
Tarptautinių praktikų lietuvių bendruomenėse ir lituanistinio švietimo mokyklose 2015-2016 m.m. sąrašas  

Eil. 
Nr. 

Šalis 
Priimančioji 

praktikos 
institucija 

Vietų 
skaičius ir 

trukmė 
Reikalavimai Užduotys Asmuo kontaktams 

1 Airija Monaghano 
lituanistinė 
mokykla 
"Lietuvos 
vaikai" 

 1 vieta 9 
mėn. arba 2 
vietos po 4,5 
mėn. arba 3 
vietos po 3 
mėn.  

Studijų sritys: priešmokyklinio ugdymo 
specialisto;  
pradiniu klasiu mokytojo. 
 
Atsakingumas, individualumas ir noras dirbti 
su vaikais 

Šeštadieninėje mokykloje padėti mokytojams 
pamoku metu, nebijoti juos pavaduoti ir 
pasidalinti įgūdžiais bei žiniomis 
Pamokos vyksta tik karta per savaitę, taigi 
užimtumas bus nedidelis. 

Edita Vaitkaitienė, 
vaitkaitiene1@hotmail.c
om 

2 Airija Airijos lietuvių 
bendruomenė/ 
Dublino 4 Vėjų 
lituanistinė 
mokykla 

1 vieta 4 
mėn. 

Studijų sritys: Lietuvių ir anglų filologija 
(pedagogika), ikimokyklinis ir pradinis 
ugdymas, vaikų (pedagoginė) psichologija, 
istorija (pedagogika), dailės pedagogika, 
etnokultūros pedagogika, švietimo vadyba, 
edukologija, ryšiai su visuomene. 
 
Savybės: sugebėjimas dirbti savarankiškai ir 
kolektyve; aukšta motyvacija siekti gerų 
darbo rezultatų, o ne vien tik įvertinimo; 
iniciatyvumas; pareigingumas ir gebėjimas 
prisiimti atsakomybę už viso kolektyvo darbo 
rezultatus; gebėjimas individualiai planuoti 
savo veiklą kelioms savaitėms į priekį, 
gebėjimas sau išsikelti tikslus ir uždavinius. 
Gebėjimai: geros anglų kalbos žinios (žodžiu 
ir raštu); nepriekaištingas raštingumas 
lietuvių kalba; geri gebėjimai dirbti 
kompiuteriniais rašto ir pateikčių redaktoriais; 
geras kitų kompiuterinių programų 
išmanymas būtų privalumas. 
 
Norime priimti studentus, kurie pageidauja 
atlikti praktiką visuomeninėje organizacijoje, 
nepriklausomai nuo to ar jis/ji mokosi vienoje 
iš nurodytų aukščiau studijų sričių ar ne. Jei 
studentas pagrįstai motyvuos savo 
pageidavimą atlikti praktiką mūsų 
organizacijoje ir mes turėsime tokio darbo 
poreikį (nors jis aukščiau ir nenurodytas), 
mielai svarstysime tokio praktikanto 
kandidatūrą. 

- darbas Dublino 4 Vėjų mokykloje: 
mokomosios ir metodinės medžiagos 
pamokoms ruošimas, informacijos šios 
medžiagos paruošimui ieškojimas, 
sutvarkymas, apdorojimas ir t.t., pagalba 
mokytojams dirbant pamokose su vaikais, 
savarankiškas darbas su vaikais pamokoje, 
stebint mokyklos mokytojams.  
- darbas Airijos lietuvių bendruomenės (ALB) 
ryšių su visuomene darbo grupėje: 
informacijos apie ALB veiklą kaupimas, 
paruošimas, sisteminimas ir sklaida, straipsnių 
ir pranešimų žiniasklaidai rašymas ir pan. 
- darbas ALB švietimo reikalų grupėje - 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
koordinavimas tarp Airijos lituanistinių 
mokyklų, aktualios informacijos lituanistinio 
švietimo tema surinkimas ir sklaida, įvairių 
pedagogikos projektų priežiūra ir 
koordinavimas. 

