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PATVIRTINTA 
Vilniaus lietuvių namų  direktoriaus  
2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V1-13 (1.3) 

 
VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

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. 

Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimas Rezultatai, produktas, kriterijai Atlikimo 
laikas 

Atsakingas Lėšos, Eur 

1 2 3 4 5 6 
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 

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, jose 
pateikta  48  naujos informacijos,  60 informacijų 
Užsienio lietuvių švietimo skyriaus Facebook 
svetainėje, patalpinta 280 nuotraukų. Išsiųsta 
informacija apie mokyklą 174 lituanistinėms 
mokykloms, 370 pasaulio lietuvių bendruomenių, 
organizacijų, žiniasklaidai, 62 LR diplomatinėms 
atstovybėms užsienyje bei 17 užsienio šalių 
diplomatinių atstovybių Lietuvoje, 60 savivaldybių 
Lietuvoje. Parengti bei paskelbti 7 straipsniai: 
JAV „Draugo“ laikraštyje; informaciniame leidinyje 
„Švietimo naujienos“ . Mokytis į mokyklą atvyko 50 
naujų mokinių iš užsienio 
 

Sausis-liepa Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska, 
Janina Varnienė 

- 
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 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. 

Skleista informacija  apie Vilniaus lietuvių namų 
užsienio lietuvių švietimo skyriaus ir užsienio lietuvių 
studentų klubo veiklą, studijų Lietuvos aukštosiose 
mokyklose galimybes: parengta  17 straipsnių Lietuvos 
ir užsienio spaudoje , 172 naujos  informacijos, 354 
nuotraukos  patalpintos  
Užsienio lietuvių  švietimo skyriaus  Facebook 
svetainėje. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska, 
 

- 

 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, pakeistas  
turinys, atlikti sistemos optimizavimo darbai  .  
 
Užsienio lietuvių studentų klubo facebook 
prenumeratorių skaičius – 735 asm., vyksta nuolatinė 
komunikacija su prenumeratoriais. 
Užsienio lietuvių studentų klubo puslapyje Facebooke 
patalpintos 100 nuotraukos iš renginių, 28 renginių 
anonsų, 70 nuorodų į aktualią studentams informaciją. 
Administruojamas ir plėtojamas  užsienio lietuvių kilmės 
studentų tinklaraštis. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska, 
 

Tikslinės 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerijos 
(toliau-ŠMM) 
lėšos   
2 200,00   

 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. 
Konkursas nelaimėtas. 

Liepa Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
 

- 

 Parengti bendradarbiavimo veiklos 
planus su socialiniais partneriais ir  
plėtoti veiklas pagal šiuos planus. 
 

Parengtas bendradarbiavimo veiklos planas 2016 m.  
su socialiniais partneriais ir  plėtotos veiklos pagal šį  
planą. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
 

- 

 Organizuota užsienio lietuvių mokyklų mokinių  darbų 
paroda  „Sveikinimas Lietuvai‘ skirta Kovo 11-osios 
paminėjimui LR Seime.  Eksponuoti  142  darbai. 

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

- 

 Organizuotas koncertas Kovo 11-osios proga  Šv. 
Kotrynos bažnyčioje kartu su Ąžuoliuko muzikos 
mokykla. Dalyvavo jaunučių choras. 

Kovas Asta Turskienė - 

 Organizuota M.K. Čiurlionio menų gimnazijos  mokinių 
meninių darbų paroda Vilniaus lietuvių namuose. 
Eksponuota 40  darbų. 

Sausis- 
gegužė 

Asta Turskienė 
 

- 
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  Organizuotas Vilniaus lietuvių namų mokinių tautinių 
šokių, kamerinio choro bei pradinių klasių mokinių  
koncertas LR Seime Kovo 11-osios proga. 

Kovas Asta Turskienė  

  Organizuotas pažintinis vizitas  Kaliningrado srities 
švietimo  institucijų specialistams. Dalyvavo 25 įvairių 
švietimo institucijų vadovai, susipažino su Lietuvos 
švietimo sistema. 

Gruodis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
8 100,00   

 Organizuoti lietuvių kalbos mokymai visus 2016-2017 
mokslo metus pagal Išlyginamąja programą 2 
Venesuelos lietuvių bendruomenės vaikams. 

