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 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

√ Švietimo aktualijos (elektroniniai leidiniai (2017 m. vasaris)) 

√ Egzaminai 2017 

√ Lituanistų studentų ir moksleivių konferencija (registracija iki 2017 m. 

balandžio 14 d.) 

√ Konkurso „Raštingiausias būsimasis darbuotojas“ nugalėtojai 

√ Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 140 

1 Artimiausi renginiai 1 
Kovo 20 d. 15.00 val. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros seminaro 
auditorijoje /Universiteto g. 3, Vilnius/ renginys iš ciklo „Atradimai: knyga ir 
rašytojas“.  
Kovo 20 d. 17.30 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/ dailininkės Jūratės 
Stauskaitės kūrybos vakaras.  
Kovo 21 d. 19.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/ Pasaulinė 
poezijos diena. Kovo 22 d. 17 val. Maironio namuose (Rotušės a. 13, Kaunas) 
Kauno poetai skaitys naujausią savo kūrybą, dar neskelbtus tekstus, smuiku 
gros Kristina Katavičiūtė. 
Kovo 23 d. 17.30 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/ knygos apie poetą 
Daną Kairį /1938–2013/ ,,Žiobiškio vėjas“ pristatymas.  
Kovo 29 d. 17 val. Maironio namuose (Rotušės a. 13, Kaunas) Ingos Liepaitės, 
Antano Verbicko knygos „Antano Baranausko asmeninė biblioteka“ (2016 m.) 
pristatymas. 
 

 

j k Apklausos 2017-02-19 – 2017-03-13 rezultatai. Ar 

dalyvavote Lietuvių kalbos dienų renginiuose? 
 

 
 

Atsakymas Balsai Procentai 

Neaktualu  125 37,54% 

Ne, nedalyvavau 120 36,04% 

Taip, dalyvavau 88 26,42% 

Iš viso: 333 balsai 
 

 

 

 Nauja apklausa. Ar patenkinti lietuvių kalbos ir literatūros 

įskaitos rezultatais? Paspauskite vieną nuorodą iš logotipų ir 
balsuokite: 
 

 
 

 
 

           

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

 
√ 2017 m. Nacionalinio diktanto 

“Bedugnė” I turo tekstas 
 

√ 2017 m. Nacionalinio diktanto 

„Bedugnė“ garso įrašas 
 
 

Naujienos  
√ Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas 

 
 

√ Pagrindinės permainos stiprinant 

švietimo kokybę 

 
 

√ Populiariausių pastarųjų metų 

kūrybinių darbų dešimtukas 
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