Daiva Baldauskienė, 
svietimas@alb.ie 
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3 Argentin
a 

Argentinos 
lietuvių 
bendruomenė 

1 vieta 3 
mėn. 

Studijų sritys: Lietuvių kalba (pedagogika) 
 
Komunikabilumas, organizuotumas, 
iniciatyvumas. Žinios apie lietuviškas 
tradicijas, kultūrą, istoriją ir dabartines 
aktualijas. 

Berisso mieste Argentinoje  veikia dvi lietuvių 
bendruomenės, kurios savomis išgalėmis kasmet 
rengia lietuvių kalbos pamokas. Todėl labai reikalinga 
lituanistų pagalba. Taip pat tikimasi, kad 
studentas/studentė iš Lietuvos mums padėtų artimiau 
susipažinti su dabartinės Lietuvos aktualijomis, įneštų 
dar daugiau gyvybingumo. Uoliai švenčiamos visos 
lietuviškos šventės, tačiau dauguma yra trečios ar 
ketvirtos kartos lietuviai, todėl kontaktas su lietuviais 
labai padėtų išlaikyti bendruomenę ir pritraukti dar 
daugiau jaunimo.  
 
Berisso miestas įsikūręs vos 60 km nuo Buenos 
Airių, tad praktikantas galėtų susipažinti ir su sostinės 
bendruomenėmis, bei sostinės gyvenimu, jei tik 
panorėtų.  

Gabrielė Petraitytė, 
gabrielepetraityte@
yahoo.com  

4 Australija Melburno 
Baltijos 
lituanistinė 
mokykla 

1 vieta 2 
mėn. 

Lietuvių kalbos, bendrosios pedagogikos, 
pradinių klasių mokymo, tautinių šokių.  
Ameninės savybės - noras ir gebėjimas 
dirbti su vaikais. 
Žinios Lietuvos istoriją, kultūrą, papročius. 
 

Kiekvieną sekmadienį pravesti po dvi pamokas 
vaikams - mažamečiams (ikimokyklinio amžiaus), 
ir/ar pradinių klasių vaikams (nuo darželio iki 
trečiosios klasės). Pamokų turinys: lietuvių kalba, 
rašyba, tautosaka, Lietuvos istorija.  
Talkininkauti vedant dainavimo ir/ar tautinių šokių 
pamokas, rengiant vaikus pasirodymams ir lietuvių 
šventėms.  
Australijoje mokslo metai prasideda nuo vasario 
pradžios ir tęsiasi iki gruodžio mėnesio. Todėl mielai 
priimtume praktikantą rugsėjo-gruodžio mėnesiais 
arba nuo vasario mėnesio 2016 m. Vasaros 
atostogos nuo gruodžio vidurio iki vasario pirmos 
savaitės. 

Audra Mockaitis, 
audra.mockaitis@
monash.edu  
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5 Austrija Austrijos 
Lietuvių 
Bendruomenė 
| Austrijos 
Lituanistinė 
mokyklėlė 
“Ąžuoliukas” 

1 vieta 4 
mėn. (2015 
rugsėjo - 
gruodžio 
mėn.) 

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo 
pedagogų. 
lietuvių kalbos ir/ar istorijos mokytoja/s. 
Žinios apie tradicijas, kultūrinį paveldą, 
tradicinius amatus ir menus ir pan. 
Gebėjimas vesti praktinius užsiėmimus. 

2015 planuojame gausybę renginių: rudenėlio 
šventę-mokslo metų atidarymą, mokytojų seminarą, 
trijų Baltijos šalių advento vakarą , bendruomenės 
Kalėdas. Praverstų pagalba organizuojant renginius. 
Taip pat Lituanistinė mokyklėlė “Ąžuoliukas” 
atnaujinusi savo veiklą sulaukė didelio susidomėjimo, 
tačiau mums trūksta darbuotojų. Kolkas neturime 
istorijos mokytojo. Žinoma, pagrindinė veikla būtų 
pamokėlių vedimas ir pasiruošimas joms.  

Austrijos Lietuvių 
Bendruomenės 
pirmininkės 
pavaduotoja Jolita 
Skinulyte,jolita.skin
ulyte@gmail.com 

6 Baltarusij
a 

Pelesos 
vidurinė 
mokykla 
lietuvių 
mokomąja 
kalba 

2 vietos po 3 
mėn. 