Rugsėjis- 
gruodis 

Asta Turskienė Tikslinės ŠMM 
lėšos  
5 000,00   

 Organizuota Kaliningrado lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijos vasaros stovyklos dalyvių pastatyto filmo 
„Rezaniumas“ apie Liudviką Rėzą peržiūra Vilniaus 
lietuvių namų bendruomenei 

Lapkritis Asta Turskienė - 

  Dalyvauta Vasario 16-osios gimnazijos  organizuotame 
džiazo festivalyje.  

Lapkritis Asta Turskienė 
Irena Kowalewska 

Biudžeto lėšos 
198,50  

Dalyvauta Trakų švietimo centro vykdomame projekte 
,,Pažinkime vieni kitus – 2016‘‘. 

Rugsėjis Asta Turskienė - 

Organizuotas Vasario 16-osios minėjimas kartu su 
Ąžuoliuko muzikos mokykla 

Vasaris Asta Turskienė - 

1.2. Plėtoti lituanistinį 
švietimą 

Vykdyti  projekto „Kultūriniai mainai su tautiečiais“ veiklas    

 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 78 užsienio lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai iš  Baltarusijos, 
Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Lietuvos. 

Balandis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
600,00   
 

 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, 215  
užsienio lituanistinių formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigų mokinių iš  Norvegijos , Australijos, Rusijos, 
Belgijos, JAV, Lenkijos, Baltarusijos, Naujosios 
Zelandijos,  Airijos dalyvavo ženklo (ekslibriso) 
lietuviškai knygai konkurse. Parengta darbų paroda.   
 
 

Rugsėjis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė; 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
280,00  
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 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 13 meninių 
kolektyvų, 128  dalyviai  iš lituanistinių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų iš  Rusijos, Baltarusijos, 
Anglijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos. 

Lapkritis Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
600,00  

 Organizuoti tarptautinį krepšinio 
turnyrą. 
 

Organizuotas  tarptautinis krepšinio turnyras. Dalyvavo 
Rygos, Seinų   lietuvių  „Žiburio“ mokyklų bei Turgelių 
„Aistuvos“ gimnazijos ir Vilniaus lietuvių namų  mokinių 
krepšinio rinktinės, viso 48 dalyviai. Sužaistos 6 
rungtynės. I vietą laimėjo Rygos lietuvių vidurinės 
mokyklos komanda. 

Kovas Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
530, 00   
 

 Organizuoti tarptautinę užsienio 
formaliojo ir neformaliojo švietimo 
lituanistinių mokyklų bei respublikos 
mokyklų mokinių konferenciją „Noriu 
dirbti – misija (ne)įmanoma“. 

Organizuota tarptautinė konferencija. Skaityta 16 
pranešimų, dalyvavo 48 dalyviai iš Baltarusijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Lietuvos. Vykdyta  konferencijos 
dalyvių apklausa. Konferencija  įvertinta labai gerai. 

Vasaris Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
800,00   

 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 fondui 
projektas su lietuvių neformaliojo švietimo mokyklomis 
Švedijoje, Islandijoje „Auginu pats augdamas“, 
finansavimas nelaimėtas. 

Vasaris  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

Vykdyti projekto „Mokinys – mokiniui“ veiklas.    
Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei 
Airijos Dublino lituanistinės mokyklos „4 
Vėjai“ mokinių  mainų, vykdant projekto 
„ Mokinys - mokiniui“ veiklose.  
 

5 pedagogai ir 20 mokinių  dalinosi 8 dienas gerąja 
patirtimi  Vilniaus lietuvių namuose bei Airijos Dublino ‚4 
vėjų“ mokykloje, patobulino bendrakultūrines 
kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto 
„Mokinys- mokiniui“  veiklas.  

Balandis  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
900,00   

 Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei 
Seinų mokinių  mainų, vykdant projekto 
„Mokinys- mokiniui“ veiklose.  
 

4 pedagogai ir 20 mokinių 9 dienas dalinosi  gerąja 
patirtimi Vilniaus lietuvių namuose bei Seinų lietuvių  
„Žiburio“  mokykloje, patobulino bendrakultūrines 
kompetencijas mainų programoje, vykdant projekto 
„Mokinys- mokiniui“  veiklas 
 
 
 
 

Spalis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
900,00   
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 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. 

