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Kaip „Epale“ prisideda prie ukrainiečių integracijos?

Europos Komisija atidaro migrantų srautų iš Ukrainos valdymo 
tinklalapį 

Europos Komisija (EK) ir toliau remia ES šalis priimant ir 
tenkinant tų, kurie bėga nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, poreikius, 
balandžio mėnesį ji atidarė naują migracijos valdymo tinklalapį, 
kuriame apžvelgiami GD HOME, Komisijos departamento, 
atsakingo už migraciją ir vidaus reikalus, veiksmai.

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/europos-komisija-atidaro-
migrantu-srautu-ukrainos-valdymo-tinklalapi



„Epale“ komandos patarimai praktikams

Naujas pabėgėlių įtraukimo priemonių rinkinys praktikams 

Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras 
(UNHCR), bendradarbiaudamas su Migracijos politikos grupe 
(MPG), išleido naują priemonių rinkinį „Efektyvus pabėgėlių 
įtraukimas: vietos lygmens praktikų dalyvavimo metodai“.

Priemonių rinkinyje pateikta: interaktyvi internetinė vadovo 
versija; rezultatų kortelė; animacinis paaiškinamasis, vaizdo 
įrašas; vienos minutės reklaminis vaizdo įrašas.

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/naujas-pabegeliu-itraukimo-
priemoniu-rinkinys-praktikams



„Epale“ ekspertų idėjos ukrainiečių integracijai

Straipsnis „Karo pabėgėlių valstybinės lietuvių kalbos mokymo 
idėjos“ 

Šio straipsnio tikslas ‒ pristatyti valstybinės lietuvių kalbos 
mokymui skirtą literatūrą

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/karo-pabegeliu-valstybines-
lietuviu-kalbos-mokymo-idejos-0



Valstybinės lietuvių kalbos mokymo(si) situacija Panevėžio 
regione
NSŠ savanoriškos veiklos

Biržų švietimo pagalbos tarnyba, 8 ukrainiečiai, lektorė – bibliografė, 
turinti valstybinės kalbos dėstymo patirtį.

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, 38 ukrainiečiai, lektorės –
mokytojos pensininkės.

Panevėžio švietimo centras, 60 ukrainiečių, lektorės – mokytojos.

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba, 20 
ukrainiečių, lektorės – tarnybos darbuotojos ir mokytojos.

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, 12  ukrainiečių, 
lektorė – mokytoja. Mokymai prasidės birželio mėn.



Valstybinės lietuvių kalbos mokymas(is) Panevėžio rajono 
švietimo centre

20 ukrainiečių, lektorė – Švietimo centro darbuotoja, lituanistė.

Kontaktiniai mokymai vyksta nuo kovo mėn.

Nuotoliniai mokymai prasidės birželio mėn.

https://prsc.lt/



Dalyvių refleksija



Добрый день, Рената! 

Я с Кристиной на этой неделе возвращаемся домой. 
Хотели бы Вас поблагодарить за всё время, которое Вы на 
нас тратили. Мы очень ждали Ваши занятия и с большим 
удовольствием их посещали так как Вы не только очень 
хороший преподаватель, но и  интеллигентный и просто 
позитивный человек, от которого перенимаешь не только 
знания, но и положительные солнечные флюиды. Желаем 
Вам счастья и теплоты. А литовский, не знаю как малая, за 
неё обещать не могу, но лично я буду изучать 
самостоятельно. 
Но мы ещё приедим, если не в этом году, то в следующем 
думаю точно. До свидания! 



Labas vakaras, Renata!

Очень жалко, что сегодня не получится встретиться... 
Я еду на пару дней в Вильнюс и оттуда возвращаюсь в Киев - там моя 
жизнь. Я ещё много раз приеду в Литву - это точно. Возможно, захочу 
пожить более длительный срок в вашей прекрасной стране).

Спасибо огромное за время, которое вы уделили мне, за знания, за силы 
и, главное, за ваше открытое сердце.

Я бы очень хотела продолжить обучение литовскому языку. Возможно, 
онлайн, возможно, самой с помощью материалов в интернете. Будем с 
мамой практиковаться)

У меня есть вопрос: когда у вас день рождения?

Ačiū labai! 
Jūsų juokdarė (смешливая) studentė Kristina



Kodėl Lietuvoje 
turime sukurti
nuotolinio 
valstybinės 
lietuvių kalbos 
mokymosi 
platformą?


