
Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

24 Belgija Briuselio II Europos mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 2 mėn. ir daugiau. Galime priimti nuo 2019 09 09 ir vėliau. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Priimame matematikos ir lietuvių kalbos mokytojus. 

Kt. reikalavimai Kviečiame studentus, kurie nori įgauti mokytojo patirties. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Matematikos ir lietuvių kalbos didaktikos išmanymas, veiklos planavimas, pamokų stebėjimas, 
jų vedimas, dalyvavimas mokyklos organizuojamose veiklose: susirinkimuose, renginiuose ir 
pan. Dalyvavimas LT sekcijos veikloje ir kt.;  

Asmuo kontaktams Audronė Anulienė,  audrone.anuliene@teacher.eursc.eu 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

25 Čekija 
Masaryko universiteto Laisvųjų menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos 
institutas / Department of Linguistics and Baltic Studies at the Faculty of 

Arts of Masaryk University 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

2 - 4 mėn. laikotarpiui: 

 Žiemos semestre 2019-09-10 - 2020-02-10  

 Vasaros semestre 2020-02-10 - 2020-06-20 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lauktume kalbotyros, literatūrologijos ir etnologijos studentų. Mūsų studentams reikia dėstyti 
lietuvių kalbos pagrindus, lietuvių literatūrą ir supažindinti juos su lietuvių kultūra. Tačiau 
priimtume ir kitų sričių studentus, jeigu jie turės minėtas kompetencijas. 

Kt. reikalavimai 
Reikia nebijoti dėstymo: atsistoti prieš nepažįstamą (neretai pasyvią) auditoriją, išjudinti ją, 
uždegti. Būtina mokėti anglų kalbą (mūsų pirmojo kurso studentai lietuviškai dar nesupranta). 
Reikia aktyviai bendrauti su studentais, organizuoti kultūrinę veiklą už universiteto ribų. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Lietuvių kalbos dėstymas skirtingo lygio studentams: nuo piramukursių (A1) iki magistrų (C1). 
Supažíndinti mūsų klausytojus su įvairiais Lietuvos kultūros aspektais (etnokultūra, šiuolaikine 
kultūra, literatūra, kinu, muzika - pagal praktikanto polinkius). Tikėtumės bent dviejų 
neformalių kultūrinių renginių per semestrą, pvz., vakaronės, literatūrinio ar muzikinio vakaro. 
Mūsų baltistikos centre praktikantai dirbtų su įdomiais ir brandžiais studentais - tai palyginti 
šilta ir inspiruojanti aplinka, praktikantams pas mus labai patinka :). Bet dėstymo būtų 
nemažai, o jo kokybė turi būti gana aukšto lygio. 

Asmuo kontaktams Vaidas Šeferis, vaidas.seferis@gmail.com arba seferis@phil.muni.cz 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

26 Danija Šiaurės Danijos lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. laikotarpiui nuo 2019 09 01 iki 2020 04 01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių kalbos mokytojai, renginių organizatoriai. 

Kt. reikalavimai Praktikantas turi turėti gebėjimą bendrauti su skirtingo amžiaus vaikais. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pamokų vedimas skirtingo amžiaus mokiniams, renginių organizavimas. 

Asmuo kontaktams Dalia Stakėnaitė, daliastakenaite@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

27 Graikija 
Atėnų lituanistinė mokyklėlė „Giliukai“ /Lithuanian school of Athens 

„Giliukai“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 4 - 6 mėn. laikotarpiu 2020-03-01 - 2020-08-31 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, lietuvių filologijos, meno studijų studentai. Mūsų mokyklėlę 
lanko daugiausiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

Kt. reikalavimai 

Svarbiausia, kad praktikantai norėtų ir gebėtų dirbti su vaikais. Gebėtų dirbti komandoje ir 
individualiai, būtų organizuoti, nebijotų imtis iniciatyvos. Būtų draugiški, sąžiningi, punktualūs. 
Naudinga turėti žinias apie lietuviškas tradicijas, kultūrą, istoriją ir dabartines Lietuvos 
aktualijas. Reikalingos puikios lietuvių kalbos žinios. Graikų kalbos mokėjimas būtų privalumas, 
bet nėra būtinas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Mūsų mokyklėlė pradėjo veiklą šiais metais, todėl papildoma pagalba ypač reikalinga. Kol kas 
mokykoje dirba tik viena mokytoja turinti pedagoginį išsilavinimą.  
Užduotys: mokomosios ir metodinės medžiagos pamokoms ruošimas, informacijos šios 
medžiagos paruošimui ieškojimas, tvarkymas, apdorojimas ir t.t., pagalba mokytojams dirbant 
pamokose su vaikais, savarankiškas darbas su vaikais pamokoje, stebint mokyklos 
mokytojams, pagalba mokyklos ir bendruomenės renginių organizavime.  
Galėtumėme priimti vieną asmenį 6 mėnesiams, arba 2 po 3 mėnesius. Kadangi mūsų 
mokyklėlė veiklą pradėjo prieš tris mėnesius, kol kas susitinkame du kartus per mėnesį, bet 
metų eigoje planuojame susitikimus daryti dažniau. 

