
2019 – 2020
Mokslo ir žinių šventė

Skambus varpelis rugsėjo 2 d. į Rugsėjo pirmosios šventę Vilniaus lietuvių namuose sukvietė

bendruomenę: mokinius, pedagogus ir tėvus. Naujuosius mokslo metus pradėjo 450 mokinių iš 40

pasaulio šalių. Džiaugiamės, kad gimnazijos bendruomenei sėkmingo ir prasmingo starto į

pažinimo kelionę linkėjo Daiva Žemgulienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsienio

lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė, Živilė Šukytė-Kraskauskienė ir Karolina Dapšytė,

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

atstovės,Alfonsas Rudys, buvęs mokyklos direktorius.



Forumas „Kaip efektyviai įveikti iš kitų šalių 
atvykusių ar sugrįžusiu integraciją, vaikų lietuvių 

kalbos atskirtį ir sėkmingai mokytis toliau“

2019 m., rugsėjo 17 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros organizuotas forumas „Kaip efektyviai

įveikti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusiu integraciją, vaikų lietuvių kalbos atskirtį ir sėkmingai

mokytis toliau“. Forume dalyvavo savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių ir

lituanistų metodinių būrelių ir mokyklų metodinių grupių pirmininkai ar jų deleguoti asmenys.

Forumo dalyviai ne tik dirbo grupėse, bet ir išklausė nemažai pranešimų, kuriuos skaitė LR

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji

specialistė Elona Bagdanavičienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir

pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė, prof. dr. Jolanta

Zaborskaitė, prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, prof. dr. Vidas Kavaliauskas, Vilniaus lietuvių

namų direktorius Gintautas Rudzinskas bei Vilniaus ˇirmūnų gimnazijos psichologė ekspertė Žydrė

Arlauskaitė.



LIONS QUEST programos

2019-2020 m. m. Vilniaus lietuvių namuose pradėtos vykdyti socialinio ir emocinio ugdymo

LIONS QUEST programos: 5-8 klasėse – “Paauglystės kryžkelės”, o I-IV G klasėse – “Raktai i

sėkmę”.

2019 m., rugsėjo 19 d., Vilniaus lietuvių namuose apsilankė Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS

klubo narys Arūnas Uleckas ir įteikė spalvingą informacinį stendą, kuris informuoja, jog Vilniaus

lietuvių namuose įgyvendinamos LIONS QUEST programos.



Besisteigiančių užsienio šalyse lituanistinių 
mokyklų 

ir pradedančių dirbti lituanistinėse mokyklose 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

Vilniaus lietuvių namuose rugsėjo 26 dieną vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras, skirtas

mokytojams, pradedantiems dirbti užsienio šalyse besisteigiančiose lituanistinėse mokyklose, kurį

organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Vilniaus lietuvių namų direktorius Gintautas Rudzinskas su seminaro dalyviais pasidalino

mokyklos patirtimi – perskaitė pranešimą „Vilniaus lietuvių namų patirtis – išlyginamųjų klasių

veikla, nuo ko pradėti mokyti, kaip pasirengti mokymo planą“, Pamokas vedė lietuvių kalbos

mokytojos: Aušra Dambrauskienė, Greta Botyriūtė – Skiotienė, Renata Kvietkauskienė bei pradinių

klasių mokytojos Stasė Rožienė, Nijolė Volosevičienė, Rūta Varnagirienė, lietuvių kalbos mokytoja

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė. Mokytojai taip pat buvo pakviesti pasiklausyti dviejų kolegių

paskaitų: „Pasakų integracija į ugdymo procesą“, kurią pristate Virginija Stukaitė-Laniauskienė bei

Lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ (Jungtine Karalystė) mokytojos, Airijos

Monaghan Beech Hill College, Lituanistinės mokyklos „Saulės zuikučiai“ vadovės Kristinos

Jankaitienės pristatymo. Vėliau svečiai pasidalino gerąja patirtimi mokant mokinius lietuvių kalbos.



Vilniaus lietuvių namai minėjo 29-ąjį 
gimtadienį

Visų klasių mokiniai šią dieną minėjo skirtingai, vieni piešė atvirukus, kiti plakatus ar piešinius,

kepė įvairiausius kepinius ar siuntė muzikinius sveikinimus pertraukų metu. Gimnazijos

administracija pasveikino kiekvieną gimnazijos bendruomenės narį su gimtadieniu įteikdama

saldžias dovanėles. Po pamokų mokytojai vaišinosi gimtadienio tortu.



