
Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2023-2024 m. m. 
 

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

1. Argentina 
Argentinos lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos 

lituanistinė mokykla „Mindaugas“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 - 4 mėn. 

Nuo 2023-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalbos, Etnokultūros, Kultūros studijų, Politikos mokslų, Ispanų filologijos, 

Žurnalistikos ir kt. 

Kt. reikalavimai 

Sugebėjimas prisitaikyti svetimoje kultūroje, ispanų k. žinios (bent A2), domėjimasis 

lietuvių etnokultūra bet kultūrinėmis aktualijomis, iniciatyvumas, atkaklumas, 

komunikabilumas. Būtų privalumas - kalbos (o dar geriau - lietuvių kalbos) mokymo 

patirtis ar bent žinios bei muzikinės žinios - tradiciniai lietuvių šokiai. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių kalbos pamokos įvairioms amžiaus grupėms, didesnis dėmesys suaugusiems 

bei senjorams. Pagalba organizuojant lietuviškų pasikalbėjimų popietes „Linksma 

diena“. 

Lietuviškų švenčių minėjimas bei šventimas. Supažindinimas su lietuviška kulinarija bei 

kitais kultūros elementais. Pagalba organizuojant Lietuvos choro ir šokių ansamblio 

veiklą 

Asmuo kontaktams Facundo Salvatierra, salvatierraf@yahoo.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

2. Argentina 
Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas“ 

lietuvių kalbos ir kultūros kursas 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn.  

Nuo 2023 rugsėjo 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Kūrybos komunikacija, Leidyba ir reklama, Verslo informacijos vadyba, Žurnalistika , 

Psichologija, Psichologija (turintiems universitetinį aukštąjį išsilavinimą), Socialinė 

politika, Socialinis darbas, Sociologija, Vaikystės pedagogika  

Kt. reikalavimai 
Aktyviai dalyvauti užduočių vykdyme, dalintis kilusiomis mintimis su Argentinos 

lietuviais 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Puoselėti lietuvių tradicijas (prisimenant istoriją/senus papročius/gaminant lietuvišką 

maistą/apjungiant folkloro muziką ir šokius). Mokyti lietuvių kalbos, skaitant lietuviškus 

tekstus, vykdant individualias bei grupines užduotis. Interaktyviai vesti pamokas norint, 

kad mokiniai kuo daugiau įsidėmėtų ir įprasmintų savo žinias. Pažinti Argentinos 

kultūrą, išskirtinumą. Įsigilinti į Argentinos lietuvių bendruomenės veiklą šalyje, stebint 

ir dalyvaujant kartu renginiuose. 

Asmuo kontaktams Juan Ignacio Fourment Kalvelis, juanignacio.fourmentkalvelis@gmail.com     

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 
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3. Argentina Argentinos Lietuvių Centras 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2024-03-01 iki 2024-08-31  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalba, Etnografija (tradicijos ir papročiai), Lietuvos kultūra ir istorija. 

Kt. reikalavimai 
Mums nereikia, kad  būtų geriausias mokytojas, mes norime ypatingai iniciatyvaus 

žmogaus, kuris galėtų suburti dalyvauti visą bendruomenę. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių kalbos ir istorijos pamokos. Kultūrinių renginių su LT papročiais ir LT 

tradicijomis organizavimas. 

Asmuo kontaktams Laima Bardini, laima.lbr@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

4. Argentina Lituanistinė mokykla „Laisva Lietuva Tandil“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
3-6 mėn. 

Nuo 2023-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalba, Etnokultūra, Šokiai (folkloras, tradiciniai), Muzika (dainos, 

instrumentai), Istorija, Literatūra, Vizualiniai ir audiovizualiniai menai.  

Lietuvos kultūra mums įdomi ir norime kultūrinio profilio. 

Kt. reikalavimai 
Savybės: 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 įviairas 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 bendruomeni išsiversti įvairius tekstus, pvz., apie juostų pynimą, dainas ir t.t. 

Priimame idėjas, mūsų veikla atvira. 

Asmuo kontaktams Sabina Selene Bañiles, selenebaniles@gmail.com, laisvalietuva_tandil@yahoo.com.ar  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

5. Argentina Kordobos lietuvių kalbos mokykla  2 

Trukmė ir laikotarpis 

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. 
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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 

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

6. Australija Lituanistinė Studija Spindulys 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2023-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogikos ir lietuvių kalbos specialistai, nes būtent šių sričių ekspertų trūksta mūsų 

mokykloje. 

Kt. reikalavimai 
Atsakingumas, punktualumas, žaismingumas, kūrybingumas, geras humoro jausmas, 

mokėjimas bendrauti su vaikais ir senyvo amžiaus mokiniais. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Paruošti užduotis ir pravesti savaitines individualias ir grupines lietuvių kalbos pamokas 

5-12 metų vaikams. Sukurti pamokų planą ir pravesti savaitines individualias ir grupines 

lietuvių kalbos pamokas suaugusiems. 

Asmuo kontaktams Kristina Hayes, hayes.n.kristina@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

7. Australija Sidnėjaus Lietuvių vaikų klubas - mokyklėlė AVILYS 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn.  

Nuo 2023-09-01 iki 2023-12-23 arba 2024-01-29 iki 2024-08-31. 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio ugydmo pedagogai, pradinių klasių specialistai iki gebėjimas mokyti 

suagusiuosius. Padėti vesti užsiėmimus vaikams, organizuoti renginius šeimoms. Ypač 

aktualu ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių specialistai; 

Etnokultūros, tautodailės, tradicinių dainų, šokių žinovai, galintys mokyti kitus (vaikus, 

paauglius ar suaugusius). 

Kt. reikalavimai 

Sklandi lietuvių kalba, taip pat anglų kalbos mokėjimas. 

- 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 ar savarankiškas organizavimas:  

- Vesti grupinius ir individualius užsiėmimus vaikams tiesiogiai ir per nuotolį; 

- Padėti organizuoti renginius šeimoms; 

- Gali būti poreikis suaugusiųjų lietuvių kalbos pamokoms; 

- Padėti atnaujinti ir komunikuoti mūsų informacijos šaltiniais (Facebook, interneto 

puslapis ir pan.). 