Asmuo kontaktams Viktorija Gribinaite Naki, viktorijagribinaite@gmail.com 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

28 Ispanija Barselonos LT mokyklėlė 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn., nuo  2019 rugsėjo 15 d. iki 2020 birželio 15 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Muzikos pedagogai, režisiūros/lietuvių kalbos specialybės studentai. (naudodami teatrą ir 
muziką laviname lietuvių kalbą/ statome muzikinį spektaklį). 

Kt. reikalavimai 

- Sugebėjimas dirbti savarankiškai be nuolatinės vadovo priežiūros. 
- Aukštas atsakomybės už darbo rezultatus jausmas. 
- Mokėjimas planuoti savo darbą į priekį nepaliekant visko "paskutinei nakčiai". 
- Kūrybiškumas, žingeidumas, norėjimas išmokti ką nors naujo. 
- Mandagumas, išradingumas, teigiamas požiūris į gyvenimą. 
- Mokėjimas groti muzikiniu instrumentu būtų didelis privalumas. 
 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Rengti pamokų planus ir vesti užsiėmimus, rengti popamokinius individualius ar grupinius 
užsiėmimus, stebėti vaikus ir mokėti aprašyti vaikų gebėjimus bei pasiekimus, lankyti juos 
namuose. Ruošti ir dalyvauti mokyklėlės organizuojamose šventėse, padėti ruošiant 
mokyklėlės dešimtmečio jubiliejų.  

Asmuo kontaktams Solveiga Stankevičiūtė, barselonosltmokyklele@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

29 Ispanija Alikantės lituanistinė mokykla "Draugystė" 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn., nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagoginė kryptis, taip pat susijusi su muzika. Mokykloje mokosi vaikai nuo 3 iki 12 metų. 
Taip pat domina studijuojantys muzikos pedagogiką. 

Kt. reikalavimai 
Linksmumas, meilė vaikams, kantrybė, darbštumas, entuziazmas, iniciatyva. Atsakingumas, 
lankstumas, draugiškumas, meilė lietuvių kalbai, iniciatyva. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas vestų/padėtų vesti vaikams lietuvių kalbos pamokėles, iš anksto ruoštųsi 
pamokoms, pasiruoštų namų darbelius. Taip pat žaistų su vaikais muzikinius žaidimus, 
pamokytų lietuviškų žaidimų ir kita. Siūlytų savo idėjas gramatinėms užduotims, darbeliams ir 
kita. Vestų ar padėtų vesti lietuvių kalbos pamokas vaikų grupėms nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 12 
metų, mokytų dainelių, žaidimų, atsakingai ruoštųsi kiekvienai pamokai.  
Laukiame motyvuotų, nusiteikusių linksmai dirbti studentų dirbti draugiškoje ir šiltoje 
mokytojų komandoje. 

Asmuo kontaktams Elena Vaičiulytė, vaiciu@gmail.com 

  

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

30 Ispanija Valencijos lietuvių bendruomenė / Association of lithuanians in Valencia 2 

Trukmė ir laikotarpis 4-6 mėn. laikotarpiui nuo spalio pirmos dienos. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome žmogaus norinčio dirbti su 3-13 metų vaikais. Reikalinga pagalba vedant lietuvių 
kalbos pamokėles. Pageidaujamos studijų kryptys – lituanistika, filologija, pedagogika. Mums 
reikalingas žmogus, norintis ir gebantis padėti vaikams nuo 4 iki 16 metų išmokti lietuvių 
kalbą. Mokykloje mokosi įvairaus amžiaus vaikai, kurių žinios labai skiriasi - vieni puikiai kalba, 
nes neseniai atvykę gyventi, kiti čia gimę ir naudoja pakankamai skurdų mūsų kalbos žodyną. 

Kt. reikalavimai 
Svarbiausia mokėti bendrauti su vaikais. Gebėjimas perteikti lietuvių kalbos vingrybes įvairaus 
amžiaus vaikams. Svarbiausia, kad patiktų vaikai ir norėtų bei galėtų su jais dirbti. Pedagogikos 
studijos būtų didelis privalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pagalba vedant lietuvių kalbos pamokas 3-5 ir 6-10 metų vaikams. 

