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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ PROJEKTAS „KULTŪRINIAI MAINAI SU TAUTIEČIAIS“ 
 

I SKYRIUS 
PROJEKTO PAGRINDIMAS 

 

 „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą  - kūrimo 

2011-2019 m. programoje nurodoma, kad „Lietuvos interesas yra išlaikyti ir sustiprinti po pasaulį 

pasklidusių tautiečių ryšius ir jų santykį su Lietuvos valstybe, sumažinti takoskyrą tarp išvykusiųjų ir 

gyvenančiųjų Lietuvoje.“ Etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė. Tiek  Lietuvos 

mokyklų, tiek užsienio lietuvių mokyklų ugdymo procese šiems klausimams turėtų būti skiriamas 

išskirtinis dėmesys.  

Kiekvieną dieną švietime vykstantys pokyčiai priverčia ieškoti  naujų mokinių įtraukimo 

būdų, krypčių, metodų. Šiuo požiūriu ypač aktualiu tampa neformalus vaikų ugdymas. Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje  yra apibrėžiama neformaliojo vaikų švietimo 

paskirtis: „tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais 

visuomenės nariais“.  

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje  apibrėžiamą 

neformaliojo vaikų švietimo paskirtį,  „Globalios Lietuvos“ programos nuostatas, šiuo projektu 

siekiama kurti  bendradarbiavimo tinklus su neformaliojo švietimo užsienio lietuvių mokyklomis, 

įtraukti užsienyje gyvenančius lietuvius į Lietuvos valstybės gyvenimą. Projekto veiklose,  

susijusiose su tautos etnine kultūra numatoma  remtis patirtinio ugdymo nuostatomis, suvokiant jį 

kaip  procesą, kurio metu dalyviai per tam tikrą patyrimą įgyja žinių ir įgūdžių, kuriuos vėliau gali 

pritaikyti kasdienėje veikloje, ugdo savo kūrybiškumą, mokosi vieni iš kitų ir su kitais,  tenkina 

saviraiškos poreikius,  taip pat projekto dalyviai ugdo tarpkultūrinį raštingumą, mokosi virtualiai, taip 

palaikydami savo tautinį tapatumą.  

Projektas numato galimybę organizuoti veiklas pagal konkrečios formalaus ir 

neformalaus šveitimo užsienio lietuvių mokyklos poreikius tiek vietose, tiek Lietuvoje. 

 
II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS 
 

Padėti projekto dalyviams ugdytis kompetencijas, teikiančias galimybių tapti aktyviu 

visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, 

tobulinti ugdymo procesą. 



 

III SKYRIUS 
PROJEKTO UŽDAVINIAI 

 

Sudaryti sąlygas kiekvienam pedagogui atsiskleisti, atrasti savo talentus, išbandyti 

save. 

Organizuoti projekto dalyviams integruotas istorines, kultūrines, etnokultūrines veiklas, 

kurių metu ugdytųsi jų komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, bendradarbiavimo  

kompetencijos. 

Sudaryti sąlygas tarpkultūrinės kompetencijos ugdymuisi. 

 

IV SKYRIUS 
PROJEKTO DALYVIAI 

 

Vilniaus lietuvių namų, užsienio lietuvių mokyklų (Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, 

Vokietijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Airijos  ir kt. ) mokytojai. 

 

V SKYRIUS 
NUMATOMI REZULTATAI 

 

10 Vilniaus lietuvių namų mokytojų, po 2 Lenkijos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, 

Vokietijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Airijos  ar kitų  formalaus ir neformalaus ugdymo 

užsienio  lietuvių mokyklų mokytojai įgis ir/ar patobulins žinias apie projekte dalyvaujančių šalių 

istoriją ir kultūrą, etnokultūrą, patobulins kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, 

pasidalijimo gerąja patirtimi įgūdžius, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo 

kompetencijas bei gebės tai pritaikyti praktinėje veikloje. 

 

VI SKYRIUS 
PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

Vilniaus lietuvių namai – projekto koordinatorius,  

Vilniaus lietuvių namų mokytojai - vykdytojai; 

Airijos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Baltarusijos, 

Latvijos bei kitų neformalaus ugdymo lituanistinių mokyklų mokytojai – projekto vykdytojai; 

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau-ŠMM)- dalininis finansuotojas. 

 

VII SKYRIUS 
PROJEKTO TRUKMĖ 

 

Projekto I etapo trukmė - 1 metai. Numatoma projektą tęsti iki 2020 m. 

Projekto užbaigimas: rezultatų analizė ir vertinimas, ataskaitos teikimas. 

 



 
VIII SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Stiprybės 

Vilniaus lietuvių namai turi bendradarbiavimo patirties su  užsienio lietuvių 

mokyklomis etnokultūros, kultūros, istorijos srityse. 