Parengti  2015-2016, 2016- 2017  metų veiklos planai. 
Naujai atvykusiems mokiniams organizuota laisvalaikio 
veikla Batutų parke,  organizuota draugiškumo diena  
bei  vasario 14 d.  diskoteka, bendruomenės stiprinimo 
renginys, bendrauta su mokiniais, norinčiais mokytis 
Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje, dalyvauta projekto 
„Aš galiu veiklose“. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė;  
Irena Kowalewska 

- 

 

 

 

 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 45 
vaikai iš  Rusijos, Ukrainos, JAV, Baltarusijos, Airijos, 
Norvegijos , Latvijos, susipažino su Lietuvos istorija, 
kultūra, mokėsi lietuvių kalbos.  

Liepa  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos: 
ŠMM -  
4999,36 , 
SADM – 
3 000,00  

  Organizuota 4 dienų trukmės nacionalinio lietuvių 
kalbos diktanto laureatų pažintinė kelionė į Lietuvą.  

Gruodis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė,  
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 700,00  

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

Vykdyti projekto „Mokytojų kompetencijų tobulinimas“ veiklas    
Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 
seminarą „Mokinių aktyvinimo metodai“ 
formaliojo švietimo užsienio lietuvių 
mokyklų pradinių klasių mokytojams. 

Organizuotas 2 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras „Mokinių aktyvinimo metodai“. 10 formaliojo 
švietimo  užsienio lietuvių mokyklų pradinių klasių 
mokytojų patobulino profesines kompetencijas 

Kovas Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 100,00  

 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“. 16 formaliojo 
švietimo užsienio lietuvių  mokyklų  iš Baltarusijos, 
Latvijos, Lenkijos lietuvių kalbos, etnokultūros, pradinių 
klasių  mokytojų patobulino  dalykines kompetencijas. 

Spalis  
 

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1 000,00  
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 Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

seminarą „Šiuolaikinė literatūra 
paaugliams ir jaunimui – kaip 
sudominti, analizuoti, vertinti ?“  
formaliojo švietimo užsienio lietuvių 
mokyklų užsienyje lietuvių kalbos 
pedagogams. 
 

Organizuotas 2 dienų trukmės 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. Vykdyta seminaro 
dalyvių apklausa. Įvertinta labai gerai. 

Vasaris Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos  
1320,00  

 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. Vasario 16-osios ir Pelesos. 
2 formaliojo švietimo užsienio lietuvių mokyklų 
užsienyje  istorijos pedagogai patobulino dalykines 
kompetencijas. 

Kovas Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
970,00  
 

 Organizuoti vadybinį seminarą 
„Personalo vadyba – tironų paslaptys 
arba kaip jaustis laimingam XXI 
amžiaus pradžioje“ formaliojo švietimo 
užsienio lietuvių mokyklų vadovams. 

Seminaras neorganizuotas, dėl biudžeto lėšų trūkumo. Birželis 
 
 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
 

- 

 Dalyvauti  Vilniaus lietuvių namų bei 
Airijos Dublino lituanistinės mokyklos „4 
Vėjai“ pedagogų  mainų, vykdant 
projekto „Mokytojų kompetencijų 
tobulinimas“ veiklose.  

Ištyrus Vilniaus lietuvių namų bei Airijos 4 vėjų mokyklų 
pedagogų poreikius bendro seminaro atsisakyta. 

Lapkritis  Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

 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 

- 

 Organizuotas Vasario 16-osios gimnazijos pedagogų 
bei tėvų komiteto vizitas Vilniaus lietuvių namuose, 
kurio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi. 

Vasaris Asta Turskienė, 
Janina Varnienė, 
 Irina Mickutė 

- 

  Konsultuota Izraelio bendruomenė (pirmininkė Rima 
Blumenzon) lituanistinės mokyklos įkūrimo klausimais. 
 
 

Sausis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 
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 Padėti parengti ir teikti 2 užsienio 

lituanistinių mokyklų pedagogų 
dokumentus atestacijos komisijai. 
 
 

Dalyvauta atestacinės komisijos darbe. 2 užsienio 
lituanistinių mokyklų pedagogams suteikta aukštesnė 
kvalifikacinė kategorija. 

Gegužė  Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 
 

- 

 Vykdytas Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių 
dėstomąja kalba mokytojos  praktinės veiklos  
vertinimas. 

Gegužė Asta Turskienė, 
 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
200,00  

 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.  

Mokymai neorganizuoti nesusirinkus dalyvių grupei. Vasaris, 
Spalis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

 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   Ruklos Jono Sasnauskio pagrindinėje 
mokykloje mokytojams, dirbantiems su iš užsienio 
grįžtančiais mokiniais. 
34 dalyviai patobulino profesines kompetencijas. 

