
Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

1. Čekija 
Brno Masaryko universiteto Laisvųjų menų fakulteto Bendrosios 

kalbotyros ir baltistikos institutas 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

2– 6 mėn. (derinama individualiai) 

 

Nuo 2022-09-15 iki 2023-06-15 

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 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 Doc. Vaidas Šeferis, vaidas.seferis@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:vaidas.seferis@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

2. Danija Lietuvių kalba Aarhus 2 

Trukmė ir laikotarpis 

4 mėn. ir 6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Įvairių. Kadangi ši lietuvių kalbos mokykla nėra tradicinė, todėl ir bet kokią studento 

patirtį bei žinias galima integruoti. 

Kt. reikalavimai Atsakingumas 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Savo turimomis žiniomis ir patirtimi prisidės prie lietuvių kalbos pamokų, renginių, 

švenčių minėjimų pasiruošimo. Praktikantas taip pat turės galimybę vesti pamokas, 

organizuoti renginius, būti aktyvus dalyvis įvairiuose projektuose. 

Asmuo kontaktams Ernesta Baužaitė, Ernestabt@gmail.com  

 

mailto:Ernestabt@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

3. Graikija Graikijos LM „Giliukai“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-10-01, vėliausiai praktikantas galėtų atvykti 2023-04-01 (jei vyktų 2 mėn.) 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinė pedagogika (neturime šios srities specialisto), pradinių klasių pedagogika 

(mūsų mokykloje mokosi vaikai nuo 3 iki 10 metų, tačiau didžioji dauguma yra 3-6 ir 6-

8 metų), lietuvių kalbos pedagogika. 

Kartu su Graikijos lietuvių bendruomene (GLB) pasidalintume marketingo/IT srities 

specialistai (pamokos vyksta nuotoliniu būdu, tad IT parama yra labai svarbi, taip pat, 

kaip ir marketingo sritis-Mokyklos veikla matoma daugiausiai socialinėje erdvėje, tad 

siekiant į Mokyklą pritraukti daugiau mokinių/tėvų labai reikalinga pagalba šioje srityje; 

GLB taip pat, labai vertinga būtų pagalba šiose srityse, ypatingai marketingo, nes jos 

kaip organizacijos matomumas taip pat, yra labiausiai socialinėje erdvėje). 

Kt. reikalavimai 

Atsakingas požiūris į praktikos užduotis, kūrybiškumas, lankstumas, galimybė 

nuotolines pamokas vesti vakarais (18.00-19.00 val.) ir sekmadieniais (pirmoje dienos 

pusėje), geranoriškumas, savarankiškumas, taisyklinga lietuvių kalba. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lituanistinėje mokykloje: rengti ir vesti nuotoliniu būdu vykstančias pamokas 3-10 metų 

vaikams, rengti ir vesti vykstančius papildomus būrelius (kaip pvz.; Vakaras su knyga, 

Eksperimentų būrelis ir t.t.), paruošti namų darbų užduotis. Mokyklai ir GLB: pasirūpinti 

institucijų puslapiais (FB, Instagram) socialinėje erdvėje; skelbti naujienas, informaciją 

apie artėjančius renginius, atlikti maketavimo darbus ir t.t. IT specialistas - teikti IT 

pagalbą nuotoliniu būdu rengiamų pamokų/renginių metu, apmokyti Mokyklos ir GLB 

atstovus kaip efektyviau naudotis nuotolinių susitikimų priemones. 

Lauktumėme 2 praktikantų - vienas būtų skirtas lituanistinei mokyklai, kitą galėtų 

dalintis dvi institucijos - Mokykla ir Bendruomenė. 

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

 

mailto:glm.giliukai@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

4. Islandija Islandijos lituanistinė mokykla "Trys spalvos" 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Studentai, studijuojantys pedagogiką, lietuvių kalbą ir literatūrą bei psichologiją. 

Kt. reikalavimai 
Praktikantas turi gebėti priimti įvairius iššūkius, išbandyti naujas veiklas, greitai ir 

kūrybiškai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją, būti itin savarankiškas ir inovatyvus. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

1. Padėti mokytojai šeštadieniais vedant pamokas Islandijos lituanistinėje mokykloje 

"Trys spalvos" 2. Pavduoti mokytojas ir pravesti pamokas 3. Pamokų planų rengimas. 5.  

Straispnių rašymas. 6. Renginių planavimas ir organizavimas. 7. Pagalba renginių metu. 

8. Lietuvos švietimo naujovių pristatymas. 9. Paskaita mokytojoms jūsų pasirinkta tema, 

susijusia su vaikų ugdymu bei lavinimu. 10. Idėjos mokyklos veiklai paįvairinti. 11. 

Pagalba renkant informaciją naujam mokyklos ir bendruomenės internetiniam puslapiui. 

Gyvenamą vietą studentas turi susirasti pats. 

Asmuo kontaktams Jurgita Millerienė; jurgita@internet.is  

 

mailto:jurgita@internet.is


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

5. 
Ispanija 

(Tenerifė) 
Baltijos tarptautinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 

4 – 6 mėn. 

 

Nuo 2022-10-10, bet visada galime ieškoti bendrai tinkamiausio varianto 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, lietuvių kalbos, menų, kūrybinių industrijų, 

gamtos mokslų, pradinių klasių, matematikos specialistų. 

Kt. reikalavimai 

Ieškome žmonių, kurie ne tik nori patirti nuostabų nuotykių mokykloje su vaikais, kur 

visada šviečia saulė - ieškome žmonių, kurie nori tobulėti, išbandyti kažką naujo, atrasti 

save dar neatrastose sferose, išlipti iš komforto zonos, būti komandos dalimi, nebijoti 

prisiimti atsakomybės, mylėti vaikus ir laiką su vaikais. Norėti mokytis ir tobulėti - 

kasdiena su vaikais. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Šeštadieninės lituanistinės mokyklos veiklos, savaitinėje mokykloje  vesti pamokas 

vaikams, ruoštis kasmetinėms šventėms, įsitraukti į bendruomenės švenčių kūrimą. 

 

Mūsų mokykla dirba pagal pozityvaus ugdymo metodiką - svarbu, kad mūsų vertybės ir 

požiūris sutaptų. 

Asmuo kontaktams Dora Karoblytė, info@balticinternationalschool.com  

 

mailto:info@balticinternationalschool.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

6. Ispanija Barselonos LT mokyklėlė 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

2022-09-15 iki 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Nesvarbu kokios specialybės. Svarbu, kad būtų noras dirbti su vaikais, patirti ir išmokti. 

Kt. reikalavimai 

Atviras bei lankstus ir pasiruošęs bet kokiai situacijai, nes mokyklėlės bendruomenė yra 

gyvas organizmas ir kiekvienąkart keičiasi. Lojalus: pirmenybę teikia mokyklėlės 

veiklai. Smalsus: bet kokia situacija yra geroji patirtis, kuri pravers ateityje. Nuoširdus. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Mokys vaikus lietuvių kalbos ir kultūros šeštadieniniuose užsiėmimuose bei 

individualiai savaitės bėgyje. Dalyvaus mokyklėlės organizuojamuose renginiuose, 

padės juos organizuoti, planuoti ir pan. 

