Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio
švietimo projektams finansuoti 2017 metais
Konkurso tikslas - skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis
lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai
lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę.
Lituanistinės mokyklos ir kitos užsienyje registruotos švietimo įstaigos ar jas vienijančios organizacijos,
kurios vykdo arba ketina vykdyti užsienio lietuvių neformalųjį lituanistinį švietimą, kviečiamos teikti projektus
šioms veikloms įgyvendinti:
1. Bendradarbiavimas su kitomis lituanistinėmis mokyklomis ir (ar) užsienio ir (ar) Lietuvos
Respublikos švietimo įstaigomis (bendros veiklos organizavimas, vaikų ir jaunimo stovyklos, mainai);
2. Metodinės ir mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo ir kitų priemonių kūrimas,
leidimas, įsigijimas;
3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Lietuvoje ir užsienyje;
4. Informacinių leidinių leidimas ir interneto svetainės atnaujinimas.
2017 m. prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kurie skirti valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo renginiams organizuoti (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos
įgyvendinimo 2015–2020 metų planas)
Finansuojant pateiktus projektus taip pat prioritetas teikiamas projektams:
1) kurie turi papildomus finansavimo šaltinius;
2) plėtojantiems vienoje ar keliose valstybėse veikiančių lituanistinių mokyklų tarpusavio
bendradarbiavimą;
3) plėtojantiems lituanistinių mokyklų bei Lietuvos švietimo įstaigų bendradarbiavimą;
4) kuriuose numatytas lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas;
5) orientuotiems į ilgalaikę tęstinę lituanistinę veiklą;
6) prisidedantiems prie lituanistinės mokyklos veiklos plėtros.
Projektų vertinimo kriterijai:
1) paraiškos atitikimas lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos
apraše nustatytiems reikalavimams;
2) veiklos atitikimas lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos
apraše numatytoms veikloms, kurioms gali būti skiriama lėšų;
3) veiklos atitikimas skelbime teikti paraiškas nurodytiems prioritetams;
4) aiškiai pagrįstas lėšų panaudojimas.
Jei projekto teikėjas neturi juridinio asmens statuso, teikiama paraiška turi būti suderinta su juridiniu
asmeniu, atsakingu už projekto teikėjo finansinę veiklą.
Pageidautina, kad projekto teikėjas ar juridinis asmuo, atsakingas už projekto teikėjo finansinę
veiklą, turėtų banko sąskaitą eurais.
Projektų paraiškos formą galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos internetinio puslapio skyrelyje
www.smm.lt/naujienos/konkursai/kiti konkursai ir www.smm.lt/švietimas/užsienio lietuvių lituanistinis švietimas/
neformalusis lituanistinis švietimas.
Projektų paraiškas prašome teikti iki 2017 m. sausio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio
lietuvių skyriui adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius paštu ir elektroninio pašto adresu (PDF ir Word variantus)
daiva.zemguliene@smm.lt
Iškilus klausimams kreiptis į Užsienio lietuvių skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Žemgulienę tel.
(8-5) 219 1184, el. p. daiva.zemguliene@smm.lt