Asmuo kontaktams Justė Stonienė, sidnejausmokyklele@gmail.com  
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Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

8. Australija Perto lituanistinė mokykla „Baltų šalelė“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
3 mėn. 

Nuo 2023-09-01 iki 2023-11-30 ir nuo 2024-01-15 iki 2024-04-15 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

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

renginių organizavimas ir kt. 

Kt. reikalavimai 

Ieškome praktikanto kuris yra darbštus, žingeidus, kūrybiškas, turi originalių idėjų ir 

imasi iniciatyvos. Taip pat savarankiškas, lengvai prisitaikantis, gebantis efektyviai 

dirbti komandoje, bendrauti su įvairaus amžiaus vaikais. Laukiame studentų turinčių 

muzikinių, meninių, renginių organizavimo gebėjimų. Svarbu mokėti anglų kalbą, 

turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pasiruošimas pamokoms, ugdymo priemonių gamyba, savarankiškas kontaktinių ir 

nuotolinių pamokų vedimas, renginių planavimas ir organizavimas, mokyklos veiklos 

viešinimas socialinėje erdvėje. 

Asmuo kontaktams Jūratė Kušeliauskienė, jurate.kuseliauskiene@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

9. Austrija 
Austrijos lietuvių bendruomenės lituanistinė mokyklėlė 

„Ąžuoliukas“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

Nuo 2023-09-01 iki 2024-06-30 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalbos ir literatūros studijos, Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika 

Kt. reikalavimai Gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus vaikais 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Vesti pamokas lietuvių kalba pasirinktu formatu. Pamokų metu šiek tiek supažindinti su 

lietuvių kalbos gramatika ir literatūra. Pamokos planuojamos 1-2 kartus per mėnesį. 

Papildomai vyks 2-3 kartus per metus visai šeimai skirti renginiai. Renginių metų 

užsiėmimai vaikams lietuvių kalba. 

Asmuo kontaktams Justina Špeirokaitė, austrijos.lietuviai@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

10. Čekija 
Brno Masaryko universiteto Laisvųjų menų fakulteto Bendrosios 

kalbotyros ir baltistikos institutas 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 - 6 mėn.  

Nuo 2023-09-01 iki 2023-12-15 ir nuo 2024-01-15 iki 2024-06-30 
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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. 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

11. Danija Lietuvių kalba Aarhus 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2023-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Humamitarinių mokslų 

Kt. reikalavimai Atsakingumas, darbštumas ir lankstumas 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Dirbti su dvikalbiais vaikais lietuvių kalbos pamokose, organizuoti renginius, dalyvauti 

lituanistinės mokyklos renginiuose 

Asmuo kontaktams Ernesta Baužaitė - Milžinė, Ernestabt@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

12. Graikija Kūrybinė lituanistinė mokykla „Giliukai“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

Nuo 2023-09-15 iki 2024-03-15 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Mūsų lituanistinei mokyklai reikalingi 2 studijų krypčių studentai (taigi, norėtume 

priimti 2 studentus) - praktikantai:  

1. Komunikacijos srities studentai informacijos sklaidai socialiniuose tinkluose, nes per 

juos pasiekiame potencialias mokinių šeimas ir reflektuojame vyldomą veiklą esamų 

mokinių šeimoms.  

2. Kadangi didžiąją mokinių dalį  sudaro vaikai iki 7 metų, mums labai trūksta 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir/ar ankstyvojo pradininių klasių (1-2 klasė) ugdymo 

specialistų, tad šios srities studentas - būtų tikra praktinė pagalba mokyklai. 
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mailto:Ernestabt@gmail.com


Praktikos vietos lituanistinio švietimo įstaigose 2023-2024 m. m. 
 

Kt. reikalavimai 
Pareigingumas, kūrybingumas, lankstumas, geras kompiuterinis raštingumas, 

technologijų išmanymas (gebėjimas pamokas vesti virtualiu būdu). 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Komunikacijos sirties praktikantas: Komunikacijos tinklelio paruošimas, pagal jį turinio 

kūrimas ir dalinimasis socialiniuose mokyklos tinkluose; komunikacijos el.paštu 

parengimas, susiteminimas informacija dalinantis su mokyklos bendruomene (tėvais),  

Pagalba ruošiantis ir vedant nuotolines pamokas ir būrelius vyresnio amžiaus vaikams 

(medžiagos parengimas, pamokų administravimas); Prisidėjimas prie kontaktinių 

edukacijų, renginių, susitikimų organizavimo. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, ankstyvojo pradinių klasių (1-2 kl.) amžiaus 

pedaogikos srities studentui:  

Virtualiu būdu rengiamų lituanistinių pamokų ir būrelių minėtoms amžiaus grupės 

vaikams medžiagos parenimas, pamokų vedimas.  Prisidėjimas prie kontaktinių 

edukacijų, renginių, susitikimų organizavimo. 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

13. Indija Dev Sanskriti universiteto Baltų kultūros ir studijų centras 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-3 mėn.  

Nuo 2023-09-01  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių/latvių/estų kalbos filologų, istorikų, kultūros istorikų ir antropologų, Azijos 

studijų studentų ir kt. 

Kt. reikalavimai 

Kūrybiškumas, geranoriškumas, nesunkiai prisitaikantis prie kitos kultūros bei jos 

žmonių, geros lietuvių kalbos žinios ir gebėjimas pristatyti Lietuvos kultūrą, bei gebėti 

išdėstyti kalbos pagrindus. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių kultūros pristatymas ir kalbos mokymas, bendravimas su studentais, paraiškų 

teikimas finansavimui gauti, Centro strategijos kūrimas, dirbtuvių organizavimas ir kt. 

Asmuo kontaktams Dr. Chinmay Pandya, chinmay.pandya@dsvv.ac.in  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

14. Islandija Islandijos lituanistinė mokykla „Trys spalvos“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
4 mėn. 

Nuo 2023-09-01ir nuo 2024-01-01  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lituansitinių studijų, nes mūsų pagrindinis tikslas yra lietuvių kalbos mokymas.  Ir 

ikimokyklinio amžiaus pedagogų, nes turime labai daug jaunesnio amžiaus vaikų. 

