
Užsienio lietuvių kilmės studentai susirinko aptarti adaptacijos Lietuvoje problemas. 
 

 

Spalio 14 d. Užsienio lietuvių švietimo centre prie Vilniaus lietuvių namų vyko 

seminaras, skirtas užsienio lietuvių kilmės studentams, 2011 metais įstojusiems į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas. Seminaro tema: „Atvykusių į Lietuvą užsienio lietuvių 

kilmės studentų adaptacija šalyje“. Jaunimo psichologinės paramos centro psichologė 

Virginija Mik ėnienė pasakojo ne tik apie problemas, su kuriomis susiduria dauguma 

Lietuvos studentų, atvykstančių studijuoti į Lietuvos didžiuosius miestus, bet ir apie 

užsieniečių adaptacijos šalyje subtilybes. Nors užsienio lietuvių kilmės studentai ir turi 

šaknis Lietuvoje, jie didžiąją savo gyvenimo dalį praleido užsienyje, todėl, atvykus į 

Lietuvą tenka įveikti ne tik kalbos barjerą, bet ir prisitaikyti prie naujų kultūrinių realijų.  

Psichologė ragino studentus, susidūrus su sunkumais, nepasiduoti impulsui grįžti į savo 

šalį, o stengtis palaipsniui spręsti problemas ir, svarbiausia, nepamiršti, kad aplinkui yra 

žmonių, kurie gali padėti sunkioje situacijoje. Seminaro metu savo patirtimi pasidalino ir 

studentai, kurie jau ne pirmus metus gyvena ir studija Lietuvoje. Anot jų, sunkiausia buvo 

įveikti tėvų bei draugų ilgesį, tačiau naujai sutikti žmones bei studentiško gyvenimo 

rūpesčiai padėjo greitai susigyventi su juo. Taip pat daugumai užsienio lietuvių, kad ir 

pakankamai gerai mokančių lietuvių kalbą, būna sunku įsisavinti dėstomus dalykus dėl 

mokslinės kalbos ypatumų, specifinių terminų arba dėstytojo kalbėjimo tempo. 

Didžiausia klaida tokioje situacijoje būtų nutylėti šią savo problemą ir viską palikti 

savieigai. Studento noras mokytis ir gerai įsisavinti studijų dalyką visada yra skatinamas, 

tuo labiau (ypač žinant dabartinę Lietuvos migracijos problemą), kai studentas yra 

atvykęs iš kitos šalies. 

Užsienio lietuvių kilmės jaunimas įvairiais būdais yra skatinamas rinktis studijas 

Lietuvoje. Užsienio šalies gyventojas, įrodęs savo lietuvišką kilmę, gali pretenduoti į 

kvotinę vietą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Studijų metu toks studentas turi teisę 

kreiptis į Valstybinį studijų fondą stipendijai už studijų rezultatus bei socialinei išmokai 

gauti.  Studentai įvairiapusę pagalbą gali gauti ir iš Užsienio lietuvių švietimo centro, 

kurio viena iš funkcijų yra teikti informaciją užsienio lietuviams apie galimybes 

studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose bei padėti jiems integruotis į Lietuvos 

visuomenę. Studentai yra kviečiami dalyvauti Užsienio lietuvių studento klubo 



edukacinėse renginiuose, išvykose, seminaruose ir tokiu būdu geriau pažinti šalį, jos 

istoriją, dabartį, tobulinti lietuvių kalbą. 

 

 

 


