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Lituanistinio švietimo aktualijos 

Švietimo atgarsiai (51 apžvalga), Švietimo atgarsiai (50 

apžvalga), Lietuvių kalbos naujienos (81 leidinys), 

Lituanistiniai leidiniai 

Švietimo naujienos 

 Streikas. Mokytojų profesinės sąjungos reikalauja atkurti 

mokino krepšelio dydį, buvusį iki 2009 m. – padidinti nuo 

dabar esamų 3 348 iki 3 774 Lt ir iki 128 Lt atkurti bazinę 

mėnesio algą (dabar – 122 Lt). Taip pat reikalaujama 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų uždarbius prilyginti 

bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams, sumažinti mokinių 

skaičių klasėse, pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį ir iki 2015 

m. rugsėjo 1 d. sudaryti palankias sąlygas pedagogams išeiti į 

senatvės pensiją nuo 55 metų.  

 2015-aisiais stojantieji į valstybės finansuojamas vietas 

universitetuose privalės išlaikyti valstybinį lietuvių kalbos 

egzaminą. Stojantieji į kolegijas galės rinktis mokyklinį 

egzaminą. Pretenduojantiems į studijų krepšelį 

universitetuose ir kolegijose nuo 2015-ųjų bus privaloma 

mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 

lygiu. Jis bus nustatomas laikant brandos arba tarptautinį 

užsienio kalbos egzaminą. Stojamasis konkursinis balas, kaip 

ir 2014 metais, bus skaičiuojamas pagal keturių dalykų 

įvertinimus.  

 2014-2015 metų žiemą turėtų būti įkurtas Pedagogikos 

institutas, kuris vertintų mokyklų ugdymo programas. Naujai 

steigiama institucija būtų kuriama Ugdymo plėtotės centro 

pagrindu, ji neturėtų pareikalauti papildomo finansavimo, nes 

būtų perskirstytas finansavimas tarp kitų institucijų.  

 2015 m. įvedamas minimalus stojamasis balas į aukštąsias 

mokyklas, žadama priešmokyklinį ugdymą padaryti 

privalomu, skirti dėmesį technologijoms ir inovacijoms bei 

geresnei mokymo kokybei.  

 Nuo 2015 m. sausio 1 d. didinamas mokinio krepšelis iki 

3363 litų, jo dydis sieks 974 eurus.  
 

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

Švietimo naujienos 

 Nuo 2014 m. spalio 1 d. 

didinamas minimalus atlyginimas 

iki 1035 litų (2015 m. sudarys 300 

eurų).  

 Nuo 2015 metų rugsėjo 

įvedamas visuotinis fiksuotas 

mokestis už studijas. Fiksuotos 

studijų įmokos dydis  dar yra 

diskusijų objektas. Tai priklausys 

nuo valstybės finansinių 

galimybių, pasirengimo vykdyti 

reformą.  

 Nuo 2015 m. sausio 1 

d. įsigalioja Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymas. Įstatyme 

numatyta stiprinti suaugusiųjų 

švietimo koordinavimą šalies ir 

savivaldybių lygiu, savivaldybėse 

paskirti suaugusiųjų švietimo 

koordinatorius, įtvirtinti 

suaugusiųjų pedagogo-andragogo 

– profesiją. Taip pat didės trečiojo 

amžiaus universitetų galimybės. 

Kartu bus diegiami ir nauji 

suaugusiųjų švietimo finansavimo 

modeliai.  

 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.  
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