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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

1 Argentina Argentinos Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugija „Mindaugas" 2 

Trukmė ir laikotarpis Nuo 2 iki 4 mėnesių, laikotarpiu 2019 09 01 – 2019 12 15 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Laukiame šių sričių praktikantų: kultūros studijų, politikos mokslų, Lietuvių kalbos, 
etnokultūros, ispanų filologijos bei žurnalistikos. 
 

Kt. reikalavimai 

Sugebėjimas prisitaikyti svetimoje kultūroje, ispanų kalbos žinios (bent A2 lygiu), domėjimasis 
lietuvių etnokultūra bet kultūrinėmis aktualijomis, iniciatyvumas, atkaklumas, 
komunikabilumas.  
Privalumas - kalbos (dar geriau - lietuvių kalbos) mokymo patirtis ar bent žinios bei muzikinės 
žinios - tradiciniai lietuvių šokiai. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Lietuvių kalbos mokymas, darbas su vaikais ir jaunimu, tradicinių šokių mokymas (vaikų, 
jaunimo ir suaugusiųjų grupėse), tipiško lietuviško maisto gaminimas, pagalba organizuojant 
kultūrinius bendruomenės renginius, užsiėmimai su senjorais, pagalba chorui. 
"Mindaugo" draugijos kolektyvas atviras pačioms įvairiausioms iniciatyvoms, ypač 
padedančioms pritraukti daugiau jaunimo į savo gretas ir taip bendruomenėje ne tik išlaikyti 
lietuvišką dvasią bet ir neatsilikti nuo lietuviško gyvenimo aktualijų. 
 

Asmuo kontaktams Facundo Salvatierra, socmindaugas@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 



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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

2 Argentina Susivienijimas lietuvių Argentinoje 2 

Trukmė ir laikotarpis 3 mėn., laikotarpiu 2019 09 01 – 2019 11 30 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Laukiame humanitarinių mokslų (filologijos, istorijos, etnologijos) studentų. 

Kt. reikalavimai 
Praktikantas/ė, turėtų nors silpnai susikalbėti ispaniškai, nes didžioji dalis mūsų veiklose 
dalyvaujančių asmenų nekalba lietuviškai. 
 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantai turėtų prisidėti prie lietuvių kalbos ir kultūros. 
Atkreipiame dėmesį, jog šie metai yra pirmieji, kai teikiame paraišką gauti praktikantus iš 
Lietuvos. 

Asmuo kontaktams Arnaldo Vezbickas, sjasiulis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

3 Argentina Kordobos lietuvių bendruomenė 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3-6 mėn.  
Pageidautume priimti praktikantą nuo 2019 rugsėjo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d. arba nuo 
2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., tačiau galime tartis ir dėl kitokio 
laikotarpio. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Konkrečių pageidavimų nėra, tačiau privalumas būtų, jeigu praktikantas turėtų patirties kalbos 
mokyme, taip pat gebėtų bendrauti (arba norėtų išmokti) ispaniškai. Manome, kad praktika 
būtų naudingiausia ispanų filologijos bei lietuvių filologijos studentams, tačiau laukiame 
paraiškų ir iš kitų studijų programų studentų. Mums svarbiausia motyvacija. 

Kt. reikalavimai 

Domėjimasis Lietuvos kultūra, noras prisidėti prie bendruomenės renginių, šokių kolektyvo, 
gebėjimas bendrauti su skirtingo amžiaus žmonėmis.  
Mums svarbu, kad praktikantas būtų linkęs bendrauti ir norėtų mokytis bei praktikos metu 
tapti Kordobos lietuvių bendruomenės dalimi. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas turėtų padėti lietuvių kalbos pamokose, šokių bei audimo užsiėmimuose, taip pat 
prisidėti ruošiant lietuvišką maistą, organizuojant šventes, dalyvaujant renginiuose, kuriuose 
pristatoma Lietuva.  

Asmuo kontaktams Marcela Naselis, marcelaneselis@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

4 Argentina  Laisva Lietuva Tandil 2 

Trukmė ir laikotarpis 3-6 mėn. laikotarpiu nuo 2019 09 01 iki 2020 08 31 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Laukiame praktikantų, kurie domisi: Lietuvių kalba, Lietuvių Filologija, etnokultūra, šokiu, 
dainavimu ir Lietuvių muzika, istorija, literatūra, komunikacija. 