1.choreografas 
2.matematikas  
 
Abu studentai turi būti iniciatyvūs, lengvai 
bendraujantys, turėti rusų kalbos 
pagrindus, nereiklūs buities sąlygoms. 

1. Turėtų parengti kelis nesudėtingus liaudies šokius, 
kuriuos galima atlikti akomponuojant kapelai, vesti 
etnokultūros užsiėmimus. 
2. Vesti matematikos pamokas, organizuoti renginius, 
vykdyti miniprojektus. 

Jonas 
Matiulevičius, 
plvmokykla@mail.r
u 

7 

Baltarusij
a 

Rimdžiūnų 
vidurinė 
mokykla 
lietuvių 
mokomąja 
kalba 

3 vietos po 3 
mėn. 

Lietuvių kalbos mokytoja. 
Kūno kultūros mokytojas. 
Meno vadovas. 
 
Kūrybiškumas, organizuotumas, 
gebėjimas aktyviai veikti;  
gebėjimas diegti naujoves nes švietimo 
kokybė susieta su nuolatine kaita; 
 

Padėti mokyklai vykdyti ugdymo procesą, kurti naujas 
komunikavimo ir bendradarbiavimo formas, suteikti 
mokinių poreikiams atitinkamą pagalbą. 

S.Lukšienė, 
sluksiene7@gmail.
com 

8 Brazilija Lituanistinė 
mokykla 
"Vilnis" 

2 vietos po 5 
mėn. 

Portugalų kalbos, lietuvių kalbos ir 
literatūros, vadybos, edukologijos.  
 
San Paule (Brazilija) naujai atidaromoje 
mokykloje reikia asmens norinčio ir 
sugebančio organizuoti mokyklos veiklą. 
Reikalingas energingas, darbštus asmuo, 
turintis kalbos, pedagoginių ar vadybinių 
žinių. 
Pageidautina, kad turėtų portugalų kalbos 
pagrindus. Idealu būtų studijuojantis 
portugalų kalbą. 

Pagalba mokytojui organizuojant naujai atidaromos 
lituanistinės mokyklos veiklą: 
- mokomosios medžiagos rengimas; 
- pagalba mokytojui pamokose; 
- dalyvavimas lietuvių bendruomenės veikloje.  
Mokykla pradeda veiklą šiais metais, todėl papildoma 
pagalba ypač reikalinga. Kol kas mokykoje dirba tik 
vienas mokytojas, Beveik visi norintys mokytis 
lietuvių kalbos yra pradedačiųjų lygyje. 

Ruta 
Meskauskiene, 
vilnis.mokykla@gm
ail.com 
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9 Islandija Islandijos 
lietuvių 
bendruomenė/ 
Islandijos 
lituanistinė 
mokykla Trys 
spalvos 

Nuo 2015 m. 
rugsėjo 15 iki 
gruodžio 15 
d. Arba nuo 
2016 m. 
sausio 15 d. 
iki 2016 m. 
gegužės 15 
d. 

Mūsų mokykloje didžiausias dėmesys yra 
skiriamas lietuvių kalbos mokymui bei 
lietuviškų tradicijų puoselėjimui. Labiausiai 
pageidautume pedagoginiame 
universitete lietuvių kalbą ar etnografiją 
studijuojančių praktikantų. Mielai laukiami 
ir dailę, menus bei sociologiją 
studijuojantys asmenys. Labai malonu 
būtų sulaukti teologijos studentų, kurie 
paruoštų mokinius pirmajai komunijai.  
Labai svarbu atsakingumas, 
kūrybiškumas, iniciatyvumas bei 
pareigingumas. Taip pat aktualu 
gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos, 
pozityvus mąstymas bei sugebėjimas 
bendrauti su įvairaus sluoksnio žmonėmis. 

