
 

 

 

 
  

 
Projektas „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui 
bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-

03-V-01-006 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai  

Sodų g. 14, viešbutis „Panorama“, Vilnius 
 

2014 m. balandžio 28 d. (1-oji grupė)  
  

Mokymai nemokami. Baigusiems mokymus – dalyvavusiems seminare ir atlikusiems užduotis virtualiojoje 

mokymosi aplinkoje – dalyviams bus išduodami 40 val. kvalifikacijos tobulinimą liudijantys pažymėjimai. 

Galima registruotis iki š. m. balandžio 27 d. 15 val. ir užpildyti anketą projekto svetainėje www.lugis.vdu.lt.   

Taip pat galima registruotis el. p.: v.butautaitė@smf.vdu.lt, dalyviai@lugis.vdu.lt ar tel. (8 37) 327 826. 

Atvykusiems iš kitų miestų ar rajonų bus apmokėtos viešojo transporto išlaidos.  

Dalyviams rekomenduojame turėti asmeninius kompiuterius.  

Laikas  Programa (pastaba: programa gali būti tikslinama) 

9.00–9.30  Dalyvių registracija  

9.30–9.45  Įžangos žodis. Projekto „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems 

lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos 

tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“  Lituanistinio ugdymo informacinės 

sistemos pristatymas, Bronislovas Balvočius,  IT projekto valdymo ir veiklos analizės vadovas  

9.45–10.30 Lituanistinio ugdymo užsienio šalyse situacijos apžvalga  

Dr. Vida Bagdonavičienė, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė 

10:30–10:55 Lituanistinio ugdymo priemonių struktūros virtualioje mokymosi aplinkoje ir virtualių mokymosi 

įrankių pristatymas  

Vytautas Lapėnas, IT projekto valdymo ir veiklos analizės specialistas 

10:55–11:15 Virtualaus bendravimo įrankio pristatymas  

Arvydas Matuzonis,  IT projekto valdymo ir veiklos analizės specialistas  

11:15–11.30 Kavos pertrauka 

11.30–12.30 Lituanistinio ugdymo priemonių apžvalga virtualiojoje mokymosi aplinkoje  

Moderuoja: Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija; Vilma 

Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai  
12.30–13.30 Pietūs 

13.30–14.00 Lituanistinio ugdymo užduočių aptarimas 

doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija; Janina Varnienė, Vilniaus lietuvių namai; Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai 

14.00–14.30 Darbas grupėmis. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas  

Moderuoja: doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazija; Janina Varnienė, Vilniaus lietuvių namai; Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai 

14.30–14.45  Kavos pertrauka  

14.45–15.30  Darbas grupėmis. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas  

Moderuoja: doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazija; Janina Varnienė, Vilniaus lietuvių namai; Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai  

15.30–16.00 Darbų grupėmis pristatymas ir aptarimas  

16.00–16.15 Pagrindinių lituanistinio ugdymo planavimo problemų nustatymas ir galimų problemų sprendimų 

aptarimas 

16.15–17.30  Savarankiško darbo ir rezultatų pristatymo aptarimas  

17.15–18.00  Seminaro apibendrinimas  

 



 

 

 

 

 
  

 
Projektas „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui 
bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-

03-V-01-006 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai  

Sodų g. 14, viešbutis „Panorama“, Vilnius 
 

2014 m. balandžio 29 d. (2-oji grupė)  
  

Mokymai nemokami. Baigusiems mokymus – dalyvavusiems seminare ir atlikusiems užduotis virtualiojoje 

mokymosi aplinkoje – dalyviams bus išduodami 40 val. kvalifikacijos tobulinimą liudijantys pažymėjimai. 

Registruotis galima iki š. m. balandžio 28 d. 15 val. ir užpildyti anketą projekto svetainėje www.lugis.vdu.lt.   

Taip pat galima registruotis el. p.: v.butautaitė@smf.vdu.lt, dalyviai@lugis.vdu.lt ar tel. (8 37) 327 826. 

Atvykusiems iš kitų miestų ar rajonų bus apmokėtos viešojo transporto išlaidos.  

Dalyviams rekomenduojame turėti asmeninius kompiuterius.  

