
Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

Naujausi teisės aktai:
1) 2011-2013 m. bendrieji ugdymo planai; 
2) Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo (2012-06-28);  
3) Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo (2012-07-04);  
4) Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. 
įsakymo Nr. V-1315 “Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir 
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (2012-07-09). 
5) Poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems 
vaikams: Tarpusavio pagarbaus elgesio reglamentas

Švietimo aktualijos

Gimtosios kalbos pagrindai
dalykas info@gmai l . com 

           infopagrindai@gmail . com 
       dalykasmu ms@inbox. l t  

 mokovas
2012 m. rugpjūtis 

(projektas)
Samprotavimo temos, literatūra argumentavimui, citatos
Samprotavimo mokymas (skaidrės)
Pagrindinės minties įrodymas arba Skaidrės
Teksto kūrimas (1)
Samprotavimo įžanga (2)
Įžangų tipai (3)
Problemos apibrėžimas (4)
Diskusiniai ir nediskusiniai teiginiai (5)
Teiginys ir argumentai (6)
Teiginių kūrimas (7)
Teiginių eiliškumas (8)
Teiginių ieškojimas (9)
Pagrindinės minties įrodymas (10)
Pastraipų kūrimas (11)
Rašinio tipo aiškinimas (12)
Argumentavimo mokymas (13.1)
Argumentavimo mokymas (13.2)
Argumentavimo mokymas (13.3)
Argumentavimo schemos (14)
Argumentavimo teksto dėstymo pastraipos (15)
Argumentavimo teksto rašymo žingsniai ir klaidos (16)
Argumentavimo nustatymas (17)
Tezės formulavimas (18)
Sąvokų analizė (19)
Keturių kampų modelio kūrimas (20)
Argumentavimo tipų pavyzdžiai (21)
Smulkių argumentų komponavimas (22)
Patarimai mokiniui, kuriančiam samprotavimo rašinį
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Pateikčių rengimo rekomendacijos
Referato apiforminimas mokykloje
Mokymosi galimybės virtualioje erdvėje
Elektroninė literatūros chrestomatija 11 klasei
Genealogijos programinė įranga
Interaktyvios programavimo pamokos
Elektroniniai ištekliai
Filmų ir skaidrių demonstravimas
Virtualių kolekcijų paketas ir kūrimas
Išmokyk užsienietį lietuvių kalbos
Ekrano atvaizdų kūrimas
Mykeyfinder (raktų serijiniai numeriai)
Vaizdai internete

Vadovėliai, teminiai planai
Literatūra 11 klasei: Literatūros chrestomatija 11 klasei
Literatūra 12 klasei: Literatūros chrestomatija 12 klasei ir 
Nauji vadovėliai
Lietuvių kalbos leidinių katalogas 2012-2013 m.m.: 
Katalogas.pdf 
Pavyzdiniai teminiai planai (pagal atnaujintas programas): 
11 klasei. Norėdami atsisiųsti spauskite 11 klasei.pdf 
Reikalinga literatūra 11 klasei: Literatūros sąrašas 11 
klasei
Reikalinga literatūra 12 klasei: Literatūros sąrašas 12 
klasei
Galiojantys vadovėliai: 11 klasė
Metodinė medžiaga: Vadovėlių apžvalga, Debatai 
pamokose
Literatūros mokslo įvadas arba Literatūros mokslo įvadas