Kt. reikalavimai 
Praktikantas turėtų kurti ir realizuoti idėjas, skirtas bendruomenei. Pasižymėti noru dirbti bei 
realizuotui bendruomenės narių siūlymus.  
 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Darbas su  Lietuvių kalbos kursais, kurie skirti vaikams bei suaugusiems. Taip pat darbas su 
šokių rinkiniais, šokiais, Lietuvių amatų dirbtuvėmis, juostomis, karpiniais, kita. Prisidėjimas 
prie dainuojančios dirbtuvės, pagalba mokantis kalbos, dainų. Filmų peržiūros, reikalinga 
pagalba verčiant pokalbius, paaiškinant apie šiandienines Lietuvoje vykstančias aktualijas.  

Asmuo kontaktams Sabina Selene Bañiles, selenebaniles@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

5 Argentina 
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija “Nemunas” - Lithuanian cultural 

and mutual benefit-society “Nemunas” 
2 

Trukmė ir laikotarpis Trukmė derintina. Galime priimti visus metus. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidaujame visų sričių studentų. 

Kt. reikalavimai 
Laukiame praktikatų paraiškų, kurie yra įsipareigoję dalyvauti lietuvių bendruomenės veiklose 
ir savonoriškai drąsinti naujomis veiklos idėjomis, susijusiomis su lietuvių kultūra ir istorija, 
folkloru, menu, šokiais, muzika, kulinariniu paveldu bei vaikų veiklomis. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Dalyvauti lietuvių bendruomenės veiklose, padėti argentiniečiams kalbėti lietuvių kalba, 
organizuoti/padėti organizuoti pamokas, kurti naujas veiklas, platinti lietuvių bendruomenės 
informaciją.  

Asmuo kontaktams 
Nicolas Cabrera Dulke, ncdulke@gmail.com, sociedad.nemunas@gmail.com, 
maletane@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sociedad.nemunas@gmail.com


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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

6 Australija Sidnėjaus Lietuvių vaikų klubas-mokyklėlė / Sydney Lithuanian School 2 

Trukmė ir laikotarpis 2-4 mėnesiams, nuo 2019 09 01 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagogikos, dramos, etnologijos sričių studentai galėtų padėti mokytojoms, kurios neturi 
pedagoginio išsilavinimo. Taip pat reiks padėti ruošti kultūrinius pasirodymus bei perteikti 
naujas žinias dainelėmis, žaidimais ir kitais etnografiniais motyvais. 

Kt. reikalavimai 
Reikiami praktikanto charakterio bruožai: mokėti sudominti vaikus ir būti linksmu.  
Privalumas, jei praktikantas mokėtų groti kokiu nors muzikos instrumentu ar pasižymėtų kitais 
organizaciniais sugebėjimais. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Ruoša pamokoms, nes vaikų amžius įvairus, tad vadovėlių neužtenka. Pamokų vedimas. 
Pokalbiai su tėvais. Pasirodymų ruoša. Dalyvavimas konkursuose Lietuvoje bei renginiuose 
Australijoje. Mokyklos internetinio puslapio atnaujinimas. 
 
Vaikų atostogos Australijoje (Sidnėjuje): 
2019.09.28- 2019.10.13 
2019.12.21- 2020.01.27 
2020.04.10- 2020.04.26 
2020.07.04- 2020.07.19 
Tad tuo metu, bet ypatingai per Kalėdas, praktikanto nereiktų, nes tada yra ilgos atostogos. 

Asmuo kontaktams Jurgita Bieri, juraist@hotmail.com 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

7 Australija 
Melburno lituanistinė mokykla "Baltija" / Melbourne Lithuanian school 

"Baltija" 
2 

Trukmė ir laikotarpis 3-6 mėn., laikotarpiu 2019 09 01 – 2020 08 31 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių filologija, pedagogika, etnografija, istorija. Mūsų  sekmadieninėje mokykloje vaikai 
mokosi ne tik lietuvių kalbos bet ir istorijos, literatūros, geografijos, bei lietuvių kultūros – 
tradicijų, liaudies meno, tautinių šokių ir lietuviškų dainų.  
Laukiame praktikantų, kurie galėtų praturtinti mūsų mokyklos programą visais lietuvybės 
aspektais. 