Kt. reikalavimai 
Savarankiškumas, komunikabilumas, iniciatyvymas, mokėjimas naudotis internetinio 

puslapio programa, raštingumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

1. Padėti mokytojai šeštadieniais vedant pamokas Islandijos lituanistinėje mokykloje 

„Trys spalvos“; 

2. Pavaduoti mokytojas; 

2. Pamokų planų rengimas; 

mailto:glm.giliukai@gmail.com
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3. Pamokų vedimas; 

4. Straispnių rašymas; 

5. Renginių planavimas ir organizavimas; 

6. Pagalba renginių metu; 

7. Lietuvos švietimo naujovių pristatymas; 

8. Paskaita mokytojoms jūsų pasirinkta tema, susijusia su vaikų ugdymu bei lavinimu; 

9. Idėjos mokyklos veiklai paįvairinti; 

10. Mokyklos ir bendruomenės internetinių puslapių priežiūra. 

Asmuo kontaktams Jurgita Millerienė, jurgita@internet.is  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

15. Ispanija Baltijos tarptautinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2– 6 mėn. Prioritetas 6 mėn. 

Nuo 2023-10-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio ugdymo specialistai, meninių sričių pedagogai (muzika, teatras, dailė), 

pradinio ugdymo pedagogai 

Kt. reikalavimai 

Mokykla - ne tik pamokos, tai nuolatinis gyvenimas mažoje bendruomenėje.  Ieškome 

drąsių, kūrybingų, mylinčių vaikus žmonių, kurie žino, kad atsistoti prieš klasę ir vesti 

pamoką ne taip ir paprasta, tačiau su malonumu tai daro.  Jeigu tau prie širdies pozityvus 

ugdymas, moki sukurti taisykles, kurios patinka ir vaikams, ir mokytojui - esi laukiamas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Mokytojas atvykęs į mūsų mokyklą niekada nėra tik praktikantas. Tai yra mokytojas, 

kurį  matome kaip gerbiamą, lygiavertį kolegą, tai yra vaikų draugas ir patarėjas tėvams. 

Taigi praktika apima vaikų ugdymą tiek pamokėlių metu, tiek pertraukų metu, 

bendravimą su tėvais, mokyklos renginių organizavimą.   

Asmuo kontaktams Dora Karoblytė, info@balticinternationalschool.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

16. Ispanija Barselonos LT mokyklėlė 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 - 6 mėn. 

Nuo 2023-09-23 iki 2024-05-31  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Visos 

Kt. reikalavimai 
Iniciatyvus, smalsus, lankstus situacijoms. Būtų gerai, kad muzikuotų ar mėgtų teatrą ar 

tiesiog turėtų kokį talentą, kad juo galėtų pasidalinti su vaikais. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Praktikantas/-ė ne tik padės mokytojams, bet ir planuos bei pats/pati ves pamokas ir 

užsiėmimus. Savaitgaliniai užsiėmimai vyks ne kiekvieną šeštadienį, tad savaitės bėgyje 

dirbs individualiai arba mažomis grupelėmis ir lavins vaikų šnekamosios kalbos 

įgūdžius. Praktikantas/-ė ruoš pamokų metodinę medžiagą. Taip pat ruoš vaikus 

kalėdiniam renginiui. 

mailto:jurgita@internet.is
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Asmuo kontaktams Solveiga Stankevičiūtė, barselonosltmokyklele@gmail.com    

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

17. Ispanija Neformalaus lituanistinio švietimo mokyklėlė ABC 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2023-10-01 iki  2024-06-30 (derinama individualiai 6 mėn. laikotarpiui) 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Teatras, Istorija, Geografija, Filologija, Komunikacija 

Kt. reikalavimai Komunikabilumas, bendradarbiavimas, veiklumas 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvių kalbos vartojimas tarpusavyje (su vaikais), gramatikos mokymas (turime kai 

kurias knygas). Etnokultūros mokymas (Pvz. rankdarbiai, dainos, šokiai). Nedidelių 

renginių organizavimas, kurių metu vaikai gebėtų parodyti įgytas žinias tėveliams 

(koncertai), iškylos (žygiai į gamtą). 

Asmuo kontaktams Aistė Paulauskaitė, aistxster@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

18. Ispanija Valensijos neformaliojo ugdymo mokykla „LITUANICA“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn. 

Nuo 2023-10-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Filologiijos, pedagogikos ir visų kitų studijų krypčių studentai, kurie jaučia pašaukimą 

dirbti su vaikais nuo 5 iki 12 metų. 

Kt. reikalavimai Mokėjimas prisitaikyti, būti savarankiškam ir planuotis darbus individualiai. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pasiruošimas šeštadieninėms pamokoms. Ppagrindinės užduotys: suplanuoti visą 

pamokėlės darbą, apsvarstyti temas, parinkti užduotis. Parinkti temas ir užduotis 

skirtingais lygiais. 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

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

Trukmė ir laikotarpis 

Prioritetas 6 mėn.  

(Nes, pagal mokyklos patirtį,  per du pirmuosius mėnesius studentas tik įgauna 

reikalingų įgūdžių bei žinių, būna išsamiai supažindinamas su mokyklos programa, ir 

mokyklos darbo metodais; savo indėlį mokyklai praktikantas pradeda įnešti šiek tiek 

vėliau.)  

Nuo 2023-10-15 iki 2024-04-15. Anksčiausiai praktika gali prasidėti nuo 2023-10-01. 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pirmenybė pradinių klasių pedagogikos, muzikos, lituanistikos sričių studentams.  

Tačiau  gali būti ir kitas sritis studijuojantis studentas. (Galėtų būti ir studentas, 

besimokantis fizinį lavinimą kaip antrąją specialybę.). Kadangi  mokykloje lituanistinis 

mailto:barselonosltmokyklele@gmail.com
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mokymas vyksta per holistinį bei kultūrinį ugdymą, kiekvienos srities pedagogikos 

studentas ras veiklos pagal savo studijų sritį. 

Kt. reikalavimai 

Nuoširdumas, atvirumas naujiems įgūdžiams, pagarba ir meilė mokiniams, 

pozityvumas bei mokymo procese skleidžiamas kūrybos džiaugsmas. 