Asmuo kontaktams Solveiga Stankevičiūtė, barselonosltmokyklele@gmail.com  

 

mailto:barselonosltmokyklele@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

7. Ispanija Neformalaus lituanistinio švietimo mokyklėlė ABC 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-10-01 iki 2023-05-31 (apytikriai) 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pageidautina lituanistikos ar istorijos, taip pat komunikaciją studijuojantys studentai. 

Tačiau esam atviri visiems pasiūlymams, tuo labiau, kad pagalba iš Lietuvos visada yra 

labai profesionali. Tik primenu, kad vaikai gimę užsienio šalyje, sunkokai supranta 

lietuvių kalbą,o juos domina istorija, tradicijos ir pan. 

Kt. reikalavimai 

Komunikabilumas, nuoširdumas, atvirumas, lyderio savybės,noras prisidėti prie 

bendruomenės veiklos, rodantis iniciatyvą, sugebėjimas ir noras dirbti komandoje, mėgti 

vaikus. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Dalyvauti mokslo metų programos kūrime, vesti pamokas šestadieninėje mokykloje, 

organizuoti šventes vaikams, prisidėti prie bendruomenės veiklos. 

Asmuo kontaktams Daiva Sruogiene, sruogiene@msn.com  

 

mailto:sruogiene@msn.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

8. Ispanija Alikantės lituanistinė mokykla „Draugystė“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3-6 mėn, pageidautina 6 mėn.  

 

2022-09-19 - 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Visos pedagogikos kryptys, muzikos pedagogika. Būtų puiku, jei studentas/-ė mėgtų 

muzikuoti, tačiau tai nėra būtina. 

Kt. reikalavimai 
Meilė vaikams, atsakingumas, motyvacija, iniciatyva, kūrybiškumas, noras tobulėti ir 

atskleisti savo asmeninius gebėjimus. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pamokų lituanistinėje mokykloje vedimas, pagalba ruošiantis pamokoms (užduočių, 

darbelių, žaidimų ieškojimas ir ruošimas), individualus darbas su vaikais. Pagalba 

dalyvaujant įvairiuose mokyklos projektuose, renginių organizavime, Vaikų klube, 

socialiniuose tinkluose, internetiniame puslapyje. 

Kviečiame prisijungti prie mūsų šiltos ir žaismingos komandos jaukiajame Alikantės 

mieste.  

Asmuo kontaktams Elena Vaičiulytė, draugystesmokykla@gmail.com  

 

mailto:draugystesmokykla@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

9. Ispanija Valensijos neformaliojo ugdymo mokykla „LITUANICA“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn.  

 

Nuo 2022-10-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Filologijos, pedagogikos. Reikia žmogaus, kuris turi pašaukimą dirbti su vaikais nuo 4 

iki 12 metų. Tai darbas su mokytoju rengiant mokymo planą ir taip pat visokeriopa 

pagalba pamokose. 

Kt. reikalavimai Pašaukimo dirbti su vaikais, kantrybės ir kūribiškumo 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Metinio pamokų plano ruoša, tikslingas temų parinkimas pagal kiekvieną amžiaus grupę, 

pagalba mokytojui. Mokyklėlės renginių ruoša. 

Asmuo kontaktams Vaida Petkevičiūtė, lituanica@vlc-lb.es  

 

mailto:lituanica@vlc-lb.es


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

10. Ispanija Saragosos lituanistinė (kultūros) „Šeimos“mokykla   2 

Trukmė ir laikotarpis 

2-6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-20 iki 2023-05-30 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos (kelių kalbų) bei muzikos pedagogikos ar tiesiog 

filologijos. Mokykla moko lietuvių kalbos per holistinį ugdymą. 

Kt. reikalavimai 
Nuoširdumas, noras ir gebėjimas mokyti, empatija ir profesionalumas. Būtų gerai, jeigu 

mokėtų ispanų kalbą, arba turėtų jos pagrindus. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių kalbos (taip pat muzikos, lietuviškų dainelių, šokių, žaidimų) mokymas drauge 

su mokytoju - mentoriumi pagal Integruotą ir individualią programas, bei meninių 

(muzikinių ir kt.) veiklų, renginių organizavimas. 

Asmuo kontaktams Julita Lukoševičiūtė, saragosa.mokykla@gmail.com; aragonolietuviai@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saragosa.mokykla@gmail.com
mailto:aragonolietuviai@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

11. Italija Virtuali lituanistinė Italijos mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 

 

5 mėn.  

 

Pageidautina 2 praktikantai po 5 mėn.: 1 praktikantas 2022-09-01 – 2023-01-31 ir 2-ras 

praktikantas 2023-02-01 – 2023-05-31 

 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

2021 m. Globalios Lietuvos apdovanojimą "Už jaunųjų talentų ugdymą Lietuvai 

pasaulyje ir inotyvius mokymo sprendimus" atsiėmusi Virtuali lituanistinė Italijos 

mokykla vykdo įvairius įtraukinačius nuotolinius mokymus. Šiuo metu turime istorijos, 

pasaulio pažinimo, lietuvių k. išlyginamąją, lietuvių k., vaidybos ir saviraiškos, meno ir 

tradicijų, dainuojamosios poezijos suvokimo pamokas ir logopediniai užsiėmimai. 

Praktikos studentai galėtų būti iš šių mokyklos turimų pamokų sričių ar panašių sričių. 

Kt. reikalavimai 

Norėtume, kad praktikantas būtų bendraujantis, aktyvus ir mylėtų savo darbą, vaikus. 

Gebėtų dirbti nuotoliniu būdu (EDUKA, ZOOM, ir Moodle aplinkų žinojimas 

privalumas) ir gyvai su vaikais (jei tektų susitikti COVID-19 situacijai leidus). Gebėtų 

aiškiai dėstyti mintis, naujais metodais motyvuoti mokintis lietuvių kalbos.  Būtų 

pilietiškas Lietuvos atžvilgiu, žinotų lietuvių tradicijas, papročius, pagrindines Lietuvos 

šventes, istorines datas. Turėtų noro mokinti vaikus lietuvių kalbos ir puoselėti lietuvybę. 

Muzikiniai, teatriniai ir logopediniai gebėjimai ar patirtys būtų privalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

1. Išmokti dirbti nuotoliniu būdu (prieš darbą su mokiniais darome apmokymus, teikiame 

mokymo medžiagą kaip dirbti) 2. susidaryti savo pamokų metų planą 3. pasiruošti 

pamokoms, išsiuntinėti tėvams prieš kiekvieną pamoką reikalingą informaciją apie 

pamokos priemones jei taikoma, prisijungimo informaciją ir kitą informaciją.  4. mokyti 

vaikus pagal sudarytą mokymosi planą (naudojant EDUKA ar Moodle platformas) 5. 

