
Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

1. Austrija 
Austrijos Lietuvių Bendruomenės lituanistinė mokyklėlė "Ąžuoliukas" 

(Austrian Lithuanian Community School "Ąžuoliukas") 
2 

Trukmė ir laikotarpis 3 – 6 mėn.; nuo 2021-09-15  

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pradinio ugdymo specialistai, lietuvių kalbos mokytojai. 

Kt. reikalavimai Kūrybiškumas, organizaciniai gebėjimai. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Savarankiškas pasiruošimas pamokoms pagal nurodytas temas, padėti pasiruošti mokyklėlės 
organizuojamoms šventėms, dalyvavimas Austrijos lietuvių bendruomenės veikloje.  

Asmuo kontaktams Mokyklėlės vadovė Raminta Zalieskytė; +4369917195066; zalieskyte@gmail.com 

 

mailto:zalieskyte@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. 
Nr. 

Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

2. Čekija 
Masaryko universiteto Laisvųjų menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos 
institutas, Brno (Masaryk University, Faculty of Arts, Institute of general 

linguistics and Baltic langugaes, Brno) 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
2– 6 mėn. (derinama individualiai).  
Nuo 2022-09-20 iki 2022-06-20;  
 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Laukiame studentų, kurie studijuoja tokius dalykus: lietuvių kalbą ir literatūrą; bendrąją 
kalbotyrą; baltų filologiją; lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymą; etnografiją ir etnologiją; 
šiuolaikinę kultūrą. Praktikantai turės dėstyti lietuvių kalbą ir literatūrą, supažindinti mūsų 
studentus su etnine ir šiuolaikine lietuvių kultūra. Kitų specialybių studentai (pvz., istorikai, 
sociologai, muzikologai, teatrologai ir kt.) taip pat gali atvykti, jeigu įrodys turintys pakankamą 
kompetenciją lietuvių kalbai dėstyti. 

Kt. reikalavimai 

Praktiką mūsų universitete atliekantis studentas turėtų gerai išmanyti bendrinės lietuvių 
kalbos gramatiką ir kalbos praktiką, taip pat būtina mokėti anglų kalbą bent B2 lygiu (arba 
aukštesniu). Praktikantas turi būti komunikabilus, nebijoti bendrauti su mūsų studentais. Gal 
net svarbiau negu kokybiškas dėstymas yra sugebėti sudominti mūsų studentus Lietuva ir 
lietuvių kultūra - motyvuoti juos, sužavėti, įtraukti. Tad praktikantai turi būti tikri Lietuvos 
kultūros "ambasadoriai". 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Dėstyti lietuvių kalbą įvairių lygių mūsų studentams - nuo pradedančiųjų iki pažengusiųjų. 
Dėstyti lietuvių literatūrą. Dėstyti lietuvių kultūrą. Surengti bent dvi vakarones su studentais. 
 
Darbas mūsų universitete bus praktikantams naudingas ir malonus. Mums praktikantų labai 
reikia, džiaugiamės jų sulaukę ir sudarome geras sąlygas praktikai atlikti. Čekų studentai - labai 
mieli ir gerai išsilavinę, nereikės įveikti ypatingo kultūrinio barjero. Kita vertus, nuosekliai 
žiūrime praktikantų dėstymo ir darbo kokybės, reikalaujame regimos mūsų studentų kalbinės 
pažangos. Tad jei norite rimtai dirbti ir tobulėti draugiškoje akademinėje aplinkoje - atvykite, 
nesigailėsite. 

Asmuo kontaktams Vaidas Šeferis, vaidas.seferis@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:vaidas.seferis@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

 

Eil. 
Nr. 

Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

3. Danija Šiaurės Danijos lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
4 mėn. ir 6 mėn. 
Nuo 2021-09-01 ir nuo 2021-01-01  

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuviu kalbos, ikimokyklinio ugdymo studentai. 

Kt. reikalavimai Noras dirbti su vaikais, lankstumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pamokų vedimas, renginių organizavimas ir vedimas, metodikos paieška, projektų 
organizavimas, paraiskų ruošimas.  
Mokyklėlė dirba šeštadieniais.  

Asmuo kontaktams Dalia Stakenaite, daliastakenait@gmail.com  

 

mailto:daliastakenait@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. 
Nr. 

Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

4. Graikija Atėnų lituanistinė mokykla „Giliukai“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Nuo 2021-09-15  

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ikimokyklinio ugdymo, istorijos, socialinių mokslų, lietuvių filologijos, meninės raiškos (dailė, 
muzika) studentų. Mūsų mokykloje dėl skirtingo lietuvių kalbos lygmens vaikų, itin svarbus 
integruotas lietuvių kalbos mokymasis, todėl platesnių sričių studentai (kaip istorijos, 
socialinių mokslų, meninės raiškos) būtų naudingesni, labiau atlieptų mokykloje taikomą 
mokymosi metodą. Taip pat, verta atkreipti dėmesį, kad dalis mokyklos vaikų yra pagal 
Lietuvoje taikomą sistemą ikimokyklinukai (3-5 m.), todėl ikimokyklinio ugdymo srities 
studentas (platesnio profilio, mat reikėtų pamokas vesti ir mokyklinio amžiaus vaikams) taip 
pat, galėtų būti naudingas. 

