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Mus rasite:

 Lituanistinio švietimo ir kitos aktualijos 
√ 2020-2021 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros MBE ir VBE 
vertinimo instrukcijos (siuntiniai)
√ Graikų mitai (audioteka)
√ Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, 
sprendimai (leidinys-siuntinys) 
√ Lietuvių kalbos naujienos (156 leidinys)
√ Atnaujintų Bendrųjų programų projektai (ir skaitmeninės 
priemonės „OneNote“ formatu) 
√ Iššūkiai švietimo sistemai (konferencijos „Neformaliojo 
vaikų švietimo iššūkiai ir perspektyvos“ COVID-19 kontekste 
medžiaga; siuntinys)
√ Literatūrinis ugdymas mokykloje (Kokie kūriniai ugdys 
mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą? Vaizdo įrašas)
√ Literatūra kaip gyvenimo mokytoja: gyvybė ir negalia, 
vaizduotė ir autentika (Metų paskaita lituanistui su rašytoja, 
literatūros kritike Renata Šerelyte; vaizdo įrašas)
√ Jums patinka žaidimai, klausimai ir viktorinos! Kalėdinė 
dovana! Trys Literatūrinės estafetės dalys:

Seniausi laikai, XX a. I pusė, XX a. II pusė
Pasitikrinkite savo žinias ir pasidalinkite įspūdžiais.

                  
Apklausos 2020-11-02 – 2020-12-21 rezultatai. 

Kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu?
 Ačiū, kad balsuojate.

             
Atsakymas Balsai Procentai

Blogai 307 47,30 %
Gerai 238 36,67 %
Puikiai  90 13,87 %

Kita 14   2,16 %
Iš viso:  649 balsai

     Nauja apklausa. Jūsų požiūris į dabartinę švietimo sistemą, 
mokymosi kokybę. Dėl ko labiausiai nerimaujate sugriežtinus 

galiojantį karantiną? Paspauskite APKLAUSA ir balsuokite: 

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje

√ Kūčių ir kalėdinis sveikinimas 
 √ Su šventėmis! 

√ Naujųjų metų tradicijos pasaulyje

 Kalendorinės šventės 
√ Sausis ir liaudies prietarai

√ Trys Karaliai, burtai ir žaidimai
√ Laisvės gynėjų diena

√ Mirusiųjų atminimo dienos 
√ Šv. Paulius ir pusiaužiemis

√ Kasdien atnaujinama informacija 

 @gimtojikalba paskyroje 
ČIA.


PROJEKTAS

Visuomeninio maitinimo 
terminologijos enciklopedija

mailto:dalykasinfo@gmail.com
mailto:infopagrindai@gmail.com
https://www.speakpipe.com/mokovas
https://wp.me/p16BkV-4LP
https://wp.me/p16BkV-4LP
https://www.graikumitai.com/
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/11/Ugdymo-procesas-mokant-nuotoliniu-budu-issukiaipatirtys-sprendimai-1.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/11/Ugdymo-procesas-mokant-nuotoliniu-budu-issukiaipatirtys-sprendimai-1.pdf
https://wp.me/p16BkV-4LV
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrojo-ugdymo-programu-projektai
https://www.smm.lt/uploads/documents/SMSM__Aidas_2020-12-10_NVS.pdf
https://youtu.be/RpXoIjyx8X0
https://youtu.be/RaQg4VZF85I
https://youtu.be/RaQg4VZF85I
https://bit.ly/3766kj9
https://bit.ly/3qOkpcU
https://bit.ly/3ndYWbe
http://mokovas.wordpress.com/naujienlaiskis/
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
http://issuu.com/dalykas.mums.lt
http://www.youtube.com/dalykas1
http://www.twitter.com/dalykas
http://wp.me/P16BkV-1Ng
https://www.facebook.com/groups/lobynas/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=187645691298991
https://poll.fm/10692496
https://youtu.be/0fXuqTYeCs0
http://www.youtube.com/watch?v=BkgmaqXtQdM
http://mokovas.wordpress.com/2012/12/28/naujuju-metu-tradicijos-pasaulyje/
http://mokovas.wordpress.com/2013/01/12/laisves-gyneju-diena/
https://www.youtube.com/watch?v=oP4uG9rMYDk
http://mokovas.wordpress.com/2013/01/24/sv-paulius-ir-pusiauziemis/
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
https://mokovas.wordpress.com/
http://wp.me/p16BkV-2CP
http://mokovas.wordpress.com/2012/12/28/naujuju-metu-tradicijos-pasaulyje/
https://youtu.be/0fXuqTYeCs0
http://www.youtube.com/watch?v=BkgmaqXtQdM
http://mokovas.wordpress.com/2012/12/28/naujuju-metu-tradicijos-pasaulyje/
http://mokovas.wordpress.com/2013/01/12/laisves-gyneju-diena/
https://www.youtube.com/watch?v=oP4uG9rMYDk
http://mokovas.wordpress.com/2013/01/24/sv-paulius-ir-pusiauziemis/
https://www.facebook.com/gimtojikalba
https://www.facebook.com/gimtojikalba/
http://www.maistologija.wordpress.com/
https://www.facebook.com/maistologijatau/