Sausis, 
Lapkritis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

Dalyvių lėšos 
445,75  

 Atlikti užsienio lietuviškų mokyklų 
kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą 
bei parengti 4 kvalifikacijos tobulinimo 
programas pagal užsienio lietuvių bei 
respublikos mokytojų poreikį . 
 
 

Atliktas užsienio lietuviškų mokyklų kvalifikacijos 
tobulinimo poreikio tyrimas. Tyrime dalyvavo  111  
pedagogų neformaliojo  ugdymo užsienio  lituanistinių 
mokyklų pedagogai iš  18 užsienio šalių. 
Parengtos 23 institucinio lygmens kvalifikacijos 
tobulinimo programos pagal užsienio lietuvių bei 
respublikos mokytojų poreikį. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

- 

 Teikti tvirtinti 2015 m. skyriaus veiklos 
ataskaitą bei 2016 m. skyriaus veiklos 
planą Vilniaus lietuvių namų 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 - 
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 Vykdyti skyriaus  vidaus  įsivertinimą  

tema „Projektinė veikla ir partnerystės 
tinklai“. 
 

Atliktas Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo 
skyriaus išorės vertinimas ir akreditacija. Skyriaus  
vidaus įsivertinimo rezultatai paskelbti mokyklos 
tarybos, pedagogų tarybos  posėdyje. Posėdžio 
protokolo Nr.1. Skyrius akredituotas 5 metams, 
pažymėjimas AP Nr. 093. 

Sausis 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 Lietuvos mokyklų mokytojams, 
vadovams. 18 dalyvių patobulino specialiąsias 
kompetencijas. 

Kovas Asta Turskienė Dalyvių lėšos  
1 914,00  

  Organizuotas seminaras Vilniaus lietuvių namų 
pedagogams „Tarpininkavimas mokantis: mokymas, 
užduotys ir įrankiai mokymosi potencialui atsiskleisti“. 
Dalyvavo 28 pedagogai, patobulino bendrąsias 
kompetencijas. 

Kovas Asta Turskienė 
 

Biudžeto lėšos 
120,00  

 Organizuotas seminaras „Pasirengimas įgyvendinti 
brandos darbą“. 35  Lietuvos mokyklų pedagogai 
patobulino bendrąsias kompetencijas. 

Balandis Asta Turskienė Tikslinės Kauno 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
centro lėšos 
800,00  

 Dalyvauta organizuojant tarptautinę konferenciją  
„Tarpkultūrinio bendradarbiavimo įtaka ugdymo 
procesui“. Dalyvavo 137  dalyviai.  

Balandis Asta Turskienė 
Janina Varnienė 

- 

 Organizuotas seminaras „Ugdymo procesas kitaip – ar 
esame pasirengę“ Švietimo ir mokslo ministerijos 
pavaldumo valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų 
lietuvių mokomąja kalba direktoriams, direktorių 
pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams. 35 dalyviai  
patobulini vadybines kompetencijas. 
 

Rugsėjis Asta Turskienė Tikslinės  fondo 
lėšos 
180,00  
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  Organizuoti 2  seminarai „ Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo 
gebėjimų ugdymas „ Vilniaus  miesto lopšelių – darželių 
pedagogams. 49 pedagogai  patobulino  bendrąsias 
mokytojo kompetencijas. 

Spalis Asta Turskienė Dalyvių lėšos  
670,4  

Organizuoti 2 seminarai „ Lyderystė švietimo 
organizacijoje: nuo vadovo lyderio iki pedagogų lyderių 
komandos“ Vilniaus miesto mokyklų ir darželių 
pedagogams.  39 dalyviai patobulino bendrąsias 
mokytojo kompetencijas. 

Spalis, 
gruodis 

Asta Turskienė 
Janina Varnienė 

Dalyvių lėšos 
501,49  

 Organizuoti 2 seminarai „Kintantys modernaus ugdytojo 
vaidmenys. Efektyvi pamoka Y ir Z kartų mokiniams“  
Vilniaus miesto mokyklų pedagogams. 119 pedagogų 
patobulino bendrąsias mokytojo kompetencijas. 