Mūsų mokykloje yra 5 amžiaus grupių klasės, mokinių lygis 
yra labai nevienodas, todėl daugelyje klasių mokytojoms 
reikia mokytojo asistento. Taip pat labai norėtume, kad 
praktikantas atsineštų savų idėjų, išmoktų kuo kūrybiškiau 
bei suprantamiau pateikti mokymo medžiagą vaikams. Bus 
suteikta galimybė praktikantui pamokas pravesti ir pačiam.  
Islandijos lietuvių bendruomenė ir Islandijos lituanistinė 
mokykla Trys spalvos labai aktyviai vykdo savo veiklą, kuri 
apima daugelį sričių. Mums itin reikia pagalbos vykdant 
mokyklos veiklą, ruošiant mokymo planus, rūšiuojant 
metodinę medžiagą, taip pat yra kuriamas idėjų bankas, 
organizuojami įvairūs renginiai bei užsiėmimai vaikams. 
Šiuo metu kaip tik esame parengę kelis projektus, vienam 
finansavimą jau esame gavę ir pradedame 
paruošiamuosius darbus. Mes aktyviai dalyvaujam ir 
Islandijos rengiamuose renginiuose, pristatinėjame Lietuvą, 
jos kultūrą, turime šaunų chorą, kuris veda įvairius 
renginius.  

Jurgita 
Millerienė,jurgita@i
nternet.is  
 
Daugiau apie mus 
skaitykite 
www.ltis.org arba 
facebooke. 

10 Italija Italijos lietuvių 
bendruomenė/ 
Romos 
lituanistinė 
mokyklėlė 
“Bitutė” 

1 vieta 6 
mėn. arba 2 
vietos po 3 
mėn.  

Lietuvių kalbos, lituanistikos, istorijos, 
geografijos, pradinio ugdymo. 
Iniciatyvumas, savarankiškumas, 
atsakingumas, kūrybingumas. 

Mokymo programos kūrimas, pamokų vedimas 
priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus 
grupei, metodinės medžiagos lietuvių kalbos, istorijos 
ir geografijos priešmokyklinio amžiaus grupei 
kūrimas, metodinės medžiagos lietuvių kalbos, 
istorijos ir geografijos pradinio mokyklinio amžiaus 
grupei kūrimas, bibliotekos sistemos kūrimas ir 
administravimas, nuotolinio namų darbų tikrinimo 
sistemos kūrimas, Kalėdinio spektaklio kūrimas, 
seminarai tėvams apie lituanistinio ugdymo tęstinumą 
šeimose bei dvikalbių vaikų auginimą. 

Rasa Pierbattisti, 
ralit25@yahoo.com 

11 JAV Maironio 
lituanistinė 
mokykla 

1 vieta 2 mėn lietuvių kalbos ir literatūros, gali būti 
istorikai, geografai.  
 
Svarbiausia, kad praktikantai būtų 
komunikabilūs, draugiški, mandagūs, 
mokantys priimti situacijoms reikalingus 
sprendimus, nebijantys išbandymų. Patys 
siūlytų savo pagalbą ir idėjas ruošiantis 
įvairiems renginiams. Reikalinga minimali 
anglų kalba.  
Automobilio vairavimo teisės(privalumas, 
bet nebūtinybė) 

Lietuvių kalbos, literatūros pamokų planų sudarymas, 
pamokų vedimas.  
Švenčių, viktorinų organizavimas, pagalba 
bendruomenėje. 
Praktikantai turėtų galimybę padirbėti ir Montesori 
mokyklėlėje. 

Goda 
Misiūnienė,gmisiuni
ene@maironis.org 

12 Jungtinė 
Anglijos 
Karalystė 

Lituanistinė 
Mokykla-
klubas 
,,Aitvaras" 

1 vieta 4 
mėn. 

Ikimokyklinio , pradinio ugdymo studentų 
bei meno studijų srities. Pagarba ir meilė 
vaikui. Motyvacija, komunikabilumas. 
Kūrybiškumas, entuziazmas. 

Darbas su vaikais, bendravimas su jais. 
Pasiruošimas renginiams. 
Atlikti visas užduotis, numatytas praktikos 
programoje. 

Loreta Tumoniene, 
aitvaras@ymail.co
m 
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13 Jungtinė 
Karalystė 

Lituanistinis 
darželis 
Obelėlė 

 1 vieta 10 
mėn. arba 2 
vietos po 5 
mėn. 

