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TARPTAUTINIO  PROJEKTO „PASAULIO LIETUVA“ 

NUOSTATAI 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio projekto „Pasaulio Lietuva“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslus ir uždavinius, 

dalyvius, projekto organizavimą ir įgyvendinimą. 

 

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Projekto tikslas – padėti mokiniams pažinti įvairiose šalyse gyvenančių lietuvių kultūrą, paveldą, 

puoselėti lietuvių bendruomenės gyvenimo tradicijas. 

3. Projekto uždaviniai: 

3.1. skatinti Lietuvos mokinių domėjimąsi lietuvių bendruomenių gyvenimu užsienyje; 

3.2. prisidėti prie aktyvesnio Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimo, padėti 

užmegzti ryšius su bendraamžiais, gyvenančiais įvairiose šalyse; 

3.3. tobulinti pranešimo rengimo, pristatymo ir reflektavimo įgūdžius. 

3.4. ugdyti mokinių kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Projekto organizatorius – Vilniaus „Laisvės“ gimnazija. 

5. Projekte gali dalyvauti bendrojo lavinimo 7-11 klasių  mokiniai (10 narių komanda). 

6. Projekte dalyvauja ir mokyklų mokytojai (3-5 narių komanda).  

7. Projektas vyks nuo 2021-05-01 iki 2021-12-02. 

8. Informacija apie projektą skelbiama Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos interneto svetainėje  

http://www.laisves.vilnius.lm.lt/  

9. Projektą sudaro trys etapai: 

9.1. I etape, kuris vyks 2021 m. gegužės mėn., mokiniai ruošiasi savo mokyklos pristatymui 

(filmukas ar pateiktis iki 10 min).  

http://www.laisves.vilnius.lm.lt/


9.1.1. I etapo susitikimas vyks per Ms Teams 2021 m. gegužės 27 d. Susitikimo metu 

dalyvaujančios mokyklos pristato savo mokyklą ir prisistato patys. 

9.1.2. Projekte dalyvaujančių mokyklų komandos atliks įvairias kūrybines užduotis. Komandą 

sudaro 10 mokinių.  

9.1.3. Namų darbų skyrimas. Atsiųsti atliktus namų darbus iki 2021 m. spalio 21 d.  

9.2. II etape, kuris vyks iki 2021 m. spalio 21 d., projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai ruošia 

pranešimus konferencijai lietuvių kalba, kurioje pristato savo mėgstamas knygas.  

9.2.1. II etapo pristatymas vyks 2021 m. spalio 21 d. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje 

organizuojamoje konferencijoje „Knyga – būdas pažinti save“. 

9.2.2. Projekto dalyviai pristato ne mažiau 2 pranešimų. Pristatymo trukmė – iki 7 min. 

9.3. III etape, kuris vyks 2021 m. lapkričio - gruodžio mėn., mokiniai ruošia 10-15 min. pristatymą 

apie lietuvių bendruomenės gyvenimą, lietuviškų tradicijų puoselėjimą savame krašte (pristatymo forma 

gali būti vaizdo įrašas, pateiktis ir kt.), kurį pristatys baigiamajame renginyje 2021 m. gruodžio 2 d.  

  

9.3.1. 2021 m. gruodžio 2 d. per Ms Teams organizuojamas baigiamasis renginys, kuriame: 

9.3.1.1. mokyklų komandos pristato lietuvių bendruomenės gyvenimą savame krašte. 

9.3.1.2. pristatomi atlikti namų darbai. 

9.3.1.3. organizuojamos integruotos tarpdalykinės pamokos, kurias veda 2 skirtingų mokyklų 

mokytojai.  

9.3.1.4. apibendrinamos projekto veiklos. 

10. Projekto dalyviai registruojasi paspaudę žemiau pateiktą nuorodą iki 2021 m. balandžio 16 d.    

https://docs.google.com/forms/d/1DLpZArzWvacSXblPmbrjp2_izWJhzzpE03YUx4ofAkg/edit 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

12. Informacija apie projektą  bus skelbiamos interneto svetainėje http://www.laisves.vilnius.lm.lt/ ir 

Vilniaus „Laisvės“ facebook paskyroje. 

13. Projekto organizatoriai pasilieka teisę keisti visų renginių datas  apie tai įspėję projekto dalyvius 

iš anksto. 

https://docs.google.com/forms/d/1DLpZArzWvacSXblPmbrjp2_izWJhzzpE03YUx4ofAkg/edit
http://www.laisves.vilnius.lm.lt/


14. Išsamesnę informaciją apie projektą teikia projekto vadovas Darius Pilipavičius tel. 

+37065224275 ar el. paštu darius.pilipavicius@laisves.lm.lt  ir direktoriaus pavaduotoja  

ugdymui Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė tel. +37061467661 ar el. paštu 

pavaduotojas.ugdymui@laisves.vilnius.lm.lt  

 

 

_________________ 
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