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Mus rasite: 

    

 

 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

 10 garsiausių pasaulietinės literatūros klasikų 

 Septynių rašytojų keistenybės 

 10 žinomų rašytojų, kentėjusių nuo priklausomybės 

 Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo priemonės 

 Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys 

 Jurgio Kunčino romano „Tūla“ analizė 

 Mokytojo profesija Europoje 

 Rašytojų kūrybos atmintinė 

 Švietimo atgarsiai (163 apžvalga) 
 

 
 

Rašytojai bepročiai: genialumas ir beprotystė 
 

 
 

 
 

Nobelio literatūros premijos laureatai (1901-2013 m.) 
 

           

 
 

2016 m. lietuvių kūrėjų literatūrinis kalendorius 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

 

 

Atverk duris vasarai 

Atvirų edukacinių erdvių žemėlapis 
 

: Švietimo naujovės ; 
 

► 2016-07-26: po susitikimo su švietimo 

srities profesinių sąjungų atstovais socialinės 

apsaugos ir darbo ministrė ministrė A. 

Pabedinskienė pranešė siūlysianti, kad 

atskiras pataisas dėl mokytojų algų sistemos 

rengtų Švietimo ir mokslo ministerija. 

Vadinasi, sutinkanti, kad mokytojų algų 

sistema būtų reglamentuota atskirai.  
Pereinamasis laikotarpis galėtų trukti iki 

2020 metų - iki tol turėtų būti sukurta 

mokytojo darbo specifiką atitinkanti etatinio 

darbo užmokesčio sistema. Pedagogų 

profesinės sąjungos teigia, kad siūlymas 

suvienodinti valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų atlyginimų sistemą jų netenkina, 

nes nenumato algų kėlimo perspektyvos, 

neatitinka mokytojų darbo specifikos ir 

mokyklų finansavimo sistemos. Prie etatinio 

mokytojų darbo apmokėjimo turi būti pereita 

palaipsniui. ◄ 

► Premjeras Algirdas Butkevičius žada kelti 

mokytojų algas 2016 m. rugsėjį ir 2017 m. 

sausį. ◄ 

: Kūrėjų jubiliejai rugpjūtį ; 
 

9 d.    110-osios 

gimimo metinės 

Jurgis Jankus (1906-2002), 

prozininkas, eseistas 

9 d.      50-osios 

mirties metinės 
Antanas Žmuidzinavičius 
(1876-1966), dailininkas, 

tapytojas, prozininkas, 

švietėjas, poetas 

11 d.   55-osios 

mirties metinės 

Antanas Škėma (1910-

1961), lietuvių išeivijos 

rašytojas, prozininkas, 

dramaturgas 

15 d.  105-osios 

gimimo metinės 

Jokūbas Josadė (1911-

1995), rašytojas, 

dramaturgas, beletristas, 

literatūros kritikas 

17 d.  110-osios 

gimimo metinės 

Jonas Šimkus (1906-

1965), rašytojas, 

žurnalistas, redaktorius 
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