UPC - lietuviams pasaulyje:
mokiniui, mokytojui, mokyklai, bendruomenei
Informavimo sistemos.
Lietuvos švietimas

Institucijos

Bendrosios programos
Bendrieji ugdymo planai
Savarankiškas mokymasis
Nuotolinis mokymasis

Metodinės rekomendacijos
Egzaminai

Galiojančių vadovėlių sąrašas

Atvira švietimo informavimo, konsultavimo, orientavimo
sistema ( nuorodos - profesijos, kvalifikacijos, studijų ir
mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos)
http://www.aikos.lt
Švietimo informacinių technologijų centras
http://www.ipc.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (nuorodos- įgijusiems išsilavinimą
užsienyje, universitetai, kolegijos ir kt.)
http://www.lamabpo.lt
Švietimo ir mokslo ministerija (nuoroda - ugdymas informacija užsienio lietuviams pagal švietimo sritis)
http://www.smm.lt
Užsienio reikalų ministerija( nuoroda- lietuviai pasaulyje )
http://www.urm.lt Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ( nuoroda –
socialinės programos )
http://www.sppd.lt
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos (nuorodos- UNESCO objektai Lietuvoje,
edukaciniai žaidimai) www.kpd.lt
Lietuvos liaudies kultūros centras. www.llkc.lt
Išsami informacija apie Lietuvos muziejus, galerijas,
parodų sales. www.muziejai.lt
http://www.pedagogika.lt (nuorodos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos,2008
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai,2010)
http://www.smm.lt (nuoroda- ugdymas)
http://www.smm.lt ( nuoroda - ugdymas - ugdymo planai)
Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas
http://www.liedm.lt
Mokymosi technologijų centro interneto svetainė
http://www.distance.ktu.lt/
Vilniaus Ozo vidurinė mokykla
http://www.ozomokykla.eu
http://www.pedagogika.lt/index.php?-448243960

(nuoroda- Metodinės rekomendacijos)
Nacionalinis egzaminų centras (Egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarka, programos, užduočių pavyzdžiai ir kt.)
http://www.egzaminai.lt,
Ugdymo plėtotės centras
( nuorodos- Valstybinių brandos egzaminų programos
PUPP programos) http://www.pedagogika.lt
http://www.smm.lt (nuoroda-Vadovėlių užsakymas)

Mokomosios priemonės
Vadovėlių leidyklos
(Leidyklų išleisti ir galimi
užsisakyti Lietuvių kalbos,
Lietuvos istorijos, Lietuvos
geografijos, gamtos ir žmogaus,
pasaulio pažinimo, dailės,
muzikos, dorinio ugdymo ir kt.
dalykų vadovėliai, pratybų ir
užduočių sąsiuviniai, teminiai
planai, mokytojų knygos,
papildoma literatūra ir kt.)

Elektroniniai knygynai
(Internetinė prekyba knygomis)

http://www.sac.smm.lt ( nuoroda-Mokymosi ištekliai)
http://www.sac.smm.lt ( nuorodos-Mokymosi ištekliaiMokymo priemonės)
http://www.šviesa.lt
http://www.baltoslankos.lt

http://www.užsakymas.lt
http://www.almaliterra.lt
http://www.tytoalba.lt
http://www.melc.lt

http://www.kronta.lt
http://www.briedis.eu
http://www.presvika.lt
http://www.sokvadoveliai.lt/lt/vadoveliukomplektai/pasaulio
_pazinimas/gile_1/
http://www.tev.lt
http://www.vaga.lt
http://www.zara.lt
http://www.pradai.lt
http://www.homoliber.lt

http://www.knygynai.lt
http://www.blk.lt
http://www.surask.lt
http://www.patogupirkti.lt
http://www.penki.lt
http://www.knygunamai.lt
http://www.knygininkas.lt
http://www.manoknyga.lt
http://www.vaga.lt
http://www.5ci.lt
http://www.TEVukas.lt
http://www.lutute.lt

Įvairūs elektroniniai leidiniai
http://www.eln.lt/leidinai.html
http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/KompiuterinesMokymo
Priemones.aspx
Kompiuterinė enciklopedija Lietuvahttp://enci.sviesa.lt/lt.php/
Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt
Mokomieji kompiuteriniai žaidimai http://www.apix.lt
Interaktyvios KMP interneto svetainės arba nuorodos į
jas
http://mkp.emokykla.lt/
Mokomieji objektai gimnazijoms
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/informacija/apie-projekta/
Abiturientams
http://www.studijos.lt
http://www.kurstudijuoti.lt
Kompiuterinės mokomosios
priemonės

Menas. http://mkp.emokykla.lt/ars/
http://www.emokykla.lt/lt.php/istekliai/117?q_type_2[]=1&q

_type_2[]=2&q_type_2[]=3&q_type_2[]=4&q_type_4[]=2&
q_type_3[]=1&q_category[]=1&q_category[]=2&q_word=&
q_type_1[]=2
Istorija. http://www.eln.lt/idomioji/idomioji_istorija.html,
http://eln.lt?istlab/

Informacijos šaltiniai
pedagogams
Projektai.