Žymėti lankomumus, taisyti darbus, užduoti namų darbus 6. Po pamokos aprašyti 

pamokos eigą ir paskelbti viešai FB puslapyje 7. dalyvauti su mokiniais įvairiuose 

konkursuose jei tokių būtų pagal dėstomą dalyką  8. padėti organizuoti mokyklos 

renginius jei tokių būtų, viešinti naudingą su lituanistiniu švietimu susijusią informaciją 

mokyklos FB paskyroje 

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

  

mailto:aurelija.orlova@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

12. Italija Šeštadieninė Romos lituanistinė mokyklėlė „Bitutė“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Pirmas praktikantas: 2022-09-15 – 2023-03-15 

Antras praktikantas: 2023-01-15 – 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pageidautumėme lietuvių kalbos, pradinių klasių pedagogus ir kitų sričių lietuvių kalbos 

mokymui. Mūsų mokykloje yra daugiausia pradinių klasių amžiaus vaikų, kurie pradeda 

skaityti  ir rašyti lietuvių kalba. Tad pradėti mokyti nuo abecelės , naujų žodžių 

mokymas, jų suvokimas. Taip pat, tiktų studentai studijuojantys ar kitaip susiję su teatru, 

muzika, mokantys laisvai bendrauti su vaikais, patirtis su vaikais būtų privalumas. 

Kt. reikalavimai 

Būtų atsakingas, aktyvus, komunikabilus, mokėtų rasti bendrą ryšį su vaiku, mylėtų savo 

darbą, mokėtų padrąsinti, būtų kūrybingas, lankstus dirbti tiek su mažesniais vaikais tiek 

su vyresnio amžiaus vaikais (nuo 3-14 m.). Norėtume, kad praktikantas gebėtų dirbti 

gyvai  tiek nuotoliniu būdu su vaikais, gebėtų aiškiai dėstyti mintis, naujais įtraukiančiais 

metodais motyvuotų mokytis lietuvių kalbos. Gerai dirbtų su technilogijomis. Būtų 

pilietiškas, žinotų lietuvių tradicijas, papročius, pagrindines Lietuvos šventes, istorines 

datas. Turėtų noro mokinti vaikus lietuvių kalbos ir puoselėti lietuvybę. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pagrindinės užduotys: padėti parengti mokymo lituanistinės mokyklos programą, 

pasiruošti savarankiškai pamokoms, vesti lietuvių k. pamokas įvairaus amžiaus 

daugiausiai pradinių klasių vaikams  gyvai jei leis galimybės arba nuotoliniu būdu, padėti 

Romos bendruomenėje rengti renginius gyvus ar nuotolinius (jei galimybės dėl COVID-

19 leis) kartu dalyvaujant su vaikais. Aktyviai teikti savo pasiūlymus mokyklos bei 

bendruomenės veiklai. Dalyvauti konkursuose ir skatinti bei paruošti vaikus. 

Praktikantas turės komunikuoti ir platinti informaciją apie įvykusius užsiėmimus, 

ateinančius renginius Italijos lietuvių bendruomenės Romoje Facebook puslapyje, 

Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos Facebook puslapyje bei kitais sutartais 

kanalais. 

Jau praktika pasitvirtino, kad kai studentai  bent kažkiek būna vienu metu dviese, taip 

natūraliai perima darbą. Taip mažiau streso turi vaikai, mokytojai pripranta prie vaikų ir 

taip sklandžiau vyksta darbas. 

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

 



Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

13. 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.: 1 praktikantas 2022-09-01 – 2023-01-31 ir 2-ras 

praktikantas 2023-02-01 – 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pageidautumėm pradinių klasių arba lituanisto. Pageidautume lietuvių kalbos mokymui 

įvairiose srityse 6- 7 m., 7-8 m., 9-10 ir/ar 10-15 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, kadangi 

mokome nestandartiškai, per meną, per tai kas vaikams patinka. Dėl to mūsų mokykla yra 

prisidėjusi prie Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos sukūrimo, kuri buvo iškart 

apdovanota Globalios Lietuvos apdovanojimu "Už jaunųjų talentų ugdymą Lietuvai" ir už 

inotyvius sprendimus. Apdovanojimas buvo įteiktas 2021 m. liepą Prezidentūroje. Visus 

jaunus mokytojus prieš pradedant dirbti su vaikais apmokome, todėl nebūtinai praktikantas 

turi turėti mokytojo specializaciją, svarbiausia paties motyvacija. 

Kt. reikalavimai 

Norėtume, kad praktikantas gebėtų dirbti nuotoliniu būdu ir gyvai su vaikais, gebėtų aiškiai 

dėstyti mintis, naujais metodais motyvuoti mokintis lietuvių kalbos. Būtų bendraujantis, 

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. Moodle ir EDUKA platformų žinojimas - 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., 9-10 ir/ar 10-15 m. vaikams nuotoliniu 

būdu 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. 

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

 

mailto:aurelija.orlova@gmail.com
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Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 
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vietų skaičius 

14. Italija  Virtuali neformaliojo švietimo mokykla „Emokis“ Italijoje 2 

Trukmė ir 

laikotarpis 

2-6 mėn.  

 

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pageidautume kalbas studijuojančių studentų, tačiau lauktume ir kitų sričių studentų. 

Kt. reikalavimai Norėtume kūrybingų, vaikus mylinčių studentų. 

Užduotys ir kt. 

aktuali informacija 

Praktikantas(-ė) turėtų vesti integuotos lietuvių kalbos pamokas arba užsiėmimus lietuvių 

kalba. Vaikai 5-15 m. amžiaus pasirinktinai. Svarbu būtų kūrybiškumas, kaip vaikus 

sudominti, įtraukti. Iškilus klausimams, mokykloje dirbantys kolegos ir praktikos vadovas 

mielai pakonsultuos ir padės. 

 

Papildomai galime suteikti dalinę kompensaciją studento(-ės) būsto išlaidoms atvykus į 

Romą. Taip pat pagal galimybes siūlome italų kalbos kursus. 

Asmuo kontaktams Eglė Skulskytė, emokislt@gmail.com  

 

 

mailto:emokislt@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

15. 
Jungtinė 

Karalystė 
Bognior Regio lituanistinė mokykla "Jūra" 2 

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

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Laukiami įvairių krypčių studentai, kurie yra kūrybiški, domisi lietuviškos tapatybės 

puoselėjimu užsienyje, mylintys vaikus, gebantys juos mokyti kalbėti, skaityti, rašyti, 

menų, dainų, šokių, sporto, istorijos. Mokykloje ir bendruomenėje dažnai organizuojami 

įvairūs renginiai, kuriuose reikalinga aktyvi pagalba tiek organizuojant, tiek 

įgyvendinant. Laukiame ikimokyklinio ugdymo specialistų, pradinio ugdymo, menų, 

muzikos, šokios, teatro, istorijos, geografijos mokytojų, švietimo vadybos, kultūros ir 

kitų krypčių studentų. 

Kt. reikalavimai 

Mūsų veikla tai ne tik darbas lituanistinėje mokykloje. Organizuojame daug išorinių 

edukacinių projektų, išvykų, žygių. Aktyviai dalyvaujame lietuvių bendruomenės 

veikloje, rengiame susitikimus, renginius, sporto dienas. Patys svarbiausi bruožai, 

kuriais turi pasižymėti praktikantas - tai komunikabilumas ir kūrybiškumas, ypatingai 

svarbu gebėti dirbti komandoje, būti atsakingu, turėti gerus administracinius ir 

kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Mokytojo pareigos su užsienio lietuvių vaikais, mokyklos darbo administravimas, 

renginių ir veiklų kūrimas, aktyvus įsitraukimas į visus lituanistinės mokyklos procesus, 

projektų kūrimas. 

