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Uždavinys: 3.3. Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių
užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui
Rodikliai

Sprendžiamos problemos ir pagrindinės priežastys

3.3.1. Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą
integruotis į švietimo sistemą
(ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo kartu), dalis nuo tų, kurie kreipėsi

1. Neefektyvi lituanistinio švietimo užsienyje sistema.
1.1. Nesertifikuojami lituanistinio švietimo pasiekimai.
1.2. Trūksta lituanistinio švietimo priemonių.
1.3. Nesudarytos sąlygos lituanistinio švietimo vykdytojams įgyti reikiamą kvalifikaciją ir ją tobulinti.
1.4. Sudėtingas ir užsienyje gyvenančių mokinių poreikius neatitinkantis nuotolinis mokymas.
1.5. Lituanistinėms mokykloms užsienyje sunku išsilaikyti.

3.3.1. Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą
integruotis į švietimo sistemą
(ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo kartu), dalis nuo tų, kurie kreipėsi

2. Iš užsienio atvykę asmenys dažnai susiduria su integracijos į Lietuvos švietimo sistemą
problemomis.
2.1. Ne visoms mokykloms pavyksta užtikrinti reikiamas sąlygas iš užsienio sugrįžusių ir atvykusių mokinių
kalbinei integracijai ir sėkmingam mokymuisi.
2.2. Šiuo metu dar tik atnaujinama Lietuvių kalbos programa, skirta iš užsienio sugrįžusiems mokiniams
ugdyti, nepakanka reikiamų mokymosi šaltinių.
2.3. Nesukurta tinkama atvykusių mokinių kalbinių gebėjimų vertinimo sistema ir pasiekimų pripažinimo
reglamentavimas.

3.3.2. Užsieniečių, studijuojančių Lietuvos
aukštosiose mokyklose, dalis, palyginti su
bendru studijuojančių asmenų skaičiumi

3. Nesukuriamos palankios sąlygos užsienio studentams, taip pat ir užsienio lietuviams pritraukti
studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose ir jų integracijai.
3.1. Nepakankamas Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinis konkurencingumas integruotis į Europos
universitetų tinklus.
3.2. Nepakankamos paramos priemonės užsieniečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.
3.3. Neišnaudojamos lituanistikos (baltistikos) centrų pasaulio universitetuose galimybės pritraukti
užsieniečius studijuoti Lietuvoje.
3.4. Neišplėtotos studentų tarptautinės praktikos.
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1. Neefektyvi lituanistinio švietimo užsienyje sistema (I)

Problema:

1.1. Nesertifikuojami
lituanistinio švietimo
pasiekimai

Priežastys:

Nepripažįstamos
užsienyje bei
asmens įgytos
kompetencijos

Jaunuoliai
nemotyvuoti
mokytis
lietuvių
kalbos

Nevertinami
pasiekimai kitose
lituanistinio švietimo
srityse – lietuvių
kultūros, Lietuvos
istorijos, Lietuvos
geografijos ir
pilietiškumo ugdymo

1.2. Trūksta lituanistinio
švietimo priemonių

Nėra
vientisos
mokymo
lituanistinėse
mokyklose
sistemos

Neišplėtota
lietuvių kalbos
testavimo pagal
lygius programa
užsienio
lietuviams ir
užsieniečiams

Lituanistinis
ugdymas
vaikams yra
neprivalomas,
todėl turi tapti
patrauklus, kad
šeimos jį
rinktųsi

Lietuvių kalbos mokosi
jaunimas iš mišrių
šeimų

Lituanistinių
švietimo priemonių,
ypač pritaikytų
virtualiai mokymosi
aplinkai, trūkumas
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1. Neefektyvi lituanistinio švietimo užsienyje sistema (II)

Problema:

Priežastys:

Nuotolinio
mokymo
programos nėra
pritaikytos
užsienyje
gyvenančių asmenų
poreikiams

Programų turinys
neatitinka užsienyje
gyvenančių vaikų
socialinio bei
kultūrinio konteksto

1.4. Sudėtingas, užsienyje gyvenančių
mokinių poreikius neatitinkantis
nuotolinis mokymas

Susiduriama su
techninėmis ir
praktinėmis nuotolinio
mokymo
organizavimo
problemomis

Virtualios mokymosi
aplinkos techniniai
apribojimai ir
sistemos klaidos

Pamokų ir
konsultacijų
tvarkaraščiai
neatitinka laiko
juostų tarp Lietuvos
ir užsienio šalių

Reikalauja intensyvaus
ir nuolatinio tėvų
įsitraukimo ir pagalbos

Trūksta aktyvaus
mokytojo vaidmens
mokymosi procese

Trūksta
efektyvių
konsultacijų,
pagalbos

Trūksta
grįžtamojo ryšio
nuotoliniu būdu
besimokančiam
mokiniui

Mokymasis nuotoliniu
būdu yra paremtas
savarankišku ir
individualiu mokinio
darbu
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1. Neefektyvi lituanistinio švietimo užsienyje sistema (III)

Problema:

1.3. Nesudarytos sąlygos lituanistinio
švietimo vykdytojams įgyti reikiamą
kvalifikaciją, ją tobulinti

Priežastys:

Lituanistin
ių
mokyklų
mokytoja
ms trūksta
vadybinių,
dalykinių
kompetenc
ijų

Negalima
sužinoti
dirbanč1ų
lituanistinėse
mokyklose
mokytojų
skaičiaus

Lituanistinės
e mokyklose
užsienyje
dirbantys
mokytojai
neregistruoja
mi
Pedagogų
registre

