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LITUANISTINIS LEIDINYS Nr. 39 

 
Mus rasite: 

                   

 

Lituanistinio švietimo aktualijos 

   

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 

(projektas, siūlymai iki 2014 m. rugsėjo 15 d.) 

Prancūzų rašytojai: kūryba ir virtuvė 

Didinamos mokytojų algos (naujasis Švietimo įstaigų 

darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas)       

Švietimo atgarsiai (47 apžvalga) 

Švietimo atgarsiai (46 apžvalga) 

Lituanistiniai leidiniai 

   

Apklausos 2014-08-02 - 2014-08-19 rezultatai. Ar pritariate 
siūlymui, kad per lietuvių kalbos pamokas klasės būtų 
skirstomos iki 15 vaikų vienoje grupėje, kaip tai daroma 
mokant užsienio kalbos? 
Iš viso:    82  balsai  
 

Atsakymas Balsai Procentai 

Taip, nes perkrautos klasės 30 36.59 % 

Ne, nematau prasmės  12 14.63 % 

Neturiu nuomonės  13 15.85 % 

Nieko negirdėjau apie šį siūlymą 14 17.07 % 

Nesidomiu šiuo klausimu 13 15.85 % 
 

 
 

 

   

 

      NAUJA APKLAUSA. Ar laukiate naujų mokslo metų? 

Balsuokite: 

 

        arba         

 

   

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

 Patvirtinti Mokymosi rezultatų 

minimalūs rodikliai stojantiems 

nuo 2016 metų į valstybės 

finansuojamas vietas aukštosiose 

mokyklose. Stojantieji į valstybės 

finansuojamas vietas aukštosiose 

mokyklose turės būti išlaikę 

lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminą (valstybinį – 

jeigu stoja į universitetus, 

mokyklinį – jeigu stoja į 

kolegijas), užsienio kalbos (anglų, 

vokiečių ar prancūzų) egzaminą 

ne žemesniu nei B1 lygiu ir 

matematikos brandos egzaminą: 

pretenduojantieji į humanitarinių 

mokslų studijų srities studijų 

programas turės būti išlaikę 

egzaminą ne žemesniu nei 

patenkinamu pasiekimų lygiu, o 

pretenduojantieji į socialinių, 

biomedicinos, fizinių ir 

technologijos mokslų studijų sričių 

programas – ne žemesniu nei 

pagrindiniu pasiekimų lygiu. 

Matematika nebus reikalinga 

stojantiems į menų studijas. 2016 

m. matematiką privalės laikyti tik 

pretenduojantieji į valstybės 

finansuojamas vietas aukštosiose 

mokyklose, išskyrus menų 

studijas. Negavus visuomenės 

pritarimo atsisakyta minties įvesti 

privalomą egzaminą visiems 

baigiantiesiems mokyklą. 

Manoma, kad tai būtų padaryta 

nuo 2017 metų.  

 Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. pagal 

kvalifikacinių reikalavimų aprašą 

neleidžiama dirbti mokytojams, 

nebaigusiems mokomąjį dalyką 

atitinkančių programų.  

 

 
 

mailto:dalykasinfo@gmail.com
mailto:infopagrindai@gmail.com
http://mokovas.wordpress.com/2014/08/19/pradinio-pagrindinio-ir-vidurinio-ugdymo-programu-apraso-projektas/
http://wp.me/p16BkV-2ST
http://wp.me/p16BkV-2Tf
http://wp.me/p16BkV-2Tk
http://wp.me/p16BkV-2SR
http://mokovas.wordpress.com/naujienlaiskis/
http://www.facebook.com/pages/dalykasmumslt/187645691298991
http://issuu.com/dalykas.mums.lt
http://www.youtube.com/dalykas1
https://plus.google.com/117717584189376064848/posts
http://www.twitter.com/dalykas
http://poll.fm/f/4wwz2
http://poll.fm/4wwz2
http://www.mokovas.wordpress.com/