Kt. reikalavimai 

Dėl vaikų plataus paplitimo šalyje (įvairiuose regionuose žemyninėje Graikijoje, o taip pat 
salose) dalis pamokų ir toliau bus tęsiamos per karantiną imtu naudoti nuotoliniu būdu, todėl 
geras kompiuterinis raštingumas, įskaitant gebėjimus dirbti su audio/video dokumentais 
(montuoti, klijuoti ir t.t.), Power Point prezentacijomis ir pan. būtų didelis privalumas. Kalbant 
apie asmenines sąvybes išskirtumėme lankstumą, geranoriškumą, kūrybiškumą. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas turės dviejų krypčių veiklas- nuotolinės pamokos ir "gyvos" pamokos. Abiejų 
krypčių pamokoms įgyvendinti bus reikalinga parengti pomymosi programą, sukurti pamokų 
planus, raati priemones/medžiagą pamokoms įgyvendinti, organizuoti pamokų įgyvendinimą 
(informacijos sklaida, techniniai pamokos organizavimo ir įgyvendinimo darbai, mokyklos 
veiklos sklaida socialinėse medijose). 
 
Šiuo metu mokykloje nuotolinės pamokos dviejų amžiaus grupių vaikams 3-5 m. ir 6-9 m. 
vyksta kiekvieną sekmadienį. Tokiu principu veikti planuojame ir ateityje, tik kombinuojant 
nuotolines pamokas su "gyvomis". Tačiau, norime išlaikyti principą pamokas vesti 
sekmadieniais. Tad svarbu, kad praktikantui darbas sekmadienį būtų priimtinas. 

Asmuo kontaktams Ernesta Kazlauskaitė-Tsakona, glm.giliukai@gmail.com  

 

mailto:glm.giliukai@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

5. Islandija Islandijos lituanistinė mokykla "Trys spalvos" 2 

Trukmė ir laikotarpis  2 – 4 mėn.; nuo 2021-09-01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių kalbos, nes mūsų mokyklos veikla susijusi su gimtosios kalbos mokymu. 

Kt. reikalavimai 
Iniciatyvumas, lankstumas, kompiuteriniai sugebėjimai, komunikabilumas, išradingumas, 
kūrybingumas.  

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

1. Padėti mokytojai šeštadieniais vedant pamokas Islandijos lituanistinėje mokykloje "Trys 
spalvos" 2. Pamokų planų rengimas ir organizavimas. 3. Straipsnių rašymas. 4. Renginių 
planavimas ir organizavimas. 5. Pagalba renginių metu. 6. Lietuvos švietimo naujovių 
pristatymas. 7 Paskaita mokytojoms jūsų pasirinkta tema, susijusia su vaikų ugdymu bei 
lavinimu. 8. Idėjos mokyklos veiklai paįvairinti. 9. Pagalba renkant ir keliant informaciją į 
mokyklos ir bendruomenės interneto svetainę. 
Gyvenamą vietą studentas turi susirasti pats. 

Asmuo kontaktams Jurgita Millerienė; jurgita@internet.is  

 

mailto:jurgita@internet.is


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

6. Ispanija Baltijos lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
4 – 6 mėn. 
Nuo 2021-10-15 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Visų pedagogikos sričių, lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų, menų, sporto sričių 
studentai. 

Kt. reikalavimai Pozityvus, lankstus, norintis mokytis ir tobulėti kartu su vaikais. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Vesti pamokėles mokykloje besimokantiems vaikams. 
Jeigu tau artimas pozityvus požiūris, jeigu nori dirbti smagioje komandoje, jeigu esi kūrybingas 
ir išradingas - laukiame tavęs čia! 

Asmuo kontaktams Dora Karoblytė, info@balticinternationalschool.com  

 

mailto:info@balticinternationalschool.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

7. Ispanija Barselonos LT mokyklėlė 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 – 6 mėn. 
2021-09-15 - 2022-05-15 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Norėtumėme studento, kuris galėtų muzikuoti, o specialybė visai nesvarbu. Tačiau esame 
atviri visiems kitokiems pasiūlymams, talentams ir gebėjimams. 

Kt. reikalavimai 
Iniciatyvus, lankstus, mokantis prisitaikyti, puikiai išmanantis lietuvių kalbą ir mylintis vaikus. 
Smalsus ir atviras, nusiteikęs pasinerti į lituanistinės mokyklėlės bei bendruomenės veiklą. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Studentas prisidės prie jau esančios Barselonos LT mokyklėlės bendruomenės ir prie mokytojų 
kolektyvo atsinešdamas savo talentus ir gebėjimus. Jis turės padėti arba prireikus vesti 
savaitgalines pamokėles vaikams, bei savaitės dienomis dirbti su vaikais individualiai. Taipogi, 
planuojame virtualų mokyklėlės variantą tiems vaikams, kurie gyvena toliau nuo Barselonos ir 
negali dalyvauti mūsų susitikimuose gyvai. Praktikantas turės planuoti pamokėlių turinį, vesti 
pamokėles ir dalyvauti bendruomenės organizuojamoje veikloje. Praktikantas turės padėti 
pagrindinei mokytojai planuoti bei ruoštis savaitgalinėm mokyklėlės pamokėlėm. Reikalui 
esant jas vesti savarankiškai. Planuoti bei kurti įvairius scenarijus, pvz Kalėdų šventės, vasario 
16tos ar kovo 11tos susitikimus. Darbo dienomis praktikantas turės individualias pamokėles su 
mokinukais. Jei situacija neleis tai daryti gyvai, reikės kelti pamokėles į virtualią erdvę. 
https://barselonosltmokyklele.blogspot.com/  