 

Praktikantai visada turi visokeriopą mentoriaus pagalbą ir įsilieję į bendruomenę tampa 

jos šeimos dalimi. Be visa to, jūs turėsite galimybę ne tik gyventi pajūrio mieste, bet ir 

pamatyti įspūdingą pietinę Anglijos pakrantę. 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, studijajura@gmail.com  

 

mailto:studijajura@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

16. 
Jungtinė 

Karalystė 
JK virtuali lituanistinė mokykla "Banga" 2 

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

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

IT, reklamos, viešųjų ryšių, anglų kalbos, lituansitai, pradinio ugdymo specialistai, 

švietimo, kultūros vadybos ir administravimo, menų, muzikos, sitorijos, media, dizaino 

ir pan. krypčių studentai. 

Kt. reikalavimai 

Gebėjimas dirbti pagal nustatytą grafiką, administraciniai įgūdžiai, geros lietuvių ir 

anglų kalbos žinios. Komunikabilumas, geri kompiuteriniai įgūdžiai, kūrybiškumas, 

asmeninė iniciatyva, noras tobulėti, aukštas atsakomybės lygis, patikimumas, 

profesionalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Praktikantas pagal savo studijų programą bus įtrauktas į virtualios mokyklos darbą. Jei 

tu būsimas mokytojas, vesi nuotolines pamokas, kursi planus, aktyviai įsitrauksi į 

metodinės medžiagos kūrimo procesą. Jei tu IT ar kitos srities specialsitas, praktiką 

atliksi švietimo vadybos ir administravimo sferoje. 

TAPK XXI a. knygnešiu - mes tau padėsime. Esame atviri kiekvienam norinčiam 

tobulėti ir gebančiam būti naudingu, siekiant išsaugoti užsienyje augančių vaikų bei 

jaunimo lietuvių kalbą ir kultūrą. Nuolatinė mentorystė, aktyvus įsitraukimas, galimybė 

realizuoti save, daug naujų įgūdžių, veidų ir patirčių - garantuota. 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė; virtualibanga@gmail.com  

 

mailto:virtualibanga@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

17. 
Jungtinė 

Karalystė 
Darželis Moksliukas 2 

Trukmė ir laikotarpis 

Iki 6 mėn.  

 

Nuo 2022 m. spalio mėn. 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, anglų kalbos moktojai, spec. poreikių pedagogai 

Kt. reikalavimai 

Lankstumas, sugebėjimas dirbti komandoje ir individualiai. 

Sugebėjimas bendarauti su spec. poreikių turinčiais vaikais (tai ir dvikalbystė, 

daugiakalbystė, vėluojanti kalba, vėluojanti raida, autizmas, soc sunkumai). 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Individualūs užsiėmimai su vaikais pagal vaiko individualų ugdymo planą.  

Asmuo kontaktams Irma Cernychiene, Irma Rudminiene, infoe16@nurserymoksliukas.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoe16@nurserymoksliukas.co.uk
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Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

18. 
Jungtinė 

Karalystė 
Lituanistinė ir menų mokykla "Kodėlčius" 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn.  

 

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalbos, pradinių klasių, muzikos. 

Kt. reikalavimai 
Atsakingumas, savimotyvacija, drąsiai pasitikti iššūkius ir juos įveikti, iniciatyvumas, 

lyderio savybės. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Dalyko programos kūrimas/adaptavimas. Pamokų planavimas, skaidrių kūrimas 

pamokoms, įvairių priemonių kūrimas ir jų taikymas praktikoje. Tradicinių mokyklos 

renginių planavimas, scenarijų kūrimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, 

mokinių rengimas festivaliams, konkursams. Mokomųjų išvykų planavimas ir jų 

įgyvendinimas. STEAM projektų kūrimas ir įgyvendinimas. 

Asmuo kontaktams Rūta Bosienė, rbosiene@kodelcius.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rbosiene@kodelcius.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 
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vietų skaičius 

19. 
Jungtinė 

Karalystė 
Lituanistinė ugdymo studija „Jūra“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

2-6 mėn. 

 

Laikotarpyje nuo 2022-09-01 iki 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Sporto, menų, kultūros, spec. pedagogikos, ikimokyklinio, pradinio ugdymo specialistų, 

lituanistų, istorijos, geografijos, švietimo vadybos. 

Kt. reikalavimai 

Kūrybiškumas, komunikabilumas, tautinės tapatybės puoselėjimas, žaismingumas, noras 

dalyvauti, kurti, įgyvendinti. Geri komunikaciniai, problemų sprendimo, renginių 

organizavimo įgūdžiai. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Apart mokytojavimo lituanistinėje mokykloje, turėsite galimybę būti įtraukti į tokių 

projektų įgyvendinimą kaip "Mano šaknys Lietuvoje", "Kodas GŽR". Vasario mėn. vyks 

jaunimo stovykla. Aktyviai įsirauksite į bendruomenės gyvenimą, jų organizuojamus 

renginius tiek lietuviams, tiek anglams. Iš arti pamatysite kaip gyvena užsienio lietuviai, 

kaip stipriai čia puoselėjama lietuvybė. 

Mokykla veikia kurortiniame, istoriniame Porstmouth mieste, JK pietuose. Čia įsikūrusi 

pati šauniausia JK lietuvių bendruomenė, kuri aktyviai jus įtrauks į veiklos ratą. Čia 

niekada nesijausite vienišas, visada turėsite ką veikti, o svarbiausia - susirasite daug 

naujų draugų. Praktikantai yra ypatingai globojami ne tik mentoriaus, bet ir 

bendruomenės šeimų.   

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, studijajura@gmail.com  

 

 

mailto:studijajura@gmail.com
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vietų skaičius 

20. Lenkija Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centras 2 

Trukmė ir laikotarpis 

Nuo 2 iki 6 mėn. 

 

Nuo 2022-10-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalba, literatūra, kultūra. 

Kt. reikalavimai Lenkų kalba ar anglų. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Paskaitos, susitikimai su studentais. Bendravimas lietuvių kalba. 

Asmuo kontaktams Tatjana Vologdina, tatjanavologdina@gmail.com  

 

mailto:tatjanavologdina@gmail.com
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Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

21. Lenkija Seinų lietuvių "Žiburio" mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3 mėn. 

 

2022-09-01 – 2023-04-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos. Mokyklai svarbus lietuvių kalbos puoselėjimas. 

Kt. reikalavimai Komunikatyvumas, darbas kolektyve. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Pamokos, kultūriniai renginiai, dalyvavimas mokyklos gyvenime. 

Asmuo kontaktams Algirdas Vaicekauskas, vilko@wp.pl 
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nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 
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vietų skaičius 

22. Lenkija Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3 mėn. 

 

Nuo 2023-01-03  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalbos filologijos, istorijos studentai padėtų mūsų moksleiviams ir 

mokytojams puselėt ir vartot taisiklingą lietuvių kalbą, padėtų organizuot sausio 13-

osios, vasario 16-osios, kovo 11-osios minėjimų renginius. 

Kt. reikalavimai 
Studentas turėtų būt susiorientavęs Lietuvos etninių žemių istorijoje, gebantis bendraut 

su mokiniais, kūrybingas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pamokų ir kitos mokyklinės veiklos stebėjimas, pamokų vedimas, pagalba mokytojams 

organizuojant minėjiomus, renginius. 

