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Mus rasite: 

 

 

 Lituanistinio švietimo ir kitos aktualijos  
√ Lietuvių kalbos naujienos (159 leidinys) 

√ Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų 
veiksmingai ja pasinaudoti? (forumo vaizdo įrašas) 
√ Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo projektai (atnaujintos 
programos mokyklas pasieks 2022 – 2023 mokslo metais, o 2021 
– 2022 m. programos bus išbandomos mokyklose)   
√ Pasiruošk brandos egzaminams su KTU 2021 | virtualios 
paskaitos (abiturientams; vyksta registracija) 
√ VDU – nuotoliniai parengiamieji kursai abiturientams 
(abiturientams; vyksta registracija) 
√ Brandos egzaminų medžiaga 
√ Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu 
būdų: kodėl? Kaip? (vaizdo įrašas) 
√ ,,Ekspertai pataria'': Kiek nuotolinio ugdymo liks po pandemijos? 

(vaizdo įrašas) 

√ Lietuvių kalbos dienos 2020 (Facebook paskyra; atgarsiai; vaizdo 
įrašas) 
√ Švietimo pokyčių forumas 2021 | Menas mokyti(s) prasmingai 
(vaizdo įrašas) 
√ Bendravimas, suprantamas visiems (konferencijos registracija iki 
2021 m. kovo 3 d.) 

√ Kasdien atnaujinama informacija  @gimtojikalba 

paskyroje ČIA. 
 

Apklausos 2021-01-31 – 2021-02-28 rezultatai.  
 

    

           

Ar pritariate, kad brandos egzaminus reikėtų vykdyti nuotoliniu 
būdu? 

     
     
 
 
 
 

Nauja apklausa. Ar papildomos konsultacijos ir egzaminų laiko 

prailginimas 15 minučių abiturientams padės sėkmingiau išlaikyti 

brandos egzaminus? Balsuokite iki 2021 metų kovo 31 d.                                 

 

Atsakymas Balsai Procentai 

Pritariu 224 46,47 % 

Nepritariu 181 37,55 % 

Net neįsivaizduoju  77 15,98 % 

Iš viso: 482 balsai 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 

 
 

 Kalendorius  

      

    ① Kovas ir liaudies prietarai 

    ② Gavėnia. Pelenų diena 

    ③  Tarptautinė rašytojų diena 

    ④ Šv. Kazimieras, Kovarnių diena (1) 

    ⑤ Šv. Kazimiero ir Kovarnių diena (2) 

    ⑥ Kovo 8-oji. Faktai ir idėjos 

          Su Tarptautine Moters diena! 

    ⑦ 40-ties paukščių diena 
     ⑧ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena 

     ⑨Knygnešystė Lietuvoje 

          Draudžiamų knygų likimas  

          Filmas KNYGNEŠYS 

\    ⑩ Juozapinės ir Pempės šventė 

     ⑪ Pasaulinė poezijos diena 

     ⑫ Gandrų sugrįžimas. Blovieščiai 

 
√ Brandos egzaminų tvarkaraštis 

√ Respublikinis tautosakos ekranizacijos 

konkursas Animuoju lietuvišką pasaką-

2021" 

 
Neregėtas Donelaitis: nauji donelaitikos 

atradimai (vaizdo įrašas) 
Maža tauta su dideliu žodynu 

(Vytauto Mačernio 100-osioms  
gimimo metinėms; vaizdo įrašas) 
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