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 Lituanistinio švietimo aktualijos  

√ Naujos Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės 

   √ Lietuvių kalbos naujienos (145 leidinys) 

   √ Patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. Siuntiniai Gairės,  
         Įsakymas    

    √ 2019-2020 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros MBE ir VBE vertinimo instrukcijos  
 

  Jungtinės Tautos įvardija, jog pasaulyje šiuo metu yra 195 šalys, tačiau kalbų 

esama kelis kartus daugiau – apie 5–7 tūkstančius. Mūsų protėviai tarpusavyje 

mintis ir jausmus atskleisdavo gestais, veido išraiškomis bei emociniais 

sušukimais. Galbūt skambės neįtikėtinai, tačiau kalbos užuomazgas Homo 
sapiens  sukūrė tik prieš maždaug 100 tūkstančių metų.  

  √ Lietuvių kalbos kilmė ir unikalumas (video) 

*** 
   Tekstas apie kalbos baimes: „Lietuvių kalbos pokyčiai: (ir) ko gi mums bijoti?“. 

  √ Lietuvių kalbos pokyčiai. 

Renginiai 
 

 Metodinė diena lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

mokytojams „Mokinių raštingumo gebėjimų ugdymas: kūrybinės dirbtuvės su 

mokytojais praktikais“ (2019 m. lapkričio 28, gruodžio 3, gruodžio 5 d.). Apie 

tai skaitykite čia. 

 2019 m. gruodžio 6 d. Seime – konferencija apie lietuvybės būklę 

viešajame gyvenime „Lietuvybė viešajame gyvenime“. Apie tai skaitykite čia. 
 

 
 

    

          Apklausos 2019-11-01 – 2019-12-01 rezultatai. Ar mokytojų  

          streikas aprėpė 80-90 proc. mokymo įstaigų?  
 

Atsakymas Balsai Procentai 

Ne 107 45,11 % 

Taip 93 39,57 % 

Neįsivaizduoju 36 15,32 % 

Iš viso: 236 balsai 

      Nauja apklausa. Minėsime 10-ies metų jubiliejų. Įvertinkite  

         mokovas.wordpress.com veiklą svetainėje ir socialiniuose tinkluose    

    per pastaruosius 10 metų? Paspauskite vieną iš logotipų ir balsuokite: 

 

  
Balsuok ir komentuok, tik nepavėluok iki 2019 metų gruodžio 31 

dienos! Rezultatus paskelbsime 2020 m. sausio mėn. 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

 
 

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 
 

 
 

 Kalendorius  
⫷ Gruodis, Adventas ir maistas ⫸ 
⫷ Gruodis ir liaudies prietarai ⫸ 

⫷ Kalėdų ir Naujųjų metų dvelksmas ⫸ 

⫷ Kūčių ir kalėdinis sveikinimas ⫸ 
⫷ Su šventėmis! ⫸ 

⫷ Naujųjų metų tradicijos pasaulyje ⫸ 

 
„Patyčių dėžutė“ – tai priemonė, kuri leidžia 

mokiniams anonimiškai ir greitai pranešti 

apie įtariamas arba įvykusias patyčias, o 

mokykloms – reaguoti į jas ir laiku suteikti 

pagalbą. Platformą iš Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos tinklalapio 

(www.smm.lt/patyciu-dezute) nemokamai 

atsisiųsti ir įsidiegti gali visos šalies 

mokyklos. „Patyčių dėžutę“ įsidiegusių 

mokyklų mokiniai mobiliuoju įrenginiu galės 

užfiksuoti patyčių atvejį – nurodyti vietą, 

laiką, dalyvius, trumpai apibūdinti situaciją, 

o elektroninių patyčių atveju ir įkelti 

nuotrauką. Nemokamą mobiliąją programėlę 

„Patyčių dėžutė” atsisiųsti galima iš „Google 

Play“ arba „App store“. 
 

Visuomeninio maitinimo  
terminologijos enciklopedija 
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