Asmuo kontaktams Jonas Vydra, sppunsk@o2.pl; jonasv@o2.pl  

 

mailto:sppunsk@o2.pl
mailto:jonasv@o2.pl
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vietų skaičius 

23. Liuksemburgas Liuksemburgo lituanistinė mokykla „Avilys“ 2 

Trukmė ir 

laikotarpis 

 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-15 iki 2023-05-31 

 

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, pageidautina mokėti prancūzų, vokiečių arba anglų k. 

Būtų puiku, jei gebėtų groti kokiu nors muzikos instrumentu, turėtų patirties jaunimo 

organizacijų 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 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  

Asmuo kontaktams Jolanta Švedkauskaitė, mokyklele.lu@gmail.com; jolanta.svedkauskaite@gmail.com  

 

http://www.mokyklele.lu/
mailto:mokyklele.lu@gmail.com
mailto:jolanta.svedkauskaite@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

24. Norvegija Drameno lituanistinė mokykla "Žilvinas" 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01 iki 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, pradinio ugdymo pedagogikos, lietuvių 

k., istorijos , geografijos, etnologijos, choreografijos, dailės - technologijų, muzikos. 

Kt. reikalavimai Lankstumas, kūrybiškumas, darbštumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Dalyvauti pamokose. 

 

Laukiame visų susidomėjusių, nes mums labai reikalinga bet kokia pagalba. 

Garantuojame neišdildomus prisiminimus, vaikų meilę, nuostabų kolektyvą. 

Asmuo kontaktams Aistė Žvaginienė, aistezvaginiene@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aistezvaginiene@yahoo.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

25. Norvegija Lituanistinė mokykla „Gintaras“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogo, logopedo, žurnalisto, informacinių technologijų specialisto, renginių 

organizatoriaus.  

Kt. reikalavimai 

Atsakingumas, punktualumas, gebėjimas bendrauti su vaikais, bendruomeniškumas, 

kūrybiškumas, savanorystė, patirtis dirbant su viena ar kita tiksline grupe, darbo 

komandoje gebėjimai. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Veiklos planavimas, mokytojos asistento pareigos, reklamos kūrimas, renginių 

organizavimas 

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

 

 

mailto:jolanta.markeviciene@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

26. Švedija 
Stokholmo universiteto Slavų ir baltų kalbų, suomių, olandų ir 

vokiečių instituto Baltų kalbų skyrius 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

4 mėn. 

 

2022-09-01 – 2022-12-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių ir/ar skandinavų filologija, nes pagrindinė užduotis - prisidėti prie lietuvių 

kalbos dėstymo. 

Kt. reikalavimai Atvirumas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandoje. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
lietuvių kalbos dėstymas, mokomosios medžiagos rengimas. 

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

 

mailto:peteris.vanags@balt.su.se


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

27. Vokietija Vasario 16-osios gimnazija 2 

Trukmė ir laikotarpis 

2-6 mėn. 

 

Laikotarpyje nuo 2022-09-01 – 2023-05-31  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių k., anglų k., vokiečių k., tikybos, psichologo, socialinio pedagogo, choreografo, 

sporto, muzikos, dailės ir darbų, etnografo 

Kt. reikalavimai 

Dalykiškumas, gebėjimas bendrauti su vaikais ir su suaugusiais, patikimumas, 

kūrybiškumas, novatoriškumas, savarankiškumas,  sprendimų pateikimas, keitimaisi 

informacija su kolegomis, kantrumas, lankstumas. Mokėti vokiečių arba anglų kalbą 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Aktyvus dalyvavimas Gimnazijos bendruomenės darbe ir gyvenime, pamokų ir būrelių 

vedimas. Darbas su bendrabutyje gyvenančiais vaikais: pamokų ruošimas, laisvalaikio 

veiklų organizavimas, pagalba bendrabučio darbuotojams. 

Pamokos vyks 5-13 klasių mokiniams Gimnazijoje bei šeštadieninėje mokykloje. 

Asmuo kontaktams Irena Sattler, irena.sattler@litauischesgymnasium.de  

 

mailto:irena.sattler@litauischesgymnasium.de


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

28. Vokietija 
Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Kalbotyros ir 

kultūrologijos fakulteto Empirinės kalbotyros instituto 

Baltistikos centras 

2 

Trukmė ir laikotarpis 

Iki 6 mėn. 

 

Nuo 2022-10-01  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lituanistika; klasikinė filologija - dėstomoji praktika (lietuvių k. dėstymas); mokslinė 

praktika (darbas su lietuviškais ir lotyniškais tekstais) 

Kt. reikalavimai Vokiečių kalbos žinios privalumas 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių k. dėstymas įvairaus lygio pakopoms; mokslinis darbas su lietuviškais ir 

lotyniškais tekstais (gramatinė anotacija; žodyno rengimas); lietuvių-vokiečių-lietuvių k. 

žodyno rengimas). 

Asmuo kontaktams Prof. Dr. Jolanta Gelumbeckaitė; gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de  

 

mailto:gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

29. Vokietija Diuseldorfo lituanistinė sekmadieninė mokyklėlė „Pasaka“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3 – 6 mėn.  

 

Bet kuriuo metu nuo 2022-09-01 iki 2023-05-30 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogai, psichologai, lituanistai, renginių organizatoriai, 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, bendraujant 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, pasakadus@gmail.com  

 

mailto:pasakadus@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

30. Vokietija 
RIDIGDO lietuviška kultūros draugija Stuttgarte - Lituanistinė 

mokyklėlė ,,Ridigdo“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn.  

 

2022-09-15 iki 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių filologijos. 

Kt. reikalavimai Savarankiškai individualus pasiruošimas pamokoms, pomėgis menui. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Mokins lietuvių kalbos Vokietijoje gyvenančius vaikus. Mūsų draugija laukia 

geranoriško, meniško studento/ės norinčio turiningai praleisti pusmetį svečioje šalyje, 

susipažinti su jos kultūra, taip pat aktyviai prisijungti prie mūsų lietuviškos draugijos. 

Asmuo kontaktams Juozas Vasiliauskis, juozas.vasiliauskis@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:juozas.vasiliauskis@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

31. Argentina Kordobos lietuvių kalbos mokykla  2 

Trukmė ir laikotarpis 

2 praktikantai po 5-6 mėn. 

 

Vienas praktikantas nuo 2022-09-01 iki 2023-02-28 , antras nuo 2023-01-10 iki 2023-

05-31. 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Laukiami visų studijų sričių studentai. 

Kt. reikalavimai Turėtų bent susikalbėti ispaniškai. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių kalbos mokymas, vertimas iš ispanų kalbos, Lietuvos pristatymas 

kultūriniuose renginiuose, dalyvavimas šokių pamokose, šventėse, maisto gaminimo 

pamokose. 