Asmuo kontaktams Solveiga Stankevičiūtė, barselonosltmokyklele@gmail.com  

 

https://barselonosltmokyklele.blogspot.com/
mailto:barselonosltmokyklele@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

8. Ispanija Lituanistinio švietimo neformaliojo švietimo mokykla „ ABC“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 - 6 mėn. 
Nuo 2021-10-01 iki 2021-12-19;  
Nuo 2022-01-15 iki 2022-06-26 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagoginį išsilavinimą turintys ar jo siekiantys.  

Kt. reikalavimai Komunikabilumas , savarankiškumas , lyderio savybės.  

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Kviečiame atlikti praktiką šestadieninėje lituanistinėje mokykloje, organizuoti vaikams šventes 
ir pan. Praktika vyks Denijos miesto mokykloje (Alikantės prov.) 

Asmuo kontaktams Daiva Sruogiene, sruogiene@msn.com  

 

mailto:sruogiene@msn.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

9. Ispanija Alikantės lituanstinė mokykla "Draugystė" 2 

Trukmė ir laikotarpis 
3-6 mėn, pageidautina 6 mėn. (labiausiai tiktų 2 studentai - kiekvienas po 6 mėn.) 
Laikotarpis nuo rugsėjo pabaigos iki birželio pabaigos. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidaujame visų pedagogikos sričių studentų, darbo su vaikais patirtis būtų privalumas.  

Kt. reikalavimai 
Meilė vaikams ir noras dirbti su jais, atsakingumas, kūrybiškumas, savarankiškumas, 
inicatyvumas, noras tobulėti ir atskleisti savo asmeninius gebėjimus. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pasiruošimas pamokoms, pamokėlių vedimas, pagalba padedant ruoštis pamokėlėms, įvairių 
užduotėlių, darbelių, žaidimų ieškojimas, pagalba vaikų klubo susitikimuose, taip pat 
individualus darbas su vaikais. Mokyti kūrybiškai, planuoti pamokėles, organizuoti renginius.  
Mums svarbiausia, kad tiek mokytojai, tiek studentai, tiek vaikai mokykloje jaustųsi gerai, kad 
veikla mums visiems teiktų džiaugsmą. Pas mus vyksta rimtos pamokos, tačiau netrūksta 
muzikos, žaidimų ir juoko. Jei nori prisijungti prie linksmos ir šiltos "Draugystės" komandos - 
laukiame tavęs! 

Asmuo kontaktams Elena Vaičiulytė, draugystesmokykla@gmail.com  

 

mailto:draugystesmokykla@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

10. Ispanija 
Valensijos lituanistinė mokyklėlė „Lituanica“ (Lithunian school 

"Lituanica" in Valencia)) 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

 
6 mėn.  
Nuo 2021-10-01 – 2022-03-30 
Nuo 2021-01-01 – 2022-06-30 
 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Filologijos, pedagogikos. Butu malonu sulaukti studentu, kurie galetu padeti musu mokytojai 
pamokose. Butu darbas su vaikais, pamoku vedimas, todel pageidautina, kad studentai tureti 
filologini arba pedagogini isilavinima. 

Kt. reikalavimai Kantrybe, išradingumas, supratingumas, gebėjimas dirbti su vaikais. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikanto veiklos: darbas su musu mokyklėlės mokytoja. Visokeriopa pagalba pasiruošiant 
pamokoms. Tai užduočių  paruošimas, mokymosi plano, temų parinkimas. Taip pat studentai 
intensyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime kartu su mokyklėle ir padeda pasirengti 
šventėms ir renginiams. 

Asmuo kontaktams Vaida Petkeviciute, lituanica@vlc-lb.es 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

11. Ispanija Neformaliojo lituanistinio svietimo mokykla - „Kiškučiai“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Nuo 2021-10-15 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidautume pedagogų, kurie padetu organizuoti pamokėles, supažindintų su Lietuvos 
gamta, jos papročiais, istorija ir t. t. Gali būti ir kitos srities specialistai, kuriems patiktų dirbti 
su vaikais ir jų tėveliais, kurie skiepytų lietuvišką, o taip pat ekologišką ugdymą. 

Kt. reikalavimai Anglų kalbos mokėjimas, komunikabilumas, atsakingumas, kantrumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Padėti organizuoti pamokas, veiklas, šventes. Padėti individualiai vaikams .Turėti teminius 
šeštadieninius ar sekmadieninius susitikimus su vaikais ir jų tėvais.  

Asmuo kontaktams Loreta Juciene,  loretajuciene40@gmail.com  

 

mailto:loretajuciene40@gmail.com
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

12. Ispanija Lituanistinė mokykla "Prie jūros" 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 – 6 mėn.  
Nuo 2021-09-01 – 2022-08-31 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagogai  

Kt. reikalavimai Lyderiavimas, mokėjimas bendrauti ir dirbti su vaikais.  