Ačiū už žinias ir atvertas duris į pasaulį!

Taip spalio 4 dieną Vilniaus lietuvių namų mokytojus Tarptautinės mokytojų dienos proga

sveikino abiturientai – tą dieną tapę mokytojais, o mokytojai – mokiniais. Pasitikę ir įteikę po gėlės

žiedą, palydėjo mokytojus į 13 klasę, kuri šią dieną buvo jų, dienai tapusių tryliktokais, mokymosi

vieta. Klasėje vyko dvi nuotaikingos pamokos, skirtos kolegų pažinimui ir įžangai į kino filmo

peržiūrą, kuri persikėlė į vieną iš kino teatrų. Po 13 klasės edukacinės išvykos, vyko mokytojų ir

mokinių refleksija, buvo dalinamasi nuomonėmis, patirtimis, vaidmenų išgyvenimais per vestas

pamokas.



Naujokų krikštynos

Jau daug metų naujokai, atvykę iš įvairių pasaulio šalių į Vilniaus lietuvių namus mokytis, mokslo

metų pradžioje būna pakrikštijami, kad taptų pilnateisiais Vilniaus lietuvių namų bendruomenės

nariais. Taip ir šiais metais, spalio 22 d., 75 naujokai (5-8, IK, I-II G kl.) buvo pakrikštyti.

Pirmiausia naujokai, susikibę rankomis, apėjo gimnaziją, vėliau, pasidalinę į 6 grupeles, turėjo

gimnazijos teritorijoje surasti keturis objektus, kuriuose buvo paslėptos Mokinių tarybos sugalvotos

staigmenos. Po aktyvios veiklos mokinių laukė išbandymų dirbtuvėlės klasėse. Mokiniai puošė

svajonių medį balionais, pynė spalvingas apyrankes, bandė susidraugauti su moliu, sekė mokyklos

istorijos pėdomis, gamino vėliavėles. Tie, kas nenustygo vietoje, skubėjo į šokio pamoką.

Kiekvienas naujokas juto vyresniųjų draugų, pavadintų angelais sargais ir lydėjusių naujokus visą

renginį, paramą.

Atlikus visus išbandymus, baigiamajame renginyje, vykusiame aktų salėje, buvo peržiūrėtos

naujokų veiklų nuotraukos, naujai atvykę mokiniai prisistatė gimnazijos bendruomenei, pasakytą

priesaiką pasirašė bei iškilmingai sugiedojo mokyklos himną.



Partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“

Druskininkų ,,Atgimimo‘‘ mokykloje jau vienuoliktąjį kartą suskambo partizanų dainų festivalis

,,Laisvės kelias‘‘. 2019 m., spalio 25 d., jis skirtas 1949 metų Vasario 16 –osios Deklaracijai ir

aštuoniems ją pasirašiusiems partizanų vadams pagerbti.

Tradiciniame renginyje dalyvavo garbūs svečiai: Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas,

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko pavaduotojas Petras Musteikis, Lietuvos

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas Edvardas Strončikas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Humanitarinių mokslų daktarė, Tautosakos skyriaus

vadovė Austėja Nakienė, ilgametis Rezistencijos ir tremties muziejaus direktorius, dabar bendrijos

„Atmintis“ pirmininkas Gintautas Kazlauskas, šaulių bei savanorių kuopų vadai, buvę kovų

dalyviai.

Festivalis prasidėjo ,,Atgimimo‘‘ mokyklos teatro studijos kompozicija, atkūrusia autentiškus

pasipriešinimo sąjūdžio epizodus. Vėliau skambėjo dalyvių, atvykusių išAlytaus, Varėnos,

Vilkaviškio, Trakų, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Vilniaus, dainos.

Laikraštis ,,Mano Druskininkai‘‘ rašė: ,,Visus festivalio klausytojus ir dalyvius sužavėjo Vilniaus

Lietuvių namų choras, kurio vadovė Judita Taučaitė. Lietuvių namuose mokosi lietuviškų

šaknų turintis jaunimas iš viso pasaulio. Vadovė, pristatydama chorą, pabrėžė, kad kai kurie

jaunuoliai dar nemoka lietuvių kalbos, bet jau dainuoja lietuviškas dainas. Tai ypač gražus

ištikimybės ir pagarbos protėvių kalbai bei istorijai pavyzdys.‘‘



Mokinių klasė iš Rytų Ukrainos

2019 m., lapkričio 6 d., į Vilniaus lietuvių namus atvyko 15 mokinių ir 1 mokytoja iš Rytų

Ukrainos, Donecko ir Luhansko sričių. Tai jau šešta grupė, kuri mokysis Vilniaus lietuvių namuose.