Asmuo kontaktams Marcela Andrea Neselis, marcelaneselis@gmail.com 

mailto:marcelaneselis@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

32. Argentina Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas” 2 

Trukmė ir laikotarpis 

2 - 6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Etnologija - Muzika - Dailė - Teatras - Audiovizualinis menas - Socialinis darbas - 

Edukologija - Komunikacija ir informacija - Sportas 

Kt. reikalavimai 
Žingeidus, komunikabilus, norintis aktyviai prisidėti prie kiekvieno renginio ir kitų 

Argentinos lietuvių bendruomenės veiklų organizavimo. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Dėstyti lietuvių kalbos kursus mūsų šeštadieninėje mokykloje, dirbti su vaikų šokių 

kolektyvu „Skaidra“, prisidėti organizuojant veiklas, skirtas vyriausiems bendruomenės 

nariams, aktyviai bendradarbiauti su draugijos „Arbatėlė“ narėmis. Padėti skleisdamas 

lietuvių kalbą mūsų bendruomenės narių tarpe: verti mus kalbėti lietuviškai,  pataisyti 

pasitaikiusias klaidas  ir mokintis lietuvių kalbos, padėti verčiant tekstus ir platinant 

informaciją lietuvių kalba įvairiuose spaudos ir socialiniuose tinklapiuose. 

Asmuo kontaktams 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, draugija@nemunas.org; 

juanignacio.fourmentkalvelis@gmail.com     

 

  

 

mailto:draugija@nemunas.org
mailto:juanignacio.fourmentkalvelis@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

33. Argentina Lituanistinė mokykla “Laisva Lietuva Tandil" 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3 - 6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalba, etnokultūra, šokiai (fokloras, tradiciniai), muzika (dainos, 

instrumentai), istorija, literatūra, vizualiniai ir audiovizualiniai menai.  

Kt. reikalavimai 
Iniciatyva, domėjimasis bendruomenės veiklomis. Gebėjimas mokyti ir mokytis. 

Kūrybiškumas, savarankiškumas.  

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Kadangi turime įvairų veiklų, praktikantai gali rinktis iš kelių variantų:  

1) Vesti įvairias veiklas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupėms, pvz. kalbos kursus.  

2) Siūlyti idėjas bendruomenei: apie šventes, tradicijas, pokalbius įvairiomis temomis, 

kursus.  

3) Dalyvauti jau vykstančiose veiklose, padėti bendruomenės nariams dirbantiems su 

vaikų, dainavimo, kt. grupėmis.  

4) Padėti bendruomenei ruoštis ir dalyvauti įvairiose šventėse, kuriose ji reprezentuoja 

Lietuvą, pvz., gaminti, puošti stendus, šokti (jei nori), siūlyti receptus ir t.t.  

5) Padėti bendruomenei išsiversti įvairius tekstus, pvz., apie juostų pynimą, dainas ir t.t.  

Priimame idėjas, mūsų veikla atvira. 

Asmuo kontaktams Sabina Selene Bañiles, selenebaniles@gmail.com 

 

mailto:selenebaniles@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

34. Argentina 
Argentinos lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos 

lituanistinė mokykla „Mindaugas“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
Iki 6 mėn.  

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Kultūros ir istorijos  

Kt. reikalavimai Nėra 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Tikimės, kad studentai pasidalins savo žiniomis apie lietuvių kalbą, dainas, audimą, 

kulinariją ir apie Lietuvos kultūrą. 

Asmuo kontaktams Laura Povilauskas, laupovilauskas@yahoo.com.ar;  socmindaugas@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laupovilauskas@yahoo.com.ar
mailto:socmindaugas@hotmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

35. Australija Sidnėjaus lietuvių vaikų klubas-mokyklėlė AVILYS 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3 mėn. 

 

Galime priimti nuo 2022-09-01 iki 2022-12-21 arba nuo 2023-01-26 iki 2023-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

- Mokytojai (nuo ikimokyklinio ugdymo iki suaugusių padėti vesti užsiėmimus 

vaikams, organizuoti renginius šeimoms),  

- Komunikacijos specialistai padėti dirbti su mūsų komunikacijos priemonėmis 

(pranešimai Facebook, interneto svetainė, ir pan. naujovės) 

Kt. reikalavimai 

Sklandi lietuvių kalba, komunikabilumas, lankstumas, kūrybiškumas, drąsa ir 

užsidegimas teikti idėjas, pasiūlymus, pageidautina patirtis su lietuvių bendruomenėmis 

užsienyje. Gana svarbu dabartinių socialinių tinklų žinios (puslapio administravimas). 

Asmeninis talentas, hobis kaip fotografija ar muzikos instrumento valdymas būtų didelis 

privalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Reikalinga pagalba vesti užsiėmimus vaikams tiesiogiai, online. Padėti organizuoti 

renginius šeimoms. Padėti atnaujinti ir komunikuoti mūsų informacijos šaltiniais 

(Facebook, interneto puslapis ir pan.) 

Asmuo kontaktams Justė Stonienė, sidnejausmokyklele@gmail.com  

  

mailto:sidnejausmokyklele@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

36. Australija Perto lituanistinė mokykla „Baltų šalelė“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3 mėn.  

 

Nuo 2022-09-01 iki 2022-11-30 

Nuo 2023-02-01 iki 2023-04-30 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogika, lituanistika, tautodailė, muzikos/šokio pedagogika, etnokultūra.  

Kt. reikalavimai 

Ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pedagogika, lituanistika, tautodailė, 

muzikos/šokio pedagogika, etnomuzikologija, etnokultūra.  

Mokykla ieško studentų turinčių tiek teorinių, tiek praktinių žinių savarankiškai dirbti su 

grupe mokinių, ir gebančių kūrybingai integruoti Lietuvos kultūros, istorijos bei 

geografijos žinias į kalbinį ugdymą. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Praktikantas turės pasiruošti ir vesti lietuvių kalbos, krašto pažinimo bei nuotolinio 

mokymo pamokas. Taip pat jis/ji padės organizuoti mokyklos ir bendruomenės 

renginius. Praktikantas padės mokytojams bei asistentams ruoštis pamokoms ir asistuos  

pamokų metu bei pagelbės ruošti mokomąsias priemones. Praktikantas turės galimybę 

įgyti patirties administruojant socialinius tinklus. 

Asmuo kontaktams Jūratė Kušeliauskienė, pertobaltusalele@gmail.com  

 

mailto:pertobaltusalele@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

37. Australija Lituanistinė Studija SpindulyS 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn.  

 

Nuo 2022-09-01  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogikos; Lietuvių/Anglų filologijos; Lietuvių literatūros ir tautosakos; Teatro ir 

vaidybos; Lietuvos istorijos studentai. 

Kt. reikalavimai 
Praktikantas turėtų pasitikėti savimi, mokėti bendrauti su vaikais, būti kūrybingas, 

judrus, žingeidus ir supratingas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Savaitinės lietuvių kalbos pamokėlės vaikų ir suaugusiųjų grupėms, individualios 

pamokos nuotoliniu ir kontaktiniu būdu vaikams ir suaugusiems. 4-6 metų vaikams 

suplanuoti kūrybines užduotis, kurios būtų daugiau žaidimo formatu. 7-11 metų vaikams 

parinkti užduotis, kurios gilina rašymo ir skaitymo įgūdžius, bet tuo pačiu turi ir nedidelį 

žaidimo/judėjimo elementą. Suaugusiems parinkti medžiagą ir mokymosi metodą, 

padedantį įsisavinti Lietuvių kalbą kaip antrą/trečią užsienio kalbą. Padėti dabartinėms 

mokytojoms pravesti pamokas, taip pat individualiai vesti papildomas pamokas. 