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Mokyti vaikus lietuvių k. ir tradicijų.  
Reikalingi du pedagogai naujai susikūrusiai mokyklėlei Gandijos mieste 

Asmuo kontaktams Agnė Didžgalvytė, agnedid@gmail.com  

  

mailto:agnedid@gmail.com
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

13. Italija 
Romos lituanistinė mokyklėlė "Bitutė" - Italijos lietuvių bendruomenė 

(Lithuanian Community in Italy - Rome) 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Rudens semestrui 2021-09-01 – 2022-02-28; pavasario semestrui 2022-01-07 – 2022-06-30 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidautume pedagoginį išsilavinimą turinčių studentų arba turinčių didelę patirtį dirbant su 
įvairaus amžiaus vaikais ypatingai su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-5 m.) ir pradinukais (6-7 
m. 7-8 m.), o taip pat su vyresnio amžiaus vaikais. 

Kt. reikalavimai 
Organizaciniai gebėjimai, kūrybiniai sugebėjimai, mokėjimas paruošti ir pritaikyti programą 
įvairaus kalbos lygio vaikams, mokėti dirbti su skirtingo aktyvumo vaikais, mylėti vaikus, būti 
iniciatyviems, būti kūrybingais. Gebėti dirbti nuotoliniu būdu. Gerai išmanyti technologijas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Parengti mokymo programą įvairių lietuvių kalbos gebėjimų vaikams, kruopščiai pasiruošti 
kiekvienai pamokai pritaikant amžiaus grupei aktualias temas naudojant įvairius pedagoginius 
įrankius. Vesti pamokas nuotoliniu būdu. Po kiekvienos pamokos aprašyti trumpai kas buvo 
nuveikta tos pamokos metu ir įdėti Facebook puslapį. Organizuoti ir rengti renginius įvairioms 
metų šventėms. 
Mums yra labai svarbus tęstinumas. Todėl prašome praktikantų, kad jie bent mėnesį dirbtų 
kartu, nes vaikai ne taip stipriai pajaučia mokytojų pasikeitimą. Kol dar vienas mokytojas tęsia 
darbą tuomet kitas palaipsniui perima. Jau keleri metai į mūsų mokyklą atvyksta studentai 
atlikti praktiką ir mums toks praktikos būdas labai pasitvirtino. 

Asmuo kontaktams Elzė Di Meglio; elze.simonkeviciute@gmail.com 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

14. Italija  
Pjemonto lietuvių bendruomenės Lituanistinė mokykla Turine „Pasakų 

namai“ prie Asociacijos „Italijos lietuvių bendruomenė (ILB)“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
5 mėn.  
Pageidautina 2 praktikantai po 5 mėn.: vienas praktikantas 2021 09 01 – 2022 01 31, antras 
praktikantas 2022 02 01 – 2022 06 30 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pageidautumėm pradinių klasių arba lituanisto, ar bent kito dalyko integruojant su lietuvių 
kalba. Pageidautume lietuvių kalbos mokymui įvairiose srityse 6- 7 m., 7-8 m. vaikams, kurie 
pradeda mokytis skaityti, rašyti lietuvių kalba, mokinti nuo abėcėlės pažinimo, žodžių 
mokymosi ir supratimo. Turime tik vieną mokytoją, kuri dirba su įvairaus amžiaus grupėmis, 
fiziškai sudėtinga rasti laiko visoms grupėms mokinti. Mes turime kelias amžiaus grupes, 
kurioms trūksta mokytojų lietuvių kalbos mokymui. Taip pat, tiktų studentai studijuojantys ar 
kitaip susiję su teatru, muzika, mokantys laisvai bendrauti su vaikais, patirtis su vaikais būtų 
privalumas. 

Kt. reikalavimai 

Norėtume, kad praktikantas gebėtų dirbti nuotoliniu būdu ir gyvai su vaikais, gebėtų aiškiai 
dėstyti mintis, naujais metodais motyvuoti mokintis lietuvių kalbos, mokantis bendrauti su 
įvairaus amžiaus vaikais. Būtų bendraujantis, tolerantiškas, savarankškas, organizuotas, 
aktyvus ir mylėtų savo darbą, vaikus. Būtų pilietiškas Lietuvos atžvilgiu, žinotų lietuvių 
tradicijas, papročius, pagrindines Lietuvos šventes, istorines datas. Turėtų noro mokinti vaikus 
lietuvių kalbos ir puoselėti lietuvybę. Muzikiniai ir teatriniai gebėjimai būtų privalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Padėti parengti mokymo lituanistinės mokyklos programą, pasiruošti savarankiškai 
pamokoms, vesti lietuvių k. pamokas 6-7 m., 7-8 m. vaikams nuotoliniu būdu zoom, eduka 
platformose arba gyvai, jei leis galimybės (šiuo metu vykdome pamokas tik nuotoliniu būdu), 
padėti Pjemonto bendruomenėje rengti renginius nuotlinius ar gyvus (jei galimybės dėl 
COVID-19 leis) kartu dalyvaujant su vaikais. Kartą per 2 mėn. dalyvauti Pjemonto 
bendruomenės valdybos susirinkimuose pagal poreikį, aktyviai teikti savo pasiūlymus 
mokyklos darbui, bendruomenės darbui. Praktikantas turės komunikuoti ir platinti informaciją 
apie įvykusius užsiėmimus, ateinančius renginius „Pasakų mokyklėlė“ Facebook puslapyje, 
Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos Facebook puslapyje bei kitais sutartais kanalais. 
Geras IT technologijų išmanymas, kūrybingas.  