Gebėjimas bendrauti su vaikais, noras juos mokyti įdomiai ir efektyviai, pasitelkus 

edukacinius, tautinius žaidimus, mokėti/mokytis derinti kontaktinius ir interaktyvius 

metodus. 

Būtų gerai, jeigu studentas turėtų pedagoginės patirties ir šiek tiek mokėtų ispanų 

kalbą. Taip pat privalumas, jeigu yra susipažinęs su įvairiomis interaktyviomis 

mokymo programomis ir moka jomis parengti užduotis pamokoms,  bei turi gerų laiko/ 

pamokos/ renginio planavimo įgūdžių.  

Būtų gerai, jeigu studentas jau būtų susipažinęs su įvairiomis lituanistinio ugdymo 

programomis, vadovėliais. Taip pat mylėtų Lietuvą (brangintų ir norėtų perduoti 

lietuvių kalbą, gerai ją mokėtų), žinotų jos tradicijas, būtų gerai susipažinęs su Lietuvos 

tautiniu paveldu. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pamokų bei renginių vedimas drauge su mokyklos mokytojais, bei įvairiapusė pagalba 

rengiantis pamokoms, bei kitiems užsiėmimams. (Taip pat savaitgaliais, nes 

lituanistinės pamokos ir renginai šiuo metu vyksta kiekvieną savaitgalį.) Antroje 

praktikos dalyje savarankiškas pamokų rengimas, pasitariant su mokytoju.) Pamokų 

rengimas pagal lituanistinio švietimo integruotą programą, patvirtintą 2019 m. 

Kultūrinis mokinių ugdymas, Lietuvos tautinio paveldo perdavimas. Savo gebėjimų ir 

talentų pritaikymas, jų skleidimas mokykloje, savarankiškas bendravimas su mokiniais 

individualių pamokų, renginių metu. 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

20. Ispanija Alikantės lituanistinė mokykla „Draugystė“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
3 - 6 mėn. 

Nuo 2023-10-23 iki - 2024 -06-15 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogikos, filologijos ar kitų 

Kt. reikalavimai 

Mylėti vaikus, motyvacija dirbti užsienio lituanistinėje mokykloje, atsakingumas, 

kūrybiškumas, iniciatyva, lankstumas, punktualumas. 

Būtų puiku (bet neprivaloma), jei studentas(-ė) muzikuotų. 

Svarbu, kad studentas(-ė) norėtų kūrybiškai perduoti lietuvių kalbą, mokyti ir mokytis. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Išankstinis pasiruošimas pamokoms lituanistinėje mokykloje nuolat komunikuojant su 

praktikos vadovu ir mokyklos komanda;  

Savarankiškas pamokų vedimas;  

Mokyklos Facebook puslapio, grupės ir internetinės svetainės administravimas, 

publikacijų ruošimas;  

Idėjų teikimas;  

Pagalba kitose su lietuvybės puoselėjmu susijusiose veiklose mokykloje ir Vaikų klube; 

Pagalba organizuojant renginius; 

mailto:saragosa.mokykla@gmail.com
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Mokyklos bibliotekos archyvo tvarkymas, pamokų skaitmeninis archyvavimas, pamokų 

planų rengimas. 

Asmuo kontaktams Elena Vaičiulytė, draugystesmokykla@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

21. Italija Virtuali neformaliojo švietimo mokykla „Emokis“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. (Gali priimti ir trumpesniam laikotarpiui, derinama individualiai) 

Nuo 2023-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalbos specialistai. Lietuvių kalbos studijas baigę studentai labiausiai išmano 

mokomąjį dalyką, žino, kaip paaiškinti gramatikos taisykles pažengusiems mokiniams. 

Visgi, lauktume ir kitų sričių studentų. 

Kt. reikalavimai Noras dirbti su vaikais, atidumas, kantrybė. Tolerancija skirtingoms kultūroms. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Vesti pamokas užsienio lietuviams, prisidėti prie pamokų planavimo, padėti dirbti su 

mokyklos socialiniais tinklais. 

Asmuo kontaktams Eglė Skulskytė, egle.skulskyte@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

22. Italija 

Pjemonto lietuvių bendruomenės lituanistinė mokykla Turine 

„Pasakų namai“ prie asociacijos „Italijos lietuvių bendruomenė 

(ILB)“ 

2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2023-10-01 iki 2024-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pradinių klasių pedagogas(-ė), lituanisto(-ės).  

Privalumas: gebėjimai muzikuoti, groti bent kokiu instrumentu, nebūtinai su muzikiniu 

išsilavinimu. Pageidautume lietuvių kalbos mokymui įvairiose srityse 6 - 10 m. vaikams, 

kurie pradeda mokytis skaityti, rašyti lietuvių kalba, mokinti nuo abėcėlės pažinimo, 

žodžių mokymosi ir supratimo. Mes turime kelias amžiaus grupes, kurioms trūksta 

mokytojų lietuvių kalbos mokymui, istorijos, dainelių, žaidimų ir šokių mokymui 

lietuvių kalba. 

Kt. reikalavimai 

Labai didelių reikalavimų nekeliame, bet norėtume, kad praktikantas gebėtų dirbti ir 

nuotoliniu būdu (reikalui esant) ir gyvai su vaikais, gebėtų aiškiai dėstyti mintis, naujais 

metodais motyvuoti mokytis lietuvių kalbos, galbūt turėtų muzikinį papildomą 

išsilavinimą mokyti vaikus dainuoti daineles ar bent gebantis groti kokiu nors 

instrumentu, šokti, dainuoti. Būtų bendraujantis, aktyvus ir mylėtų savo darbą, vaikus. 

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

Lietuvos šventes, istorines datas. Turėtų noro mokyti vaikus lietuvių kalbos ir puoselėti 

lietuvybę, gebėti organizuoti renginius, projektus, bet nebūtinai. 

mailto:draugystesmokykla@gmail.com
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Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Padėti parengti mokymo lituanistinės mokyklos mėnesinę programą, pasiruošti 

savarankiškai pamokoms, vesti lietuvių k. pamokas 6 -10 m. vaikams 2 kartus per 

savaitę, padėti Pjemonto bendruomenėje rengti renginius kartu dalyvaujant su vaikais, 

kartą per 2 mėn.  

