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2016 m. birželis. Nr. 89 
 
Mus rasite: 

        

 
 Lituanistinio švietimo aktualijos  

 

 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino temos 

 2016 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 Lietuvių kalbos naujienos (117 leidinys) 

 Švietimo atgarsiai (158 apžvalga) 

 Švietimo atgarsiai (159 apžvalga) 

 Lituanistiniai leidiniai (archyvas) 

j k Apklausos 2016-06-03 – 2016-06-14 rezultatai. Kuris iš 
pasiūlymų paskelbti 2017-uosius Jums priimtiniausias? 
 

Atsakymas Balsai Procentai 

Lietuvių kalbos kultūros metais 27 54,00 proc. 

Tautinio kostiumo metais 7 14,00 proc. 

Rašytojos Ievos Simonaitytės 
metais 

6 12,00 proc. 

Reformacijos metais 6 12,00 proc. 

Kalbininko Algirdo Juliaus 
Greimo metais 

4 8,00 proc. 

Iš viso:  50 balsų 

  Nauja apklausa. Kokį nustatyto standarto lygį pasiekėte 
laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą? 
Paspauskite vieną nuorodą iš logotipų ir balsuokite: 
 

 

   
 

 
 

 

           

   

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

 
      Technologijos  
Saugumas virtualioje erdvėje 

 

Bibliotekų metai 2016 

 
 

Virtuali paroda „Juozas Aputis. Švytinčio 

krūmo beieškant“ 

: Švietimo naujovės ; 
 

► 2016-2017 m.m. pradedama vykdyti 

Pradinio ugdymo programa, Pagrindinio 

ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 

bendroji programa. ◄ 

► Pagal Bendruosius ugdymo planus 2016-

2017 m.m. mokiniams baigiasi birželio 16 

dieną. Skaitykite: Ugdymo programos. 

Lietuvoje mokslo metai trunka 34 savaites, 

nors daugelio Europos šalių bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai mokosi 37-40 

savaičių per metus. Lietuvos moksleiviai ir 

atostogauja daugiausia – beveik keturis 

mėnesius per metus. ◄ 

► Iki 2016 m. liepos 1 d. Vyriausybė turėtų 

priimti galutinį sprendimą dėl minimalios 

algos (MMA) didinimo 30 eurų. ◄ 

► Pedagogų atlyginimams kelti 2016-2020 

metams planuojama skirti 195,8 mln. eurų. 

Tai numatoma Pedagoginių darbuotojų 

darbo užmokesčio didinimo programos 

projekte. Pagal programą pedagogų 

tarnybinių atlyginimų koeficientai kasmet 

didėtų 5 proc. (2017 m. – 35,4 mln. eurų, 

2018 m. – 44,3 mln. eurų, 2019 m. – 54 

mln. eurų, 2020 m. – 52,6 mln. eurų). ◄ 
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