentų klubo narių įgijo žinių apie Lietuvos ekonomiką, politiką, 
mokslą, aktyviai dalyvavo diskusijose. 

Liepa Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos ŠMM 
875,00  

Organizuoti  2 renginius Lietuvos valstybingumui paminėti: Kovo 11-osios 
minėjimas, Rasų kapinių lankymas pagerbiant Lietuvai svarbias 
asmenybes.  
 
Organizuoti 2 renginiai Lietuvos valstybingumui paminėti. 30 užsienio 
lietuvių studentų pagilino istorines žinias apie  Lietuvos valstybę.  

Kovas- 
rugsėjis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos ŠMM 
90,00  

 Organizuoti 4 išvykas į spektaklius, 4 išvykas į muziejus, 2 parodas, 8 
draugiško tinklinio varžybas, 2 lietuviško kino peržiūras, 1 kalėdinį renginį, 1 
išvyka į etnokultūros centą. 
 
Organizuotos  4 išvykos į spektaklius, 4 išvykos į muziejus, 2 parodas, 8 
draugiško tinklinio varžybos, 2 lietuviško kino peržiūros, 1 kalėdinis 
renginys, 1 išvyka į etnokultūros centrą. 70 užsienio lietuvių studentų 
pagilino  žinias apie Lietuvos kultūrą. 
 
 
 
 

Sausis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos ŠMM 
1 373,00  
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 Organizuoti 2 išvykas Lietuvos valstybingumo keliais: „Saulės miesto link“, 

„Lietuvių pėdsakai Estijoje“. 
  
Organizuotos  2 išvykos Lietuvos valstybingumo keliais: „Saulės miesto 
link“, „Lietuvių pėdsakai Estijoje“, dalyvavo 60 užsienio lietuvių studentų, 
įgijo žinių apie Lietuvos valstybingumo  istoriją. 

Sausis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
lėšos ŠMM 
6 300,00 

 Parengti ir pateikti Švietimo mainų paramos fondui  užsienio lietuvių 
studentų projektą „Lietuvių pėdsakai Lenkijoje“ 
 
Parengtas ir pateiktas Švietimo mainų paramos fondui  užsienio lietuvių 
studentų projektas “Lietuvių pėdsakai Lenkijoje“. Vykdoma projekte 
numatyta veikla. 

Sausis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės 
projekto 
lėšos 
 

1.5.Vykdyti 
gerosios patirties 
sklaidą. 
 

Vykdyti projekto „Tu gali“ veiklas Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Biudžeto 
lėšos Parengti mokinių ir mokytojų bendros savanorystės projektą „Tu gali“. 

 
Parengtas projektas „Tu gali“. Vykdomos projekte numatytos veiklos.  
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 
 

Biudžeto 
lėšos 

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje talpinti užsienio lietuvių 
mokyklų bei respublikos mokyklų pedagogų projektinius, kūrybinius, 
gerosios patirties, metodinius  darbus. 
 
Užsienio lietuvių švietimo skyriaus svetainėje patalpinta 10 užsienio 
lietuviškų mokyklų bei l respublikos  mokyklų pedagogų projektiniai, 
kūrybiniai, gerosios patirties, metodiniai darbai.  
 
 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
 

Biudžeto 
lėšos 
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 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 

Biudžeto 
lėšos 

 
 
 


