Pagrindinis ir vidurinis ugdymas
1. Naudingos nuorodos:
Pagrindinis ir vidurinis ugdymas
1.1. Pagrindinis ugdymas


Pagrindinio ugdymo BP



Metodinė medžiaga



Ilgalaikių planų pvz.
http://www.upc.smm.lt/
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/planai/
- Etika – 1-10 klasėms
- Tikyba – 1-10 klasėms
- Lietuvių gimtosios kalbos – 5-10 klasėms
- Lietuvių valstybinės kalbos– 5-10 klasėms
- Lenkų gimtosios kalbos – 5-10 klasėms
- Rusų gimtosios kalbos – 5-10 klasėms
- Užsienio kalbų – 5-10 klasėms
- Matematikos – 5-10 klasėms
- Gamta ir žmogus – 5-6 klasėms
- Biologijos - 7-10 klasėms
- Chemijos – 8-10 klasėms
- Fizikos - 7-10 klasėms
- Istorijos – 5-10 klasėms
- Geografijos – 6-10 klasėms
- Pilietiškumo ugdymo – 9 klasei
- Ekonomikos ir verslumo ugdymo – 9 klasei
- Integruoto geografijos, ekonomikos ir verslumo ugdymo ilgalaikio plano pavyzdys
- Dailės – 5-10 klasėms
- Muzikos – 5-10 klasėms
- Teatro – 5-10 klasėms
- Šokio – 5,6 klasėms
- Informacinių technologijų – 5-9 klasėms
- Technologijų – 5- 10 klasėms
- Kūno kultūros– 5- 10 klasėms



Pagrindinį ugdymą atspindinti medžiaga
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_bendras.aspx



Gamtos mokslų kursas 5-6 klasėms
http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/



Edukacija Lietuvos muziejuose
http://www.muziejai.lt/Edukacija/ed_moksleiviams.htm



Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/5_Vaiku%20ir%20jaunimo%20kulturinio%20ugdy
mo%20koncepcija.pdf



Gamtamokslinio raštingumo užduočių pavyzdžiai. PISSA, 2006
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/5_Vaiku%20ir%20jaunimo%20kulturinio%20ugdy
mo%20koncepcija.pdf



Skaitymo gebėjimus tikrinančių užduočių pavyzdžiai. PIRLS, 2008
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/5_Vaiku%20ir%20jaunimo%20kulturinio%20ugdy
mo%20koncepcija.pdf



Penkiolikmečių raštingumas: Lietuva pasaulyje. Švietimo problemos analizė
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/22_SPA(6)_Penkiolikmeciu_rastingumas.pdf



Kūrybingumo (ne)ugdymas mokykloje. Švietimo problemos analizė
http://www.sac.smm.lt/images/file/Sv_problema3.pdf



Pilietiškumas pagrindiniame ugdyme: ar pilietiški mūsų mokiniai ir mokytojai?
Švietimo problemos analizė
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/sv_prob5_Pilietiskumo%20ugdymas.pdf



Matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai: Lietuvos mokinių gebėjimai pasauliniame
kontekste. Švietimo problemos analizė.
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/sv_problema_6.pdf



Geros pamokos receptai. Švietimo problemos analizė.
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/Geros%20pamokos%20receptai.pdf



Meninio ugdymo pamoka: ką reikėtų keisti? Švietimo problemos analizė.
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/Meninio%20ugdymo%20pamoka.pdf



Istorijos pamoka: mokyti ar mokytis? Švietimo problemos analizė.
http://www.sac.smm.lt/images/file/Istorijos%20pamoka_mokyti%20ar%20mokytis.pdf



Lietuvos mokytojų geroji patirtis
http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/biblioteka2.php



Tarptautinė mokytojų, taikančių IKT, patirtis

http://ims.mii.lt/ims/asmen/lina/publ/Lina-2-issep.pdf


Mano vaikas – mokinys
http://www.andernetas.lt/atzala/images/pdf/mokinys.pdf



Edukaciniai žaidimai
http://www.edukacinesprogramos.lt/edukaciniai-zaidimai

1.2. Vidurinis ugdymas


Vidurinio ugdymo turinys



Vidurinio ugdymo BP



Metodinė medžiaga



Ilgalaikių planų pvz.
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm



Vidurinį ugdymą atspindinti medžiaga
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_bendras.aspx



Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11 klasei (reikia prisijungti)
http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/



anglų kalbai mokyti
http://ktu.lt/turinys/zaidimas-%E2%80%9Elinksma-kalba%E2%80%9C

1. Vidurinio ugdymo ilgalaikių planų pavyzdžiai:
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/planai/
- Dorinis ugdymas – 11-12 klasėms
- Lietuvių kalba ir literatūra– 11-12 klasėms
- Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
- Matematika – 11-12 klasėms
- Biologija – 11-12 klasėms
- Chemija – 11-12 klasėms
- Fizika – 11-12 klasėms
- Istorija – 11-12 klasėms
- Geografija – 11-12 klasėms
- Integruoto istorijos ir geografijos kurso
- Teisė – 11-12 klasėms
- Ekonomika ir verslumas – 11-12 klasėms
- Filosofija– 11-12 klasėms
- Dailė– 11-12 klasėms