Pasaulio pažinimas.
http://www.mokinukai.lt
Geografija.
National Geographic. Lietuva.
http://www.nationalgeographic.lt/lt
Gamta ir žmogus.
Virtualus integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu 5–6
klasėms
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/
Panevėžio gamtos mokykla
http://gamtosmokykla.lt/lt/zaidimai-vaikams
29 projektai paaugliams. Dorinio ugdymo projektai,
skirti Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.( 7-8 klasei).
Projektas „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
tobulinimas dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo
procese“. Nuoroda- Elektroninė biblioteka
http://www.pedagogika.lt/index.php?-448243960

Metodinė medžiaga užsienyje
dirbančiam mokytojui

Internetinė svetainė Kalbos ir kultūros mokykloje
(nuoroda – Informacija užsienio lietuviams)
www.daugiakalbemokykla.smm.lt
Lietuvos mokyklų tinklas http://www.tinklas.lt
Lietuvos pedagoginės
bendruomenės tinklai
Portalas mokytojams ir mokiniams
(Informacija apie Lietuvoje
http://www.emokykla.lt
Pedagoginės informacijos duomenų bazė:
vykstančius renginius
mokiniams, metodinė medžiaga, http://korys.emokykla.lt
straipsniai, naudingos muzikos
Lietuvių kalbos mokytojų sąjunga http://www.ipc.lt/liet
mokytojui nuorodos)
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos tinklapis
www.geografija.lt
www.manogaublys.lt
Lietuvos dailės ugdytojų draugija (LDUD) jvmf@kauko.lt
sigita.sauleniene@fc.kauko.lt
Lietuvos muzikos mokytojų asociacija
http://www.lmma.ku.lt
Biologijos mokytojų
http://www.lbioma.lt/
Chemijos mokytojų
http://www.lchma.emokykla.lt/index.php
Fizikos mokytojų
http://www.lfma.ivi.lt/
Konkursai, olimpiados
Informacija apie Lietuvoje vykstančias
mokinių olimpiadas, konkursus
www.olimpiados.lt
Europos sąjungos interneto svetainė: nuorodos,
viktorinos ir kt. http://europa.eu/index_lt.htm
Renginiai, konkursai, stovyklos, ekskursijos

Lietuvos kultūra,
gamta

UPC

http://www.gamtininkai.lt/
Respublikinis moksleivių Česlovo Kudabos geografijos
konkursas (elektroninis paštas alnus@mail.lt arba
Konkursui, Regioninės geografijos katedra, Studentų g. 39,
LT-08106 Vilnius arba www.geografija.lt ( nuorodaKudabos konkursas)
Geografijos konkursai (nuoroda- Konkursai )
www.manogaublys.lt
Barbaros Petchenik vaikų žemėlapio konkursas
LGD tinklapis, http://lgd.webnode.com/news-/
http://www.kc.gf.vu.lt/BPetchenik/barbara_puslapis/barbara.
htm
Informatikos olimpiada- http://www.lmitkc.lt
Dr. J .P.Kazicko kompiuterininkų konkursai
http://www.forumas.ktu.lt/pagr.php?metai- 2010
Mūsų šalį reprezentuojanti svetainė (nuorodos-Faktai apie
Lietuvą ,istorija ,ekonomika ,mokslas ir švietimas ,kultūra,
turizmas, sportas , nuorodos ) http://www.lietuva.lt
Lietuva panoramose
http://www.panoramos.lt
Lietuvos kultūros paveldo nacionalinis portalas
,,Paveldas“
http://www.epaveldas.lt
Lituanistikos paveldo informacinė sistema ,,Aruodai“
( lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos,
istorijos šaltinių elektroninis sąvadas)
http://www.aruodai.lt
Lietuvos etnokultūros antologija
http://www.ausis.gt.vu.lt/eka
Tarmių archyvo duomenų bazė
http://www.tarmes.mch.mii.lt
Geografinės informacijos infrastruktūros portalas
http://www.geoportal.lt

