
 

 

 

 
  

 
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  
BLC – verslo lyderių centras, K.Donelaičio g. 62 /V.Putvinskio g. 53, Kaunas 

 

Dalyvių prašytume pasirinkti vieną seminaro datą: 
2014 m. kovo 31 d. (1 grupė, 25 dalyviai )  

2014 m. balandžio 1 d. (2 grupė, 25 dalyviai)  

 

Mokymai nemokami. Baigus mokymus – po seminarų ir atlikus užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje, dalyviams 

bus išduodami 40 val. kvalifikacijos pažymėjimai, todėl prašytume registruotis iki š. m. kovo 30 d. el. paštu: 

dalyviai@lugis.vdu.lt arba tel. 8 37 327826  

 

Atvykstantiems iš kitų miestų ar rajonų, bus apmokėtos viešojo transporto išlaidos  

Dalyviams rekomenduojame turėti asmeninius kompiuterius  

 

Laikas  Programa 

9:00 – 9:30  Dalyvių registracija  

9:30 – 9:45  Sveikinimas projekto vadovė dr. Odeta Norkutė 

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)“ pristatymas. 

Seminaro programos pristatymas  

9:45 – 10:00  Lituanistinio ugdymo užsienio šalyse situacijos apžvalga Dr. Vida Bagdonavičienė, LR Konsulato 

Seinuose ministė-patarėja  
10:00-10:45 Dalyvių prisistatymas. Lituanistinio ugdymo priemonių struktūros virtualioje mokymosi 

aplinkoje ir virtualių mokymosi įrankių pristatymas. Dr. Eglė Stasiūnaitienė, Vytauto Didžiojo 

universitetas    

10:45 – 11:00 Kavos pertrauka 

11:00 -  11:15 Lituanistinio ugdymo užduočių aptarimas.  Prof. dr.Laima Sajienė, Vytauto Didžiojo 

universitetas    

11:15 – 12:00 Darbas grupėse. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas. 

Moderuoja: prof. Laima Sajienė, doc. Eglė Stasiūnaitienė,  dr. Giedrė Barkauskaitė, dr. Vida 

Bagdonavičienė   

12:00 – 13:00  Pietūs  

13:00 – 14:00  Darbas grupėse. Lituanistinio ugdymo plano kūrimas.  

Moderuoja: prof. Laima Sajienė, doc. Eglė Stasiūnaitienė,  dr. Giedrė Barkauskaitė, dr. Vida 

Bagdonavičienė  

14:00 – 15:00 Darbų grupėse pristatymas ir aptarimas. 

15:00 – 16:00 Pagrindinių lituanistinio ugdymo planavimo problemų identifikavimas ir galimų problemų 

sprendimų aptarimas. 

16:00 – 16:15  Kavos pertrauka  

16:15 – 17:30  Savarankiško darbo eigos ir rezultatų pristatymo aptarimas. Konsultacijos vaizdo konferencijos 

būdu balandžio mėn. aptarimas. 

17:15 – 18:00  Seminaro apibendrinimas.  

 