Dalyvauti Pjemonto bendruomenės valdybos susirinkimuose pagal poreikį, aktyviai 

teikti savo pasiūlymus mokyklos, bendruomenės darbui. Siūlyti savo idėjas pagerinti 

mokyklos darbą. 

Asmuo kontaktams Vilma Ramella Paia, ramellavilma10@gmail.com   

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

23. Italija Šeštadieninė Romos lituanistinė mokykla „Bitutė“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 

5-6 mėn. 

Pirmas praktikantas nuo 2023-09-01 iki 2024-01-31  

ir antras praktikantas nuo 2024-02-01 iki 2024-06-30 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

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

pasaulyje ir inovatyvius mokymo sprendimus“ atsiėmusi Virtuali lituanistinė Italijos 

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

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

tradicijų, muzikos, dainuojamosios poezijos suvokimo pamokas ir logopedinius 

užsiėmimus. Praktikantai 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. Gebėtų aiškiai dėstyti mintis, naujais metodais motyvuoti 

mokytis lietuvių kalbą.  Būtų pilietiškas Lietuvos atžvilgiu, žinotų lietuvių tradicijas, 

papročius, pagrindines Lietuvos šventes, istorines datas. Turėtų noro mokyti 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) bei dirbti gyvai, kuomet vyks gyvi susitikimai. 

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 lankomumą, 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  
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Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

24. Italija Virtuali lituanistinė Italijos mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2023-09-15 iki 2024.03.01 ir nuo 2024-01-07 iki 2024-06-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalbos, pradinių klasių pedagogai ir kitų sričių praktikantų lietuvių kalbos 

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

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

suvokimo. 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 (3-14 m.). Norėtume, kad praktikantas gebėtų dirbti tiek 

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

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

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

datas. Turėtų noro mokyti 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 arba nuotoliniu būdu. Pdėti Romos 

bendruomenėje rengti renginius gyvus ar nuotolinius 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. 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

25. JAV Bostono lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 - 6 mėn. 

Nuo 2023 - 09 - 09 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Sociologijos, lietuvių kalbos 

Kt. reikalavimai Subrendusi asmenybė, jau turinti supratimą apie lituanistinį išeivijos švietimą. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Lietuvos pažinimo programos ir turinio kūrimas, prisidėjimas prie renginių ir bendros 

mokyklos veiklos. 

Asmuo kontaktams Gaila Narkevičienė, lietuviukalba@hotmail.com  
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Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

26. JAV Kolorado lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Du praktikantai: vienas nuo 2023 rugsėjo 1 d., kitas - nuo 2024 sausio 1 d. 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio ugydmo. Darbas (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 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; 

4) gebėjimas mokyti vaikus tautinių šokių. 

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) Organizuoti 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) Turinio kūrimas mokyklos socialiniuose tinkluose ir jų priežiūra;  

7) Intensyvus dalyvavimas ir betarpiškas įsiliejimas į Kolorado lituanistinės mokyklos 

ir Kolorado lietuvių bendruomenės veiklas. 

Asmuo kontaktams 
Edita Buzėnienė, Kolorado lituanistinės mokyklos direktorė, 

koloradoltmokykla@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

27. JAV Dr. V.Kudirkos lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

2023-09-16 iki 2024-05-19 

mailto:koloradoltmokykla@gmail.com
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Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Edukologija, lietuvių kalbos mokytojai, muzikos mokytojai.  

Mokykloje mokinių amžius 3-14 m. Mums reikėtų praktikantų, kurie turi praktikos ar 

žinių dirbant su tokio amžiaus mokiniais. 

Kt. reikalavimai 
Meilė darbui su vaikais, kūrybiškumas, organizuotumas, gebėjimas planuoti ir dirbti 

savarankiškai, gebėjimas dirbti kolektyve, draugiškumas, sąžiningumas, darbštumas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pamokų savarankiškas planavimas pagal programą ir metodinę medžiagą, jų pravedimas. 

Šventinių scenarijų rašymas, renginių vedimas. Mokyklos Facebook priežiūra ir turinio 

kūrimas, skelbimų kūrimas, straipsnių spaudai rašymas. 

Asmuo kontaktams Aušra Covalesky, njlituanistine@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

28. JAV Vinco Krėvės Lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

Nuo 2023-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Derinama individualiai 

Kt. reikalavimai Gebėjimas ir noras bendrauti su vaikais, noras mokyti ir išmokti, savarankiškumas 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Rengti pamokų medžiagą, vesti pamokas, vesti renginius ir rašyti projektus, dirbti 

individualiai su mokiniais 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

29. JAV Pitsburgo lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
4-5 mėn. 

Nuo 2023-09-01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Humanitariniai mokslai, nes mums reikia mokytojų, turinčių platų išsilavinimą, galinčių 

dėstyti įvairius dalykus 

Kt. reikalavimai Draugiškumas ir kantrybė 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Vaikus ir suaugusiuosius mokyti lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros.  

Padėti tvarkyti biblioteką ir archyvus.  

Padėti kultūriniuose ir socialiniuose renginiuose. 

Asmuo kontaktams Robert Medonis, rmedonis@yahoo.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

30. JAV Indianapolio Lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

Nuo 2023-09-23 

mailto:njlituanistine@gmail.com
mailto:irina.brusokas@gmail.com
mailto:rmedonis@yahoo.com
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Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Laukiami visų studijų sričių studentai 

Kt. reikalavimai 

Visų pirma Praktikantas turi laisvai kalbėti anglų ir lietuvių kalba, kadangi daugumos 

mūsų mokinių lietuvių kalba yra A1 lygio. Praktikantas turi mokėti bendrauti tiek su 

darželinukais, tiek ir su suaugusiais žmonėmis, kadangi ILM lanko vaikai nuo 3 iki 16 

metų ir suaugę 40+. Praktikos kandidato motyvacija, kūrybiškumas, gebėjimas lanksčiai 

prisitaikyti prie mokyklos realijų, pagarbus elgesys su kolegomis mokytojais, mokiniais 

ir Indianapolio lietuvių bendruomenės žmonėmis - yra būtinos sąlygos.  

Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai. Gebėjimas suburti, sudominti ir užimti 

vaikus pertraukų tarp užsiėmimų metu (mokykloje dominuoja berniukai). Praktikantas 

turėtų mėgti sportą (krepšinį, futbolą, judriuosius žaidimus). Taip pat neturėtų bijoti lipti 

į sceną (mokykla kasmet ruošia Kalėdinę programą Indianapolio bendruomenei). 

Gebėjimas groti muzikos instrumentu, dainuoti ir vaidinti - būtų didelis privalumas.  

IT išmanymas, vairuotojo pažymėjimas - pageidautini. 

Jautrumas aplinkai, skaitymasis su bendruomenės kultūra ir tradicijomis - būtini  

reikalavimai. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Pagalba mokytojams klasėse (vaikų - šeštadieniais, suaugusių - pirmadienio vakarais)  ir 

savarankiškas pamokų (lietuvių kalbos, istorijos) vedimas. Organizuoti vaikų užimtumą 

pertraukų metu. Organizuoti ir vesti judriuosius žaidimus, sporto varžytuves ir t.t. 

Aktyviai dalyvauti ruošiantis mokyklos šventėms ir jose dalyvauti. Planuojame 

atnaujinti ILM FB puslapį - bus reikalinga pagalba. 

Asmuo kontaktams Raimonda Balčiūnienė, raimondakb@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

31. JAV Šeštadieninė lituanistinė mokykla „Genys“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 6 mėn. (Yra apgyvendinimo galimybė) 

Nuo 2023-09-04 iki 2023-12-16 ir nuo 2024-01-08 iki 2024-05-15 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lituanistika, lingvistika, etnokultūra/folkloras, menai 

Kt. reikalavimai 

Mes ieškome praktikanto, kuris siekia tobulėti lituanistikos, lingvistikos/logopedo, 

etnokultūros/folkloro ar artistinėje kūryboje. Taip pat meninėse ir edukacinėse srityse. 

Reikalingas praktikantas, kuris gali mokomąją medžiagą pritaikyti skirtingiems lietuvių 

kalbos gebėjimo lygiams (nes mes mokome neseniai emigravusius vaikus, dvikalbius 

mokinius su skirtingomis lietuvių kalbos žiniomis, vaikus kurie besimoko lietuvių 

kalbos, nes jų šeimos turi lietuviškas šaknis ir t.t.). Praktikantas turi būti pasiruošęs 

įdomiai ir interaktyviai pateikti mokomąją medžiagą ir faktus  apie Lietuvos istoriją, 

mitologiją, kultūrą (senovinę ir dabartinę) ir tradicijas.   

Žingeidumas, iniciatyvumas, profesionalumas, lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie 

mokinių ir mokytojų kolektyvo. Būtų smagu rasti praktikantą  turintį renginių 

organizavimo, režisūros, muzikinių arba iliustracinių/meninių gebėjimų.  

mailto:raimondakb@gmail.com
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Norisi uždegančio ir bendraujančio praktikanto/ės, kuris nori augti, tobulėti ir gali 

lengvai dirbti su kitais. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Edukacinės programos kūrimas, tema „Senovės lietuvių dievai ir dievaitės." (Pagoniška 

mitologija), knygos projektas „Aš esu dvikalbis/daugiakalbis.” 

 

1. Praktikantas(-ė) padės kurti pažintinę/edukacinę programą, kuri gali būti prieinama 

diasporoje gyvenantiems vaikams. Praktikantas prisidės prie ilgamečio projekto ir 

knygos vaikams ruošimo ir publikacijos.  

 

2.  Praktikantas(-ė) pradės pravesti pamokas 5 iki 14 metų šeštadieninės mokyklos 

mokiniams (tiksli klasė kurioje praktikantas mokytojaus (su pagalba) bus nurodyta 

atsižvelgiant į patirtį ir su kokio amžiaus vaikais praktikantas/-ė norėtų dirbti).  

 

3. Praktikantas(-ė) padės kuruoti mokyklos biblioteką ir kurti edukacijas su 

populiariomis dabartinių lietuvių autorių knygomis. 

 

4. Praktikantas(-ė) padės rengti Lietuvai ir išeivijos bendruomenei svarbius renginius 

(Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11, Knygnešių diena ir t.t.).  

 

5. Praktikantas(-ė) prisidės prie projektų rašymo ir pateikimo Švietimo, Mokslo ir 

Sporto Ministerijai bei Kultūros Ministerijai. 

Asmuo kontaktams Aiste Solly, Mokyklos vadovė, aiste.solly@sfgenys.org  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

32. JAV Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

Nuo 2023-09-09 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lituanistikos studijų, lietuvių kalbos, pradinių klasių pedagogikos. Muzikinis 

išsilavinimas pageidautinas, bet nebūtinas. 

Kt. reikalavimai 

Kūrybiškumas, gebėjimas pamatyti bent menkiausią mokinių pažangą, atsakingumas, 

gebėjimas išklausyti ir prisitaikyti, organizuotumas, gebėjimas planuoti ir improvizuoti, 

gebėjimas išnaudoti technologijų teikiamus privalumus, gebėjimas dirbti kolektyve, 

bendruomeniškumas. 

mailto:aiste.solly@sfgenys.org
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Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Studentai dirba mokytojais, jiems yra paskiriama klasė, su kuria jie dirba kiekvieną 

šeštadienį. Studentai ruošia pamokų planus, diferencijuoja mokymo medžiagą pagal 

mokinių kalbos lygius, kuria įvairių švenčių scenarijus, suranda ir susistemina papildomą 

pamokų medžiagą, organizuoja užklasinę veiklą, padeda mokiniams atlikti namų darbus, 

padeda vesti šventes ir aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, bet ir Vašingtono lietuvių 

bendruomenės veikloje. 

Asmuo kontaktams Jūratė Bujanauskas, direk@kdlmdc.org  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

33. 
Jungtinė 

Karalystė 
Bognor Regio lituanistinė mokykla „Jūra“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn.  

Nuo 2023-10-01 iki 2024-08-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Įvairių pedagogikos krypčių, lingvistikos, meno, reklamos ir vadybos studijų sričių 

studentai. 

