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 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

√ Švietimo atgarsiai  (172 apžvalga) 

√ Švietimo atgarsiai (173 apžvalga) 

√ Naujausi švietimo aktualijų elektroniniai leidiniai (2016 m. gruodis) 

√ Lietuvių kalbos naujienos (121 leidinys) 

√ Lietuvių kalbos naujienos (122 leidinys) 

√ Informacija apie 2017 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą 

√ 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų pavyzdžiai, 

rekomendacijos ir vaizdo pamokos (tos pačios temos ir 2017 m. įskaitai) 

j k Apklausos 2016-11-24 – 2016-12-18 rezultatai. Kuriems 

teiginiams labiausiai pritartumėte? 

 

Atsakymas Balsai Procentai 

11-12 klasėse gilintis į savo 
mokymosi sritį, specializacijos 
dalykų plėtimą 

30 28,57% 

Kelti profesinių žinių ir amato 
turėjimo prestižą 

20 19,05% 

Atestate tik žinių vidurkiai, 
pažymiai, baigiamojo darbo 
įvertinimas 

19 18,10% 

Privalomi lietuvių kalbos, 
matematikos, istorijos 
egzaminai ir brandos darbas 

14 13,33% 

Atsisakyti užsienio kalbos 
egzamino 

14 13,33% 

Parengiamoji klasė nuo 5 
metų 

5 7,62% 

Iš viso: 105 balsai 

 Nauja apklausa. Kad galėtų gyventi oriai, kiek eurų „į 

rankas“ per mėnesį turėtų uždirbti mokytojai? Balsuokite: 
 

 
 

 
 

           

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

⫷ Kūčių ir kalėdinis sveikinimas ⫸ 

 
⫷ Naujienos ⫸ 

Jungtinės Tautos įvardija, jog pasaulyje 
šiuo metu yra 195 šalys, tačiau kalbų 
esama kelis kartus daugiau – apie 5–7 
tūkstančius. Mūsų protėviai tarpusavyje 
mintis ir jausmus atskleisdavo gestais, 
veido išraiškomis bei emociniais 
sušukimais. Galbūt skambės 
neįtikėtinai, tačiau kalbos užuomazgas 
Homo sapiens sukūrė tik prieš 
maždaug 100 tūkstančių metų. 

 

√ Lietuvių kalbos kilmė ir unikalumas 

(video) 

⫷ Viktorina ⫸ 

 
 
Viktorinos tikslas – šviesti mokinius ir 
mokytojus autorinių teisių ir gretutinių 
teisių klausimais, skatinti piratavimo 
netoleravimą, gerbti autorių teises. Su 
autorių teisėmis mokiniai supažindinami 
jau penktoje klasėje, tačiau tam skiriama 
per mažai dėmesio. Tad viktorina bent iš 
dalies padės pasitikrinti žinias šioje 
srityje. Atsakius į viktorinos klausimus, 
pabaigoje pateikiami atsakymai. Todėl 
kiekvienas viktorinos dalyvis gali pats 
įsivertinti žinias. Viktorinoje kviečiami 
dalyvauti ir moksleiviai, ir mokytojai, ir visi 
neabejingi. Prizai dalyviams – knygos! 

√ Pasitikrinkite žinias viktorinoje! 
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