Kt. reikalavimai 
Pareigingumas, atidumas, laisvas bendravimas su įvairaus amžiaus žmonėmis, darbo su vaikais 
patirtis (jei yra, nes suprantame, kad praktikantai yra dar gana jauni žmonės). 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pasiruošimas pamokoms bei jų vedimas, užklasinės veiklos vaikams vedimas (būreliai), 
pagalba mokyklos administravimo procese, pagalba organizuojant pagrindines lietuviškas 
šventes mokykloje.  
Keletas su mokykla, lituanistiniu švietimu, susijusių straipsnių pateikimas į Australijos lietuvių 
spaudą bei mokyklos tinklapį. Suteikiame daug erdvės praktikantų idėjoms. Svarbiausia 
užduotis - turtinti vaikų patirtį mokykloje. 

Asmuo kontaktams Irmantas Domarkas, direktorius. El. Pašto adresas: melburnobaltija@yahoo.com.au 

 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

8 Brazilija Lituanistinė mokykla "Vilnis" (Lituanian  School "Vilnis") 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. laikotarpiu 2019 09 01 – 2020 03 01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ispanų filologija, kitų kalbų filologija, pedagogika, žurnalistika. Pagrindinė praktikanto veikla - 
darbas lituanistinėje mokykloje ir bendruomenėje, todėl mums reikalingi šių ar panašių 
specialybių studentai. Tačiau gali aplikuoti ir kitų  specialybių studentai, norintys užsiimti 
mokymu ir darbu  bendruomenėje. 

Kt. reikalavimai 
Iniciatyvumas, geri organizaciniai gebėjimai, darbštumas, kūrybiškumas, geri bendravimo 
įgūdžiai. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pagrindinė veikla - darbas lituanistinėje mokykloje, darbas su suaugusiais ir vaikais, 
bendruomene. Tai pat renginių organizavimas, dalyvavimas juose.  
Mūsų mokyklai praktikantai ypač reikalingi. Todėl, jei nebūtų norinčių atlikti praktiką iš 
nurodytų specialybių sąrašo, mes priimtume ir kitų specialybių studentus. 

Asmuo kontaktams Rūta Meskauskienė, vilnis.mokykla@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

9 Egiptas 
Hurgados lituanistinė mokyklėlė "Jūros arkliukai", Lithuanian school in 

Hurghada "Sea horses" 
2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn., laikotarpiu 2019 10 01 – 2020 03 31 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome lituanistų, logopedų ir ikimokyklinio ugdymo studentų. Praktikos metu studentas 
užsiimtų mokyklėlės mokinių logopedinių problemų sprendimu, vaikų (nuo 1 iki 5 metų 
amžiaus) ir suaugusiųjų mokymu lietuvių kalbos, (nuo A1 lygmens). 

Kt. reikalavimai Praktikantas turi būti socialiai aktyvus bei gebantis dirbti su skirtingo amžiaus vaikais. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Lietuvių ir užsieniečių mokymas (lietuvių kalba kaip užsienio kalba), mokinių tarties taisymas, 
darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais.  
Labai reikalingi specialistai, galintys mokyti lietuvių kalbos, ne juristai/ekonomistai, galintys 
organizuoti vakarėlius. 

Asmuo kontaktams Jolita Majauskienė, needleriddles@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

10 Sakartvelas Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras 2 

Trukmė ir laikotarpis 

2-3 mėn. Siūlomi laikotarpiai: 

 2019 m. spalis-lapkritis-gruodis; 

 2020 m. kovas-balandis-gegužė. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių kalbos studijų programos studentas/ė (centre studentai mokosi lietuvių kalbos) arba 
geografijos/turizmo studijų programos studentas (būtų gerai gruzinus studentus supažindinti 
su Lietuvos geografija ir Lietuvos turistiniais objektais, parodyti Lietuvą kaip turizmo šalį). 