Kt. reikalavimai 

Geri organizaciniai ir lyderystės bruožai, gebėjimas adaptuotis prie nuolat kintančių 

situacijų. Vertinamas punktualumas, inovatyvus mąstymas bei noras prisidėti prie 

organizacijos pokyčių. Kūrybiškumas ir atsakingumas - didelis privalumas dirbant su 

vaikais ir su suaugusiais. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Praktikantas bus įtrauktas į lituanistinės mokyklos veiklas, padės organizuoti renginius, 

ruoš mokymo priemones, pamokų planus ir juos įgyvendins dirbdamas su mokiniais. 

Potencialiai dalyvaus vaikų ir jaunimo stovyklose, lydės išvykų metu, aktyviai įsitrauks 

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. 

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 įsikūrę Anglijos pietuose, Bognor Regis mieste, ant jūros kranto. 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, studijajura@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

34. 
Jungtinė 

Karalystė 
Portsmuto lituanistinė ugdymo studija „Jūra“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn.  

Nuo 2023-10-01 iki 2024-08-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Galimybę suteikiame įvairių sričų studentams, kurie domisi lietuvių kultūra, pedagogika, 

menu, renginių organizavimu, menais, IT technologijų taikymu švietime ir ne tik. 

Susisiekite ir iš anksto aptarsime, ar galime jums pasiūlyti vietą. 

mailto:direk@kdlmdc.org
mailto:studijajura@gmail.com
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Kt. reikalavimai 

Kūrybiškumas, komunikabilumas ir organizaciniai įgūdžiai mums patys svarbiausi.  

Praktikantas turi turėti arba norėti patobulinti savo komunikabilumo, pedagogikos, 

organizacinius, lyderystės įgūdžius. Svarbu gebėti prisitaikyti prie kintančių situacijų ir 

gebėti imtis iniciatyvos įvairiose situacijose. Mokyklos bendruomenė vertina 

punktualumą, inovatyvų mąstymą, norą tobulėti.  

Labai svarbu gebėti dirbti ir su vaikais, ir su suaugusiais. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Portsmuto mokyklos bendruomenė labai aktyvi, organizuoja ne tik pamokas 

lituanistinėje mokykloje gyvai, bet ir nuotoliu. Metų eigoje įgyvendina ne vieną renginį: 

rudens šventes, helovyną, advento vakarą, moterų klubo susitikimus, yra įkurtas 

suaugusių teatras, šventiniai vaikų pasirodymai, lietuvybės ir muzikos festivalis „Laisvės 

pavasaris“, aktyviai įsitraukia į vaikų, jaunimo, šeimų stovyklos „Gintarėliai“ veiklas.  

Praktikantas bus įtrauktas visapusiškai į pačias įvairiausias veiklas. 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, studijajura@gmail.com 

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

35. 
Jungtinė 

Karalystė 
Braitono lituanistinė mokykla „Jūra“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn.  

Nuo 2023-10-01 iki 2024-08-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, įvairių krypčių pedagogikos, meno, sporto sričių 

studentai. 

Kt. reikalavimai 

Praktikantai dirbs lituanistinėje mokykloje, čia rengs mokymo planus, juos taikys. 

Atsakomybė darbe su vaikais, kūrybiškumas, komunikabilumas, gebėjimas prisitaikyti 

kritinėse situacijose, geros žinios apie Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Praktikantai dirbs lituanistinėje mokykloje, čia rengs mokymo planus, juos taikys 

pamokų metu. Organizuos išvykas, šventes, stovyklas, meno ir sporto užsiėmimus 

gražiausioje Anglijos pietų kranto vietoje. Mokykla auganti, tad inovacijos, kūrybinės 

idėjos, mokyklos bendruomenės telkimo iniciatyvos yra labai aktualios. 

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, studijajura@gmail.com 

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

36. 
Jungtinė 

Karalystė 
Jungtinės Karalystės virtuali lituanistinė mokykla „Banga“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn.  

Nuo 2023-10-01 iki 2024-08-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, meno, IT, 

švietimo vadybos krypčių studentai. 

Kt. reikalavimai 
Kūrybiškumas, punktualumas, geri komunikacijos, organizavimo įgūdžiai, 

informacinių technologijų valdymo įgūdžiai. 

mailto:studijajura@gmail.com
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Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Nuotolinės mokyklos pamokų ir renginių organizavimas, planų rengimas, 

administracinės veiklos vykdymas, mokymo priemonių kūrimas. Bendradarbiaujant su 

kitomis lituanistinėmis mokyklomis ir organizacijomis įgyvendinami skirtingi projektai 

tiek nuotoliu, tiek gyvai. Sudaromos sąlygos visapusiškai praktikai.   

Asmuo kontaktams Gintarė Ulevičiūtė, virtualibanga@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

37. Liuksemburgas Liuksemburgo lituanistinė mokykla „Avilys“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
4-6 mėn.  

Nuo 2023-09-15 

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, atviras ir lankstus. 

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. 

Asmuo kontaktams Jolanta Švedkauskaitė, jolanta.svedkauskaite@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

38. Norvegija Drameno lituanistinė mokykla „Žilvinas“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2– 6 mėn. (derinama individualiai) 

Nuo 2023-09-01 iki 2024-05-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Laukiame studentų, kurie studijuoja:  

Ikimokyklinį ugdymą, pradinį ugdymą, lituanistikos studijas, geografiją, istoriją, 

choreografafiją, muziką, dailę ir kt. 

Kt. reikalavimai Noras dirbti su vaikais 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Vesti pamokas, organizuoti renginius bendruomenei 

mailto:virtualibanga@gmail.com
mailto:jolanta.svedkauskaite@gmail.com
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Asmuo kontaktams Aistė Žvaginienė, zilvinas@dltb.no  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

39. Norvegija Lituanistinė mokykla „Gintaras“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2023 - 09 - 01 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogika, komunikacija 

Kt. reikalavimai 
Informacinės kompetencijos, organizaciniai gebėjimai. Konkretaus dalyko patirtis, 

savanorystė, patirtis dirbant su viena ar kita tiksline grupe 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Lietuviškumo palaikymo veikla išeivijoje 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

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

vokiečių instituto Baltų kalbų skyrius 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
4 mėn. 

