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Šiame numeryje:
Naujas Darbo kodeksas:
Seimas birzelio 21 dieną prieme naują
Darbo kodeksą (DK), kuris, jei jam
pritars Prezidente, įsigalios nuo 2017
metų pradzios

BREXIT:
Jungtines Karalystes pilieciai birzelio
23 dieną referendume nubalsavo uz
pasitraukimą is Europos Sąjungos.

Futbolas ir geopolitika:
Kaip salys isnaudoja Europos futbolo
čempionatą politiniams tikslams

Švietimas:
Svarbiausios svietimo naujienos
Lietuvoje

Naujienlaiškį remia:

Naujienlaiškį rengia:

Jūsų komentarų ir pasiūlymų laukiame: aktualiju.pamoka@gmail.com
Kito naujienlaiškio laukite naujų mokslo metų pradžioje. Gražios vasaros!

Darbo kodeksas
Naujasis Darbo kodeksas
Seimas birželio 21 dieną priėmė naują Darbo
kodeksą (DK), kuris, jei jam pritars Prezidentė,
įsigalios nuo 2017 metų pradžios

Šaltiniai:


BNS: Sesios pagrindines naujame Darbo kodekse numatytos permainos.



BNS: Protestuotojus prie Vyriausybes papiktino politikų reakcija į jų akciją.



Facebook.lt. Gyvenimas Perbrangus: Reikalavimai naujajam Darbo Kodeksui.



15min.lt. R. Grajauskas, „Danske Bank“ vyriausiasis Baltijos salių ekonomistas: Naujasis
socialinis modelis artina Lietuvą prie danisko modelio.



Lrytas.lt. Pataisytas Darbo kodeksas – sekmes skambutis investuotojams.



BNS: A. Sysas apie priimtą Darbo kodeksą: sampaną gers tik viena puse.



Delfi.lt. E Samoskaite. Darbo kodeksas – smugis Lietuvos dirbantiesiems.



15min.lt. M. Jokubaitis: Dar viena Darbo kodekso naujove: skelbiate streiką? Tuomet jus
atleistas.



Delfi.lt. R. Lukaityte-Vnarauskiene. Plojimai saleje. Darbdaviai kels sampaną.



Lrytas.lt. G. Gaivenyte: Teisininke Darbo kodekse įzvelge tai, ko nemato studentai.

Šaltinis: Interneto vartotojų kūryba.
Autorė - Rasa Narkūnaitė

<...>

1.

Ką manote apie Vyriausybes pasiulytas ir Seimo priimtas naujas Darbo kodekso
pataisas? Kam jos palankios?

2.

Kaip vertinate protestuojancius prie Vyriausybes ir jų reikalavimus? Ar tai yra
sveikos pilietines visuomenes zenklas?

3.

Kaip manote, kodel į protestą aktyviau neįsijunge
Profsąjungos?

4.

Kaip manote: Prezidente vetuos naują Darbo kodeksą ar ne?

5.

Kaip manote, kokiais budais valdzia turi stengtis pritraukti
uzsienio investuotojus, kartu rupinantis salies
dirbanciaisiais?

6.

Į kieno interesus, Jusų manymu, Vyriausybe turetų
atsizvelgti, priimant tokias pataisas?

BREXIT
JK referendumo rezultatai
Jungtinės Karalystės piliečiai birželio 23 dieną
referendume nubalsavo už pasitraukimą iš
Europos Sąjungos.



BNS: Po „Brexit“ „Moody's“ pablogino Britanijos skolinimosi reitingo perspektyvą.



BNS: Pasaulines rinkos del „Brexit“ neteko 2,1 trln. JAV dolerių.



BNS: Europos Parlamentas ragina Britaniją pradeti pasitraukimo is ES procesą antradienį.



BNS/15min.lt: Skotijos pirmoji ministre: Skotijos parlamentas gali vetuoti „Brexit“.



Vz.lt. G. Sorosas: JK pasitraukimas prilygsta 2007 m. finansų krizei.



Delfi.lt. V. Saldziunas: N. Maciulis papasakojo, kokios bus „Brexit" pasekmes.



Delfi.lt. R. Valatka: R. Valatka. Įvartis ranka į Europos ir Anglijos vartus – be galimybes
atsilosti.



Delfi.lt L. H. Scarborough, Jungtines Karalystes Lietuvių Jaunimo Sąjungos prezidente: Po
„Brexit“ reikia is naujo įvertinti Globalios Lietuvos ir dvigubos pilietybes klausimą.



Delfi.lt Jungtines Karalystes jaunimas po referendumo: tai pasaulio, kurį mes pazįstame,
pabaiga.



Rokiskio Rabinoviciaus tinklarastis: Didzioji Britanija, Brexit, Lietuva ir pasaulis

VU TSPMI ekspertų komentarai:


Lzinios.lt. V. Jurkonis: „Brexit“ – skelbti nokautą dar anksti.



Lrt.lt. R. Vilpisauskas: ES ir Britanijos derybos greitos nebus – tam trukdys

salių vidaus politika.


BNS: L. Kojala: Nerimauti turetų ir gyvenantys, ir besiruosiantys vykti į Britaniją lietuviai.



BNS: K. Girnius: po „Brexit“ Lietuva netenka stipraus sąjungininko Europos Sąjungoje



Lrt. lt. T. Janeliunas: britų logiką geriausiai atspindi Mikes Pukuotuko fraze.



Delfi.lt. L Kojala. Sukilimas pries elitą arba kodel britai taip supyko ant ES.

1.