Samprotavimo rašinys

http://mokovas.wordpress.com/mokovas?chat
http://mokovas.wordpress.com/mokovas?chat
http://mokovas.wordpress.com/2012/03/11/naujas-ir-nemokamas-ccfinder/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/12/windows-ir-office-raktu-serijiniai-numeriai-mykeyfinder/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/14/schirmfoto-2012-nemokama-programine-iranga/
http://mokovas.wordpress.com/2012/08/01/lithuanian-language-learning-course-for-foreigners/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/11/virtualiu-kolekciju-paketas-ir-kurimas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/01/filmo-ir-skaidriu-demonstravimas-multimedija/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/11/elektroniniai-istekliai/
http://mokovas.wordpress.com/2012/01/05/metas-igyvendinti-interaktyvias-programavimo-pamokas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/01/03/geriausia-nemokama-genealogijos-programa-pasaulyje/
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/22/elektronine-literaturos-chrestomatija-11-klasei-atsisiusti/
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/15/mokymosi-galimybes-virtualioje-erdveje/
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/15/referato-apiforminimas-mokykloje/
http://mokovas.wordpress.com/2011/09/22/pateikciu-rengimo-rekomendacijos/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/literaturos_mokslo_ivadas
http://mokovas.wordpress.com/2012/03/19/literaturos-mokslo-ivadas/
http://mokovas.wordpress.com/2011/07/06/teminis-planas-debatai-pamokose/
http://mokovas.wordpress.com/2011/04/07/metodine-medziaga-lituanistams-nuo-2011-m-rugsejo-1-d/
http://mokovas.wordpress.com/2011/06/26/galiojantys-vadoveliai-2011-2012-m-m/
http://mokovas.wordpress.com/2011/07/08/reikalinga-literatura-12-klase/
http://mokovas.wordpress.com/2011/07/08/reikalinga-literatura-11-klase/
http://mokovas.files.wordpress.com/2011/11/lietuviu-kalbos-ir-literaturos-teminis-planas-i-kursui-2011-2012-m-m.pdf
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/lietuviu_kalbos_ir_literaturos_teminis_planas_i_ku
http://web.etarget.org/link.php?id=5534643&amp;u=24276415
http://mokovas.wordpress.com/2012/07/29/literatura-12-klasei-chrestomatija-1-ir-2-dalys/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/17/informacija-mokykloms-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-mokytojams/
http://mokovas.wordpress.com/2011/09/19/literaturos-chrestomatija-xi-klasei-i-ii-dalys/bl_chrestomatija-xi-kl-i-d-turinys-2/
http://mokovas.wordpress.com/2011/05/14/patarimai-mokiniui-ir-abiturientui-kurianciam-samprotavimo-rasini/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/smulkiu-argumentu-komponavimas-22/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-tipu-pavyzdziai-21/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/keturiu-kampu-modelio-kurimas-20/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/savoku-analize-19/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/tezes-formulavimas-18/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-nustatymas-17/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-teksto-rasymo-zingsniai-16/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-teksto-destymo-pastraipos-15/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-schemos-14/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-mokymas-13-3/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-mokymas-13-2/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/argumentavimo-mokymas-13-1/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/rasinio-tipo-aiskinimasis-12/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/pastraipu-kurimas-11/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/pagrindines-minties-irodymas-10/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginiu-ieskojimas-9/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginiu-eiliskumas-8/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginiu-kurimas-7/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teiginys-ir-argumentai-6/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/diskusiniai-ir-nediskusiniai-teiginiai-5/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/problemos-apibrezimas-4/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/izangu-tipai-3/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/samprotavimo-izanga-2/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/06/teksto-kurimas-1/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/pagrindines_minties_irodymas
http://mokovas.wordpress.com/2012/03/04/pagrindines-minties-irodymas-samprotavimas/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/samprotavimas
http://mokovas.wordpress.com/2011/09/20/samprotavimas-gyvenimo-prasmes-temomis/
http://mokovas.wordpress.com/2012/08/02/tarpusavio-pagarbaus-elgesio-reglamentas/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430221&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430003&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429262&p_query=&p_tr2=2
http://mokovas.wordpress.com/2011/06/10/patvirtinti-2011-2013-m-bendrieji-ugdymo-planai/


1. Pavyzdinis teminis planas 12 klasei (2012 m. 
rugsėjis). 
2. Seminaro „Kūrybiškumo skatinimo galimybės 
lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ medžiaga 
(2012 m. rugsėjis). 
3. Elektroninis archyvas (EA) – lietuvių kalbos ir 
literatūros autorių kūrinių, archyvinių dokumentų, 
senų fotografijų siuntiniai, virtualių kolekcijų, 
ekskursijų ir klasių, parodų, istorinių rinkinių, 
almanachų, interaktyvių panoraminių literatūrinių 
vaizdų, eksponatų, kompiuterinių mokymo priemonių, 
vaizdo ir garso ištekliai, kitos susijusios atsisiuntimo 
nuorodos, kompiuterinės ir interaktyvios kūrimo 
programos (2013 m.). 
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Renginiai
Mokyklų įrangos ir mokymo priemonių paroda "Mokykla 
2012" (2012 m. lapkričio 23-25 d.) 

Egzaminai 2013
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir įskaitos 
programa 2013 m.
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pasikeitimo 
atmintinė
Rašinių vertinimo normos ugdymo procese
Brandos egzamino užduočių pavyzdžiai 2013 m.