Asmuo kontaktams Aurelija Orlova, aurelija.orlova@gmail.com  

 

mailto:aurelija.orlova@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

15. Jungtinė Karalystė 
Lituanistinė ugdymo studija "Jūra", Bognor Regis JK. LIthuanain heritage 

school "Jūra", Bognor Regis The UK 
2 

Trukmė ir laikotarpis 2 - 6 mėn. studentus priima visus metus. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, lietuvių k. istorijos, geografijos, sporto, muzikos, menų, 
teatro, šokio pedagogus, reklamos vadybos, žurnalistikos ir kt. 

Kt. reikalavimai 
Kūrybiškumas, geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškumas, 
punktualumas, atsakingumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas bus įtrauktas į lituanistinės mokyklos veiklas, padės organizuoti renginius, ves 
pamokas, būrelius, dalyvaus vaikų ir jaunimo vasaros stovyklose, lydės išvykų metu, aktyviai 
dalyvaus Lithuanian Community of South Coast bendruomenės veiklose, administracijos, 
vadybos sferose, padės rašyti straipsnius, vykdyti reklamines kampanijas, įsitrauks į nuotolinio 
mokymo programas, renginius tiek virtualiai, tiek gyvai. 
Mūsų organizacija įgyvendina daugybę skirtingų projektų, tad atsižvelgiant į praktikanto žinias 
ir pageidavimus prisidėsime patobulinti įvairiapusiškus jo įgūdžius. Padedame apgyvendinimo 
klausimu. Buvusių praktikantų atsiliepimai "Jaučiausi lyg didelėje šeimoje." Esame Anglijos 
pietuose, istoriniame mieste, kurorte, kur jūsų laukia ne tik jūra, palmės, bet ir nuostabi 
komanda. 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, studijajura@gmail.com  

 

mailto:studijajura@gmail.com
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

16. Jungtinė Karalystė 
Lituanistinė ugdymo studija "Jūra", Portsmouth JK. LIthuanain heritage 

school "Jūra", Portsmouth The UK 
2 

Trukmė ir laikotarpis 2 - 6 mėn. studentus priima visus metus. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, lietuvių k. istorijos, geografijos, sporto, muzikos, menų, 
teatro, šokio pedagogus, reklamos vadybos, žurnalistikos ir kt. 

Kt. reikalavimai 
Kūrybiškumas, geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškumas, 
punktualumas, atsakingumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas bus įtrauktas į lituanistinės mokyklos veiklas, padės organizuoti renginius, ves 
pamokas, būrelius, dalyvaus vaikų ir jaunimo vasaros stovyklose, lydės išvykų metu, aktyviai 
dalyvaus Lithuanian Community of South Coast bendruomenės veiklose, administracijos, 
vadybos sferose, padės rašyti straipsnius, vykdyti reklamines kampanijas, įsitrauks į nuotolinio 
mokymo programas, renginius tiek virtualiai, tiek gyvai. 
Mūsų organizacija įgyvendina daugybę skirtingų projektų, tad atsižvelgiant į praktikanto žinias 
ir pageidavimus prisidėsime patobulinti įvairiapusiškus jo įgūdžius. Padedame apgyvendinimo 
klausimu. Buvusių praktikantų atsiliepimai "Jaučiausi lyg didelėje šeimoje." Esame Anglijos 
pietuose, istoriniame mieste, kurorte, kur jūsų laukia ne tik jūra, palmės, bet ir nuostabi 
komanda. 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė; studijajura@gmail.com 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

17. Jungtinė Karalystė „Kregždutė“ edukacinis centras 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  
Nuo 2021-09-01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai.  

Kt. reikalavimai 

Vieni iš reikalavimų būtų, kad praktikantas būtų kūrybingas, kad nebijotų vaikų ir galėtų juos 
sudominti.Taip pat būtų labai gerai, jei praktikantas mokėtų groti muzikiniais instrumentais, 
kad pamokų metu galėtų mokinti lietuviškų dainelių. Būtų labai gerai jei mokėtų lietuvių 
liaudies šokius. Praktikantas turėtų būti organizuotas ir padėtų organizuoti mokyklės, bei 
bendruomenės renginius. Įgūdžiai dirbant su soc. tinklais (Facebook, Instagram).  

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pamokų pasiruošimas ir jų vedimas, prisidėjimas prie renginių organizavimo, soc. tinklų 
moderavimas.  
Vaikų grupės bus suskirstytos pagal amžių, nuo 3-5 ir 6-9, praktikantas galės pasirinkti su kuria 
grupe norėtų atlikti praktiką Taip pat centras norėtų esant galimybei gauti 2 praktikantus. 