Lapkritis Asta Turskienė 
Janina  Varnienė 

Dalyvių lėšos 
765,1 
 

 Organizuotas seminaras “Kai nesiseka išmokti“ Vilniaus 
rajono Rakonių pagrindinės mokyklos pedagogams. 15 
pedagogų patobulino specialiąsias kompetencijas 

Spalis Asta Turskienė Dalyvių lėšos  
252,5  

 Organizuotas seminaras „Vaiko raida ir psichologiniai 
ugdymo aspektai‘ Vilniaus miesto lopšelių-darželių 
pedagogams. 32 dalyviai patobulino bendrąsias 
kompetencijas. 

Lapkritis Asta Turskienė Dalyvių lėšos 
429,04  

 Organizuotas seminaras  „Darželio sėkmė priklauso 
nuo manęs „  Vilniaus raj. Nemenčinės  vaikų lopšelio- 
darželio pedagogams. Dalyvavo 27 pedagogai, kurie 
patobulino bendrakultūrines kompetencijas 

Gruodis Asta Turskienė Dalyvių lėšos  
382, 07  

 Organizuotas seminaras „Mokytojų emocinis  
perdegimas ir psichologinis  atsparumas“ Karoliniškių 
gimnazijos pedagogams.  40 dalyvių patobulino 
profesines kompetencijas 

Gruodis Asta Turskienė Dalyvių lėšos 
322,00  

 Organizuotas seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymas  
pradinėse klasėse“  Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje 
mokykloje Švietimo ir mokslo ministerijos  regioninių 
mokyklų skyriaus  kuruojamų valstybinių bendrojo 
ugdymo mokyklų vadovams  ir pradinių klasių  30 
dalyvių patobulino bendrąsias mokytojo kompetencijas 
 

Gruodis Asta Turskienė Dalyvių lėšos  
202,89  
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  Organizuotas seminaras ‚ Specialiųjų  ugdymo poreikių 

turinčių vaikų mokymas“ „Genio“ progimnazijos 
pedagogams, 36 pedagogai patobulino specialiąsias 
kompetencijas 

Gruodis Asta Turskienė Dalyvių lėšos  
307,44  

  Organizuota konsultacija Vilniaus lietuvių namų 
pedagogams tema  „Pamokos vadyba“. Konsultacijoje 
dalyvavo 30  pedagogų .   

Gruodis Asta Turskienė 
Janina Varnienė  

- 

1.4. Skatinti užsienio 
lietuvių studijas Lietuvoje 

Vykdyti projekto „Gyvename ir mokomės tėvų žemėje“ veiklas.    
Kviesti atvykti užsienio  lietuvių 
formaliojo švietimo mokyklų mokinius į 
Litexpo parodą „Studijos 2016“.  
 

47  užsienio lietuvių formaliojo švietimo mokyklų 
mokiniai iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos dalyvavo  
parodoje  „Studijos 2016“, susipažino su Vilniaus 
universitetu. 

Sausis  Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės ŠMM 
lėšos 
1 000,00   

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. 25 užsienio lietuvių studentų pagilino istorines 
žinias apie  Lietuvos valstybę. 

Kovas- 
rugsėjis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
100,00  

 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, 11 draugiško tinklinio varžybos, 3 
lietuviško kino peržiūros, 1 kalėdinis renginys, 1 išvyka į 
etnokultūros centrą. 125 užsienio lietuvių studentų 
pagilino  žinias apie Lietuvos kultūrą. 

Sausis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

 Tikslinės lėšos 
ŠMM 
1325,00  

 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 65 užsienio lietuvių studentų, įgijo žinių apie 
Lietuvos valstybingumo  istoriją. 
 
 

Sausis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 

Tikslinės lėšos 
ŠMM 
6 300,00  
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 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. 
Finansavimas nelaimėtas. 

Sausis - 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Irena Kowalewska 
 

- 

1.5.Vykdyti gerosios 
patirties sklaidą. 

Vykdyti projekto „Tu gali“ veiklas   - 
Parengti mokinių ir mokytojų bendros 
savanorystės projektą „Tu gali“. 
 
 

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

Sausis- 
gruodis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

Mokyklos mokiniai savanoriavo  sostinės dienose. 
Dalyvavo I-III G klasių  21mokinys  

Rugsėjis Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

 Mokiniai teikė pagalbą neįgaliesiems  VšĮ „Mažoji 
Guboja“. Dalyvavo 14 mokinių iš  6 a irb  klasių. 

Spalis, 
lapkritis 

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 

- 

Pagal poreikį formuoti besimokančių 
užsienio lituanistinių mokyklų tinklus 
surandant minėtoms mokykloms 
partnerius Lietuvoje siekiant  dalintis 
gerąja patirtimi. 