Kt. reikalavimai 
Punktualumas, komunikabilumas, atsakomybė, gebėjimas dirbti su suaugusiaisiais, 
informacinių technologijų išmanymas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Lietuvių kalbos, kaip užsienio kalbos, dėstymas studentams gruzinams, kurie mokosi lietuvių 
kalbos centre: pamokų vedimas 3 skirtingų kalbinių lygių studentams, paskaitos ir pratybos 
Lietuvos kultūros, papročių ir tradicijų temomis. Geografijos/turizmo specialybių studentai 
dėstytų geografijos/turizmo temas. Abiejų studijų sričių studentai turėtų dalyvauti (ir patys 
organizuoti) organizuojant lietuviškas šventes, padėti organizuoti centro veiklas ir darbus. 
Geografijos/turizmo temų dėstymas turėtų būti integruotas su lietuvių kalbos leksikos 
mokymu. Lietuvių kalbos mokymas vyksta remiantis vadovėliu "Nė dienos be lietuvių kalbos" - 
kandidatas turėtų būti susipažinęs su šiuo vadovėliu iš anksto. 

Asmuo kontaktams Vidas Kavaliauskas, vk1119@gmail.com 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

11 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

San Francisko lituanistinė mokykla "Genys" / San Francisco Lithuanian 
school "Genys" 

2 

Trukmė ir laikotarpis 

3-4 mėn. Siūlomi laikotarpiai: 

 2019 m. rugsėjis-gruodis; 

 2020 m. sausis-balandis. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių filologijos, pedagogikos srities studentai. 

Kt. reikalavimai 

Būsimas praktikantas turi nebijoti keliauti ir gyventi svetimoje šalyje kelis mėnesius. Turi 
sugebėti prisitaikyti prie naujos aplinkos, priimti kritiką, būti draugiškas, nuoširdus bei turėti 
gerą humoro jausmą. Praktikantas turi puikiai žinoti lietuvių kalbą ir gramatiką, sugebėti kurti 
pamokos planus ir vesti pamokas. Turi mylėti vaikus ir gerai jaustis būnant vaikų būryje. 
Svarbiausia, kad būsimas praktikantas suprastų, kad lituanistines mokyklas lankančių vaikų 
lietuvių kalbos lygis yra kitoks negu Lietuvoje gyvenčių vaikų, ir jų mokymosi sugebėjimai yra 
skirtingi. Praktikantas turi būti lankstus pedagoginėje veikloje bei sugebėti dirbti klasėje 
savarankiškai su mokiniais. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Mūsų lituanistinėje mokykloje reikalingas praktikantas, kuris sugebėtų, pagal nurodytas 
gaires, sukurti pamokų planus ir juos įgyvendinti, padėtų ruošti įvairius renginius ir juose 
aktyviai dalyvautų, taip pat sugebėtų rašyti straipsnius apie įvykusius renginius. Sukurtų ir 
pravestų mokamuosius žaidimus. 
Prašome kreiptis, jei turite patirties dirbant su įvairaus amžiaus vaikais ir puikiai žinote 
lietuvių kalbą. 

Asmuo kontaktams Neringa Willis, neringaw9@gmail.com 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

12 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Lituanistinė mokykla "Lietuvėlė" Lithuanian School Lietuvele 2 

Trukmė ir laikotarpis 

Siūlomi praktikos laikotarpiai: 

 nuo 2019 m. 09 mėn. iki  2020 m. 03 mėn.; 

 nuo 2020 m. 03 mėn. iki 2020 m. 05 mėn.. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidaujame praktikanto, kuris nori dirbti lietuvių kalbos mokytoju. 

Kt. reikalavimai Mums svarbus punktualumas, organizuotumas, gebėjimas rašyti darbo planus, scenarijus. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Privalumai: 

 Gebėti mokyti lietuvių kalbos, panaudojant integruotą mokymą; 

 Muzinis išsilavinimas. 

Asmuo kontaktams Auksė Motto, lietuvelelt10@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



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

 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

13 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Dr.V.Kudirkos lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. nuo 2019 09 04 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome šių sričių praktikantų: pradinių klasių, lietuvių kalbos, choreografijos mokytojų. 