Nuo 2023-09-01 iki 2023-12-31  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių, skandinavų, anglų filologija. Teks dėstyti lietuvių kalbą, pagrindinė dėstymo 

kalba anglų, kitoms užduotims pravers ir švedų kalbos mokėjimas. 

Kt. reikalavimai Savarankiškumas, gebėjimas ir noras dirbti grupėje, gebėjimas dirbti nuotoliniu būdu 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Dėstyti lietuvių kalbą, rengti uždavinius, vesti pamokas, padėti rengti skaitmeninę 

medžiagą. 

Asmuo kontaktams Peteris Vanags; peteris.vanags@balt.su.se  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

41. Turkija Alanijos lituanistinė mokyklėlė Vaivorykštė 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn. 

Nuo 2023-10-01  

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių kalbos, pradinių klasių, ikimokyklinio ugdymo, istorijos/geografijos 

Kt. reikalavimai 
Gebėjimas dirbti su maža įvairus amžiaus vaikų grupe, komunikabilumas, gebėjimas 

prisitaikyti svetimoje kultūroje, punktualumas, entuziazmas 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymas, žaidimai/estafetės, rankdarbiai 

mailto:zilvinas@dltb.no
mailto:jolanta.markeviciene@gmail.com
mailto:peteris.vanags@balt.su.se
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Asmuo kontaktams Elena Malašauskaitė, elena.malasauskaite@gmail.com  

  

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

42. Urugvajus Lituanistinė sekmadieninė mokykla „Gabija“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 - 6 mėn. 

Nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Pedagogika ir kalbos, dirbsite su mažais vakais 

Kt. reikalavimai Gebėti susikalbėti ispaniškai 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Rašyti projektus, padėti organizuoti lietuviškus užsiėmimus ir įvairius susitikimus 

Asmuo kontaktams Alejandro Brom; alejandro.brom76@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

43. Vokietija Diuseldorfo sekmadieninė lituanistinė mokyklėlė „Pasaka“ 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2 - 6 mėn.  

2023-09-01 iki 2024-05-30 (Derinama individualiai) 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Praktikantas gali būti iš įvairių studijos sričių t.y. pedagogikos, psichologijos, 

lituanistikos, renginių organizavimo. Kiti panašių studijų studentai taip pat gali teikti 

paraiškas. Dirbame su vaikais, mokome juos, šviečiame apie Lietuvą, kalbą, tradicijas, 

organizuojame įvairius renginius, todėl teorinės žinios šiose srityse pravers praktiškai 

atliekant mokyklėleje užduotis. 

Kt. reikalavimai 

Pačios svarbiausios asmeninės savybės šioje praktikoje yra atsakomybė, entuziazmas, 

kūrybiškumas ir žinoma noras dirbti su vaikais, mokėti juos sudominti. Organizaciniai 

bei bendravimo gabumai taip pat labai svarbūs sprendžiant kasdienius mokyklėlės 

klausimus. Esame smagus kolektyvas, todėl humoro jausmas ir šypsenos mūsų veikloje 

ne mažiau svarbus elementas. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

Svarbiausia ir pagrindinė veikla yra pamokėlių paruošimas bei pravedimas. Aktualios 

informacijos surinkimas bei išplatinimas socialiniuose tinkluose. Tekstų pakvietimams, 

laiškams, padėkoms kūrimas, išvykų bei renginių organizavimas, ir kt. 

Asmuo kontaktams Aurelija Hadding, aurelija.hadding@gmail.com  

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

44. Vokietija Greifsvaldo universitetas Baltistikos institutas 2 

Trukmė ir laikotarpis 
2-6 mėn. (Trukmė gali būti derinama) 

Nuo 2023-10-16 iki 2024-02-03 

mailto:elena.malasauskaite@gmail.com
mailto:alejandro.brom76@gmail.com
mailto:aurelija.hadding@gmail.com
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Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Vokiečių filologas(-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, gebėjimas rasti informaciją. 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. 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

45. Vokietija 
RIDIGDO lietuviška kultūros draugija Stuttgarte - Lituanistinė 

mokyklėlė ,,Ridigdo“ 
2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn. 

Nuo 2023-09-15 

Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Lietuvių filologijos, Pedagogikos, ikimokyklinis ugdymas. 

Kt. reikalavimai 

Mums svarbiausia praktikanto meilė ir domėjimasis vaikais, kurių pagrindu jis kurtų 

mokymosi procesą. Mums taip pat svarbus savarankiško ir darbo komandoje gebėjimų 

derinys, nes daug planuosime ir kursime kartu, tačiau mielai leisime praktikantams 

bandyti 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. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 

1. Lietuvių kalbos pamokų planų sudarymas: temų atranka, metodinės medžiagos 

paieška. 

2. Lietuvių kalbos pamokų vedimas. 

3. Meninių užsiėmimų vedimas. 

4. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais: naujienlaiškių siuntimas, konsultacijos prieš/po 

pamokų. 

5. Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose ir el. paštu. 

6. Mokyklos švenčių organizavimas. 

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

 

Eil. 

Nr. 
Šalis Priimančioji praktikos institucija 

Maksimalus 

vietų skaičius 

46. Vokietija Vasario 16-osios gimnazija 2 

Trukmė ir laikotarpis 
6 mėn.  

Nuo 2023-09-01 

mailto:alina.baravykaite@uni-greifswald.de
mailto:juozas.vasiliauskis@gmail.com
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Pageidaujamos 

praktikantų studijų 

sritys 

Psichologų, soc.pedagogų, choreografų, dailės ir darbų mokytojų, fizinio lavinimo 

pedagogų, biologų, istorikų, religijos ir kt. mokytojų 

Kt. reikalavimai 
Išmanantis savo dalyką, dalykiškas, mokantis dirbti kolektyve, įdomus, kūrybiškas, 

lankstus, mokantis bendrauti, kantrus, geras organizatorius ir kt. 

Užduotys ir kt. aktuali 

informacija 
Mokinių užimtumo ir laisvalaikio organizavimas 

Asmuo kontaktams Rasa Weiss, rasa.weiss@litauischesgymnasium.de  
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