
  

  

UŽSIENIO ŠALIŲ LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ IR ŠVIETIMO TARYBŲ PIRMININKŲ 
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2017 m. birželio 20-22 d. 

Algirdo g. 22 Birštonas 

 

Lituanistinio švietimo aktualijos  

 

Virginija Rinkevičienė 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

Užsienio lietuvių skyriaus vedėja 

Ar žinome, ką švęsime 2018 m. vasario 16 d.? 

 

Dr. Norbertas Černiauskas 

Vilniaus universiteto  

Istorijos fakulteto dėstytojas  

Lituanistinio švietimo veiklos patirtys. Mokyklų pristatymai 

 

Virginija Rinkevičienė, Užsienio lietuvių skyriaus vedėja 

Raminta Sidhu, lituanistinė mokykla „Pelėdžiukų klubas“ (Kanada) 

Rima Guillen, Liuksemburgo lituanistinė mokykla „Avilys“ 

Rasa Cikanavičiūtė-Hernandez, Stokholmo lituanistinė ,,Saulės“ mokykla 

Irma Petraitytė-Lukšienė, Miuncheno lituanistinė mokykla 

Elzė Di Meglio, Romos lituanistinė mokykla „Bitutė“ 

 

Mokinių tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje: iššūkiai ir bendradarbiavimo galimybės 

 

Doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 

Edukacinių tyrimų instituto direktorė 

Rekomendacinė integruota lituanistinio švietimo programa 

 

Rūta Stanaitienė 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė 

Doc. dr. Zita Nauckūnaitė 

Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja 

Šarūnas Gerulaitis 

Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas 

Lietuvių kalbos mokymo programų pristatymas: JAV patirtis  

 

Gaila Narkevičienė 

Bostono lituanistinės mokyklos direktorė 

Rita Mikelionytė 

Lietuvių kalbos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja 

Mokymo priemonės „Aš – antrokas!“ pristatymas  

 

Laima Apanavičienė 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytoja 

Doc. dr. Elena Marcelionienė 

Kompiuterinė lingvistika (1) 

 

Audronė Anulienė 

Briuselio II Europos mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Mokymo metodai: mokytojų patirtis 

 

http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/1%20Rinkeviciene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/2%20Cerniauskas.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/3%20Rinkeviciene%20Lituanistinio_svietimo_patirtys.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/4%20Pristatymas_1_Peledziuku%20Klubas_Kanada.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/5%20Pristatymas_2_Avilys_Liuksemburgas.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/6%20Pristatymas_3_Saules%20mokykla_Svedija.zip
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/7%20Pristatymas_4_Miuncheno_LM_Vokietija.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/8%20Romos%20Bitute.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/9%20jakavonyte.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/10%20Stanaitiene%20Rekomendacine.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/11%20Nauckunaite%20REKOMENDACIN%C4%96%20INTEGRUOTA.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/12%20Gerulaitis%20rekomendacine.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/13%20Narkeviciene%20Mikelionyte.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/14%20marcelioniene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/15_1%20Anuliene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/15_2%20Anuliene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/16%20Raudonikiene.pdf
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Eglė Raudonikienė 

Prahos lituanistinės mokyklos „Debesynas“ vadovė 

 

 

Lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimas 

 

Joana Pribušauskaitė 

Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros lektorė 

 

Mokyklų atstovai 

Gaila Narkevičienė, Bostono lituanistinės mokyklos direktorė (JAV) 

Nijolė Jankauskienė, „Lighthouse“ lituanistinė mokykla (Jungtinė Karalystė) 

Donata Simonaitienė, lituanistinė mokykla „Gintarėlis“ (Airija) 

Edita Vaitkaitienė, Monaghan‘o lituanistinė mokykla „Lietuvos vaikai“ (Airija) 

 

Lituanistinio švietimo aktualijos. Projektai - geroji patirtis 

 

Alvija Černiauskaitė, Londono lituanistinė mokykla - darželis „Obelėlė“ 

Aistė Žvaginienė, lituanistinė mokykla „Žilvinas“ (Norvegija) 

Danutė Baltrukonis, lituanistinė mokykla „Vilnis“ (Brazilija) 

Irmantas Domarkas, Melburno lituanistinė mokykla „Baltija“ 

 

http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/17%20pribusauskaite.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/18%20Narkeviciene%20bostono.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/19%20Jankauskiene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/20%20Simonaitiene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/21%20Vaitkaitiene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/22%20Cerniauskaite.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/23%20Zvaginiene.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/24%20baltrukonis.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/25%20Domarkas.pdf

