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5. Istorinių kalbų analizė ir iškalbos mokymas.  

6. Mokymosi paradigma lietuvių kalbos pamokose. 

7. Inovatyvios kalbinio ir literatūrinio ugdymo idėjos. 

8. Rašytinio ir sakytinio teksto kūrimas pagrindinėje mokykloje. 

9. Edukacinių renginių pradžios ir pabaigos akordai: mokinių darbai žodžiu ir raštu. 

10. Skaitmeninių mokomųjų bei mokslo išteklių (duomenų bazės, mokomosios priemonės, el. 
žodynai, tekstynai, kalbos technologijos įrankiai) taikymas ugdymo procese. 

 

UŽSIENIO LIETUVIŲ LITUANISTINIS ŠVIETIMAS 

1. 2018–2019 m. Bendradarbiaujant su LR ŠMM, LR ambasada Airijoje ir Airijos kalbų 
iniciatyvos grupe (Post-Primary Languages Initiative) įvestas Lietuvių kaip paveldo kalbos 
kursas Airijos bendrojo ugdymo mokykloms (formalusis ugdymas).  

Parengta ir paskelbta: Lietuvių kaip paveldo kalbos programa (Lithuanian as a Heritage Language: 
short course); Mokinių veiklos vertinimo gairės mokytojams (Guidelines for the 
ClassroomBased Assessment); Lietuvių kalbos mokymosi įsivertinimo žurnalas mokiniams 
Kaip aš mokausi lietuvių kalbos; Lietuvių kaip paveldo kalbos kurso įsivertinimo kriterijų 
aprašai.  

2. 2018 m. Bendradarbiaujant su LR ŠMM ir užsienio lituanistinėmis mokyklomis parengta 
Rekomendacinė integruota lituanistinio švietimo programa (ikimokyklinis, priešmokyklinis, 
pradinis, pagrindinis ugdymas), skirta užsienio lituanistinėms mokykloms (neformalusis 
ugdymas) [bendraautoriai Gerulaitis Š., Dementavičius J., Juraitienė I.].  

3. Nuo 2017 m. – Europos mokyklų lietuvių kalbos mokomojo dalyko (L1) išorinė vertintoja. 

4. Lituanistinio švietimo mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos 
darbuotojams  vestas seminaras „Lituanistinio ugdymo procesas“  2015 m. spalio 14–16 d. 
Dubline (Airija),  2015 m. spalio 23–26 d. – Londone (Didžioji Britanija). Prieiga 
internete: https://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/londonas.php 

 

SKLAIDA VISUOMENEI 

1. Apie dabartinį mokinių raštingumą. – LRT Klasikos radijo laida „Ryto allegro“ 2017 m. 
lapkričio 29 d.  (nuo 33:25 min.) 

2. Lietuvių kalbos pamokos Valstybės pažinimo centre. – „Mokytojo TV“ laida „Mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre: patirties taikymo galimybės“ 2017 
m. sausio 26 d.  

3. 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas 
kartu su LEU prof. dr. Dainiumi Vaitiekūnu ir VU prof. dr. Irena Smetoniene. – Tiesioginė 
„Mokytojo TV“ vaizdo transliacija 2015 m. lapkričio 25 d.  

http://languagesinitiative.ie/short-courses/lithuanian-as-a-heritage-language-junior-cycle-short-course
http://languagesinitiative.ie/short-courses/lithuanian-as-a-heritage-language-junior-cycle-short-course
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Integruota%20lituanistinio%20%C5%A1vietimo%20programa%20internetui.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Integruota%20lituanistinio%20%C5%A1vietimo%20programa%20internetui.pdf
https://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/londonas.php
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680004/ryto-allegro-2017-11-29-08-10#wowzaplaystart=0
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/01/mokytoju-kvalifikacijos-tobulinimo.html
https://www.youtube.com/watch?v=0HV-OSbvGgE


4. Neraštinga raštingoji naujoji karta. – Diskusija tiesioginėje „Marijos radijo“ laidoje kartu su 
VU prof. Vilija Targamadze ir dėst. Joana Pribušauskaite 2015 m. spalio 5 d.  

5. Diskusija dėl lietuvių kalbos ir literatūros programų 5–10 klasėms atnaujinimo. – LRT radijo 
laida „Kultūros savaitė" 2015 m. vasario 28 d.  

6. Naujoji karta – savita ir įdomi. Diskusija tiesioginėje „Marijos radijo“ laidoje kartu su VU 
prof. habil. dr. Vilija Targamadze 2014 m. rugsėjo 29 d.  

 

KITI DARBAI 

2008–2018 m. vadovavo LR ŠMM nuotolinio mokymo kursams ir palaikė mokslo sklaidą 
MOODLE aplinkoje „LITUANISTŲ AVILYS“, skirtoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 
kvalifikacijai tobulinti. Prieiga internete: http://smm.vma.emokykla.lt/  

 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/15856-2015-10-05-18-15-meil%C4%97-tiesoje.html
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1011469390/kulturos_savaite_2015-02-28_09_05
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/14073-2014-09-29-18-15-meil%C4%97-tiesoje.html
http://vma.emokykla.lt/moodle/login/index.php
http://smm.vma.emokykla.lt/