Projekte dalyvaujančių įstaigų pedagogai turi patirties dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose, konkursuose, dalijantis gerąja patirtimi. 

Vilniaus lietuvių namai turi bendrabutį, kas leidžia priimti atvykstančius projekto 

dalyvius. 

Projekte dalyvaujančių įstaigų mokytojai kalba lietuviškai, turi nenutrūkusius ryšius 

su gimtine Lietuva, artimaisiais, giminaičiais. 

 

Galimybės 

Tikėtina, kad pradės formuotis ilgalaikiai bendradarbiavimo tinklai su užsienio 

lietuvių mokyklomis. 

Tikėtina, kad susidarys galimybės mokytojams pažinti ir savo darbe pasinaudoti 

projekto metu įgytomis žiniomis ir gebėjimais. 

Mokytojai įgis ir/ar patobulins komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo 

ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

Silpnybės 

Neatlikta apklausa užsienio lietuvių mokyklų apie jų tikslus ir lūkesčius dalyvaujant  

šiame projekte. 

Užsienio lietuvių mokyklos gali neturėti sąlygų atvykstančiųjų projekto dalyvių 

apgyvendinimui. 

Grėsmės 

Tikėtina, kad kai kurios įgytos gerosios ugdymo patirtys nebus pritaikytos projekto 

dalyvių mokyklose dėl esminių šalies ugdymo programų neatitikimo. 

Stokojant finansinių galimybių, kai kurios projekto veiklos gali būti neįgyvendintos. 

 
IX SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS  
 

2017- 2018 m. m. 

Eil. 
Nr. 

Veiklos  Vieta, data Finansavimas 

1. Sudaryti sąlygas apsigyventi ir maitintis atvykusiems į 
Lietuvą tautiečiams 

Per visus 
mokslo 
metus 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

2. Organizuoti pažintines edukacines keliones po Vilnių ar Per visus Tikslinės ŠMM 



kitus šalies miestus atvykusiems į Lietuvą tautiečiams 
(pagal poreikį) 

mokslo 
metus 

lėšos 

3. Organizuoti tarptautinį meninių darbų konkursą „Lietuva, 
Tėvyne mūsų“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo  100-čiui 
paminėti 

2018 m. 
sausis-
vasaris 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

4. Organizuoti tarptautinį krepšinio turnyrą. 2018 m. 
vasaris 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

5. Organizuoti tarptautinį užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokinių raiškiojo skaitymo 
konkursą „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“ 

2018 m. 
gegužė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

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

2018 m. 
lapkritis  

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

7. Partnerystės tinklų kultūrinėms ir pilietinėms veikloms 
plėtoti, kūrimas 

Per visus 
mokslo 
metus 

- 

 
2018-2019 m. m. 

Eil. 
Nr. 

Veiklos  Vieta, data Finansavimas 

1. Sudaryti sąlygas apsigyventi ir maitintis atvykusiems į 
Lietuvą tautiečiams 

Per visus 
mokslo 
metus 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

2. Organizuoti pažintines edukacines  keliones po Vilnių ar 
kitus šalies miestus atvykusiems į Lietuvą tautiečiams 
(pagal poreikį) 

Per visus 
mokslo 
metus 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

3. Organizuoti tarptautinį krepšinio turnyrą. 2019 m. 
vasaris 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

4. Organizuoti tarptautinį užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokinių raiškiojo skaitymo 
konkursą „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“.  

2019 m. 
gegužė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

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

2019 m. 
lapkritis  

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

6. Partnerystės tinklų kultūrinėms ir pilietinėms veikloms 
plėtoti, kūrimas. 

Per visus 
mokslo 
metus 

- 

 

2019-2020 m. m. 

Eil. 
Nr. 

Veiklos  Vieta, data Finansavimas 

7. Sudaryti sąlygas apsigyventi ir maitintis atvykusiems į 
Lietuvą tautiečiams 

Per visus 
mokslo 
metus 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

8. Organizuoti pažintines edukacines  keliones po Vilnių ar 
kitus šalies miestus atvykusiems į Lietuvą tautiečiams ( 
pagal poreikį) 

Per visus 
mokslo 
metus 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

9. Organizuoti tarptautinį krepšinio turnyrą 2020 m. 
vasaris 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

10. Organizuoti tarptautinį užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokinių raiškiojo skaitymo 
konkursą „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“ 

2020 m. 
gegužė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 

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

2020 m. 
lapkritis  

Tikslinės ŠMM 
lėšos 



12. Partnerystės tinklų kultūrinėms ir pilietinėms veikloms 
plėtoti, kūrimas 

Per visus 
mokslo 
metus 

- 

 