Laikas  Programa (pastaba: programa gali būti tikslinama) 

9.00–9.30  Dalyvių registracija  

9.30–9.45  Įžangos žodis. Projekto „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems 

lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos 

tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“ Lituanistinio ugdymo informacinės sistemos 

pristatymas, Bronislovas Balvočius,  IT projekto valdymo ir veiklos analizės vadovas  

9.45–10.30 Lituanistinio ugdymo užsienio šalyse situacijos apžvalga  

Dr. Vida Bagdonavičienė, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė 

10:30–10:55 Lituanistinio ugdymo priemonių struktūros virtualioje mokymosi aplinkoje ir virtualių mokymosi įrankių 

pristatymas  

Vytautas Lapėnas, IT projekto valdymo ir veiklos analizės specialistas 

10:55–11:15 Virtualaus bendravimo įrankio pristatymas  

Arvydas Matuzonis,  IT projekto valdymo ir veiklos analizės specialistas  

11:15–11.30 Kavos pertrauka 

11.30–12.30 Lituanistinio ugdymo priemonių apžvalga virtualiojoje mokymosi aplinkoje  

Moderuoja: Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija; Akvilė Kaminskaitė,  Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazija 

12.30–13.30 Pietūs 

13.30–14.00 Lituanistinio ugdymo užduočių aptarimas 

doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazija; Akvilė Kaminskaitė,  Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija; Janina Varnienė, Vilniaus lietuvių namai  

14.00–14.30 Darbas grupėmis. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas  

Moderuoja: doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija; Akvilė Kaminskaitė,  Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija; Janina Varnienė, Vilniaus lietuvių namai  

14.30–14.45  Kavos pertrauka  

14.45–15.30  Darbas grupėmis. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas  

Moderuoja: doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija; Akvilė Kaminskaitė,  Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija; Janina Varnienė, Vilniaus lietuvių namai 

15.30–16.00 Darbų grupėmis pristatymas ir aptarimas  

16.00–16.15 Pagrindinių lituanistinio ugdymo planavimo problemų nustatymas ir galimų problemų sprendimų 

aptarimas 

16.15–17.30  Savarankiško darbo ir rezultatų pristatymo aptarimas  

17.15–18.00  Seminaro apibendrinimas  



 

 

 

 

 
  

 
Projektas „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais 

dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai  

Sodų g. 14, viešbutis „Panorama“, Vilnius 
 

2014 m. balandžio 30 d. (3-ioji grupė)  

Mokymai nemokami. Baigusiems mokymus – dalyvavusiems seminare ir atlikusiems užduotis virtualiojoje 

mokymosi aplinkoje – dalyviams bus išduodami 40 val. kvalifikacijos tobulinimą liudijantys pažymėjimai. 

Registruotis galima iki š. m. balandžio 29 d. 15 val. ir užpildyti anketą projekto svetainėje www.lugis.vdu.lt.   

Taip pat galima registruotis el. p.: v.butautaitė@smf.vdu.lt, dalyviai@lugis.vdu.lt ar tel. (8 37) 327 826. 

Atvykusiems iš kitų miestų ar rajonų bus apmokėtos viešojo transporto išlaidos.  

Dalyviams rekomenduojame turėti asmeninius kompiuterius.  

Laikas  Programa (pastaba: programa gali būti tikslinama) 

9.00–9.30  Dalyvių registracija  

9.30–9.45  Įžangos žodis. Projekto „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų 

šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir 

išbandymas (Lituanistinis modelis)“ Lituanistinio ugdymo informacinės sistemos pristatymas, Bronislovas 

Balvočius,  IT projekto valdymo ir veiklos analizės vadovas 

9.45–10.30 Kokios informacijos trūksta mokyklai ir (ar) mokytojui apie kitų šalių, iš kurių yra atvykę ir (ar) grįžę 

mokiniai, švietimo sistemas, mokymo pobūdžio ypatumus sėkmingesniam mokinių įsitraukimui į  

mokymąsi Lietuvos mokyklose užtikrinti  

Ona Čepulėnienė ir Loreta Graželienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 
vyriausiosios specialistės 

10:30–10:55 Lituanistinio ugdymo priemonių struktūros virtualioje mokymosi aplinkoje ir virtualių mokymosi įrankių 

pristatymas  

Vytautas Lapėnas, IT projekto valdymo ir veiklos analizės specialistas 

10:55–11:15 Virtualaus bendravimo įrankio pristatymas  

Arvydas Matuzonis,  IT projekto valdymo ir veiklos analizės specialistas  

11:15–11.30 Kavos pertrauka 

11.30–12.00 Lituanistinio ugdymo priemonių apžvalga virtualiojoje mokymosi aplinkoje  

Moderuoja doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija; Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai 

12.00–13.00 Pietūs 

13.00–14.00 Lituanistinio ugdymo užduočių aptarimas 

doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazija; Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai 

14.00–14.30 Darbas grupėmis. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas  

Moderuoja: doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija; Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai 

14.30–14.45  Kavos pertrauka  

14.45–15.30  Darbas grupėmis. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas  

Moderuoja: doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos institutas; Rima Narbuntaitė-Rasimavičienė, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija; Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namai 

15.30–16.00 Darbų grupėmis pristatymas ir aptarimas 

16.00–16.15 Pagrindinių lituanistinio ugdymo planavimo problemų nustatymas ir galimų problemų sprendimų 

aptarimas 

16.15–17.30  Savarankiško darbo ir rezultatų pristatymo aptarimas  

17.15–18.00  Seminaro apibendrinimas  


