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 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

√ Švietimo atgarsiai (179 apžvalga) 

√ Švietimo atgarsiai (180 apžvalga) 

√ Rašytojai, jų kūryba: srovės, temos, braižas 

1 Konkursas 1 

 
√  Sukurk originalų suvenyrą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šalies 

mokinių suvenyro kūrimo konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui. Kviečiame kūrybingus, kupinus idėjų 1–12 klasių mokinius kurti 

Lietuvą reprezentuojančius suvenyrus. Dalyvių registracija iki 2017 m. 

balandžio 10 d. Konkurso sąlygos. Dalyvių registracija. 

: Artimiausi renginiai ; 
 

2017 m. kovo 27-oji – TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA. Minėtina valstybės diena. 

LR Seimo nutarimu kovo 27-oji paskelbta (2009 09 27) atmintina valstybės 

diena. Videospektaklis. Tą kartą (pagal prancūzų dramaturgo Samuelio Beketo 

pjesę) 

√ 2017 m. kovo 28 d. 18 val. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) 

Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros 

katedra kviečia į susitikimą su rašytojos Petronėlės Orintaitės sūnumi 

Donatu Januta, atvykusiu iš JAV. Susitikimas vyks LEU II rūmų (T. 

Ševčenkos g. 31, Vilnius) 306 aud. 
√  2017 m. kovo 29 d. Maironio lietuvių literatūros muziejus bei A. 

Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus kviečia į 

Ingos Liepaitės, Antano Verbicko knygos „Antano Baranausko 

asmeninė biblioteka“ (2016 m.) pristatymo renginį, kuris vyks Kaune, 

Rotušės a. 10, name, kuriame 1884–1897 metais gyveno A. 

Baranauskas.  
√ 2017 m. kovo 30 d. 15 val. Juozo Miltinio dramos teatre (Laisvės a. 

5, Panevėžys) bus įteikiami Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 

medaliai. 
√ 2017 m. kovo 30 d. 17 val. Maironio muziejuje (Rotušės a. 13, 

Kaunas) prelato Vytauto Stepono Vaičiūno naujos eilėraščių knygos 

„Amžinybės pėdsakai“ sutiktuvės.  
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√ Kviečiame mokytojus dalytis gerąja 

patirtimi 
 

Naujienos  
 

√ Nuo ateinančių mokslo metų siūloma pridėti 

10–15 dienų. Svarstomi keli variantai: ilgiau 

mokytis birželį, mokslo metus pradėti rugpjūtį 

ar leisti rinktis mokyklai, kada jai pradėti ir 

kada baigti mokslo metus pagal nustatytą 

mokslo dienų skaičių. Šie variantai ir 

priežastys, kodėl ketinama ilginti mokslo 

metus, pateikti Švietimo ir mokslo ministrės 

Jurgitos Petrauskienės pranešime (ČIA).  
 

 
 

√ 2017 m. kovo 31 d. 13.30 val. Kėdainių 

rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos 

viešojoje  bibliotekoje (Didžiosios Rinkos a. 

11, Kėdainiai) kalbos renginys „Nepatikėsite: 

lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį“. 
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