Ilgesnį laiką užsienyje praleidusiems lietuviams kartais nėra lengva neprarasti kalbinių įgūdžių kitakalbėje
aplinkoje. Siekiant padėti išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti, išsaugoti tautinį tapatumą, supažindinti
su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu ir sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, valstybė
ﬁnansuoja ar kitaip skatina lituanistinio švietimo veiklas užsienyje.
Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 200 lituanistinių mokyklų, kuriose mokosi apie 9000
vaikų. Rasti artimiausią lituanistinę mokyklą galite Lituanistinio švietimo įstaigų registre. Formaliojo
lituanistinio švietimo mokyklos (kuriuose mokymas vyksta lietuvių k.) užsienyje veikia Baltarusijoje,
Latvijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje ir Vokietijoje. Lietuvių kalbos taip pat galima mokytis Europos
mokyklose.
Galimybių mokytis lietuvių kalbos diasporos lietuviams taip pat apstu internete.
Vadovėliai, pratybos, pamokos ir kiti šaltiniai skirti mokytis lietuvių k.
Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio mokymo modulis. Modulį sudaro 10 pagrindinių
socialinių temų, būtinų kasdieniniam gyvenimui. Vaizdo medžiaga, pratimai, žodynas, gramatika.
loescen.com. Kalbų kursai internetu
surfacelanguages.com. Pagrindinės sąvokos ir sakiniai
Lietuvių kalba 5-6 klasei. Skaitau, klausau, žiūriu, rašau, kuriu, žaidžiu, testas
Lietuvių kalba 7-8 klasei. Skaitau, klausau, žiūriu, rašau, kuriu, žaidžiu, testas
Vadovėliai įvairioms klasėms. Švietimo portalas www.emokykla.lt
Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros ir Lietuvos istorijos šaltinių duomenų bazė
LDK istorija „Orbis Lituaniae“
Lietuvos dokumentinis kinas internete
„Mano ir tavo šalis LIETUVA“ ir „Labas“. Lietuvių kalbos vadovėliai pradedantiesiems 11-14 metų ir
7-8 metų mokiniams.
„Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“. Lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės, skirtos
mokyti lietuvių kalbos dviejų amžiaus grupių (6–9 ir 10–13 metų) vaikus.
Pamokos planas 6-9 m., 7-8 m. ir 10-13 m. amžiaus grupėms.
„Kalbos žingsniai“ (1-4). Lietuvių kalbos mokymo priemonė, skirta savaitgalinių lituanistinių mokyklų
1-4 klasių arba 1-4-ųjų mokymosi metų mokiniams.
Lietuvių kalbos pamokos internete
5-6 bei 7-8 kl. mokiniams taip pat yra galimybė nuotoliniu būdu pasimokyti lietuvių kalbos

interaktyviose pamokose internetu, adresu lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt

Žaidimai
„Kristijonas Donelaitis. Rašyba“. Padės įtvirtinti rašybos įgūdžius, pasikartoti rašybos taisykles.
„Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“. Skirtas išmokti lietuviškų žodžių ir posakių.
„Tadas Blinda. Kirčiavimas“. Lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas „Kieti riešutėliai“.
Žaidimas „Lietutis“. Žaidėjas, naudodamasis klaviatūra, turi rašyti krintančius žodžius paraidžiui.
Frepy.eu. Žaidimai internetu priešmokyklinukams.
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