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Lituanistinio švietimo aktualijos 

Lietuvių gimtosios kalbos detalusis teminis planas 10 klasei 

Dėl 2015 metų virtualaus kalendoriaus 

Komedija. Sidabrinės vestuvės (filmas) 

In memoriam. Asmenybės kelias (dokumentika) 

Aputis. Senasis kaimas ir dabartis  (dokumentika) 

Filmas. Jonas Biliūnas 

Filmas. A. Mickevičiaus jaunystė Vilniuje 

Ar Adomas Mickevičius kalbėjo lietuviškai? 

Vaižgantas kadruose  

Lietuvių kalbos naujienos (81 leidinys) 

Švietimo atgarsiai (52 apžvalga) 

Švietimo atgarsiai (53 apžvalga) 

Lituanistiniai leidiniai (archyvas) 

Konkursai, renginiai 

Piešinių konkursas Europos kalbų dienai (darbai iki 2014 m. 

rugsėjo 19 d.) 

Lituanistų ir istorikų forumas Biržuose (2014 m. rugsėjo 26-27 

d.) 

Paroda MOKYKLA 2014 (2014 m. lapkričio 21-23 d.) 

Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje (Rotušės a. 13, Kaunas) įvyks mokslinė konferencija 

„Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių 

hierarchija“. Konferencijos tikslas – aktualizuoti Vaižganto asmenybę, 

veiklą, kūrybinį palikimą, atkreipiant dėmesį į jo vertybių hierarchiją, 

humanistines idėjas, prisimenant šį asmenį kaip iškiliausią XX a. pr. 

rašytoją, legendinį dvasininką, visuomenės veikėją, Lietuvos 

universiteto profesorių. 

Šioje mokslinėje konferencijoje, kurią remia Lietuvos kultūros taryba, 

dalyvaus žinomi Lietuvos mokslo ir kultūros žmonės, tyrinėjantys J. 

Tumo-Vaižganto biografiją, jo epochą ir tuometines socialines, 

kultūrines, idėjines reprezentacijas, ieškantys sąsajų su šia diena.  
 

Švietimo naujienos 

     Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas 

     Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

  

 

Minėjimai 

 

Rugsėjo 19 d. 17 val. Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje (Rotušės a. 13, 

Kaunas) Petro Venclovo sukaktuvinis 

70-mečio vakaras su nauja novelių knyga 

„Žingsniai“. Kartu su autoriumi dalyvaus 

knygos leidėjas Viktoras Rudžianskas, 

aktorė Liucija Zorūbaitė, smuikininkas 

Kristijonas Venclovas, rašytojai Liudas 

Gustainis, Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, 

Petras Palilionis. Vakarą ves rašytoja 

Aldona Ruseckaitė. 

Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 

val. Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje (Rotušės a. 13, Kaunas) vyks 

parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-

osioms gimimo metinėms, atidarymas bei 

meninis rašytojo jubiliejaus 

paminėjimas. Dalyvaus literatūrologė 

dr. Aurelija Mykolaitytė, aktoriai Olita 

Dautartaitė ir Albinas Budnikas, 

solistė Rita Preikšaitė, pianistė Beata 

Vingraitė.  
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