Asmuo kontaktams Kristina Hayes, lithuaniankidsschoolbrisbane@gmail.com   

 

mailto:lithuaniankidsschoolbrisbane@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

38. Baltarusija Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba 2 

Trukmė ir laikotarpis 

3 mėn.  

 

Nuo 2022-09-01 - visus mokslo metus 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pradinių klasių, matematikos, fizikos, istorijos, geografijos, biologijos, chemijos. Taip 

pat priimtume praktikai ir šių sričių studentus: meno vadovo ar renginių organizatoriaus. 

Šių specialybių mokytojų paklausa didesnė, norime skleisti lietuvybę Pelesos krašto 

lietuviams. Mūsų kraštas unikalus sava istorija, šviesuoliais, darbais. Tai senosios 

Lietuvos palikuonių kraštas, kur žmonės nuoširdūs, paslaugūs, išlaikantys lietuviškąsiais 

tradicijas, gebantys bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių tautybių žmonėmis. 

Kt. reikalavimai 

Praktikantas turėtų nebijoti iššūkių, būti atsakingas, punktualus, kūrybiškas, inovatyvus, 

mokėti dirbti komandoje, mylėti vaikus, gebėti laisvai bendrauti ir su mokiniais, ir su 

suaugusiais. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pedagoginių studijų studentai ves pamokas, organizuos įvairias veiklas, konkursus, 

renginius mokiniams, bendradarbiaus ir bendraus su mokinių tėvais, mokytojais. Meno 

vadovas ar renginių organizatorius rūpinsis mokyklos kultūriniu gyvenimu, ves muzikos 

pamokas pradinių klasių mokiniams, fakultatyvinius užsiėmimus vyresnių klasių 

mokiniams. Taip pat planuos ir organizuos įvairius mokyklinius, bendruomeninius 

renginius ne tik mokyklos, bet ir Pelesos krašto lietuvių bendruomenės nariams. 

Asmuo kontaktams Mokyklos direktorius Jonas Matiulevičius, plvmokykla@mail.ru  

 

mailto:plvmokykla@mail.ru


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

39. Brazilija Lituanistinė mokykla "Vilnis" 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01 (praktikos pradžios laikas gali būti keičiamas) 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogika, filologija, istorija, renginių organizavimas ir kt. Mūsų mokyklos veikla 

neapsiriboja vien lietuvių kalbos mokymu. Tai ir renginių organizavimas, pagalba 

vietinės bendruomenės veikloje. Todėl į praktiką priimame ir kitų studijų sričių 

studentus, norinčius prisidėti prie mokyklos ir bendruomenės veiklos. 

Kt. reikalavimai 

Iniciatyvumas ir atsakingumas - pagrindiniai reikalavimai studentui. Taip pat 

darbštumas, atsakingumas, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek 

komandoje. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pagrindinė numatoma praktikanto veikla – lietuvių kalbos, istorijos pamokų vedimas.  

Praktikantai dalyvaus mokytojų pamokose, planuosis užduotis, savarankiškai ves 

pamokas, padės mokytojui rengti ir rengs savarankiškai mokymo medžiagą   Praktikantai  

prisidės organizuojant ir savarankiškai rengs mokyklos renginius. Dalyvaus lietuvių 

bendruomenės veikloje:  padės organizuoti renginius, rengs projektus ir aktyviai prisidės 

prie jų įgyvendinimo.  Teiks visokeriopą pagalbą organizuojant bendruomenės veiklą.  

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

 

mailto:vilnis.mokykla@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

40. Indija 
Dev Sanskriti universitetas Baltijos regiono kultūros ir studijų 

centras 
2 

Trukmė ir laikotarpis 

2-4 mėn. 

 

2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Humanitarinių mokslų srities, socialiniai mokslų, edukologijos studijų krypties, švietimo 

ir ugdymo studijų krypties, biomedicinos mokslų srities. Griežtų taisyklių praktikantui 

nėra, kiekviena paraiška bus apsvarstyta asmeniškai. Šie departamentai yra stipriausi 

universitete, kuriame yra įkurtas Baltistikos centras, taip pat praktikos metu studentui 

teks susidurti su įvairiomis situacijomis bei įvairiomis asmenybėmis tiek universiteto 

ribose tiek už jo ribų - labai svarbu gera ir atvira komunikacija bei lengvas prisitaikymas 

prie naujos kultūros. 

Kt. reikalavimai 

Komunikabilumas, iniciatyvumas, mokėjimas prisitaikyti prie skirtingų situacijų, 

supratingumas, draugiškumas, kūrybiškumas, gebėjimas prisitaikyti prie svetimos 

kultūros bei naujos aplinkos, gebėjimas pristatyti Lietuvą bei Lietuvos kultūrą, kalbą, 

puikios lietuvių kalbos žinios. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Baltistikos centro organizacinės ir administracinės veiklos, pagalba organizuojant 

renginius bei priimant svečius, Baltistikos Centro pristatymas įvairiuose renginiuose, 

darbas su studentais, kurie domisi Lietuvos kultūra ir kalba.  

Asmuo kontaktams Morta Pilkaitė, mortapilkaite@gmail.com  

 

mailto:mortapilkaite@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

41. JAV Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn 

Nuo 2022-09-25 ir nuo 2023-03-25 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Edukologijos, lituanistikos, istorijos, ikimokyklinio ugdymo, muzikos. 

Kt. reikalavimai Noras dirbti su vaikais, pareigingumas, kūrybiškumas.  

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Praktikantas dirbtų su jam priskirta konkrečia klase: ruoštų pamokų planus, vestų 

lietuvių kalbos, Lietuvos pažinimo pamokas. Ruoštų ir pravestų kalendorines šventes. 

Padėtų su mokyklos Facebook ir tinklapio prižiūrėjimu. 

Asmuo kontaktams Aušra Covalesky, ausra312@hotmail.com, njlituanistine@gmail.com  

 

mailto:ausra312@hotmail.com
mailto:njlituanistine@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

42. JAV Pitsburgo lituanstinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

Nuo 2022-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Humanitariniai mokslai kaip mums reikia studento, galinčio dėstyti lietuvių kalbą, 

istoriją, kultūrą ir tradicijas. 

Kt. reikalavimai Noras mokytis ir mokyti įvairių gebėjimų ir amžiaus mokinius. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių kalbos, istorijos, kultūros ir tradicijų mokymas vaikams ir suaugusiems. 

Mokytojo padėjėjai. Mokymo programų, klasės medžiagos ir mokymo vadovų ruošimas. 

Bibliotekos ir archyvų išradimas ir medžiagos integravimas į pamokas. Atnaujinamas 

mokyklos tinklalapis. Kultūros renginių organizavimas Pitsburgo lietuvių bendruomenei 

tyrinėjant Vakarų Pensilvanijos Lietuvos istoriją. 

Asmuo kontaktams Robertas Medonis, rmedonis@yahoo.com  

 

mailto:rmedonis@yahoo.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

43. JAV Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 

 

6 mėn.  

 

Nuo 2022-10-09 

 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lituanistikos studijų, Lietuvių kalbos, pradinių klasių pedagogikos. Muzikinis 

išsilavinimas pageidautinas, bet nebūtinas. 

Kt. reikalavimai 

Kūrybiškumas ir meilė 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. 