Lituanistinėse
mokyklose dirba
mokytojai,
neturintys
reikiamos
kvalifikacijos

Negalima
sužinoti,
kiek
mokytojų
turi
pedagogo
kvalifikaciją

Nuotolinių
kvalifikacijos
kėlimo kursų
mokytojams
nebuvimas

Negalima
sužinoti,
kiek
mokytojų
turi
reikiamą
kvalifikaciją

Lituanistinių
mokyklų
mokytojų
kvalifikacija
nėra vertinama

Mokytojai
neturi
galimybių
ilgesniam
laikui atvykti
į Lietuvą
kelti
kvalifikaciją

1.5. Lituanistinėms mokykloms
užsienyje sunku išsilaikyti

Sudėtinga
pritraukti
tinkamos
kvalifikacijos
mokytojus dirbti
lituanistinėse
mokyklose
Pedagoginė
veikla
lituanistinėse
mokyklose
dažniausiai
vyksta
savanoriškais
pagrindais

Mokytojai
nėra
motyvuojami
dirbti
lituanistinėse
mokyklose

Lituanistinėm
s mokykloms
svarbios ir
kanceliarinės
išlaidos – jos
didelės

Lituanistinėse
mokyklose
užsienyje
besimokantys
LR piliečiai
neregistruojami
Mokinių
registre

Negalima
sužinoti
tikslaus
besimokančių
skaičiaus

Lituanistini
ų mokyklų
finansavima
s nestabilus

Kiekviena
lituanistinė
mokykla turi
savo poreikių ir
išlaidos labai
skirtingos

Tėvai
nesuintere
suoti leisti
vaikus į
lituanistin
es
mokyklas

Tėvams
per didelė
našta leisti
vaikus į
lituanistine
s
mokyklas

Uždavinys: 3.3. Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų
judumui
Rodikliai: 3.3.1. Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integruotis į švietimo sistemą (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kartu), dalis nuo tų, kurie kreipėsi

:

Problema

2. Iš užsienio atvykę asmenys dažnai susiduria su integracijos į Lietuvos švietimo sistemą problemomis.

Priežastys:

Mokytojams
trūksta dalykinių
kompetencijų
darbui su
mokiniais, kurių
lietuvių kalbos lygis
žemesnis

2.1. Ne visoms mokykloms
pavyksta užtikrinti reikiamas
sąlygas iš užsienio sugrįžusių ir
atvykusių mokinių kalbinei
integracijai ir sėkmingam
mokymuisi.

Mokykloms stinga
vadybinių
kompetencijų
užtikrinti sklandžią
kultūrinę ir kalbinę
atvykusių
integraciją

Papildomas
finansavimas
sugrįgrįžusiems ir
atvykusiems nėra
pakankamas

2.2. Šiuo metu dar tik atnaujinama
Lietuvių kalbos programa, skirta iš
užsienio sugrįžusiems mokiniams
ugdyti, nepakanka reikiamų
mokymosi šaltinių.

Mokyklos
naudojasi
pasenusia 2006 m.
programas mokyti
iš užsienio
atvykusius
mokinius

Lietuvoje trūksta
empirinių
duomenų,
pagrindžainčių iš
užsienio sugrįžusių
vaikų kalbinių
gebėjimų
ypatumus ir
leidžiančių
tikslingai rengti
priemones
pasiekimų
stiprinimui

2.3. Nesukurta tinkama
atvykusių mokinių kalbinių
gebėjimų vertinimo sistema ir
pasiekimų pripažinimo
reglamentavimas.

Trūksta mokymosi
šaltinių, tinkančių
sugrįžusių
mokyklinio amžiaus
vaikų lietuvių
kalbos mokymui

Nesukurta
sugrįžusių ir
atvykusių iš
užsienio mokinių,
besimokančių
išlyginamosiose
klasėse pasiekimų
vertinimo
metodika ir teisinis
reguliavimas

Veikiantis mokinių
pasiekimų
pripažinimo
reglamentavimas
nesudaro sąlygų
atvykusiems iš
užsienio vyresnio
amžiaus mokiniams
integruotis ir įgyti
brandos atestatą
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Problema:

Priežastys:

3. Nesukuriamos palankios sąlygos užsienio studentams, taip pat ir užsienio lietuviams pritraukti studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose ir jų integracijai.
3.1. Nepakankamas
Lietuvos aukštųjų
mokyklų tarptautinis
konkurencingumas
integruotis į Europos
universitetų tinklus

3.2. Nepakankamos
paramos priemonės
užsieniečiams,
studijuojantiems
Lietuvos aukštosiose
mokyklose.

Informacijos apie
studijas trūkumas

Nepakankama
parama aukštosioms
mokykloms
intergruojantis į
tarptautinius tinklus
Nepakankami
užsienio kalbos
įgūdžiai

Prastos įsidarbinimo
po studijų galimybės

Studijos
nepakankamai
pritaikytos užsienio
studentų poreikiams

3.3. Neišnaudojamos
lituanistikos (baltistikos)
centrų pasaulio
universitetuose galimybės
pritraukti užsieniečius
studijuoti Lietuvoje.

Nepakankama
parama lituanistikos
(baltistikos) centrų
veiklai

Vieni lituanistikos
(baltistikos) centrai
užsidaro, kiti
smarkiai nuskursta

Studijų rezultatų
įgytų užsienyje
priipažinimas

Valstybės savo
lėšomis turi
finansuoti savo
kalbų ir kultūrų
dėstymą svetur.

Nepakankama
lietuvių kalbos
kursų pasiūla
lituanistikos
(baltistikos) centrų
studentams

Trūksta dėstytojų
vietose ilgalaikiam
dėstymui

3.4. Neišplėtotos
studentų tarptautinės
praktikos

Mažai aukštųjų studentų
vyksta į tarptautines
praktikas

Mažai populiarinamos
studijos Lietuvoje ,
panaudojant tiesioginę
studentų patirtį

