
  Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 
               

1)IKT taikymas ugdymo procese; 

2) Paroda "Mokykla-2012" (registracija 2012 m. 

lapkričio 23-25 d.); 

3) Leidyklos "Šviesa" mokymo centro 
kvalifikacijos tobulinimo renginiai) (2012 m. 

lapkritis-2013 m. sausis);  

4) Integruotų pamokų ciklas; 

5)Virtuali vaizdo įrašų biblioteka; 

6) Įžymių kūrėjų datos ir jubiliejai 2013 m.; 

7) Lietuvių kalbos ir literaturos BE kandidatų darbų 

vertintoju seminarai. 

Aktualijos 

      Gimtosios kalbos pagrindai 

       dalykas info@gmai l . com  

           infopagrindai@gmail . com 

       dalykasmu ms@inbox. l t  

 mokovas  

2012 m. spalis 
 

 

 1) Ar verta  būti studentu?; 

2)  Ex'myliu (savaitgaliui); 

3) Mirusiųjų pagerbimo dienos; 

4) Šekspyro gyvenimo ir kūrybos keliais; 

5) Maironiui-150; 

6) Maironio vaikystės keliais-2012; 

7) Popietė. Maironiui-150. 

 
 

 

 

  NNAAUUJJ II EENNLLAA IIŠŠKK IISS   

LL II TT UU AA NN II SS TT II NN II SS   LL EE II DD II NN YY SS   

1) Programinė įranga (rasite daugiau programų). 

 

 

Kultūros naujienos 
1) Kultūros naujienos (1); 

2) Kultūros  naujienos (2); 

3) Kultūros naujienos (3); 

4) Kultūros naujienos (4). 

Vaizdo įrašai 

 

http://mokovas.wordpress.com/2012/10/27/konkursas-virtuali-kelione-klaseje-2012/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/26/prasideda-registracija-i-parodos-mokykla-2012-renginius/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/24/leidyklos-sviesa-mokymo-centro-kvalifikacijos-tobulinimo-renginiai-2
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/24/leidyklos-sviesa-mokymo-centro-kvalifikacijos-tobulinimo-renginiai-2
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/16/integruotos-pamokos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/12/virtuali-edukacine-biblioteka/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/05/izymiu-zmoniu-datos-2013-m/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/24/lietuviu-kalbos-ir-literaturos-be-kandidatu-darbu-vertintoju-seminarai/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/24/lietuviu-kalbos-ir-literaturos-be-kandidatu-darbu-vertintoju-seminarai/
http://mokovas.wordpress.com/mokovas?chat
http://mokovas.wordpress.com/mokovas?chat
http://mokovas.wordpress.com/mokovas?chat
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/14/ar-verta-buti-studentu/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/14/mokiniu-klubas-savaitgaliui/
http://youtu.be/oP4uG9rMYDk
http://youtu.be/uQTAUZOsbEA
http://youtu.be/vfFAyWLnKuE
http://youtu.be/aT-sRNRPE9c
http://youtu.be/T6tRiAAkqUc
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/05/ccfinder-creative-commons-finder-2013-programine-iranga/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/28/kulturos-naujienos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/06/kulturos-naujienos-2/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/07/kulturos-naujienos-3/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/08/kulturos-naujienos-4/
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Renginiai 

1) Mokyklų įrangos ir mokymo priemonių paroda 

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

 

 

Egzaminai 2013 

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

tuometines egzaminų programas); 

2) 2013 m. įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai (iki lapkričio 15 d. bus 

patvirtinti); 

3) 2013 m. gimtosios kalbos egzamino permainų užklausos; 

4) Pasirengimas 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros 

egzaminui. 

Skaitiniai 

1) Mokslo premijos užsienio lietuviams; 

2) Artėjant Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių 

minėjimui; 

3) 16 jungtinių studijų aukštosioms mokykloms; 

4) Slėnių perspektyva; 

5) Lituanistikos centras Gruzijoje; 

6)  Daktarės Meilės Lukšienės premijos laureatas; 
7) Neformalios lyderystės studijos; 

8) Skype pavojai; 

9) Užsienio lituanistikos centrų K. Būgos stipendijos; 

10) Tarptautinio profesinio meistriškumo konkurso 

nugalėtojai; 

11) 2014 m. laidos abiturientų kurioziškos stojimo į 

aukštąsias  mokyklas sąlygos; 

12) Dabartiniams vienuoliktokams platesnės būsimų 

studijų pasirinkimo galimybės; 

13) "Tamo" daugiafunkcis  elektroninis mokinio 

pažymėjimas; 
14) Literatūros mokslo įvadas; 

15) Kūrybiškumo skatinimo galimybės lietuvių kalbos 

pamokose. 