Kt. reikalavimai 
Komunikabilumas, atsakingumas, lankstumas, sugebėjimas dirbti savarankiškai, 
kūrybingumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Paruošti mokymo planą vienai iš klasių. Vesti lietuvių kalbos, istorijos, etnokultūros pamokas 
nustatytoje klasėje. Prisidėti prie popamokinės veiklos organizavimo. Organizuoti tradicines 
mokyklos šventes. Mokyklos tinklapio Facebook prižiūrėjimas ir pildymas. Straipsnių apie 
mokyklos naujienas rašymas.  
Pageidautina, kad praktikantas galėtų atlikti praktiką 9 mėn. iki 2020-05-17*. 
*Švietimo mainų paramos fondas primena, jog pagal patvirtintą programos tvarką, ilgiausias 
finansuojamas praktikos laikotarpis yra 6 mėn., Ilgesnis laikotarpis finansuojamas nėra. 

Asmuo kontaktams Ausra Covalesky 1-973-902-6888; ausra312@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

14 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Vašingtono K. Donelaičio lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn., nuo 2019 09 01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lituanistikos studijų, Lietuvių kalbos, pradinių klasių pedagogikos. Muzikinis išsilavinimas 
pageidautinas, bet nebūtinas. 

Kt. reikalavimai 

Kūrybiškumas, meilė ir atsidavimas vaikams, gebėjimas pamatyti bent menkiausią vaikų 
pažangą, atsakingumas, gebėjimas išklausyti ir prisitaikyti, organizuotumas, gebėjimas 
planuoti ir improvizuoti, gebėjimas išnaudoti technologijų teikiamus privalumus, gebėjimas 
dirbti kolektyve, bendruomeniškumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Tikimės, kad studentai ruoš pamokų planus ir įvairių švenčių scenarijus, suras ir susistemins 
papildomą pamokų medžiagą, organizuos užklasinę veiklą, padės mokiniams ruošti namų 
darbus, padės vesti šventes ir aktyviai dalyvaus mokyklos ir Vašingtono lietuvių 
bendruomenės veikloje. 
Padedame surasti gyvenamąją vietą šeimose, kurios pageidauja, kad studentai padėtų 
namuose ir vairuotų mašiną. Yra galimybė nuomotis kambarį netoli mokyklos. 

Asmuo kontaktams Jūratė Bujanauskas, direk@kdlmdc.org 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

15 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

V. Krėvės lituanistinė mokykla/Vincas Kreve lithuanian school 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn., nuo 2019 09 01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidaujame šių sričių praktikantų: ikimokyklinio ugdymo, lietuvių kalbos pedagogų, istorijos, 
etnografijos. 

Kt. reikalavimai Lankstumas, iniciatyvumas, sugebėjimas bendrauti su vaikais, pozityvumas, darbštumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikos metu reiks savarankiškai vesti pamokas, joms ruoštis. Prisidėti prie kūrybinės 
veiklos, kurti įvairias iniciatyvas, kurios susijusios su mokyklėlės reklama, renginiais ir 
informacijos internetine sklaida.  
Praktikantas turi suprasti lietuviškų mokyklų specifiškumą, ar bent jau pabandyti suprasti ir 
būti prisitaikantis ir naudingas mokyklos veiklai bei vertinti Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos suteiktą galimybę įgyti tokią unikalią patirtį užsienyje. 

Asmuo kontaktams Irina Melikova, irina.brusokas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

16 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

M. Mažvydo lituanistinė mokykla/ M. Mazvydas Lithuanian heritage 
school 

2 

Trukmė ir laikotarpis 

4 ir 5 mėn. Galime priimti: 

 nuo 2019 09-01 iki 2019-12-20 (4 mėn.); 

 nuo 2020-01-01 iki 2020-05-30 (5 mėn.). 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome būsimų pradininių klasių mokytojų su muzikiniu išsilavinimu arba lietuvių kalbos 
mokytojų. Taip pat kultūrinių renginių, skirtų vaikams, organizatorių.  
Mažoje bendruomenėje trūksta specialistų arba veiklių žmonių, sugebančių dirbti su vaikais. 
Dauguma bendruomenės šeimų yra mišrios (vienas iš tėvų ne lietuvis), tėvai dirba daugiau 
negu 40 val. per savaitę ir dauguma vaikų bendrauja lietuviškai tik lituanistinėje mokykloje. 