Kokiais atvejais politikai turetų konsultuotis referendumo budu su pilieciais, o
kokiais patys imtis lyderystes ir atsakomybes uz valstybines reiksmes
sprendimus?

2.

Del kokių priezascių, Jusų nuomone, britai nubalsavo uz isstojimą?
Kiek jų sprendimas buvo paremtas isprovokuotomis emocijomis, o
kiek racionaliai pasvertas?

3.

Ar Jus ar Jusų artimuosius tiesiogiai palies JK isstojimas is ES?

4.

Kaip turetų veikti Vyriausybes, siekdamos stiprinti piliecių
palankumą ES?

5.

Del ko buvo sukurta ES ir ar Jus tikite siuo politiniu projektu?

Futbolas
Futbolas ir geopolitika
Kaip šalys išnaudoja Europos futbolo čempionatą
politiniams tikslams

Šaltiniai:


Delfi.lt. Spalvotų zmogeliukų pasala: anglais apsimetę rusai puole tarsi zverys.



Delfi.lt. A. Troickis: Hibridinis futbolas ar alternatyvus karas?



15min.lt: UEFA: jei smurtas tęsis, Rusija ir Anglija bus pasalintos is „Euro 2016“.



Delfi.lt. Ziaurus treniruoti blaivininkai: Rusija isaugino naują futbolo chuliganų kartą.



Delfi.lt. Suplanuotos riauses? Rusai dar stadione uzpuole anglų sirgalius.

1.

Kaip manote, kodel futbolo cempionatai tampa politikos
priemone?

2.

Kokias mintis Jums sukelia zinia, kad Rusija į cempionatą
pasiunte specialiai apmokytus mustynems asmenis?

3.

Kaip sirgalių smurtas turetų buti vertinimas? Kas daugiausia
nuo to nukencia?

Svietimas
Svarbiausios svietimo naujienos
Seimui priėmimui netrukus bus pateikta nauja
Mokslo ir studijų įstatymo redakciją; ŠMM
siūlymai mokytojų kvalifikacijai ir kita.

Mokslo ir studijų įstatymas:


BNS: Siulo didinti atlyginimus mokslininkams



Delfi.lt. G. Steponavicius: Naujas Mokslo ir studijų įstatymas: kodel nerupi kokybe?



ELTA: Destytojai nuogąstauja, kad į universitetus įstoja beveik visi norintys.



SUSIPAZINK: Lrs.lt. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242
PAKEITIMO ĮSTATYMAS.

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (NMVA) pristatė metinį pranešimo projektą:


15min.lt I. Saukiene: Mokyklų apzvalga A.Pitrenienei sukele soką: mokinių pasiekimai yra
žemo lygio. 15min.lt

Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir Vyriausybei pateikė Pedagogų rengimo,
kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos kryptis.


SMM.lt: Pedagogų veiklos vertinimą siuloma sieti su mokinių pasiekimais, SMM.lt
VU TSPMI doc. Nerija Putinaitė: Kitą savaitę numatoma Seimui teikti priemimui naują
Mokslo ir studijų įstatymo redakciją. Skubama priimti dar iki vasaros veikiausiai todel, kad

butų uzdetas politinis pliusas. Taciau įstatymo priemimas negali susvelninti fakto, kad per ketverius
metus aukstojo mokslo ir mokslinių tyrimų sferoje neįvyko jokių reiksmingų pozityvių pokycių,
sistema grimzdo į stagnaciją. <...> Mokslo ir studijų įstatymo naujoji versija yra sios stagnacijos,
idejų stokos ir politinio negebejimo ar nenoro priimti sprendimus, kurie svarbus Lietuvos ateiciai, o
ne tam tikrų partijų norui laimeti rinkimus, pavyzdys.
Jokių konceptualių naujovių naujas įstatymas nesiulo. Kalbos apie tai, kad jo įgyvendinimas atnes
postumį kokybei, tera politinių miglų skleidimas. Kai kurie smulkus pataisymai yra svarbus. Taciau
jie turejo rastis jau pries tris metus, dabartineje Mokslo ir studijų įstatymo redakcijoje, ir tam
nereikejo laukti naujo įstatymo. <...> Taciau svarbesni yra į akis krentantys trukumai. Jie susiję su
aukstojo mokslo sistemos politizavimu ir motyvacijos kokybei mazinimu. TOLIAU

G. Mažeikio komentaras N. Putinaitės straipsniui:

1.

Ką manote apie Aukstojo mokslo įstatymo pataisas? Kokios įtakos jos tures
aukstojo mokslo kokybes gerinimui?

2.

Kaip vertinate NMVA pateiktus duomenis? Ar jų isryskinti pastebejimai
sutampa su Jusų pacių savo mokyklos vertinimu?

3.

Ministerija siulo pedagogų veiklos vertinimą sieti su
mokinių pasiekimais. Ar jusų nuomone tai prisidetų prie
pedagogų motyvavimo? Kodel? Kaip tokia naujove pakeistų
jusų mokymą?

4.

Ar jauciate, kad pedagogai ir mokyklos buvo įtraukti į SMM
pedagogų rengimo, kvalifikacijos ir kitų kaitos krypcių
dokumento ruosimą? Ką siame dokumente keistumete?
Kuriems pokyciams pritariate?

5.

Kaip butų galima stiprinti Lietuvos mokytojų
bendruomenę?

Jūsų komentarų ir pasiūlymų laukiame: aktualiju.pamoka@gmail.com
Kito naujienlaiškio laukite naujų mokslo metų pradžioje. Gražios vasaros!