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 
Lietuviu kalbos filologijos 
Logopedo, specialiųjų poreikių krypties su 
kalbos sutrikimais. 
  
Noras dirbti su vaikais ir komandoje, 
sąžiningumas, savarankiškumas 
Anglų kalbos pagrindai būtų labai gerai, 
bet nėra būtina. 

Darželyje: 
Darbas grupėse su auklėtojomis (tiesiogiai su 
vaikais, veiklų/užsiėmimų paruošimas), planavimas, 
stebėjimai, vaikų poreikių vertinimas kartu su ugdymo 
vadovais, bendradarbiavimas su angliškomis 
įstaigomis (viena diena per savaitę). 
Mokykloje: 
Darbas su pradinių klasių vaikais individualiai ir 
klasėje kartu su mokytoja. Stebėjimas, planavimas, 
užsiėmimų vedimas. 
Specialiųjų poreikių grupė: 
Darbas/užsiėmimai su logopedu, stebėjimas, 
analizavimas, planavimas, individualus darbas su 
vaikais ir grupėje. 

Alvija 
Cerniauskaite, 
alvija333@msn.co
m 

14 

Jungtinė 
Karalystė 

Hull lietuvių 
bendruomenė/ 
Hull'o 
lituanistinė 
mokykla 

1 vieta 3 
mėn. 

Šiuo metu turime didelį poreikį logopedui, 
dėl to, kad mokyklą lankantys vaikai yra 
dvikalbiai. 
 
Empatiškas bendravimas, sugebėjimas 
įsiklausyti į vaikų (nuo 4 iki 12 metų) 
poreikius, gebėjimas panaudoti 
akademines žinias praktikoje, darbo laiko 
planavimas, anglu k. įgūdžiai 
(sugebėjimas komunikuoti be vertėjo 
pagalbos), noras dirbti dinamiškoje, 
besikeičiančioje aplinkoje. 

Praktikantas - logopedas stebėtų dvikalbių vaikų 
šnekėjimą, turėtų galimybę jį įvertinti; būtų sudarytos 
sąlygos dirbti asmeniškai su vaikais turinčiais 
lietuviško tarimo problemų; kartu su kitu mokyklos 
personalu teiktų grįžtamąjį ryšį tėvams. 

Raimonda 
Kirtiklytė, 
hullmokykla@gmail
.com 

15 Jungtinė 
Karalystė 

Lituanistinė 
mokykla-
klubas 
"Kodėlčius" 

1 vieta 3 
mėn. 

Galėtume priimti dailės, krašto pažinimo, 
pradinių klasių, lietuvių kalbos, muzikos, 
šokių mokytojų.  
Mūsų mokykla neapsiriboja vien tik 
mokymu, mes vykdome ir klubinę veiklą.  
Iniciatyvumas, pareigingumas, 
kūrybiškumas, darbas komandoje, 
punktualumas, novatoriškumas. 

Renginių organizavimas, pamokų vedimas, 
diferencijuotų užduočių rengimas, etninės kultūros 
užsiėmimų organizavimas tėvams ir jų vaikams. 

Rūta Bosienė, 
lithuaniancc@gmail
.com 
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16 Jungtinė 
Karalystė 

Darzelis 
Moksliukas 

1 vieta 2 
mėn. 

Ikimokyklinio ugdymo  
 
Komunikabilumas, žingeidumas, meniniai 
įgūdžiai, darbštumas, puiki lietuvių kalba, 
stiprūs anglų kalbos (kalbėjimo ir rašymo) 
pagrindai (turime ir angliškai kalbančių 
darbuotojų darželyje). Labai svarbi 
tolerancija ir pagarba tikėjimui - esame 
Lietuvių Krikščionių Bažnyčios atidarytas 
nedominacinis darželis, vaikai mokosi 
Biblijos, dėkoja maldele prieš valgį ir t.t. 
 
Būtų idealu, jei praktikantas turėtų DBS 
(policijos patikros dokumentą) iš Lietuvos. 