Kt. reikalavimai 

Iš praktikanto tikimės veiklumo ruošiant įdomius renginius, lankstumo gyvenant šeimose, 
pozityvios energijos bei noro dirbti su vaikais. 
Norime, kad praktikantas būtų gerasis pavyzdys vietiniams vaikams, kuris mokytų mylėti 
Lietuvą ir “skiepytų” tą meilę per švietimą ir kultūrą. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pagrindinė užduotis bus darbas su vaikais: pamokos, renginiai, popamokinė veikla savaitgaliais 
(praktikantas turės dirbti šeštadieniais ir kartais sekmadieniais). Taip turi prisidėti prie 
informacijos rinkimo ir skleidimo vietoje per Facebook ir vietinius laikraščius. 
Iš praktikanto tikimės supratimo, jog jis/ji atvyksta padėti vietinei mokyklai atlikti švietėjišką 
darbą be finansinio atlygio. 

Asmuo kontaktams Vilma Alkhas, m.mazvydo_mokykla@yahoo.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

17 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Vyturio lituanistinė mokykla (Lithuanian School "Vyturys") 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėnesiams, nuo 2019 11 03* 
 

*Praktikantą galime priimti ir mėnesiu anksčiau, tačiau norime, kas jis/ji galėtų sudalyvauti 
Kalėdų bei Mamos dienos koncerte. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidaujame praktikanto, studijuojančio pedagoginėse studijose ir turinčio muzikinę 
pakraipą. 

Kt. reikalavimai Mokėjimas bendrauti su 6-10 metų vaikais, taip pat gebėjimas groti muzikos instrumentu. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas dirbs su nauja 6-7 metų grupe, kuri silpnai kalba lietuviškai.  
 

Asmuo kontaktams Rasa Bieliauskienė, rassa@mail.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

18 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Indianapolio lituanistinė mokykla / Indianapolis lithuanian school 2 

Trukmė ir laikotarpis Galime priimti 2 praktikantus 6 mėn laikotarpiui nuo 2019 09 01 iki 2020 02 28. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidautume studento, gerai išmanančio IT bei muzikos mokytojos/-ojo. 

Kt. reikalavimai 
Jei pasižymite iniciatyvumu, gera anglų kalba ir geru savo srities išmanymu, laukiame Jūsų 
paraiškos. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Studentas su IT patirtimi kurs mokyklos tinklapį bei padės sutvarkyti turimą duomenų bazę. 
Muzikos mokytoja/-ojas ves muzikos pamokas visų amžiaus grupių klasėse, padės ruoštis 
kultūriniams renginiams.  
Turime gerą patirtį su šiemet pas mus praktiką atliekančia studente. Tikimės produktyvaus 
bendradarbiavimo ir su naujais kolegomis. 

Asmuo kontaktams Raimonda Balčiūnienė; raimondakb@gmail.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

19 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Kolorado lituanistinė mokykla (Colorado Lithuanian School) 2 

Trukmė ir laikotarpis 

Ieškome praktikantų šiems laikotarpiams:  

 nuo 2019 09 07 iki 2019 12 20;  

 nuo 2020 01 15 iki 2020 05 20. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų.  
Pagrindinis mūsų mokyklos tikslas - išsaugoti lietuvių kalbą Kolorado lietuvių šeimose.  

Kt. reikalavimai 
Komunikabilumas, organizaciniai sugebėjimai, mokėjimas bendrauti su vaikais.  
Privalumas – geras anglų kalbos mokėjimas. Tai bus labai naudinga mokant lietuvių kalbos 
visai lietuviškai nekalbantiems vaikams. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pasiruošimas lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 1-2-3-5-6 klasės mokiniams, prisidėjimas 
prie mokyklos renginių organizavimo, scenarijų kūrimo. 

Asmuo kontaktams Edita Buzėnienė, koloradoltmokykla@gmail.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

20 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Lietuvių mokykla Vašingtone / Lithuanian school of Washington  2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėnesiams, nuo 2019 - 09 - 01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ieškome Lietuvių kalbos ir istorijos mokytojų. 