Asmuo kontaktams 
Sigitas Teiserskas, Jurgita Reičiūnaitė - Teišerskienė. lituanica@vlc-lb.es; 
s.teiserskas@gmail.com; jurgita.reiciunaite@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

31 Ispanija 
Baltijos tarptautinė mokykla Tenerifėje (Baltic International School ir 

Tenerife) 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

4 - 5 mėn. Siūlomi laikotarpiai: 

 2019 09 01 – 2019 12 20  

 2020 01 06 – 2020 05 29. 
Nurodytos datos gali minimaliai keistis, kai patvirtinsim kitų mokslo metų atostogų kalendorių. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome edukologijos (ypač - specialių poreikių/gebėjimų vaikų ugdymą), psichologijos, 
marketingo sričių studentų. Esame mokykla, orientuota į emocinio intelekto ugdymą, tad 
edukologijos ir psichologijos studijų kombinacija būtų ideali. Praktikantė/-as dirbtų kaip 
mokytojo/-s asistentė/-as su spec. poreikių, ar turinčiais išskirtinę mokymosi programą 
vaikais. Kitais metais kursime tarptautiškumo strategiją, tad praverstų ir marketingo žinių 
turinti/-s praktikantė/-as. 

Kt. reikalavimai Patirtis/gebėjimas dirbti su vaikais, empatiškumas, emocinio intelekto raštingumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Asistavimas mokytojoms/-ams pamokų metu bei ruošiantis pamokoms (ikimokyklinė grupė ir 
pradinė m-kla).   
Marketingo specialistė/-as: ruošti mokyklos tarptautiškumo strategiją bei prižiūrėti mokyklos 
socialinės medijos bei internetinio puslapio srautą ir turinį.  
Galėtume padėti rasti apgyvendinimą. 

Asmuo kontaktams Irma Liubertienė, info@balticinternationalschool.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

32 Islandija 
Islandijos lituanistinė mokykla "Trys spalvos"/ Lithuanian mother tongue 

school "Three colours" 
2 

Trukmė ir laikotarpis 4 mėnesiai, laikotarpiu nuo 2019 09 01 d. iki 2019 12 20 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome lituanistų pedagogų, pradinių klasių mokytojų, dailės bei teatro studentų, logopedų, 
psichologų ir istorikų. 

Kt. reikalavimai 
Studentas turi būti labai savarankiškas, nebijantis iššūkių, kūrybiškas, lengvai prisitaikantis, 
atsakingas bei galintis prisidėti prie įvairios veiklos organizavimo. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Numatomos užduotys: pamokų planų bei užduočių rengimas, pamokų mokykloje vedimas, 
straipsnių rašymas. Taip pat reikės pristatyti švietimo bei metodinės medžiagos naujoves, 
rengti ir organizuoti renginius, padėti renginių metu, pravesti būrelius.  
Gyvenamąją vietą reikės susirasti pačiam praktikantui. 

Asmuo kontaktams Jurgita Millerienė, jurgita@internet.is 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

33 Italija 
Sardinijos lietuvių bendruomenės mokyklėlė "Muminukai"/ Sardinian 

lithuanian school Muminukai 
2 

Trukmė ir laikotarpis Iki 6 mėn. Priimame bet kuriuo metu nuo 2019-10-01 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidautume studentų, baigusių ar studijuojančių pedagogiką, lietuvių kalbos filologiją,  
tačiau taip pat kuo puikiausiai tiktų ir meninės pakraipos studijų sritys.  
Tikimės iš studentų patys pasimokyti pedagogikos, kadangi neturime savų specialistų. Taip pat 
pasisemti naujų idėjų, kūrybiškumo ir pasidalinti savo patirtimi. Meninės pakraipos studentų 
patirtis ir žinios būtų labai naudingos ruošiant kūrybines užduotis vaikams. 

Kt. reikalavimai 
Labai svarbu, kad studentai būtų veiklūs, aktyvūs, kūrybingi, išradingi, mokėtų bendrauti su 
vaikais ir žinoma būtų Lietuvos patriotai. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pamokų planų sudarymas, pasiruošimas, vedimas. Aktyvi pagalba individualiai kiekvienam 
vaikui ruošiant individualias užduotis, pritaikytas pagal amžių ir lietuvių kalbos žinias. Aktyvi 
popamokinė veikla, išvykos ir mokyklos renginių organizavimas. Pagalba ir aktyvus 
dalyvavimas organizuojant lietuvių bendruomenės veiklą. 

Asmuo kontaktams Karolina Gruodienė, Karolinaribinskaite@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

34 Italija Toskanos lituanistinė mokyklėlė "Toskaniukai" 2 

Trukmė ir laikotarpis 3 mėn., laikotarpiu nuo 2019 10 01 iki 2020 01 01. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Studijų sritys - pedagogika, psichologija, filologija. Pageidautina, kad praktikantas turėtų 
praktikos su vaikais ir mokėtų italų kalbą. 