Veiklos organizavimas grupėje ir kieme, švenčių 
organizavimas, grupės aplinkos kūrimas, meninis 
apipavidalinimas, pagalba planuojant, rašant 
stebėjimus, vertinant vaikų vystymąsi. 

Irma Cernychiene, 
irmac@list.ru 

17 

Jungtinė 
Karalystė 

EC Lighthouse 
lituanistinė 
mokykla 

1 vieta 4 
mėn. 

Labiausiai pageidaujami ikimokyklinio 
ugdymo, pradinių klasių, socialinės 
pedagogikos specialybės studentai.  
Darbštumas, punktualumas, 
atsakingumas, emocinis stabilumas. 

1. Praktikantas turės galimybę būti klasės mokytojų 
asistentu.2. Savarankiškai rengs kūrybines mokymo 
priemones.3. Analizuos, apibendrins mokymo ir 
mokymosi procesus, pažangą. 4. Dalyvaus 
kultūrinėje - pažintinėje ugdymo įstaigos programoje. 

Nijolė 
Jankauskienė, 
eclighthouse@yaho
o.co.uk 

18 Latvija Rygos lietuvių 
vid, mokykla 

1 vieta 3 
mėn. 

Pradinio ugdymo pedagogikos studentų. 
Smalsus,gebantis 
patarti,rūpestingas,darbštus,kritiškas. 

Lietuvių kalbos pamokų organizavimas 1 - 4 klasėse, 
auklėjamasis darbas su 2 a klase, bendravimas ir 
bendradarbiavimas su mokinių tėvais, popamokinė 
veikla, ekskursijos. 

Regina 
Kriščiūnaitė, 
reginakri@gmail.co
m 

19 Latvija Rygos lietuvių 
vidurinė 
mokykla 

1 vieta 3 
mėn. 

Studijų kryptis - pradinio ugdymo.  
 
Sąžiningas, punktualus, nuoširdus, 
kūrybiškas, tvarkingas, mokantis 
bendrauti ir bendradarbiauti, atsakingas. 

Organizuoti ugdymo procesą.  
Klasės vadovo darbas. 
Eskursijos. 
Tėvų susirinkimai.  
Popamokinė veikla. 

Giedrė Kulišovienė, 
giedre@balticom.lv 
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20 Lenkija Punsko 
savivaldybės 
vaikų darželis 
su lenkų ir 
lietuvių 
dėstomąja 
kalba 

1 vieta 10 
mėn. arba 2 
vietos po 5 
mėn. 

Studijų kryptis – dailės.  
 
Gebėjimas dirbti su nuo 2,5 iki 6 metų 
amžiaus vaikais , pritaikyti užduotis vaiko 
gebėjimams. 

Ižsiėmimų vedimas, pasiruošimas renginiams - 
dekoracijos, drabužių vaikams paruošimas (pvz. 
spektakliui) , dalyvavimas dailės konkursuose - 
konkursinių darbų paruošimas kartu su vaikais, 
metodinių priemonių rengimas. 

Alicija Valinčienė, 
vaikudarzelis@wp.
pl 

21 

Lenkija 

Punsko 
Dariaus ir 
Girėno 
pagrindinė 
mokykla ir 
gimnazija 

1 vieta 6 
mėn. arba 2 
vietos po 3 
mėn.  

Studijų kryptis - lietuvių kalbos arba 
fizikos.  
 
Gebėjimas bendradarbiauti, 
organizuotumas, iniciatyvumas, 
atsakingumas. 

- padėti organizuoti neformalųjį mokinių ugdymą, 
- vesti fizikos pamokas 7,8,9 klasių mokiniams, 
- padėti mokiniams rengti projektinius darbus, 

Jonas Vydra - 
mokyklos 
direktorius, 
gimpunsk@o2.pl 

22 

Lenkija 

Punsko Kovo 
11-osios 
bendrojo 
lavinimo 
licėjus 

2 vietos po 5 
mėn. ( nuo 
rugsėjo 1 d. 
iki birželio 30 
d. 

Studijų kryptis - lietuvių kalba, mokytojas, 
popamokinės veiklos organizatorius. 
 