Pirmieji mokiniai atvyko 2014 m.

Šie mokiniai mokysis ir gyvens Vilniaus lietuvių namuose iki 2020 m. rugpjūčio mėnesio. Jų

kelionės, mokymosi išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.



Vilniaus lietuvių namų šokėjos 
dainos „Nemylim“ vaizdo klipe

2019 metų, lapkričio 11 dieną, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vyko

Justino trio ir Zigmanto Baranausko dainos „Nemylim“ vaizdo įrašo filmavimas. Jo metu

choreografiškai perteikiamos žmonių santykių istorijos. Režisierė - Vilniaus lietuvių namų

šiuolaikinio šokio mokytoja Laura Tuomaite. Šio projekto dalimi tapo ir šiuolaikinio šokio grupės

„Devotion of souls“ merginos (Khazinova Anastasiia, Savickaitė Oleksandra, Petkevičiūtė Silvija,

Palevičiūtė Kotryna, Kohun Yelyzaveta, Iščenko Varvara ).

Vaizdo įrašo premjera pristatyta 2019 metų, lapkričio 21 dieną, LRT laidoje „Labas rytas“ ir

patalpinta internetinėje svetainėje:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=-b8CobiInD0&feature=emb_title



Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos
žmonos Dianos Nausėdienės ir Ukrainos 

prezidento
Volodymyro Zelenskio žmonos Olena Zelenska

vizitas

2019 m., lapkričio 27 d., Vilniaus lietuvių namuose lankėsi Lietuvos Respublikos prezidento

Gitano Nausėdos žmona Diana Nausėdienė ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žmona

Olena Zelenska. Pirmosios ponios bendravo su mokytojais ir mokiniais, atvykusiais iš Donecko ir

Luhansko sričių. Diana Nausėdienė pakvietė visus susirinkusiuosius pagerbti žuvusiųjų kare

atminimą tylos minute. Vaikai, kalbėdami su pirmosiomis poniomis, džiaugėsi gerais mokytojais ir

aplinka, pasakojo apie savo kasdienybę ir ateities planus, taip pat dėkojo už įteiktas pirmųjų ponių

dovanas.

Vakare mokiniai kartu su juos atlydėjusia mokytoja, Olena Moshenets, susitiko su Ukrainos

prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir jo žmona Olena Zelenska prie ukrainiečių menininko Taraso

Ševčenkos paminklo.



Chorų festivalis „Advento tyloje“

Gruodžio 11 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje vyko šalies 1- 4

klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalis „Advento tyloje“. Šiame festivalyje dalyvavo

21 kolektyvas iš įvairių šalies ugdymo įstaigų. Mūsų mokyklos Jaunučių choras (vadovė Nijolė

Gaidelienė) atliko dainas „Vakaro giesmelė“ ir „Ryto malda“. Mokiniai džiaugėsi, kad galėjo

muzikuoti kartu su savo bendraamžiais, išgirsti nuostabiai skambančius balsus bažnyčios erdvėje

bei pajausti chorinio dainavimo teikiamą malonumą.



Kūčių vakarienė

Gruodžio 18 d., Vilniaus lietuvių namuose įvyko 30-oji Šv. Kūčių vakarienė, kasmet prie vieno

didelio stalo sukviečianti visą mokyklos bendruomenę. Kūčios – lyg atjautos, gėrio, meilės laikas,

ypatingas savo dėmesiu ir nuoširdžiais palinkėjimais vieni kitiems.



Tarptautinis konkursas
„Lietuva ir pasaulis mano akimis“

Visus 2019 metus Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius drauge su Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo tarptautinį kūrybinių darbų konkursą

„Lietuva ir pasaulis mano akimis“, kuris kvietė ne tik paminėti Pasaulio lietuvių metus, bet ir

originaliai pažvelgti į savo protėvių šalį, atskleisti ir paanalizuoti santykį su gimtąja tėvų žeme.

Konkurse dalyvavo daugiau negu penkiasdešimties užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo

ugdymo įstaigų mokiniai, mokytojai, auklėtojai, popamokinių veiklų organizatoriai ir kiti aktyvūs

užsienio lietuvių bendruomenių nariai. Sulaukėme daugiau negu dviejų šimtų įvairaus formato,

stiliaus darbų. Visada labai smagu pajusti, kaip vaikai ir suaugusieji puoselėja tradicijų tęstinumą,

myli, gerbia ir vertina tėvynę.

