
 

  Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 
               

1) Kultūros naujienos-1; 

2) Kultūros naujienos-2; 

3) Kultūros naujienos-3; 

4) Kultūros naujienos-4; 

5) Paroda "Mokykla-2012"; 

6) Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės 

užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje; 

7) "Mokykla-2012" - svarbiausios švietimo inovacijos 

leidyklos "Šviesa" ir "Alma littera" sprendimai stende; 

8) Paroda "Mokykla-2012" - naujausios švietimo idėjos ir 

technologijos; 

9) Moderniose įmonėse intensyvios profesijos mokytojų 

stažuotės; 

10) 2014 m. laidos abiturientų kurioziškos stojimo į 

aukštąsias  mokyklas sąlygos; 

11) Dabartiniams vienuoliktokams platesnės būsimų studijų 

pasirinkimo galimybės; 

12) Alternatyvusis ugdymas Lietuvoje: mokyklos jau dirba 

kitaip. 

 

 

Aktualijos 

      Gimtosios kalbos pagrindai 
       daly kasinfo@g mail .com 

           infopag rindai@g mai l . com 

       da ly kas mums@inbox . l t  

 mokovas  

2012 m. lapkritis (Nr. 4) 
 

Technologijos 
1) Cfinder creative commons finder 2013 programinė įranga; 

2) Kūrybiniai žaidimai. 

Konkursai 
1) ES piešinių ir rašinių konkursas (iki 2012-11-25);  

2) „Virtuali kelionė klasėje 2012“ (iki 2012-12-09); 

3) Kūrybinių darbų konkursas (iki 2012 m. lapkričio 23 – 25 

d.); 

4) Filmukų konkursas "Aš + 50" (iki 2012-11-30). 
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Egzaminai 2013 

1) Patvirtintos 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzamino vertinimo normos; 

2) Patvirtinti 2013 m. kalbų įskaitų brandos egzaminų ir 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai; 

3) Rašinių pavyzdžiai, naudingi nuo 2013 m. (pagal 

tuometines egzaminų programas); 

4) Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa nuo 

2013 m.; 

5) 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 

užduoties vertinimo instrukcijos; 

6) 2013 m. gimtosios kalbos egzamino permainų 

užklausos; 

7) Pasirengimas 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros 

egzaminui. 

 

 

 

Lietuvių kalbos naujienos 
1) Lietuvių kalbos naujienos; 

2) Kultūros epochos ir literatūros srovės; 

3) Lituanistikos plėtros 2012-2020 m. kryptys;  

3) Įžymių žmonių datos 2013 m.; 

4) Lituanistiniai leidiniai. 

Renginiai 

1) Mokyklų įrangos ir mokymo priemonių paroda 

"Mokykla 2012" (2012 m. lapkričio 23-25 d.); 

2) Leidyklos "Šviesa" mokymo centro kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai) (2012 m. lapkritis-2013 m. sausis). 

Užsukę 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. 

 
Mus rasite: 
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