Asmuo kontaktams Asta Kazlauskaitė, mkseimubendruomene@gmail.com  

 

mailto:mkseimubendruomene@gmail.com
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

18. Lenkija Suvalkų lietuvių vaikų darželis 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Nuo 2021-09-01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Ikimokyklinio ugdymo, Pageidautume bent 1 darželinio ugdymo mokytojos. Suvalkų darželis 
veiklą pradėjo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiuo metu čia dirba 2 Suvalkų krašto mokytojos. 
Pagridninis mūsų tikslas - lietuvybės ir lietuvių kalbos išlaikymas. Būtų puiku, jei vaikai turėtų 
galimybe bendrauti ir dirbti su mokytoja, kuri puikiai kalba literatūrine lietuvių kalba, kadangi 
vaikų žodynas gan skurdus, dažnai tarmiškas. 

Kt. reikalavimai 
Būtų puiku priimti jauną, aktyvų, kūrybingą žmogų mylintį vaikučius ir puikiai kalbantį 
lietuviškai. Noras bendrauti, pažinti lietuvių gyvenimą Lenkijoje, puikus lietuvių kalbos 
mokėjimas (lenkų kalba nėra privaloma) ir meilė vaikams 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas dirbs kartu su darželio mokytojomis. Tai bus puiki proga susipažinti su Lenkijos 
švietimo sistema, mokymo metodais. Praktikantas talkins auklėtojai visuose dienos darbuose - 
turės galimybe iš parktinės pusės susipažinti su darželio mokytojo darbu, įgys praktikos dirbti 
tautiniu požiūriu mišrioje vaikų grupėje, susipažins su Lenkijos lietuvių gyvenimu bei šalies 
ugdymo programomis, sistema. 

Asmuo kontaktams Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, jolantele@op.pl; darzelis.suvalkai@gmail.com  

 

mailto:jolantele@op.pl
mailto:darzelis.suvalkai@gmail.com
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

19. Lenkija Seinų lietuvių "Žiburio" mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 – 6 mėn. 
Nuo 2021-09-01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių kalbos, pradinių klasių. Mūsų mokykloje visi dalykai dėstomi lietuvių kalba. Mokykla 
auklėja jaunimą kultūros paveldo ir tautinio identiteto išsaugojimo dvasioje. Labai svarbu, kad 
jau pradinėse klasėse vaikai turėtų gyvą kontaktą su jaunąją būsimųjų mokytojų karta. Svarbu, 
kad mokiniai gyvai girdėtų taisyklingą bendrinę lietuvių kalbą. 

Kt. reikalavimai Gebėjimas bendrauti su vaikais, atvirumas, kūrybiškumas.  

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Pamokų vedimas, kultūrinių renginių organizavimas, konkursų organizavimas, veikla susijusi su 
skaitomumo skatinimu.  

Asmuo kontaktams Algirdas Vaicekauskas, vilko@wp.pl 

 



Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

20. Lenkija Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Nuo 2021-10-01  

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Humanitarinių mokslų (istorijos ir lietuvių kalbos).  

Kt. reikalavimai 
Iniciatyvus, novatoriškas, atsakingas, norintis dirbt su jaunimu, besidomintis Lietuvos etninių 
žemių istorija ir kultūra. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Didžiąją praktikos dalį sudarys pasiruošimas istorijos ir lietuvių kalbos mamokoms, jų vedimas. 
Likusi dalis bus skirta renginiams, projektams kurti ir įgynendinti. Praktikantui bus suteikta 
galimybė siūlyti savi idėjas, jas įgyvendinti. Darbas su IV-VIII klasių vaikais. 

Asmuo kontaktams Jonas Vydra, sppunsk@o2.pl  

 

mailto:sppunsk@o2.pl


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

21. Liuksemburgas Liuksemburgo lituanistinė mokykla „Avilys“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Nuo 2021-09-25 iki 2022-06-18 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Laukiami būsimi ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo specialistai, lietuvių k., istorijos, 
geografijos, muzikos, teatro, šokių, dailės mokytojai, logopedai, vaikų psichologai. 

