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Mus rasite:
√ Skaitomiausios knygos 2018

 Lituanistinio švietimo aktualijos ir kitos naujovės 
√ Dėl 2019 m. virtualaus elektroninio literatūrinio kalendoriaus
skaitykite ČIA. Bus skelbiama paskyrose

@gimtojikalba ČIA,

google+ ČIA.
√ Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo atsisakymo
√ Darbo grupė sutarė dėl mokytojų darbo krūvio sandaros principų
√ Lietuvių kalbos naujienos (137 leidinys)

⫷ Kūčių ir kalėdinis sveikinimas ⫸
⫷ Su šventėmis! ⫸
⫷ Naujųjų metų tradicijos pasaulyje ⫸

►Dėl etatinio apmokėjimo sistemos. Reglamentuojant etato struktūrą ir mokytojų veiklas
joje, įtraukti kelis teisės aktus: su mokytojų profesiniu tobulėjimu susijusių mokytojų
veiklų aprašą, veiklų mokyklos bendruomenei aprašą, darbo krūvio sandarą pagal
skirtingus dalykus ir darbo grafiko sudarymo nuostatas. Šiais dokumentais turės
vadovautis visos mokyklos, bus išvengta įgyvendinimo interpretacijų, kai etatinio modelis
skirtingai diegiamas skirtingose švietimo įstaigose. Numatoma, kad šie keturi teisės aktai
lydės dabar Seime svarstomas Prezidentės pateiktas įstatymo pataisos dėl etatinio
mokytojų darbo apmokėjimo modelio tobulinimo, jos nukreiptos į aiškesnį, paprastesnį
etatinio reglamentavimą. ◄
►Seimas 2018-12-13 pritaikęs ypatingos skubos tvarką priėmė prezidentės Dalios
Grybauskaitės pateiktas pataisas dėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio. Už balsavo
64 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, 11 susilaikė. Pataisos įsigaliotų tik nuo 2019
metų rugsėjo pradžios. Nesiūloma didinti mokytojų atlyginimo koeficientų. Prezidentės
pataisos modelį supaprastina: vietoje dabartinių trijų kategorijų mokytojų veiklų siūloma
nustatyti dvi, didesnę svarbą suteikiant tiesioginiam mokytojų darbui. Pirmoji apima
veiklas, susijusias su ugdymo plano įgyvendinimu, tai yra kontaktinės pamokos,
pasiruošimas pamokoms, mokinių vertinimas, vadovavimas klasei. Antroji kategorija
apima profesinį mokytojų tobulėjimą ir veiklas su mokyklos bendruomene. Pagal
dabartinę redakciją, veikla bendruomenei gali sudaryti iki pusės mokytojo etato.
Prezidentės pataisos taip pat nustato kitas proporcijas, kiek mokytojo etate sudaro
pamokos, pasiruošimas joms, mokinių darbų taisymas ir veikla bendruomenei. Šalies
vadovė siūlė, kad iš 36 valandų per savaitę etato darbui su bendruomene galės būti
skiriamos 6 valandos. Seimo Švietimo ir mokslo komitetas šias valandas perskaičiavo į
metines valandas, tačiau prezidentės pasiūlytu santykiu. Taip pat pataisos numato, kad
veiklų su bendruomene sąrašą tvirtins švietimo ir mokslo ministras, o ne mokyklos
vadovas. Įstatymo įgyvendinamuosius aktus švietimo ir mokslo ministras turės parengti iki
kovo 1 dienos. ◄

Apklausos 2018-12-01 – 2019-12-23 rezultatai. Ar pritariate švietimo ir
mokslo ministrės J. Petrauskienės atsistatydinimui?
Atsakymas
Balsai
Procentai
Taip
121
74,23 %
Ne, tai nieko nepakeis
26
15,95 %
Neturiu nuomonės
16
9,82 %
Iš viso: 163 balsai
Nauja apklausa. Ko tikitės iš Naujųjų 2019-ųjų metų? Paspauskite vieną
iš logotipų ir balsuokite:

 Kalendorinės šventės 
⫷ Sausis ir liaudies prietarai ⫸
⫷ Trys Karaliai, burtai ir žaidimai ⫸
⫷ Laisvės gynėjų diena ⫸
⫷ Šv. Paulius ir pusiaužiemis ⫸