Kt. reikalavimai 
Komunikabilumas, atsakingumas, punktualumas, dėmesys vaikams, mokėjimas gerai kalbėti 
angliškai, gebėjimas organizuoti renginius, iškalbingumas, mokėjimas naudotis modeniomis 
technologijomis. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantui reiks rašyti pamokų planus, atsakingai ruoštis pamokoms, jas vesti, ruošti vaikus 
įvairiems renginiams, paruošti įgūdžių ir žinių tikrinimo testus, pateikti informaciją apie 
mokinių mokymąsi tėvams, vesti renginius, rašyti apie veiklas į mokyklos internetinę svetainę 
ir veidaknygę, parašyti į mokyklos laikraštį straipsnį - prisistatymą, aprašyti savo įspūdžius ir 
atsiliepimus praktikai besibaigiant, tvarkyti mokyklos bibliotekėlę. 

Asmuo kontaktams Marija Dainienė, marijadaina@yahoo.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

21 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Dalaso Lituanistinė mokykla "Baltija", Lithuanian School Baltija 2 

Trukmė ir laikotarpis 

Siūlomi praktikos laikotarpiai: 

 2019 09 01--2020 02 29; 

 2020 03 01 --  2020 05 31. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidaujame Lietuvių kalbos mokytojų, kadangi mokytoja turi didelį darbo krūvį ir jai yra 
reikalinga pagalba. 

Kt. reikalavimai 
Ieškome praktikanto, kuris yra atsakingas, empatiškas, geba motyvuoti ir sudominti vaikus, 
kūrybiškas, iniciatyvus, turi darbo su vaikais patirties, kalba taisyklinga lietuvių kalba. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pamokų planavimas ir vedimas, scenarijų rašymas, renginių organizavimas, jų vedimas ir pan.  

Asmuo kontaktams Emilija Vindžigelskė, dlmbaltija@gmail.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

22 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Niujorko Maironio lituanistinė mokykla / NY Maironis Lithuanian School 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. laikotarpiui nuo 2019 09 14 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

 
Specialybės, kurių studentų norėtume: pradinių klasių mokytoja/s, pedagoginį išsilavinimą 
ir/arba pedagoginę praktiką turintis, istoriją, informatiką, žurnalistiką, etnokultūrą 
studijuojantis jaunimas. Pageidaujame šių specialybių  praktikantų, nes lituanistinės mokyklos 
darbe  šių specialybių praktikantų savybės ypač reikalingos. 

Kt. reikalavimai 
Asmens kūrybiškumas, savarankiškumas, organizuotumas, atsakingumas, darbo su vaikais 
praktikos turėjimas, gebėjimas naudoti technologijas mokymo procese,  kurti nesudėtingas 
edukacines užduotis technologijų pagalba. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Mokytojauti Niujorko Maironio mokykloje, mokyti vaikus lietuvių kalbos, istorijos, 
etnokultūros, papročių, folkloro. Paruošti metinius ir savaitinius mokymo planus, ruošti 
metodines priemones pamokoms, organizuoti kalendorines šventes, tvarkyti, kataloguoti 
mokyklos bibliotekėlę, prisidėti prie popamokinių veiklų organizavimo, rašyti ir leisti mėnesinį 
mokyklos laikraštį, paruošti mokyklos metraštį, rašyti straipsnius į spaudą. 

Asmuo kontaktams Gaudenis Vidugirs, gaudenis@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 



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

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

23 Urugvajus Urugvajaus lietuvių kultūros draugija (ULKD) 2 

Trukmė ir laikotarpis 2 - 3 mėn., laikotarpui nuo 2019 09 01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Būtų šaunu, jei praktikantai studijuotų kultūros, šokio, muzikos sritis. Taip pat būtų naudinga 
jei jie mokėtų šokti. 

Kt. reikalavimai Svarbiausia - kad jiems patiktų dirbti su vaikais, ir turėtų daug kantrybės! 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Šokiai, dainos, skirti vaikams ir jaunimui.  

Asmuo kontaktams Veronica Kavaliauskas, veronica.kavaliauskas@gmail.com 

 

 

 