Mokymosi laisvalaikis
Geo: atrasti ir suprasti (skaitinių galerija)
6 dalių filmas "Česlovo Milošo amžius".avi 
Vaidybinis filmas "Knygnešys".avi 
Dainų įrašai Maironio eilėmis.mp3 
Gėtė.avi, Ivanauskaitė. Šokis dykumoje (1 dalis).avi 
Ivanauskaitė. Šokis dykumoje (2 dalis).avi 
Ivanauskaitė. Šokis dykumoje (3 dalis).avi 
Ivanauskaitė. Šokis dykumoje (4 dalis).avi 
Maironio 150-osios metinės.avi 
Renesanso išradimai.avi 
Balys Sruoga.mpg 
Neregėta Lietuva.avi 
Kad Lietuvoje geriau.avi 
Vasaros siurprizas.avi 

Geriausi draugai Lietuvoje

Konkursai
Tarptautinio mokinių kino filmų festivalio "REC 2012" 
konkursas
Respublikinis trumpametražių filmų festivalis 
"AŠ+MIESTAS=KINAS" 2012

Literatūros popietė "Maironis šiandien"
Mokinių praktiniai darbai (video)
S. Nėries gimtadieniui
S.Nėris. Vėl sniegti.pdf, S.Nėris. Tu nubusi.pdf,  
S.Nėris. Prie didelio kelio.pdf, S.Nėris. Aš tau 
pavydžiu.pdf arba S.Nėris.Prie didelio kelio.avi, 
S.Nėris.Vėl sniegti2.avi, S.Nėris.Aš tau pavydžiu.avi, 
S.Nėris. Vėl sniegti.avi, S.Nėris.Tu nubusi.avi, 
S.Nėries muziejuje.avi 

Kūrybiniai darbai

Gairės

Kūrybiškumo metodai
Minčių lietaus seansas
Smegenų audros sėkmė
Minčių žemėlapio semantika
Šešios mąstymo skrybėlės

Užsukę į svetainę pagal kategorijas rasite profesinės 
kalbos, kalbos kultūros, rašybos ir skyrybos testus, 
pamokų planus, konkursus, kitą mokomąją ir vaizdinę 
medžiagą, mokytojų kvalifikacijos kėlimo, renginių, 
spaudos ir kt. naujienas bei nuorodas.  

http://mokovas.wordpress.com/2012/03/11/brandos-egzamino-uzduociu-pavyzdziai-nuo-2013-m/
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/10/rasiniu-vertinimo-normos-ugdymo-procese-projektas/
http://mokovas.wordpress.com/2011/09/16/lietuviu-kalbos-ir-literaturos-brandos-egzamino-programa-atmintine/
http://mokovas.wordpress.com/2012/01/12/lietuviu-kalbos-ir-literaturos-brandos-egzamino-ir-iskaitos-programa-nuo-2013-m-2/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/09/sesios-mastymo-skrybeles/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/09/minciu-zemelapio-semantika/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/09/smegenu-audros-sekme/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/09/minciu-lietaus-seansas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/07/26/mokyklu-irangos-ir-mokymo-priemoniu-paroda-mokykla-2012/
http://www.youtube.com/watch?v=dgf6k8IyJCg&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=zeWKCABIYWI&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=NlTEwGaWu8Q&feature=autoplay&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=-lewdVZdLAg&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=E1qArD0P5ms&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=10&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=05K4zHkUS74&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=9&feature=plcp
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/s.neris.as_tau_pavydziu
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/s.neris.prie_didelio_kelio
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/s.neris.tu_nubusi
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/s.neris.vel_sniegti.1
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/17/mokiniu-kurybiniai-darbai-s-neries-gimtadieniui/
http://mokovas.wordpress.com/2011/11/18/mokiniu-praktiniai-darbai-video/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/22/literaturos-popiete-maironis-siandien/
http://mokovas.wordpress.com/2012/07/02/vasaros-siurprizas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/09/jaunimui-kad-lietuvoje-geriau/
http://mokovas.wordpress.com/2012/02/20/tarptautine-gimtosios-kalbos-diena/
http://www.youtube.com/watch?v=dJ4tO9Lpwps&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=BqftFMxmPlw&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=vfFAyWLnKuE&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xWK4i4VNKug&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=fMJ_7xD19Z4&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bppKlNYWhhw&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=dgKZW6qadBc&list=UUmZWZzF246B_VdOUf4xIcDA&index=5&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=JUWJ_SryiNM
http://mokovas.wordpress.com/2012/03/26/audio-dainu-irasai-pagal-maironio-eiles/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/11/%E2%80%9Eknygnesys-vaidybinis-filmas-nemokamai/
http://mokovas.wordpress.com/2012/04/24/6-daliu-filmas-%E2%80%9Eceslovo-miloso-amzius-nemokamai/
http://mokovas.wordpress.com/2012/08/02/geo-atrasti-ir-suprasti/
http://mokovas.wordpress.com/2012/06/23/respublikinis-trumpametraziu-filmu-festivalis-as-miestas-kinas-2012/
http://mokovas.wordpress.com/2012/05/26/tarptautinio-mokiniu-kino-filmu-festivalio-rec-2012-konkursas/

