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LITUANISTINIS LEIDINYS 

 
Mus rasite: 

                           

 

Švietimo ir lituanistikos aktualijos (skaitiniai) 
 

1) Tyrimas: koks yra Lietuvos jaunimas 

2) Mokiniai nori būti vyresni 

3) Paaiškėjo, kaip pakeistas lietuvių kalbos egzaminas paveikė tautinių 

mažumų abiturientų rezultatus 

4) Ugdymo programos 2013-2014 ir 2014-2015 m.m. 

5) Lituanistinis švietimas. Priemonių planas 2013-2016 metams 

6) V. Tomaševskis siūlo atšaukti suvienodintą lietuvių kalbos egzaminą 

7) IT ugdymo procese (mokytojo knyga) 

8) Tūkstančiams pedagogų keliolika darbo vietų 

9) Aiškėja, kokias studijas renkasi abiturientai 

10) Kultūros epochos ir literatūros srovės 

11) Senoji lietuvių literatūra (38 temos) 

 

2013 m. lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatai ir 

spaudos atgarsiai 

 
1) Į pagalbą abiturientams.Leidinys "Prieš egzaminą" 

2) 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino rezultatai 

3) 2012 m. valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatai 

4) Prasti egzaminų rezultatai - ne pasaulio pabaiga 

5) Švietimo ir mokslo ministras: egzaminas turi būti vienodas, 

klausimas-kada 

6) D. Pavalkiui atrodo, kad lietuvių kalbos egzaminas visiems buvo 

vienodas 

7) Ministro atsakas į dešimtukininkės abiturientės šauksmą dažnesni 

egzaminai 

8) Lietuvių kalbos egzamino neįveikė kas dešimtas 

9) Lietuvių kalbos valstybinio egzamino rezultatai: daugėja neišlaikiusių 

Daugiau apie 2013 m. egzaminus čia 

 

Lietuvių kalbos ir kultūros naujienos 
1) Kultūros naujienos 

2) Lituanistiniai leidiniai 

3) Lietuvių kalbos naujienos 

4) TOP apklausos 

 
 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
2014 m. literatūrinis 

kalendorius 

 

 

1) 2014 m. pasaulio ir lietuvių 

rašytojų kalendorius 

2) Jubiliejinis datų kalendorius 

3) Lietuvių kūrėjų kalendorius 

4) Pasaulio kūrėjų kalendorius 

(jubiliejai) 

5) Tradicinis kalendorius 

6) Vaizdinis 2014 m. pasaulio ir 

lietuvių rašytojų kalendorius 

 

Atmintinos datos 

 

 

Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo diena 

 

Minėtinos datos 
 

1) Liepos 15-oji - Žalgirio mūšis 

2) Liepos 17-oji - Dariaus ir 

Girėno žuvimo diena 
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