Kt. reikalavimai Komunikabilumas, pasiruošimas ir gebėjimas sudominti vaikus. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pažintinės pamokėlės - Lietuvos geografija, gamta, kultūra, šventės, papročiai. Lietuvių kalbos 
žinių plėtimas. 
Lauksime motyvuoto ir norinčio dirbti su vaikais studento. 

Asmuo kontaktams Gintė Žalytė-Venckienė, toskaniukai@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

35 Italija Romos šeštadieninė lituanistinė moklyklėlė "Bitutė" 2 

Trukmė ir laikotarpis 

9 mėnesių laikotarpiui:  

 rudenio semestrui nuo rugsėjo 16 d. iki kovo 16 d.; 

 pavasario semestrui nuo sausio 7 d. iki birželio 7 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagogų arba patirtį turinčių studentų, kurie dirbo su pradinių klasių mokiniais, nes mūsų 
mokyklėlės lankančių vaikų amžius yra nuo 3 iki 11 metų. 

Kt. reikalavimai 
Mokėjimas suvaldyti judrius, temperamentingus vaikus, mokėjimas sudominti per menines 
sritis. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas turės pasiruošti užduotims savarankiškai. Šiuo metu turime dvi, kitiems metams 
tikimės 3 amžių grupių: 4-6 metų, 6-8 metų ir 8-10 metų. Taip pat praktikantas turės padėti 
bendruomeninėje veikloje, ypatingai, kai vyks renginiai vaikais. Praktikantas turės paruošti 
programą šv. Kalėdų šventei ir šv. Velykų. Vaikus įtraukti per menines veiklas (vaidinimas, 
dainavimas, šokiai, tapyba). 
Jau keli metai turime praktikantų, kurie žiemos laikotarpiu dubliuojasi ir ši praktika labai 
pasiteisino, nes vaikai labai natūraliai priima praktikantų pasikeitimą. 

Asmuo kontaktams Elzė Di Meglio, elze.simonkeviciute@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

36 Italija Milano lituanistinė mokykla “Aitvaras” /Milan’s Lithuanian school 2 

Trukmė ir laikotarpis 
4mėn.  
Priimame praktikantus laikotarpiu nuo 2019 09 01 iki 2020 06 01. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Reikalingi lietuvių kalbos ir istorijos sričių praktikantai, galintys suteikti reikiamas žinias mūsų 
mokyklos mokiniams, kadangi šie dalykai mūsų bendruomenei yra aktualiausi. 

Kt. reikalavimai 
Iniciatyvumas, lengva adaptacija, komunikabilumas. Privalumas - minimalios italų kalbos 
žinios. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Lietuvių kalbos ir kultūros bei istorijos dėstymas, pagalba rengiant projektus, organizuojant 
renginius, ruošiant programas. 

Asmuo kontaktams Jolita Bagdonavičiūtė, mlm.aitvaras@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

37 
Jungtinė  
Karalystė 

Trispalvė mokykla / Tri-colour school 2 

Trukmė ir laikotarpis 9 mėnesiems, nuo 2019 09 01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pradinių klasių ir priešmokyklinukų pedagogų. 

Kt. reikalavimai Draugiškumas, mokėjimas dirbti kolektyve bei vaikais, darbštumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Darbas mokykloje su pradinukais, pamokų vedimas, pagalba ir dalyvavimas mokyklos 
renginiuose, planų kūrimas.  

Asmuo kontaktams Airina Krulienė, Airinakruliene@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

38 Jungtinė Karalystė Lietuvių kalbos mokykla „Studija“/ Lithuanian Education Centre Studija 2 

Trukmė ir laikotarpis 2-6 mėn. laikotarpiui. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagogika, edukologija, choreografija, dailė, muzika. 

Kt. reikalavimai Atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, mokėjimas bendrauti su vaikais. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Darbas mokykloje ir darželyje, pagalba darželio auklėtojoms ir mokyklos mokytojoms, vaikų 
priežiūra, pagalba planuojant dienos, savaitės, mėnesio užduotėles ir užduotis, šių planų 
įgyvendinimas. 

Asmuo kontaktams Ilona Petraskiene, lietuviska.mokykla@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

39 Jungtinė Karalystė Lituanistinė ugdymo studija „Jūra“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 2-6 mėn. laikotarpiui. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Studijos organizuojama veikla yra labai įvairi: individualios ir grupinės lietuvių, istorijos, 
muzikos, choreografijos pamokos, vaikų dienos ir savaitės trukmės stovyklos (lituanistinės, 
sporto, istorijos, meno pakraipos), renginiai, kurių metu pristatoma Lietuvos šalis, tradicijos, 
papročiai ir pan. vietos anglų bendruomenei. Įgyvendinami integracijos projektai ir kt.  
Esame atviri įvairių studijų krypčių studentams:  
lituanistams, istorikams, muzikos, sporto, šokių, renginių organizavimo, vadybos būsimiems 
specialistams, maisto technologams, virėjams ir kt. 

