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Dalyko „Pasaulio lietuvių istorija“ 

mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 

Dėstytojo informacija: 

Dėstytojas – Egidijus Balandis, Egidijus Aleksandravičius 

 

Dalyko mokymosi rezultatai: 

• Supras pasaulio mobilumo ir diasporinių tautų tapatybę, atpažins lietuvių migracinį charakterį. 

• Atsimins ir suvoks lietuvių geo-kultūrinės erdvės permainas, susigaudys erdvėse su lietuvių 

istoriniais pėdsakais. 

• Supras didžiausio diasporinės lietuvių tautos išsibarstymo priežastis, prisimins diasporos 

socialinio elgesio ypatumus. 

• Suvoks išeivijos indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, jos paramą besikuriančiai 

Lietuvos Respublikai ir ryšius su ja iki 1940 m. 

• Įvertins išeivijos pasaulėžiūrinius susigrupavimus, organizacinius bruožus, pilietinius gebėjimus, 

laisvanoriškųjų asociacijų kultūrą. 

• Supras politinės emigracijos vaidmenį 1940-1990. 

• Susigaudys dabarties migracijos ir tapatumo permainų sąraizgose. 

 

Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 

Visi kontaktiniai susitikimai su dėstytoju/ konsultantu vyks internete. Jungiamasi per dalyko Moodle 

nuotolinių studijų paskyroje esančią nuorodą. 

 

Tema Mokymosi 

savaitė 

Kontaktinės 

valandos  

Atsiskaitymai 

1. Įvadinė paskaita. Pasaulio 

diasporos ir lietuviai amžinajame 

tautų kraustymesi. 

1 Data, valanda 

2022 – 02 – 01  

15:00 – 16:30 

 

-Žinių vertinimas 

koliokviumo (ir egzamino) 

metu 

2. Lietuvių migravimas LDK 

ekspansijos ir nuopuolio epochoje. 

2  2022 – 02 - 08 

15.00 – 16:30  

 

 

 

-Žinių vertinimas 

koliokviumo (ir egzamino) 

metu 

3. Amerika pirtyje, arba didžioji 

ekonominė emigracija iki I 

Pasaulinio karo 

 

3  2022 – 02 - 15 

15.00 – 16:30 

 
-Žinių vertinimas 

koliokviumo (ir egzamino) 

metu 

4. Besijungiančiųjų diaspora: 

išeivijos lietuvių socialiniai tinklai 

iki XX a. vidurio. I paskaita: 

Pasaulėžiūrinės srovės ir jų 

socialiniai tinklai lietuvių 

diasporoje 

4 2022 – 02 - 22 

15.00 – 16:30 

 
-Žinių vertinimas 

koliokviumo (ir egzamino) 

metu 
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5. Besijungiančiųjų diaspora: 

išeivijos lietuvių socialiniai tinklai 

iki XX a. vidurio. II paskaita:JAV 

lietuvių socialinis kapitalas ir 

tautinė veikla.  

5 2022 – 03 – 01 

15.00 – 16:30 -Žinių vertinimas 

koliokviumo (ir egzamino) 

metu 

6. Lietuvos Respublika ir pasaulio 

lietuviai iki 1940-ųjų sovietinės 

okupacijos.I paskaita: Išeivijos 

ryšiai su Lietuva 1918-1940 m.  

6 2022 – 03 – 08 

15.00 – 16.30 
-Žinių vertinimas 

koliokviumo (ir egzamino) 

metu 

7. Lietuvos Respublika ir pasaulio 

lietuviai iki 1940-ųjų sovietinės 

okupacijos. II paskaita: 

Ekonominė emigracija iš Lietuvos 

1940-1940 m.: lietuviai Pietų 

Amerikoje (Brazilija, Argentina, 

Urugvajus) 

7 2022 – 03 -15 

15.00 – 16.30 

-Žinių vertinimas 

koliokviumo (ir egzamino) 

metu 

8. Kolokviumas 8 2022 – 03 – 22  

15.00 – 16.30 

Žinių vertinimas iš 1-7 

paskaitų. 