Komunikabilus, mėgstantis ir mokantis 
bendrauti su mokiniais ir su mokytojais, 
kūrybingas. Gebantis naudotis IT 
technologijomis (mokyklos tinklalapio 
administravimas). 

- Kalbos kultūros ugdymas. 
- Talkinimas mokytojui lietuvių kalbos pamokų metu. 
- Pagalba mokyklai besiruošiant licėjaus įsteigimo 60-
mečiui (interneto panaudojimas, iškilmių scenarijaus 
kūrimas). 
- Dalyvavimas mokyklos tinklalapio aktualinime. 
- Pagalba mokytojams organizuojantiems 
popamokinę veiklą (laikraštėlio redagavimas, dramos 
būrelis, šokių grupė, choras ir pan.) 

Direktorė Irena 
Marcinkevičenė, 
licpunsk@gmail.co
m, 
marcinkevicienei@
gmail.com 
 
Mokykla turi 
bendrabutį, kuriame 
praktikantai galėtų 
apsigyventi 
patogiomis 
sąlygomis. 

23 Norvegija Drammen'o 
lituanistinė 
mokykla 
"Žilvinas" 

1 vieta 10 
mėn. arba 2 
vietos po 5 
mėn.  

Lietuvių kalbos, pradinio ir ikimokyklinio 
ugdymo, folkloro, vaidybos, menotyros, 
istorijos sričių studentai.  
 
Norintys dirbti su vaikais, įdomios 
asmenybės, kantrūs, išradingi, 
mėgstantys aktyvią veiklą gamtoje, 
toleruojantys šaltas klimato sąlygas. 

Lietuvių kalbos ar dramos, ar muzikos, ar istorijos, ar 
pan. pamokų vedimas įvairaus amžiaus vaikų 
grupėms. Aktyvūs užsiėmimai, žaidimai pertraukų 
metu. Įvairių švenčių mokyklos renginių 
organizavimas ir jų vedimas. Projektų kūrimas ir jų 
rašymas, bei įgyvendinimas. 
Mūsų mokykla, dirbanti šeštadieniais, galėtų 
studentu/-e dalintis su artimiausių miestų 
lituanistinėmis mokyklomis, kaip Oslo ir Vestfoldo, 
kurie dirba sekmadieniais. 

Aistė Žvaginienė, 
aistezvaginiene@y
ahoo.com 
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24 

Švedija 

Lietuvių-švedų 
bendruomenė 
Geteborge 

1 vieta 9 
mėn. arba 3 
vietos po 3 
mėn.  

Studijų kryptis - lituanisto, tautosakos 
žinovo. Atsakingumas, nuoširdumas, 
komunikabilumas. 

Mokyklėlėje Draugystė reikėtų vesti pamokėles 
vaikams, padėti organizuoti bendruomenės renginius, 
tradicines lietuviškas šventes. 

Vaida 
Urbonienė,vaida.ur
boniene@gmail.co
m 

25 Vokietija Vasario 16-
osios 
gimnazija 

1 vieta 3 
mėn. 

Studijų kryptis – IKT, socialinis 
pedagogas, lietuvių filologija, psichologija. 
Drąsūs, aktyvūs, kūrybiški ir iniciatyvūs 
žmonės, nusiteikę be paraginimo imtis 
veiklos. 

1. IKT specialistas, techniniai darbai (kompiuterių 
tvarkymas, programų diegimas ir t. t.). 
2. Darbas bendrabutyje (su lietuviais vaikais); jų 
užimtumas. 
3. Pagalba lietuvių k. mokytojui; renginių 
organizavimas, pagalba mokiniams. 
4. Darbas bendrabutyje (su lietuvių vaikais): 
pokalbiai, individualios konsultacijos. 
 

Birutė 
Augustanavičiūtė, 
a.birute@gmail.co
m 

26 

Lenkija 

Seinų lietuvių 
"Žiburio" 
mokykla 

1 vieta 2 
mėn. 

Studijų kryptis - lietuvių kalba, 
matematika. 
Atvirumas, geras kontaktas su mokiniais. 
 pamokų vedimas, renginiai 

Algirdas 
Vaicekauskas, 
vilko@wp.pl 

 