Kt. reikalavimai 

Lyderystė, gebėjimas bendrauti su vaikais bei organizuoti jų veiklą. Žmogus turi pasižymėti 
šiomis savybėmis: aktyvumas, greitis, energija, kūrybiškumas, gebėjimas prisitaikyti netikėtai 
kintančiose situacijose, punktualumas, atsakingumas.  Ypatingai didelė svarba skiriama 
gebėjimui dirbti komandoje. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Atsižvelgiant į praktikanto studijų sritį bus sudaryta individuali programa. Vis dėl to, 
pagrindinė veikla įtrauks jus į veiklos organizavimą, darbą su vaikais ir suaugusiais, lietuvių 
kalbos individualų mokymą, vadovo darbą stovyklose.; Drąsiai mums rašykite, jei turite 
klausimų. Apsilankykite mūsų internetiniuose puslapiuose:  
https://en-gb.facebook.com/pg/studijajura/about/ 
https://en-gb.facebook.com/stovyklagintareliai/ 
 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, studijajura@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

40 Jungtinė Karalystė Lituanistinė mokykla „Spinduliukas“/Sunshine childcare London Ltd 2 

Trukmė ir laikotarpis 3-12 mėn. laikotarpui, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome ikimokyklinio/pradinio ugdymo studentų, nes esame orientuoti į jaunesniojo amžiaus 
vaikus – esame darželis. 

Kt. reikalavimai Komunikabilumas, energingumas, taip pat anglų kalbos žinios (bent B1 lygis). 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Darželinukų dienos oragnizavimas, asistavimas kelionėse į ekskursijas/parkus/muziejus. Dailės 
ir darbelių/muzikinių užduočių kūryba, pasakų vaidyba ir kita.  
Padengsime transporto išlaidas. Taip pat darželyje maistas nemokamas (pusryčiai, pietūs, 
pavakariai, užkandžiai). 

Asmuo kontaktams Sandra Naudžiūnaitė, info@spinduliukas.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

41 Jungtinė Karalystė 
Lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla „Bitė“ / Lithuanian 

Ethnoculture and drama School Bite 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

10 mėnesių laikotarpiui nuo rugsėjo 10 d. iki liepos 1 d.* 
 
*Švietimo mainų paramos fondas primena, jog pagal patvirtintą programos tvarką, ilgiausias 
finansuojamas praktikos laikotarpis yra 6 mėn., Ilgesnis laikotarpis finansuojamas nėra. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Norėtųsi praktikanto su muzikiniu išsilavinimu, kad galėtų vesti muzikos pamokas, grotų bent 
vienu instrumentu (pianinas ar liaudiški instrumentai). Būtų puiku, jei nors minimaliai 
išmanytų liaudiško dainavimo ypatumus, domėtųsi etnokultūra.  
Filologas. 
Dramos specialistas, kad galėtų vesti dramos pamokas, statyti su vaikais spektaklius. 

Kt. reikalavimai 

Puiki lietuvių kalba. Gebėjimas lengvai bendraujanti su vaikais ir suaugusiais yra esminis 
reikalavimas. Lankstumas ir nebijojimas keisti pamokos plano, jei yra reikalas.  
Pageidaujamas supratimas apie spec. mokymosi poreikius bei supratimas apie holistinį vaiko 
ugdymą ir amžiaus tarpsnius.  
Prieš atvykstant prašome susipažinti su mokyklos veikla. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Parengti kiekvienos pamokos detalųjį planą. Priklausomai nuo specializacijos, praktikantas 
turėtų pastatyti spektaklį su vaikų grupėmis ar išmokyti vaikus dainų, groti liaudiškais muzikos 
instrumentais, padėti organizuoti kalendorines šventes.  
Esant poreikiui, užsiimti individualia veikla, pvz., mokyti dainuoti, groti. 

Asmuo kontaktams Virginija Stukaitė-Laniauskienė, edsolutions.cro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

42 Jungtinė Karalystė Londono lituanistinis darželis ir mokykla  - Apple-Tree (Obelele) Nursery 2 

Trukmė ir laikotarpis 2 - 6 mėn. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome pedagogų, komunikacijos ar meno sričių studentų. 

Kt. reikalavimai Praktikantas turi mylėti vaikus, būti jaunatviškas bei kūrybiškas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Darželyje veikla su 2-5 metų vaikais, mokykloje – 5 – 14 metų jaunimu. Galima papildoma 
veikla (jeigu norite) lietuvių bendruomenėje.  

