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Mus rasite:

    Lituanistinio švietimo aktualijos 
√ Kokios naujovės švietimo sistemoje nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios 
(vaizdo įrašas)
√ Pirmąkart Lietuvos švietimo istorijoje - išskirtinės mokomosios 
lietuvių kalbos ir literatūros knygos 9-10 klasei


Teminiai ir pamokų planai su užduočių atsakymais 9-10 klasei

(pagal atnaujintas programas)
√ Detalusis planas 9 klasei ir vadovėlio užduočių atsakymai arba 
Ilagalaikis planas 9 klasei.doc, Literatūra 9 klasei. Metodinės 
rekomendacijos.pdf (Literatūra 9 klasei. Mokomoji knyga, I dalis)
√ Detalusis planas 9 klasei.doc, Užduočių atsakymai.doc (Literatūra 
9 klasei. Mokomoji knyga, II dalis)
√ Ilgalaikis planas 10 klasei.pdf ir Ilgalaikis planas 10 klasei.pdf, 
Vadovėlio užduočių atsakymai.pdf (Literatūra 10 klasei. Mokomoji 
knyga, I-II dalis)

⫷ Patarimai ir užduotys ⫸ ⫷ Užduočių atsakymai ⫸
Konkursas. Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas 2017

Apklausos 2017-06-10 – 2017-09-10 rezultatai. Kur 
planavote praleisti vasarą?

Atsakymas Balsai Procentai
Namuose 91 46 %
Užsienyje 40 20 %
Lietuvoje prie jūros 36 18 %
Neplanavau 30 15 %

Iš viso: 197 balsai
     
    Nauja apklausa. Ar etatinio mokytojų darbo užmokesčio 
modelis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pagerins ugdymo kokybę ir 
pedagogų gyvenimą? Paspauskite vieną nuorodą iš logotipų 
ir balsuokite:

          

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

⫷ Rugsėjis ir liaudies prietarai ⫸
⫷ Rugsėjo mėnesį gimę įžymūs 

žmonės ⫸


Konferencija „Mažosios Lietuvos 
kultūra lietuvių kalbos ir literatūros 

programoje“


MOKYKLA 2017
7-oji mokyklų įrangos, mokymo 
priemonių ir technologijų paroda

2017 lapkričio 24 - 25 d.


Baltų vienybės diena 
(rugsėjo 22-oji)

⫷ 2018 metų brandos egzaminų ir 
lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 

tvarkaraščių projektai ⫸


Visuomeninio maitinimo 
terminologijos enciklopedija
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