
 

  Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 
               

1) Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija; 

2) Studijų ir mokslo plėtros 2013-2020 m. programa; 

3) Koreguojant 2014 m. priėmimo sąlygas pirmiausia bus 

atsižvelgiama į vienuoliktokų interesą; 

4) Kultūros naujienos. 
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Technologijos 
1) Elektroninė literatūros chrestomatija 11-12 klasei; 

2) Kūrybiniai žaidimai; 
3) Internetiniai seminarai. 
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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) Lietuvių kalbos naujienos; 
3) Kultūros epochos ir literatūros srovės; 

3) Lituanistikos plėtros 2012-2020 m. kryptys;  

3) Įžymių žmonių datos 2013 m.; 

4) Lituanistiniai leidiniai. 

Renginiai ir konkursai 

1) Pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija" (iki sausio 

11 d.); 

2) 2013 m. Saugesnio interneto dienos nacionaliniai 

renginiai (iki sausio 27 d.); 

3) Dailyraščio konkursas "Rašom" (iki vasario 8 d.). 

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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