9. Politinė emigracija po II 

Pasaulinio karo: tautos išlikimo 

sargyboje. I paskaita: Lietuviai 

Vokietijos DP stovyklose 1945-

1951 m.  

9 2022 – 03 – 29 

15.00 – 16.30 
Žinių vertinimas egzamino 

metu 

10. Politinė emigracija po II 

Pasaulinio karo: tautos išlikimo 

sargyboje.II paskaita: pabėgėliai 

virsta emigrantais 

10 2022 – 04 – 05 

15.00 – 16.30 Žinių vertinimas egzamino 

metu 

11. Politinė emigracija po II 

Pasaulinio karo: tautos išlikimo 

sargyboje.III paskaita: Išeivijos ir 

okupuotos Leituvos ryšiai, 

lietuviai Sovietų Sąjungoje 1940-

1990 m. ir bandymai iš jos pabėgti.    

11 2022 – 04 – 12 

15.00 – 16.30  
Būti pristačius rašto darbą 

„Mano giminės migracijos 

istorija“ 

12. Politinė emigracija po II 

Pasaulinio karo: tautos išlikimo 

sargyboje. IV paskaita: Išeivijos 

lietuvių politinė, tautinė, kultūrinė 

veikla 1944-1990 m. ir rūpestis 

atgimstančia Lietuva (1 dalis).  

12 2022 - 04 - 26 

15.00 – 16.30 

Žinių vertinimas egzamino 

metu 

13. Politinė emigracija po II 

Pasaulinio karo: tautos išlikimo 

sargyboje. IV paskaita: Išeivijos 

lietuvių politinė, tautinė, kultūrinė 

veikla 1944-1990 m. ir rūpestis 

atgimstančia Lietuva (2 dalis).  

13 2022 - 05 - 03 

15.00 – 16.30 

Žinių vertinimas egzamino 

metu 
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14. Masinės emigracijos iššūkiai 

po 1990 metų ir globalios Lietuvos 

erdvės  

14 2022 05 10 

15.00 – 16.30 
Žinių vertinimas egzamino 

metu 

15. Baigiamoji paskaita. Pasaulio 

politinių, visuomeninių, 

populiariosios kultūros raidos 

tendencijų atspindžiai išeivijos 

lietuvių sporto istorijoje.  

15 2022 05 17 

15.00 – 16.30 
Žinių vertinimas egzamino 

metu 

Egzaminas 16   

 

 

 

 

 

Vertinimo strategija 

Užduotys Svoris Bendras svoris 

Kolokviumas 25 %  25 % 

Namų darbas 25 % 25 % 

Baigiamasis atsiskaitymas 50 % 50 % 

Viso: 100 % 

 

Užduotys, vertinimo kriterijai ir svoriai 

 

Užduotys Vertinimo kriterijai Kriterijų 

svoris 

Užduoties 

svoris 

1 Kolokviumas. Esė.  - 1-7 paskaitose įgytų žinių pritaikymas 

pasakojimo konstravimui. 

- Emigracijos priežasčių, socialinių, politinių 

ir kultūrinių procesų išeivijoje suvokimas. 

- Kūrybiškumas 

- Bent 1 psl. apimtis 

15 

 

15 

 

10 

10 

50 % 

2 Namų darbas 

„Mano giminės 

migracijos istorija“ 

 

- Pakalbinkite giminaičius, jei yra galimybė, 

paieškokite medžiagos (laiškų, nuotraukų) 

šeimos archyvuose. Galima rašyti ir apie 

šiuolaikinės emigracijos pavyzdžius. 

- Giminės migracijos istorijos nušvietimas 

pasaulio lietuvių istorijos kontekste.  

- 2-3 psl. apimtis 

 

20 

 

 

 

20 

 

10 

50 % 

3 Baigiamasis 

atsiskaitymas. Esė. 

 

- Kurso apraše įrašytų gebėjimų baigiant 

kursą pademonstravimas 

- Paskaitų metu įgytų žinių pritaikymas 

pasakojimo konstravimui 

- Kūrybiškumas 

- 1,5 psl. Apimtis. 

 

     

 50 

 

 

50% 

 

 