- Fotografija – 11-12 klasėms
- Filmų kūrimas – 11-12 klasėms
- Muzika – 11-12 klasėms
- Kompiuterinių muzikos technologijų – 11-12 klasėms
- Šokis – 11-12 klasėms
- Teatras – 11-12 klasėms
- Informacinės technologijos – 11-12 klasėms
- Technologijos – 11-12 klasėms
2. Projektai


http://www.kurybinespartnerystes.lt/



http://www.upc.smm.lt/projektai/kryptis/



http://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/apie.php



http://www.upc.smm.lt/projektai/sklaida/



http://www.upc.smm.lt/projektai/standartizuoti/

3. Dokumentai
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/index.htm
4. Straipsniai


Problemiškų vaikų ugdymui - geriausia pedagoginė patirtis
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Svietimas.-Kultura/Problemisku-vaikuugdymuigeriausiapedagogine-patirtis

5. Vadovėliai
http://vadoveliai.emokykla.lt/
http://vadoveliai.emokykla.lt/Naujausivadov%C4%97liai.aspx
http://tevukas.lt/skaitmeniniai
6. Metodiniai leidiniai
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/


Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programinių kūrinių tekstų šaltiniai
(vadovėliai ir chrestomatijos)
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/planai/



Modulinės programos viduriniam ugdymui
http://galimybes.pedagogika.lt/projekto-veiklos/vidurinio-ugdymo-programos
Sritys: dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos, istorija, geografija, žmogaus
saugos ir sveikatos ugdymas, gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika), matematika



Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir
konteksto autoriai. Kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/planai/



Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai. Kūrinių
tekstų elektroniniai šaltiniai
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/planai/



Padėkime vaikui įveikti sunkumus: geroji bendradarbiavimo mokyklose patirtis
http://www.sppc.lt/index.php?582316547

7. Etnokultūra
Etninės kultūros ugdymą reglamentuojantys dokumentai:


http://portalas.emokykla.lt/Documents/Ugdymo%20bendrosios%20programos/Pagrindinis%20ugd
ymas/EK_programa_Pagrindinis_ug_zin.pdf



http://portalas.emokykla.lt/Documents/Ugdymo%20bendrosios%20programos/Vidurinis%20ugdy
mas/EK_programa_Vidurinis_ug_pask.pdf



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422567&p_query=&p_tr2=2



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377686&p_query=&p_tr2=



http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/etnine/EK_programa_Pagrindinis_ug_20
11_11_06.pdf



http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/etnine/EK_programa_Vidurinis_ug_2011
_11_11.pdf



http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php

Metodinė medžiaga:


http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/



Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos pradinio ugdymo pedagogams
(mokytojo knyga)



Etninės kultūros ugdymo pradinėse klasėse gerosios praktikos pavyzdžiai



Pradinio ugdymo metodinės rekomendacijos. 2009 m.



Metodiniai patarimai siekiant pradinio ugdymo tikslų atskirų dalykų pamokose



Užduočių, orientuotų į pradinių klasių mokinių kompetencijų ugdymą, pavyzdžiai

Straipsniai:
http://www.dialogas.com/naujienos/smm-patvirtintos-etnines-kulturos-programos/

8. Pažink Lietuvą
Naudingos nuorodos:


Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Kaune
http://www.istorineprezidentura.lt/index.php?content=83&lang=lt

9. Svetainės istorijos mokymui


www.ldkistorija.lt



http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/istorija/



http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=56



http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/Istorijos%20pamoka_mokyti%20ar%20mokytis.pdf



http://www.voruta.lt/rubrika/istorija/



www.genocid.lt



www.genocid.lt/muziejus/



www.genocid.lt/tuskulenai/



www.komisija.lt



http://www.komisija.lt/lt/body.php?&m=1235573416



http://www.memorialsites.lt/lt/?page_id=11



http://www.memorialsites.lt/lt/?page_id=296

Daug vertingos informacijos virtualiose parodose. Galima net mokiniams rekomenduoti pavartyti.
Senieji miestų vaizdai, dokumentai ir t.t.


http://www.archyvai.lt/lt/visosparodos.html



http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/voldemaras.html



http://www.archyvai.lt/lt/lya_parodos/bandymas.html

Tautinės mažumos laikinojoje sotinėje, miesto taryboje ir kt.


http://www.archyvai.lt/lt/kaa_virtualios-parodos/tautines-mazumos-laikinojoje-sostineje.html

10. Svetainės geografijos mokymui


http://portalas.emokykla.lt



http://geografija.lt/



http://demonstrations.wolfram.com/topics.html#5



http://geografija.lt/2009/09/geografiniai-zaidimai-internete/



http://geografija.lt/category/teminiai-planai/



http://metodika.emokykla.lt/Taisykles.htm



http://pedagogika.lt/index.php?-448243960



http://maps.lt/



http://maps4u.lt/lt/news.php



http://www.geografija.altajus.net/



http://vokietija.ten.lt