Asmuo kontaktams Alvija Černiauskaitė, alvija333@msn.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

43 Jungtinė Karalystė 
Edukacinio centro „Lighthouse“ lituanistinė mokykla /  EC Lighthouse 

Limited 
2 

Trukmė ir laikotarpis 2- 6 mėnesiams nuo rugsėjo iki liepos mėn. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Kadangi mūsų papildomo ugdymo mokykloje yra dėstoma lietuvių kalba, Lietuvos istorija, 
muzika, teatras, dailė,  priimtume praktikai studentus, kurių studijų specifika yra artima  
dalykams, dėstomiems mokykloje. Taip pat priimtume psichologijos ar socialinės pedagogikos 
studentus. 

Kt. reikalavimai 
Praktikantas turėtų būti atsakingas, pareigingas, gebėtų dirbti komandoje, būtų imlus 
naujovėms. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikanto veikla bus susijusi su jo studijų programa. Žinoma, į darbą įeina darbas su 
mokyklos administracija, pedagogais, moksleiviais.  
Studentas turės įsitraukti į mokyklos vykdomus projektus, dalyvauti tyrimuose ir pateikti 
analizes. 

Asmuo kontaktams Nijolė Jankauskienė, eclighthouse@yahoo.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

44 Latvija Rygos lietuvių vidurinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 2-6 mėnesiams nuo 2019-09-01 iki 2020-05-31. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome lietuvių kalbos mokytojo. 

Kt. reikalavimai 
Kūrybingumas, mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, noras “įnešti” inovacijas į mokyklos 
gyvenimą. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Lietuvių kalbos mokymas (visose amžiaus grupėse). 

Asmuo kontaktams Jolanta Nagle, jolanta.nagle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

45 Lenkija 
Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, Punskas Kovo-11 

Lithuanian secondary school 
2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. nuo 2019-09-02 iki 2020-01-17. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidautume lietuvių kalbos specialistų, mokytojų. 

Kt. reikalavimai Pareigingumas, darbštumas, gebėjimas dirbti su jaunimu. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Lietuvių kalbos pamokų vedimas, įvairių mokyklinių renginių ruošimas, mokinių paruošimas 
konkursams, olimpiadoms. 
Pageidautinas lenkų kalbos žinojimas. 

Asmuo kontaktams Alvydas Nevulis, licpunsk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

46 Liuksemburgas Liuksemburgo lituanistinė mokykla "Avilys"" 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. nuo 2019 m. spalio iki 2020 m. birželio. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ikimokyklinio ar pradinio ugdymo specialistų, galinčių panaudoti muziką, teatrą, dailę. Mums 
reikia žmogaus galinčio vesti lietuvių kalbos, arba menų pamokėles. 

Kt. reikalavimai Noras ir gebėjimas dirbti su vaikais, iniciatyvumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Vesti lietuvių kalbos arba meno užsiėmimus, padėti administraciniais mokyklėlės klausimais: 
renginių organizavimas, projektų rašymas, komunikacija su tėveliais. 

Asmuo kontaktams Rima Guillen, rima.guillen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

47 Norvegija Drameno lituanistinė mokykla "Žilvinas" 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. laikotarpiui uo 2019-09-07 iki 2020-05-30. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Mokykloje mokoma lietuvių kalbos, lavinami kalbėjimo ir rašymo, literatūriniai įgūdžiai. 
Mokoma istorijos, geografijos, šokių, muzikos. Taip pat yra ikimokyklinio ugdymo grupės. 
Todėl mielai priimtume lietuvių kalbos, istorijos, muzikos, geografijos, choreografijos, 
muzikos, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studentus.  
Labai lauktume ir dailės bei teatro studentų. 

Kt. reikalavimai 
Mums visada praverčia įvairiausių asmeninių savybių ir gebėjimų turintys studentai, 
svarbiausia, kad norėtų dirbti bei mokytis. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Be pamokų vedimo, reiks organizuoti šventes bei renginius ir juos pravesti.  
Taip pat užsiimti laikraščio bei kitų leidinių kūryba.  
Projektų bei mokymo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas. 

Asmuo kontaktams Aistė Žvaginienė, aistezvaginiene@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

48 Norvegija 
Trøndelago lituanistinė mokykla "Baltai"; Trøndelag Lithuanian school 

"Baltai" 
2 

Trukmė ir laikotarpis Nuo 2 mėn., visus metus. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidaujame filologų, pedagogų, psichologų.  
Reikia pagalbos rengiant mokymo planą skirtingo amžiaus ir skirtingų gebėjimų vaikams. Taip 
pat pagalba motyvuojant ir dirbant su sunkesnio būdo vaikais. 