Geriausi draugai Lietuvoje 

      

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

2) Viktorina "Maironis - kūrėjas" (iki 2012-11-12); 

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

25 d.); 

4) Filmukų konkursas "Aš + 50" (iki 2012-11-30); 

5) Eilėraščių konkursas "Lietuva be korupcijos" 

(registracija baigta). 

1) Lapkričio kilmė; 

2) Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos (video); 

3) Rudenėjantis spalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicijos ir papročiai 

Lietuvių kalbos naujienos 

1) Lietuvių kalbos naujienos (1); 

2) Lietuvių kalbos naujienos (2) ; 

3)  Lietuvių kalbos naujienos (3); 

4) Lietuvių kalbos naujienos (4); 

5) Lietuvių kalbos naujienos (5). 

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.  

 

 

http://mokovas.wordpress.com/2012/07/26/mokyklu-irangos-ir-mokymo-priemoniu-paroda-mokykla-2012/
http://mokovas.wordpress.com/2012/07/26/mokyklu-irangos-ir-mokymo-priemoniu-paroda-mokykla-2012/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/26/rasiniu-pavyzdziai-naudingi-nuo-2013-m-pagal-tuometines-egzaminu-programas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/26/rasiniu-pavyzdziai-naudingi-nuo-2013-m-pagal-tuometines-egzaminu-programas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/15/2013-m-iskaitu-brandos-egzaminu-ir-pagrindinio-ugdymo-pasiekimu-patikrinimo-tvarkarasciai/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/15/2013-m-iskaitu-brandos-egzaminu-ir-pagrindinio-ugdymo-pasiekimu-patikrinimo-tvarkarasciai/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/09/2013-m-gimtosios-kalbos-egzamino-permainu-uzklausos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/27/pasirengimas-2013-m-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-brandos-egzaminui/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/27/pasirengimas-2013-m-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-brandos-egzaminui/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/02/mokslo-premijos-uzsienio-lietuviams/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/02/artejant-kristijono-donelaicio-300-uju-gimimo-metiniu-minejimui/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/02/artejant-kristijono-donelaicio-300-uju-gimimo-metiniu-minejimui/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/29/lietuvos-universitetuose-ir-kolegijose-dar-16-jungtiniu-studiju-programu-su-uzsienio-aukstosiomis-mokyklomis/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/24/sleniu-perspektyvoje-isskirtinis-demesys-prioritetinems-kryptims-ir-jungtiniams-mokslo-ir-verslo-projektams/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/17/lituanistikos-centras-gruzijoje/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/16/isrinktas-daktares-meiles-luksienes-premijos-laureatas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/11/svietimo-profesionalams-neformalios-lyderystes-studijos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/10/klientu-per-skype-pavojus/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/02/uzsienio-lituanistikos-centru-studentams-k-bugos-stipendijos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/18/pirmoji-vieta-tarptautiniame-profesinio-meistriskumo-konkurse/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/18/pirmoji-vieta-tarptautiniame-profesinio-meistriskumo-konkurse/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/17/2014-m-laidos-abiturientu-laukia-kurioziskos-stojimo-i-aukstasias-mokyklas-salygos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/17/2014-m-laidos-abiturientu-laukia-kurioziskos-stojimo-i-aukstasias-mokyklas-salygos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/07/dabartiniams-vienuoliktokams-platesnes-busimu-studiju-pasirinkimo-galimybes/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/07/dabartiniams-vienuoliktokams-platesnes-busimu-studiju-pasirinkimo-galimybes/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/03/tamo-siulomas-daugiafunkcis-elektroninis-mokinio-pazymejimas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/03/tamo-siulomas-daugiafunkcis-elektroninis-mokinio-pazymejimas/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/literaturos_mokslo_ivadas
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/kurybiskumo_skatinimo_galimybes_lietuviu_kalbos_pa
http://issuu.com/dalykas.mums.lt/docs/kurybiskumo_skatinimo_galimybes_lietuviu_kalbos_pa
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/31/modernios-technologijos-padeda-kurti-ateities-mokykla/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/11/viktorina-maironis-kurejas/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/11/kurybiniu-darbu-konkursas-moksleiviams/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/06/filmuku-konkursas-as50/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/28/eilerasciu-konkursas-lietuva-be-korupcijos/%20-%20eilėraščių
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/02/lapkricio-kilme/
http://mokovas.wordpress.com/2012/11/01/visu-sventuju-ir-veliniu-dienos/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/30/rudenejantis-spalis/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/17/lietuviu-kalbos-naujienos-18/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/21/lietuviu-kalbos-naujienos-19/
http://mokovas.wordpress.com/2012/09/26/lietuviu-kalbos-naujienos-20/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/04/lietuviu-kalbos-naujienos-21/
http://mokovas.wordpress.com/2012/10/26/lietuviu-kalbos-naujienos-22/