Paskelbtas  norinčių bendradarbiauti  Lietuvos mokyklų 
sąrašas Užsienio lietuvių švietimo skyriaus Facebooke. 
Užsienio lietuviškoms mokykloms sudarytos sąlygos  
aktyviau bendradarbiauti formalaus ir neformalaus 
ugdymo veiklose. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė,  
Janina Varnienė 
 

- 

 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 
18 mokomosios medžiagos komplektų,  gerosios 
patirties metodinių darbų.  
 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Janina Varnienė 
 

- 

Vykdyti ekspozicijos „Lituanistinis 
švietimas tremtyje ir išeivijoje” plėtrą 

Vykdoma ekspozicijos „Lituanistinis švietimas tremtyje 
ir išeivijoje” plėtra, įgyti  49  nauji  eksponatai, 
parengtas  lituanistinio švietimo užsienyje katalogas;  
užmegzti draugiški ryšiai su Lietuvos Švietimo raidos 
centru-muziejumi. 

Sausis – 
gruodis   

Asta Turskienė, 
Irina Mickutė 

- 

1.6. Kita veikla Organizuoti meninių darbų, fotografijos 
parodas 

Organizuota Juventos Mudėnienės  karpinių paroda 
„Angelai“ 

Sausis Asta Turskienė - 

 Organizuota paroda „Gustavo Klimto kūrybos apžvalga“ 
Vilniaus lietuvių namuose, eksponuota 17  stendų. 

Rugpjūtis Asta Turskienė - 

 Organizuota Sauliaus  Sidaro  fotografijų paroda 
„Sibiras“ Vilniaus lietuvių namuose. 

Rugsėjis Asta Turskienė - 

 Organizuoti įvairaus pobūdžio 
edukacines veiklas Vilniaus lietuvių 
namų bendruomenei 

Organizuotos 2  karpinių pamokos  Vilniaus lietuvių 
namų pradinių klasių mokiniams. 

Sausis Asta Turskienė - 

 Organizuotas Kovo 11-osios minėjimas mokyklos 
bendruomenei 

Kovas Asta Turskienė - 
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  Organizuota Vytauto Didžiojo gimnazijos teatro studijos 

pastatyto spektaklio „Oskaras“ peržiūra Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje. 

Lapkritis  Asta Turskienė - 

 Organizuota konsultacija Vilniaus lietuvių namų 
pedagogams tema  „Pamokos vadyba“. Konsultacijoje 
dalyvavo 30  pedagogų .  

Gruodis Asta Turskienė 
Janina Varnienė 

- 

 Ieškoti papildomų finansavimo 
galimybių 

Gimnazijos bibliotekai perduota : 450 vnt.. knygų ir 
1 000 vnt. atvirukų  iš leidyklos Alma litera bei  VšĮ 
„Pasaulio kalbos“ už  3 392,96 Eur.  

Vasaris Asta Turskienė 
Irena Kowalewska 

- 

Mokyklos bibliotekai padovanoti 2 lietuviškų filmų 
rinkiniai : 18 kino filmų.  

Gruodis Asta Turskienė 
Irena Kowalewska 

- 

 Dalyvauti neatlygintinoje kraujo 
donorystės akcijoje „Kraujo donorystės 
centre“ 

Organizuotas dalyvavimas  neatlygintinoje kraujo 
donorystės akcijoje „Kraujo donorystės centre“. 
Dalyvavo 4 užsienio lietuvių kilmės studentai. 

Vasaris Asta Turskienė 
Irena Kowalewska 

- 

Dalyvauti Lenkijos lietuvių jaunimo 
sąjungos organizuojamoje 
konferencijoje „Sėkmės laboratorija“ 

Dalyvauta Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos 
konferencijoje „Sėkmės laboratorija“, konferencijos 
metu pristatyta užsienio lietuvių studentų klubo veikla, 
užmegzti glaudesni ryšiai su sąjungos nariais. 

Kovas Asta Turskienė 
Irena Kowalewska 

- 

   Iš viso: ŠMM lėšos  41 000,00 
   SADM lėšos 3 000,00 
   Biudžeto lėšos 318,5 
   Kitų šaltinių lėšos 980,00 
   Dalyvių lėšos 6 192,68 
   Bendra suma: 51 491,18 
 
 
 
 