Kt. reikalavimai 
Motyvacija ir noras prisidėti prie tautinio identiteto išsaugojimo pritaikant atitinkamus 
mokymo planus, priemones, tikslus vaikams, kurių lietuvių kalbos mokėjimas yra įvairus (nuo 
labai gerai iki patenkinamai). 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Mokymo planų sudarymas ir parengimas skirtingo amžiaus vaikams su skirtingais kalbos 
mokėjimo lygiais. Tinkamas edukacinių priemonių parinkimas ir pritaikymas skirtingo amžiaus 
grupių vaikams. Mokinių motyvacijos gerinimas ir skatinimas, probleminių situacijų 
sprendimas, lituanistinių renginių organizavimas, straispnių rašymas. 

Asmuo kontaktams Gintarė Malakė, malakegintare@gmail.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

49 Norvegija 
Lituanistinė mokyklėlė Mosse prie Vidurio ir Rytų Europos kultūros 

centro / Den litauiske skolen i Moss ved Sentral og ~steuropeis 
2 

Trukmė ir laikotarpis 4 mėn. laikotarpiui, nuo 2019-09-01 iki 2020-06-30. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome:  

 pedagogo, nes mokyklėlė užsiima edukacija;  

 logopedo, nes pagrindinis mūsų tikslas yra lietuviškos kalbos lavinimas;  

 muzikologo, nes panaudojant muziką, dainas, vaikams lavėja kalba, gilėja lietuviškos 
kultūros pažinimas;  

 istoriko, nes Lietuvos istorijos pažinimas yra labai svarbi mokyklėlės pamokų dalis. 
Mūsų lituanistinė mokyklėlė užsiima dvikalbiu vaikų lietuvių kalbos ugdymu, lietuviškos 
kultūros ir istorijos pažinimu, todėl mums reikia pedagogikos, lietuvių kalbos, istorijos, 
muzikos sričių studentų, taip pat laukiame logopedų. 

Kt. reikalavimai 
Kūrybiškumas, atsakingumas, geri bendravimo įgūdžiai, meilė vaikams, savarankiškumas, 
sugebėjimas dirbti komandoje, geri komunikaciniai sugebėjimai, sistemingumas darbe. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pamokų ir būrelių vedimas, vaikų kalbinis ir kultūrinis ugdymas, bendravimas su lietuvių 
vaikais ir tėveliais, projektų rašymas ir įgyvendinimas, mokymo/si priemonių ruošimas, 
bendradarbiavimas su kitomis Norvegijos lituanistinėmis mokyklomis, lituanistines mokyklos 
atstovavimas per seminarus ar konferencijas, aktyvus dalyvavimas mokyklos ir kultūros centro 
renginiuose, sklaida apie mokyklėlę, kitos su lituanistine mokykla susijusios užduotys.  

Asmuo kontaktams Jurgina Henriksen, Jurginam@hotmail.com 

 

 

 

 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2019-2020 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

50 Vokietija Hamburgo lituanistinė mokykla "Abėcėlė" 2 

Trukmė ir laikotarpis 2 - 6 mėn., laikotarpyje nuo 2019-09-01 iki 2020-06-15. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Priimame visų  krypčių studentus, nes pasaulis, kuriame gyvena vaikai yra toks įvairiapusis. 
Kalbininkai galėtų lavinti vaikų kalbinius gebėjimus, edukologai - puoselėti žmogiškąsias 
vertybes, psichologai - spręsti problemas, istorikai - skiepyti meilę Lietuvai ir t.t.  
Visų sričių specialistams suteiksime galimybę tobulėti ir pritaikyti turimas teorines žinias darbe 
su vaikais. 

Kt. reikalavimai Visų svarbiausia - meilė vaikams, pagarba žmogui, o dėl viso kito galima susitarti. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Vesti savo srities pamokas lituanistinėje mokykloje (2k/mėn. po 3 val.). 
Vesti vaikų žaidimų, skaitymo ir bendravimo grupeles vaikų gyvenamosiose vietose. 

Asmuo kontaktams Vitalija Fabian, svietimas@hamburgas.de 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

51 Vokietija Vasario 16-osios gimnazija 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėnesiai, nuo 2019-09-01 iki 2020-02-28. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių, vokiečių kalbos, istorijos, tikybos, anglų kalbos specialistų.  
Būtinos vokiečių ar anglų kalbos žinios.  
Šių kalbų mokytojai yra labai svarbūs mokyklai, nes mokiniai privalo laikyti šių dalykų brandos 
egzaminus. 

Kt. reikalavimai 

Praktikantui būtinos vokiečių ar anglų kalbos žinios, nes ne visi mokiniai labai gerai supranta 
lietuviškai. Praktikantas turi būti pasiryžęs užsiimti savanoriška veikla vystant socialinius ryšius 
ir asmenybės tobulėjimą.  
Labai džiaugtumėmės, jei tai būtų aktyvūs studentai, dalyvavę ar dalyvaujantys jaunimo 
judėjimuose, organizacijose. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas turės 20-30 savaitinį pamokų krūvį, užsiims socialine popamokine veikla. 

