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 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

  Švietimo atgarsiai (146 apžvalga) 

  Lietuvių kalbos naujienos (111 leidinys) 

  Lietuvių kalbos ir literatūros 2016 m. brandos ir PUPP įskaitos, egzaminų 

dokumentai 

  Lietuvių rašytojų veidai amžių sandūroje (eksperimentas) 
 

1 Egzaminai 2 
 

  Pakeista Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa 

  2016 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų kandidatų 

darbų vertinimo instrukcijų projektai 

  Pakeitimai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitoje: abiturientai temas 

susidarys patys 

  Lietuvių kalbos ir literatūros VBE aukštesniojo lygio (turinio aspektu) 

kandidatų darbų pavyzdžiai 

  Patvirtinti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos 

egzaminų kandidatų darbų vertinimo kriterijai 2016 metams 

  Viešosios konsultacijos dėl naujos mokinių pasiekimų vertinimo 

sistemos (galioja iki 2016-01-29) 

  Patarimai abiturientams 

  2015 m. valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino kandidatų 

darbai 

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
   

 2016 m. švietimo naujovės  
 

►Nuo 2016 m. sausio 1 d. bus didinami visų 

pedagogų atlyginimai. Mažiausiai uždirbantiems – 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams – darbo užmokestis kils iki 7 proc. 

šiemet jų algos jau didėjo 10 proc. Pradedantiems 

bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams 

atlyginimai didės 5 proc., visiems kitiems – 3 

proc.◄ 

►Mokinio krepšelis nuo 2016 m. sausio 1 d. bus 

1014 Eur. 30 proc. didesnį mokinio krepšelį galės 

gauti pabėgėlių vaikai.◄ 

►Nuo 2016 m. sausio 1 d. toliau bus tęsiamas 

neformaliojo vaikų švietimo programų 

finansavimas - „neformalaus ugdymo krepšelis“. 

Šiam tikslui numatyta 9,7 mln. Eur.◄ 

►2016 m. 1,5 mln. eurų didėja pensinio amžiaus 

sulaukusių pedagogų išeitinių išmokų fondas. Tam 

skirta 3 milijonai 200 tūkstančių eurų.  2015 m. 

pasinaudoti išmokų fondu norą pareiškė  per 900 į 

užtarnautą poilsį pageidaujančių išeiti mokytojų.◄ 

 

  Filmas. Posūkis 
 

 Pamokos  
 

  Jurgio Kunčino romano „Tūla“ analizė 

  Kalėdinės knygos 
 

 Konkursai  
 

 

 Kūrybinių darbų konkursas „Laisvės 

kontūrai“ (galioja iki 2016-02-26) 

 Projektas „Mano šeimos metraštis. 

Sovietų okupacija“ (galioja iki 2016-01-11) 
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