Darbus vertino kompetentinga komisija, kūrybiniai darbai buvo suskirstyti į šias kategorijas : rašto

darbai, video darbai, piešiniai ir fotografijos bei foto koliažai. Visi darbeliai, kurie tapo laureatais,

buvo apdovanoti padėkos raštais.



Meninio skaitymo konkursas, skirtas 
Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti

2020 m. sausio 23 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko Meninio skaitymo konkursas, skirtas

Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Mokiniai pasirodė dvejose sekcijose – 5-8

klasių ir IG – IVG. Komisijai teko nudirbti tikrai nelengvą darbą, kadangi mokinių pasiruošimas

konkursui gerokai pranoko lūkesčius. Konkurso metu skambėjo ne tik gerai žinomų rašytojų –

Salomėjos Nėries, Justino Marcinkevičiaus ar Janinos Degutytės tekstai, tačiau ir šiandieninių

kūrėjų tekstai – Kristinos Sabaliauskaitės ar Rimvydo Stankevičiaus.

5-8 klasių kategorijoje pirmą vietą užėmė Maksas Ažubalis (6 a), antrą vietą – Jokūbas Thorsen (7

b), trecią vietą – Alisa Smirnova (6 a). Tarp IG – IVG klasių vyko intensyvesnė kova – pirma vieta

atiteko Justinai Pošiūnaitei (III a G), antra vieta – Deimantei Bačiulytei (II a G), trečia vieta –

Gabrielai Avalos Liesinskas (IV a G). Sveikiname laimėtojus, nuoširdžiai dėkojame padėjusioms

pasiruošti mokytojoms!



Pradinių klasių mokinių 
meninio skaitymo konkursas 

„Ir knyga mane augina“

2020 m. sausio 23 dieną įvyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ir knyga

mane augina“. Iš mažųjų lūpų liejosi raiškiai ir su meile ištartas lietuviškas žodis. Į antrą turą

Vilniaus mieste pateko ir mokyklą atstovaus 2a klasės mokinė Greta Gervyliūtė ir 4 klasės mokinė

Sofia Mungianu.



Kūrybinių darbų konkursas
„Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“

Kūrybinių darbų konkurse „Kodėl aš myliu Vilnių? 2020“ dalyvavo 47 Vilniaus miesto

savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigos. Komisija išrinko nugalėtojus iš 362 jaunųjų vilniečių

darbų, kurie buvo pateikti trijose kategorijose: dailės, fotografijos bei literatūros (eilėraščių, rašinių

ar esė). Laureatų darbai buvo eksponuoti Užupio menų inkubatoriaus galerijoje „Kalnas“ (Krivių g.

10) sausio 24 - vasario 7 dienomis.

Iš Vilniaus lietuvių namų į laureatų parodą buvo atrinkti keturių moksleivių darbai, iš kurių

Gabrielos Avalos Liesinskas (IV b G) darbas ,,Neišpildyta svajonė" 15-18 m. amžiaus grupės

kategorijoje laimėjo I - ąją vietą!;

Kotrynos Šmitaitės (II b G) darbui ,,Urbanus" skirta nominacija už ,,Konceptualų požiūrį į savo

miestą";

Yelysei Vyzyrenko (III b G) darbui ,,Vakaro spalvos" - nominacija už ,,Stiliaus pajautimą ir

profesionalumą";

Karynos Shymkus (IV a G) darbas ,,Rugsėjo 1 - oji" atrinktas į laureatų parodą.



Ukrainos ambasadoriaus Volodymyr Yatsenkivskyi
vizitas

2020 m., vasario 6 d.,Vilniaus lietuvių namuose lankėsi Ukrainos ambasados Lietuvoje

nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Volodymyr Yatsenkivskyi, ambasados diplomatai ir

Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius. Jie susitiko su mokiniais, atvykusiais

iš Donecko ir Luhansko sričių. Susitikimo metu buvo aptarta mokinių vizito Lietuvoje programa

bei galimybės apsilankyti Lietuvos futbolo federacijos stadione vykstančiose varžybose. Taip pat

mokiniams buvo padovanota atminimo dovanos nuo Ukrainos ambasados ir Lietuvos futbolo

federacijos.



