
Laba diena, gerb. p. Direktoriau,  

 

Norime kartu su Jumis pasidžiaugti sėkmingais Jūsų mokyklos 2014 m. laidos abiturientų valstybinių 

brandos egzaminų rezultatais ir pranešti, jog žurnalo REITINGAI pirmą kartą parengtame 

dalykiniame reitinge Jūsų vadovaujama gimnazija pateko tarp 50-ies geriausių Lietuvos gimnazijų, 

pagal dalykus. 

 

Išsamiau susipažinti su šiuo reitingu galite žurnale REITINGAI. Taip pat pateikiame informaciją apie 

kitas žurnale REITINGAI rašomas temas: 

 

GIMNAZIJOS, PROGIMNAZIJOS, PRADINĖS MOKYKLOS 

10 Tyrimas: 2014 m. gimnazijų reitingas pagal mokymosi dalykus 

26 Kokybė: tarptautinio bakalaureato diplomas – bilietas į geriausius pasaulio universitetus 

28 Talentai: pradinės mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos olimpiadininkų kalvės 

38 Pinigai: pažangūs ir darbštūs vaikai sulaukė finansinio paskatinimo 

40 Asmenybės: mokytojai šviesuliai – ne tik patys šviečia, bet ir vaikus uždega 

41 Genijų mokytojas A.Lukavičius iš Plungės 

43 Matematikos čempionų kalvis A.Uldinskas iš Rokiškio rajono Kamajų miestelio 

 

UNIVERSITETAI IR KOLEGIJOS 

48 Tyrimas: 2015 m. universitetų ir kolegijų studijų krypčių reitingai 

82 Analizė: tik kas devinta studijų programa Lietuvoje įvertinama puikiai 

86 Galimybės: studijos, leidžiančios pasinaudoti Lietuvos ir užsienio universitetų pranašumais 

90 Studijos užsienyje: aštuntukininkų geriausi pasaulio universitetai nelaukia 

94 Mobilumas: studijos svetur – kartais verta išvykti, kad galėtum sugrįžti 

96 IT: universitetas namuose – geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų paskaitos pasiekiamos ranka 

 

INTERVIU 

6 Švietimo ir mokslo ministras D.Pavalkis: „Aukštųjų mokyklų noras užsidirbti yra didesnis už jų savigarbos 

likučius“ 

22 Nacionalinio egzaminų centro direktorė S.Vingelienė: „Visose Lietuvos mokyklose mokiniai turėtų gauti 

vienodai aukštos kokybės išsilavinimą“ 

44 Buvęs Lietuvos mokslų tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto prorektorius prof. E. Butkus: „Trečdalis 

turinčiųjų aukštojo mokslo diplomus su aukštuoju išsimokslinimu nieko bendra neturi“ 

114 Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė: „Ateityje žemės ūkyje darbuotojų reikės mažiau, bet aukštesnės 

kvalifikacijos, o algos jiems bus mokamos didesnės“ 

116 Kolegijų direktorių konferencijos prezidiumo narys, Utenos kolegijos direktorius prof. G.Bužinskas: „Be 

regioninių kolegijų maži Lietuvos miestai ir miesteliai dar labiau papilkėtų ir susitrauktų“ 

120 Karjeros konsultantas dr. R.Jurkėnas: „Lietuvoje profesiją brandžiai pasirenka tik apie 20 proc. jaunuolių“ 

148 ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius dr. S. Zybartas: „Ateityje į 

Lietuvos profesines mokyklas stos kur kas daugiau jaunuolių“ 

172 Koučeris V.Chmielevski: „Jei neskirsi vaikui laiko vaikystėje, kur kas daugiau jo reikės skirti paauglystėje“ 

 

ŠVIETIMAS 

100 Pinigai: bankai į vaikus ir jaunimą žvelgia abejingai 

104 Reitingas: kurios savivaldybės švietimui skiria daugiausia dėmesio 

158 Žmonės: kaip savo vaikus auklėja universitetų, kolegijų ir gimnazijų vadovai 

162 Auklėjimas: kodėl žydų vaikai siekia mokslo ir gerbia tėvus 

168 Edukologija: mokymasis tiriant – būdas ugdyti mokinių  

savarankiškumą ir skatinti motyvaciją mokytis 

174 Lyderystė: vadovavimas be tarnystės nėra vadovavimas 

 

 



KARJERA 

124 Prognozė: kokių profesijų atstovų reikės 2017–2018 metais 

128 Pinigai: didžiausius ir mažiausius atlyginimus žadančios profesijos 

 

PROFESINIS MOKYMAS 

140 Proveržis: kodėl universitetų absolventai tęsia mokslus profesinėse 

152 Galimybės: nepaprastos profesinės mokyklos   

 

 