Asmuo kontaktams Jūratė Bujanauskas, direk@kdlmdc.org  

 

mailto:direk@kdlmdc.org


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

44. JAV  Lituanistinė mokykla „Lietuvėlė“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
1. 2022-09-01- 2023-02-26    

2. 2023-01-02 - 2023-06-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojas.  

Kt. reikalavimai 
Praktikantas turi būti iniciatyvus, kūrybiškas, atsakingas, punktualus, žingeidus, aktyvus 

bei savarankiškas, optimistas. 

Užduotys 1rk t. aktuali 

informacija 

Lietuvių kalbos pamokų vedimas, mokomosios medžiagos rengimas. Mokyklos renginių 

organizavimas. Savarankiškai ruošti pamokų planus, vesti pamokas, padėti vesti ir 

parašyti scenarijus mokyklos renginiams, padėti vesti šokių pamokas, sugebėti rašyti 

straipsnius apie mokyklos renginius, tvarkyti mokyklos FB. 

Žinoti ir pateikti mokiniams Lietuvos aktualiausias naujienos. 

Asmuo kontaktams 
Auksė Motto, lietuvelelt10@gmail.com  

 

 

mailto:lietuvelelt10@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

45. JAV Indianapolio lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 

4-6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-15 ir nuo 2023-01-15  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Studento studijų sritis iš esmės nėra svarbi. Bet, kadangi didžioji dalis vaikų mūsų 

mokyklėlėje yra maži ir praktiškai nekalba lietuviškai, ikimokyklinio arba pradinio 

ugdymo pagrindų turėjimas būtų naudingi pačiam praktikantui. 

Kt. reikalavimai 

Svarbiausia, kad praktikantas būtų komunikabilus, mokėtų ir norėtų dirbti su 3 - 12 metų 

vaikais. Anglų kalba, gebėjimas groti instrumentu, iniciatyvumas bei pasirengimas 

mokytis pačiam būtų privalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Šeštadieniniai užsiėmimai klasėse, įskaitant ruošimąsi pamokoms) bei jų vedimas. 

Pagalba ruošiantis ir pravedant mokyklos ir Indianapolio lietuvių bendruomenės 

renginius. 

Asmuo kontaktams Raimonda Balčiūnienė, raimondakb@gmail.com   

 

 

 

 

  

 

 

mailto:raimondakb@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

46. JAV Kolorado lituanistinė mokykla  2 

Trukmė ir laikotarpis 

Maksimali praktikos trukmė 6 mėn. 

 

Du praktikantai: vienas nuo 2022 rugsėjo 1 d., kitas - nuo 2023 sausio 1 d. 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio amžiaus (4-6m.) grupėje, kur praktikantai galėtų pasisemti patirties 

dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais gimusiais ir augančiais užsienio šalyje, o mums 

būtų didelė parama dirbant su mažiukais. 

Lietuvių kalbos, muzikos, tautinių šokių, istorijos mokytojų, kas būtų mums didelė 

paspirtis dirbant su mokyklinio amžiaus vaikais, kurie auga ne lietuviškoje aplinkoje - 

girdėti gerą ir taisyklingą lietuvių kalbą mūsų vaikams būtų neįkainojama patirtis. 

Kolorade labai trūksta kvalifikuotų, jaunų, energingų, iniciatyvių, nebijančių iššūkių 

mokytojų. Labai laukiame visų norinčių! 

Kt. reikalavimai 

Pagrindinis reikalavimas - mylėti vaikus! Kiti reikalavimai: žingeidumas, 

komunikabilumas, iniciatyvumas, aktyvumas, draugiškumas, atsakingumas, 

savarankiškumas, organizaciniai sugebėjimai, gebėjimas bendrauti su vaikais. 

Privalumai (neprivaloma, bet pageidautina):  

1) anglų kalbos mokėjimas - turime visai lietuviškai nekalbančių vaikų; 

2) B kategorijos vairuotojo teisės ir patirtis vairuoti automobilį; 

3) gebėjimas groti muzikos instrumentu. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pagrindinė kiekvieno praktikanto užduotis: su meile ir pagarba vaikams skiepyti 

lietuvybę mažose lietuvių širdelėse.  1) Padėti organizuoti ir vesti bei rašyti scenarijus 

mokyklos ir lietuvių bendruomenės renginiams, kuriuose pasirodo mokyklos vaikai; 2) 

Suorganizuoti sporto varžybas integruotas su lietuvių kalba, istorija, geografija 

mokykloje.  3) Straipsnių rašymas į išeivijos ir Lietuvos spaudą apie mokyklos ir 

bendruomenės veiklą; 4) Savarankiškas pamokų vedimas mokyklinio amžiaus vaikams; 

5) Paramų projektų rašymas ir projektų koordinavimas, gavus paramas; 6) Mokyklos 

socialinių tinklų pildymas ir priežiūra; 7) Intensyvus dalyvavimas ir betarpiškas 

įsiliejimas į Kolorado lituanistinės mokyklos ir Kolorado lietuvių bendruomenės veiklas. 

 

Mokykloje Jūsų laukia puikus mokytojų kolektyvas, kuris pasiruošęs padėti kiekvienam 

atvykusiam įsilieti į mūsų šauniąją Kolorado lituanistinės mokyklos šeimą. 

Jei myli Lietuvą ir mėgsti gamtą, slidinėjimą, vaikščiojimą kalnais, esi laukiamas 

Kolorado lituanistinės mokyklos draugiškoje šeimoje. 

Asmuo kontaktams Edita Buzėnienė, koloradoltmokykla@gmail.com  

 

mailto:koloradoltmokykla@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

47. Turkija Alanijos lituanistinė mokyklėlė “Vaivorykštė” 2 

Trukmė ir laikotarpis 

2-6 mėn. 

 

Nuo 2022-11-01  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pradinių klasių mokytojas, lietuvių k filologas. Mokyklėlės pagrindinis tikslas plėsti 

vaikų lietuvių kalbos žodyną, mokyti abėcėlės ir rašto. Taip pat mokyti lietuvių k 

pagrindų vaikus, kurie lietuviškai nekalba ir nesupranta. 

Kt. reikalavimai Kūrybiškumas, lankstumas, drąsa. Tarpkultūrinė patirtis - privalumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Praktikantas kartu su praktikos vadovu ruošia pamokas mišraus amžiaus vaikų grupėms 

pvz, 3-5 m,  6-8m,  9-11, 12-15. Pamokos vyksta grupėse iki 10 vaikų, suskirstyti pagal 

lietuvių k lygį. Praktikantui būtų suteikta galimybė naudotis Integruota lituanustinio 

švietimo platforma. Taip pat praktikantas dalyvauja Kalėdinei labdaros mugėje 

Alanijoje.   

Asmuo kontaktams Elena Malašauskitė, elena.malasauskaite@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elena.malasauskaite@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2022-2023 m. m. 
 

Eil. 

nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

48. Urugvajus Lituanistinė sekmadieninė mokykla „Gabija“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

6 mėn. 

 

Nuo 2022-09-01  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Kultūros, šokių, kalbos 

Kt. reikalavimai Noras dirbti su vaikais 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Dirbtų daugiausia su vaikais, su jaunimu, mėgintų išlaikyti Lietuvos kultūrą ir papročius. 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:veronica.kavaliauskas@gmail.com