Kt. reikalavimai 

Praktikantas turėtų būti atsakingas, empatiškas, mylintis vaikus ir gebantis su jais bendrauti, 
kūrybingas, atviras, norintis mokytis, savo studijuojamo dalyko entuziastas. Kad gerai jaustųsi 
Liuksemburge ir aplinkui, turėtų mokėti prancūzų, vokiečių arba anglų k. Būtų puiku, jei gebėtų 
groti kokiu nors muzikos instrumentu, turėtų patirties jaunimo organizacijų (ateitininkų, skautų, 
šaulių ar pan.) ar kitoje savanoriškoje veikloje. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Praktikantas kartu su mokytoju arba savarankiškai galės rengti ir vesti (pasirinktinai): 1) 
integruotas muzikos ir lietuvių kalbos pamokėles 3-5 m. vaikams; 2) integruotas Lietuvių kabos 
ir Lietuvos pažinimo pamokėles 6-10 m. vaikams; 3) integruotas lietuvių k., Lietuvos istorijos ir 
(etno)kultūros pamokas 10-14 m. vaikams; 4) individualias lietuvių k. pamokas įvairaus amžiaus 
vaikams; 5) vaikų žaidimų laboratorijos užsiėmimus; 6) knygų ir debatų klubo 10-15 m. vaikams 
susitikimus; 7) prisidėti planuojant ir vykdant savanoriškos jaunimo organizacijos Liuksemburge 
(ateitininkų ar kt.) veiklą. Taip pat galės prisidėti prie lituanistinės mokyklos veiklos 
administravimo užduočių (veiklos planavimo, komunikacijos, projektų rašymo, renginių 
organizavimo). 
Liuksemburgo lituanistinė mokykla „Avilys“ įsikūrusi daugiakalbėje šalyje. Šis Liuksemburgo 
ypatumas atsispindi ir „Avilyje": be lietuvių k. vaikai neturi jokios kitos visiems bendros 
dominuojančios kalbos. Kartais daugiakalbystė gali tapti iššūkiu, kai tinkamų lietuviškų žodžių 
neradęs vaikas bando pasitelkti kitą savo mokamą kalbą (prancūzų, liuksemburgiečių, vokiečių, 
anglų, italų, portugalų ar kt.). Vis dėlto – tai ir didžiulis privalumas. Praktika Liuksemburge - puiki 
galimybė išmokti (ar patobulinti jau mokamą) užsienio kalbą, išbandyti darbą daugiakultūrėje 
aplinkoje, pažinus kitas kultūras pajusti, kaip mažoje daugiakalbėje valstybėje atsiranda vietos 
ir lietuvių kalbai, prisidėti prie jos puoselėjimo. Mokykloje stengiamės kurti bendruomenišką 
šiltą atmosferą, akcentuojame mokymąsi per ryšių užmezgimą, žaidimą, kūrybinius užsiėmimus, 
rūpinamės, kad kiekvienas jaustųsi gerai. Svarbu, kad vaikai sietų lietuvių kalbos mokymąsi su 
džiugiais susitikimais, bičiulystėmis ir įdomia veikla. Tikimės, kad praktika mūsų mokykloje bus 
puiki patirtis bet kokios srities studentams. Daugiau informacijos apie mūsų mokyklą rasite čia: 
http://www.mokyklele.lu ; apie lietuvių bendruomenę Liuksemburge - čia: https://lietuva.lu  

Asmuo kontaktams Irena Grigalionytė – Mueller, irugri@gmail.com  

 

http://www.mokyklele.lu/
https://lietuva.lu/
mailto:irugri@gmail.com


Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

22. Norvegija Oslo lituanistinė mokykla “Gintaras” 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Nuo 2021-09-01 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo, mokyklinio, socialinės pedadogikos, ergoterapijos 
studentai, siekiantys vaikams suteikti galimybes būti socialiai aktyviems, bei siekti ir 
įgyvendinti asmeninius užsiėmimus. 

Kt. reikalavimai 
Studijų krypties žinios, darbo etika, lankstumas ir pritaikomumas, iniciatyvumas, bendravimo 
laisvumas, organizaciniai gebėjimai, planavimo įgūdžiai, kūrybingumas.  

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Veiklos organizavimas, pagalba mokytojui, bendravimas su vaikais, priemonių kūrimas, 
pamokų, renginių planavimas, pagalba administruojant. 

Asmuo kontaktams Jolanta Markevičienė, jolanta.markeviciene@gmail.com  

 

mailto:jolanta.markeviciene@gmail.com
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

23. Švedija 
Stokholmo universitetas, Slavų, baltų, suomių, nyderlandų, vokiečių 

kalbų institutas, Baltų kalbų skyrius 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
4 mėn. 
Nuo 2021-09-01  

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių filologijos, gali būti ir skandinavistikos ar anglistikos, nes pagrindinės praktikanto 
pareigos padėti dėstyti lietuvių kalbą, o pagrindinė dėstymo kalba - anglų. 

Kt. reikalavimai 
Komunikabilumas, gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus studentais, gebėjimas dirbti ir 
mokyti nuotoliniu būdu. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Prisidėti prie lietuvių kalbos dėstymo.  

Asmuo kontaktams Pēteris Vanags, peteris.vanags@balt.su.se  

 

mailto:peteris.vanags@balt.su.se
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

24. Vokietija Vasario 16-osios gimnazija 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 
Nuo 2021-09-01 iki 2022-06-30.  

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių, vokiečių, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, sporto, dailės/darbų, 
nes turime lietuvių, kuriems reikia dėstyti lietuviškai ir vokiškai arba angliškai (kol išmoksta 
vokiečių kalbą). Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams labai reikėtų psichologo, socialinio 
pedagogo, dailės/darbų, choreografijos ir pan. 

Kt. reikalavimai 
Dalykiškumas, gebėjimas bendrauti su vaikais ir su suaugusiais, patikimumas, kūrybiškumas, 
novatoriškumas, savarankiškumas, savianalizė, sprendimų pateikimas, keitimaisi informacija 
su kolegomis ir pan. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Aktyvus dalyvavimas Gimnazijos bendruomenės gyvenime, pamokų ir būrelių vedimas.  
Darbas su bendrabutyje gyvenančiais vaikais: pamokų ruošimas, laisvalaikio veiklų 
organizavimas, pagalba bendrabučio darbuotojams.  

Asmuo kontaktams Irena Sattler, irena.sattler@litauischesgymnasium.de  
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Praktikos vietos neformaliose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse ES ir EEE šalyse 2021-2022 m. 

Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

25. Vokietija 
Greifsvaldo universitetas, Baltistikos institutas (University of Greifswald, 

Department of Baltic Studies / Universität Greifswald, Institut für 
Baltistik) 

2 

Trukmė ir laikotarpis 
5 mėn 
Nuo 2021-10-11 iki 2022-02-04 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Germanistas(ė), lituanistas(ė) ar kitos srities filologas(ė) su puikiomis lietuvių k. ir vokiečių k. 
žiniomis. Filologinis išsilavinimas bei kalbų žinios būtini susipažįstant su instituto veikla ir 
efektyviam praktikos užduočių vykdymui bei sklandžiam bendravimui užtikrinti. 

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 vertimų į vokiečių 
kalbą skaitmeninio leidinio rengimas ir maketavimas. Taip pat galimos kitos nesudėtingos 
administracinio pobūdžio užduotys. Pageidautinas gebėjimas atstovauti Lietuvai 
informaciniuose renginiuose. 
Dėl praktikos pabaigos datos galima tartis. Praktiką atliksite Baltistikos institute, kuris vokiškai 
kalbančiose šalyse yra vienintelis, siūlantis baltistikos bakalauro, magistro ir doktorantūros 
studijas. Praktikos vieta bus siūloma pritarus Greifsvaldo universiteto kancleriui. Atkreipiame 
dėmesį, kad iš Lietuvos siunčiamam(i) praktikantui(ei) praktikos vietoje galios Vokietijos 
įstatymai bei teisės aktai. 

Asmuo kontaktams 
Alina Baravykaitė; alina.baravykaite@uni-greifswald.de 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

26. Vokietija 
Diuseldorfo sekmadieninė lituanistinė mokyklėlė "Pasaka" (Düsseldorf 

Lituanistic Sunday School "Pasaka") 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
3 – 6 mėn.  
Nuo 2021-09-01 (galima pradėti ir vėliau).  

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Pedagogai, psichologai, lituanistai, renginių organizatoriaui, istorikai, kultūros paveldo ir 
turizmo studentai (kiti panašių studijų studentai taip pat gali teikti paraiškas). Mokyklėlei 
reikalingas studentas, gebantis bei norintis dirbti su vaikais, organizuoti renginius, galintis 
perteikti lietuvių kalbos žinias, rišliai ir aiškiai rašyti tekstus. 

Kt. reikalavimai 

Gebėjimas bei noras dirbti su vaikais, išradingumas, organizuotumas, savarankiškumas, 
atsakomybė, sugebėjimas laiku bei kokybiškai atlikti paskirtas užduotis. Praktikantas turi 
mokėti sudominti vaikus, juos užimti atsižvelgiant į išsivystymo bei žinių lygį. Organizaciniai bei 
bendravimo gabumai taip pat labai svarbūs sprendžiant kasdienius mokyklėlės klausimus, pvz. 
superkant pamokėlėms reikalingas medžiagas, ruošiant pamokėles, bedraujant su švietimo bei 
mokslo įstaigomis, kolegomis, tėveliais ir pan. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

Mokslo metų mokomojo plano paruošimas, pamokėlių paruošimas bei pravedimas, aktualios 
informacijos surinkimas bei išplatinimas socialiniuose tinkluose, tekstų pakvietimams, 
laiškams, padėkoms kūrimas, išvykų bei renginių organizavimas. 

Asmuo kontaktams Aurelija Hadding, info@pasaka.biz 
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Eil. nr. Šalis Priimančioji praktikos institucija 
Maksimalus 

vietų skaičius 

27. Vokietija 
RIDIGDO lietuviška kultūros draugija Stuttgarte -  Lituanistinė mokyklėlė 

,,Ridigdo“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
3,5 –  6 mėn.  
2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. vasario 28 d. 

Pageidaujamos 
praktikantų studijų sritys 

Lietuvių filologijos, pedagogikos.  

Kt. reikalavimai 

Mums svarbiausia praktikanto meilė ir domėjimasis vaikais, kurių pagrindu jis kurtų mokymosi 
procesą. Taip pat svarbus savarankiško ir darbo komandoje gebėjimų derinys, nes daug 
planuosime ir kursime kartu, tačiau norime praktikantams išbandyti naujus dalykus patiems. 
Taip pat tikimės, kad praktikantas (-ė) norės mokytis, gebės atvirai komunikuoti ir priimti 
grįžtamąjį ryšį. Savanorystės, pedagoginio darbo ar kitų veiklų su vaikais patirtis pageidautina, 
tačiau nebūtina. Muzikiniai gebėjimai būtų privalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 
informacija 

1. Lietuvių kalbos pamokų planų sudarymas: temų atranka, metodinės medžiagos ir užduočių 
paieška. 2. Lietuvių kalbos pamokų vedimas (daugiausia pradinių klasių vaikai, gali būti ir 
ikimokyklinio amžiaus). 3. Meninių ir (arba) muzikinių užsiėmimų vedimas (pagal praktikanto 
profilį). 4. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais: naujienlaiškių siuntimas, konsultacijos 
prieš/po pamokų. 5. Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose ir el. paštu. 6. Mokyklos 
švenčių organizavimas. 
Praktika gali būti ir trumpesnė nei 6 mėn., tačiau ne trumpesnė nei 3,5 mėn. 

Asmuo kontaktams Akvilė Weinert, akvile@pweinert.de , sirvaityte90@gmail.com  

 

mailto:akvile@pweinert.de
mailto:sirvaityte90@gmail.com