Šimtadienis

Šimtadienis – tai ypatinga šventė IV klasės gimnazistams. Nuo šios dienos abiturientams lieka tik

šimtas dienų iki egzaminų, iki to tikslo, kurio siekė dvylika metų. Taigi, pagal tradiciją kiekvienais

metais III G klasės mokiniai turi surengti šią šventę, kad ji būtų ypatinga abiturientams. Šiemet

šimtadienis buvo švenčiamas vasario 7 dieną. Šventės tema – „ Tūkstantis ir viena naktis“.



Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos pirmininko Antano 

Vinkaus ir kitų garbių svečių vizitas

2020 m. vasario 13 d. Vilniaus lietuvių namuose lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio

lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, Lietuvos Respublikos Seimo nario

Eugenijaus Jovaišos padėjėja ir Etninės kultūros globos tarybos narė Nijolė Balčiūnienė bei

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patarėja Jolita Šedauskienė. Svečiai domėjosi gimnazijos

veikla, apžiūrėjo gimnazijos erdves bei susitarė dėl tolimesnio bendradarbiavimo.



Vasario 16-osios, Valstybės atkūrimo dienos, 
paminėjimas

2020 m., vasario 15 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko Vasario 16-osios, Valstybės atkūrimo

dienos, paminėjimas. Susirinkusius pasveikino Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėja, istorijos

mokytoja Janina Varnienė. Koncertavo Liaudies instrumentų studija, kuri Vilniaus lietuvių namuose

lankosi jau nebe pirmą kartą. Šį kartą nudžiugino nauja edukacine-muzikine programa

,,Daugiatautė Lietuva“. Šia programa buvo siekiama parodyti daugiatautę Lietuvą, šalį, kurioje

gyvena įvairios tautinės mažumos, kur skatinama ugdyti pagarbą ir toleranciją kitatautiškumui,

atskleisti kultūrinius panašumus ir skirtumus.



Užgavėnės

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasari bei

žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną. Ruošiamės šiai šventei labai atsakingai: puošėme Morę,

kepėme spurgas, gaminome kaukes.



Lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai

Kaip ir kiekvienais metais, kovo pražioje vyksta graži lietuvių kalbos ir literatūros šventė, kurios

metu mokiniai iš Lietuvos mokyklų bei užsienio lietuviškų mokyklų susirenka palyginti savo

gimtosios kalbos žinių. Šių metų lietuvių kalbos olimpiada vyko Druskinikų „Ryto“ gimnazijoje.

Vilniaus lietuvių namus atstovavo keturi mokiniai: Vladlena Babak, Ričarads Pečiulis, Marija

Barančikova ir Aušra Banelytė, kuriuos paruošė mokytojos Violeta Bartkienė, Kristina Nugarienė ir

Vilma Vilkytė –Žemaitaitienė.

Olimpiados nugalėtoja tapo Aušra Banelytė, kuri laimėjo I-ąją vietą, 11-12 klasių grupėje. Ričardas

Pečiulis ne tik gavo pagyrimo raštą už nuotaikingą teksto perteikimą, bet ir laimėjo III- ąją vietą 9-

10 klasių grupėje.



Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas

2020 m., kovo 10 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko Kovo 11-ajai - Lietuvos Nepriklausomybės

atkūrimo dienai paminėti skirtas Vilniaus lietuvių namų mokinių šventinis koncertas. Renginyje

dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Eugenijaus Jovaišos padėjėja ir Etninės kultūros

globos tarybos narė Nijolė Balčiūnienė ir Amerikos išeivijos simbolių kūrėjas, dalį savo gyvenimo

atidavęs Lietuvą garsinusių ženklų gaminimui ir platinimui, Bostono kompanijos „Baltic

Associates“ vadovas Gintaras Karosas.



KARANTINAS (COVID-19)

Dėl viruso grėsmės nuo šių metų kovo 13-27 d. yra nustatomos privalomos mokinių Pavasario

atostogos. Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

aut. Gabriela Avalos Liesinskas (IV b G)



Kvalifikacijos tobulinimo renginys –
„Pamokos kitaip“

2020 m. balandžio 30 dieną buvo organizuotas nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo renginys -

„Pamokos kitaip. Nuotolinis darbas su iš užsienio grįžusiais/ parvykusiais ir silpnai lietuvių kalbą

mokančiais mokiniais“, kurio metu dvi patyrusios lektorės ir Vilniaus lietuvių namų mokytojos

Greta Botyriūtė–Skiotienė bei Vilma Vilkytė – Žemaitaitienė naudodamos Zoom konferencijų

programą vedė interaktyvius, labai intensyvius praktinius mokymus.