Asmuo kontaktams Janina Vaitkienė, vaitkiene@gmx.net 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

52 Vokietija 
Frankfurto prie Maino Goethe universitetas, Empirinės kalbotyros 

institutas / J. W. Goethe University Institute of Empirical Linguistics 
2 

Trukmė ir laikotarpis 2 mėnesiai, nuo 2019-10-21 iki 2019-12-20 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Laukiame kalbotyros studentų, kurie domėtųsi akademiniais darbais: darbu su šaltiniais, 
archyvavimu, praktiniu dėstymu.  
Privalomas užsienio kalbos mokėjimas (vokiečių ir / arba anglų). Privalumas būtų - šiokia tokia 
pedagoginė patirtis. 

Kt. reikalavimai Visuomet laukiame suinteresuotų, iniciatyvių, kūrybingų, kultūringų, žmonių. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Baltų studijų krypties knygų ir jų registro tvarkymas bibliotekoje, pagalba tvarkant Schmido 
archyvą, lietuvių kalbos pratybų įvairių kalbos mokėjimo lygio grupėse stebėjimas ir vedimas. 
Norėtume praktikos dalykus išsiaiškinti mokslo metų eigoje - t. y. iki 2019 m. rugpjūčio. 
(Rugsėjo mėnesį nedirbame). 

Asmuo kontaktams 
prof. J. Gelumbeckaitė, dr. V. Našlėnaitė Eberhardt; gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de, 
vaida.eberhardt@flf.vu.lt 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
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Trukmė ir laikotarpis 2-6 mėnesiai. Praktiką galite atlikti visus metus. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Priimtume ikimokyklinio ugdymo pedagogus, teatro režisūros studijų studentus, choreografus, 
renginių organizatoriaus arba viešųjų ryšių specialistus. 

Kt. reikalavimai 

Patirtis ir gebėjimas dirbti su vaikais ir jaunimu, komunikabilumas, atsakomybė atlikti gautas 
užduotis, kruopštumas, iniciatyvumas.  
Gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, nepriekaištingos lietuvių kalbos žinios, 
vokiečių arba anglų kalbos žinios, iniciatyvumas, IT raštingumas, motyvacija ir pareigingumas, 
tikslo siekimas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pagrindinės veiklos: pamokėlių organizavimas ir vedimas. 
Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikų grupe. Patarimai ir konsultacijos ikimokyklinio ugdymo 
klausimais.  
Teatro ir režisūros studento pagrindinės užduotys: spektaklio vaikams ir jaunimui režisavimas, 
renginių organizavimas ir įgyvendinimas.  
Choreografo užduotys: tautinių šokių pamokos vaikams, jaunimui. Švietimas ir mokymas 
tautinių šokių tema.  
Taip pat, į praktikos veiklą, gali būti įtraukta - socialinių medijų priežiūra ir sklaida, aktyvus 
dalyvavimas bendruomenės valdybos posėdžiuose, pagalba organizuojant ir įgyvendinant 
įvairius renginius.  
Praktikos vieta būtų dalijamasi su Berlyno lietuvių bendruomene. 

Asmuo kontaktams Živilė Poškienė, Saulius Poška, zivile.poska@gmail.com; poska.saulius@gmail.com 
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Trukmė ir laikotarpis 5 mėnesiai, nuo 2019-10-07 iki 2020-02-14 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Germanistas, lituanistas ar kitos srities filologas su puikiomis lietuvių ir vokiečių kalbų 
žiniomis. 
Filologinis išsilavinimas bei kalbų žinios būtini susipažįstant su instituto veikla ir siekiant 
efektyvaus praktikos užduočių vykdymo bei sklandaus bendravimo. 

Kt. reikalavimai 
Geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai. Domėjimasis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis 
programomis ir moksliniu filologiniu redagavimu (tekstų analizė, komentarų rengimas). 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Vokiečių teologo, rašytojo ir vertėjo Alfredo Franckaičio lietuvių poezijos vertimas į vokiečių 
kalbą, skaitmeninio leidinio rengimas, maketavimas. Taip pat galimos nesudėtingos 
administracinio pobūdžio užduotys. Pageidautinas gebėjimas atstovauti Lietuvai 
informaciniuose renginiuose.  
Dėl praktikos pabaigos datos galima tartis. Praktikos vieta bus siūloma pritarus Greifsvaldo 
universiteto kancleriui.  
Atkreipiame dėmesį, kad praktikantui praktikos vietoje galios Vokietijos įstatymai bei teisės 
aktai. 

Asmuo kontaktams Alina Baravykaitė, alina.baravykaite@uni-greifswald.de 

 

 


