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2013 m. rugsėjis (Nr. 14) 

 
LITUANISTINIS LEIDINYS 

 
Mus rasite: 

                   

 

Lituanistinio švietimo aktualijos 
 

1)  2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino analizė 

2) Kultūros ministras apie nemokamus muziejus 

3) Interviu su švietimo ir mokslo ministru apie švietimą (vaizdo įrašai) 

4) Patvirtinta Valstybinė švietimo strategija iki 2022 m. 

5) Lietuvių kalbos pamokėlės išeivijos vaikams 

6) Valstybinės švietimo strategijos perspektyvos (pranešimų skaidrės) 

7) Ko tikėtis per lietuvių kalbos egzaminą 2014 metais? 

 

Technologijų naujienos 

 
1) Naujausia mokymosi priemonių saugykla arba Mediatekos 

siuntiniai 

2) Keičiasi facebook naudojimo taisyklės  

3) Populiariausi dalinimosi įrankiai 

4) Šiuolaikinių mokymo priemonių katalogas (elektroninė versija) 

 

Lietuvių kalbos ir kultūros naujienos 

 
1) Lituanistiniai leidiniai 

2) Lietuvių kalbos naujienos 

3) Lietuvių kalbos naujienos 

4) TOP apklausos 

 

Renginiai (konkursai, leidiniai, seminarai, vakarai) 

 

1) Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas (registracija iki 2013 

m. spalio 29 d.) 

2) Piešinių konkursas pagal rašytojų kūrybą (registracija iki 2013 m. 

lapkričio 11 d.) 

3) Piešinių konkursas "Jie kovojo už mūsų laisvę" 

4) Kvalifikacijos tobulinimo seminarai 

5) Abiturientams "Prieš egzaminą" leidinys 

6) Tarptautinis Kauno kino festivalis (2013 m. rugsėjo 25-spalio 6 d.) 

 
 

Minėtos kalendorinės datos 
 

Rugsėjis ir liaudies prietarai 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

 

Švietimo atgarsiai 

(respublikinė spauda) 

1) Geriausias būdas priversti 

paauglius mokytis 

2) Geros mokyklos paieškose - 

dėmesys lyčių lygybei ir gabiems 

mokiniams 

3) Valstybinė švietimo 2013-2022 

metų strategija 

4) Svajonės švietime: mažiau 

patyčių, daugiau mokytojų vyrų, 

universitetas geriausių 500-tuke 

5) D. Pavalkis rado būdą, kaip 

mokyklose mažinti abortų skaičių 

6) Švietimo kokybė kaimo ir 

miesto mokyklose skiriasi 

7) Mokinių tėvai piktinasi 

sugertuką primenančiais pratybų 

sąsiuviniais, leidykla "Alma 

littera" aiškina norėjusi kaip 

geriau 

8) Kova be taisyklių, kurioje 

dalyvauja mokytojai ir mokiniai 
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