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                                              Balso pašto pranešimas
2019 m. lapkritis. Nr. 140

Mus rasite:

 Lituanistinio švietimo aktualijos ir kitos naujovės 
√ 2019-2020 m. PUPP, brandos egzaminų organizavimo ir 
vykdymo tvarkos aprašas

   √ Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir 
vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2019-2020 m.m.

Apklausos 2019-10-02 – 2019-11-01 rezultatai. Ar pasieksime, kad 
mokytojas iki 2025 m. taptų prestižine profesija Lietuvoje? 

Atsakymas Balsai Procentai
Ne 235 83,63 %

Taip 31 11,03 %
Neaktualu 15 5,34 %

Iš viso: 281 balsas
Nauja apklausa. Ar mokytojų streikas palies 80-90 proc. mokymo 

įstaigų? Paspauskite vieną iš logotipų ir balsuokite:

Balsuok ir komentuok, 
tik nepavėluok iki 2019 metų lapkričio 30 dienos!

   

 2019 m. spalio 16 d. pradėjo dirbti naujoji 
Lietuvos švietimo taryba (LŠT).   Pirmajame posėdyje LŠT nariai rinko pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Pirmininke tapo Vilniaus universiteto profesorė dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė. 
Jos pavaduotoja išrinkta Rūta Krasauskienė – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 
viceprezidentė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė.
  LŠT nustatė savo darbo organizavimo principus. Tarybos nariai sutarė aktyviai dalyvauti 
formuojant švietimo politiką. Antrasis posėdis vyks 2019 m. lapkričio 4 d., 10 val., Seime. 
Posėdis bus tiesiogiai transliuojamas. 
  Kitame LŠT posėdyje planuojama aptarti siūlymus nacionaliniam susitarimui dėl švietimo ir 
formuojamai Nacionalinės pažangos programai, taip pat nusistatyti būsimų metų veiklos 
gaires.
  LŠT yra visuomeninė taryba, užtikrinanti visuomenės dalyvavimą formuojant švietimo 
politiką ir priimant sprendimus. Tarybos kadencija – ketveri metai. Į LŠT savo atstovus skiria 
visuomeninės organizacijos, švietimo įstaigas vienijančios asociacijos, tėvų, mokinių ir 
profesinių sąjungų atstovai, darbdavių asociacijos, Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bei 
švietimo, mokslo ir sporto ministras. LŠT nariai dirba savanoriškais pagrindais. Tarybą 
aptarnauja Seimo kanceliarija.

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

Senolių išmintis
√ Lapkričio kilmė

√ Lapkričio mėnesį gimę įžymūs žmonės
 Kalendorius 

√ Vėlių minėjimo šventės  
(Vėlinių tradicijos ir šventės, senolių 

išmintis ir liaudies prietarai)
√ Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos 

(Pasninko, Vėlinių valgiai, vaizdo įrašas)

√ Tarptautinė draugo diena

Visuomeninio maitinimo 
terminologijos enciklopedija
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