KAS NAUJO
LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR
LITERATŪROS BENDROJOJE PROGRAMOJE?

Programa grįsta 7 kompetencijomis:
komunikavimo;
kultūrine;
pažinimo;
kūrybiškumo;
socialine, emocine ir sveikos gyvensenos;
pilietiškumo;
skaitmenine.

Jos integruotos į dalyko pasiekimus ir mokymosi turinį.

Programa nepaiso savo dalyko ribų – yra
atvira integravimui, skatina mokytojus
ieškoti neformalių edukacinių erdvių,
kūrybiškos aplinkos.

Išskirtos bei detaliai aprašytos 5 pasiekimų sritys:
kalbėjimas, klausymas ir sąveika;
skaitymas ir teksto supratimas;
rašymas ir teksto kūrimas;
kalbos pažinimas;
literatūros ir kultūros pažinimas.

Daug dėmesio skiriama mokymosi
strategijoms: mokiniai skatinami stebėti
ir reflektuoti savo mokymąsi ir pažangą,
nagrinėti savo klaidas, modifikuoti savo
veiksmus ir kelti naujus ugdymosi tikslus.

Į kalbėjimo, klausymo, teksto supratimo ir
teksto kūrimo pasiekimus integruoti medijų
ir informacinio raštingumo gebėjimai, kurie
tampa
vis
svarbesni
šiuolaikiniame
pasaulyje.

Nuo 1 iki 8 klasės literatūros skaityti ir
nagrinėti kūriniai iš rekomenduojamo sąrašo
atrenkami atsižvelgiant į mokinių amžių ir jų
interesus, nagrinėjamas temas, literatūrines
idėjas ir kitus tekstų atrankos kriterijus.

9-10 klasėje ir I – II gimnazijos klasėje
literatūros raidos apžvalga siejama su įvairių
kultūros reiškinių ir šiuolaikinių tekstų analize.

III-IV gimnazijos klasėse šalia atnaujinto
privalomų
kūrinių
sąrašo
pateikiamas
papildytas rekomenduojamų kūrinių sąrašas.

Išskirti 4 pasiekimų lygiai ir aprašyti jų
požymiai:
slenkstinis;
patenkinamas;
pagrindinis;
aukštesnysis.

Pateikti išorinio vertinimo 4, 8, 10 (II
gimnazijos) klasėse modeliai, tarpinio
patikrinimo ir brandos egzamino struktūra.

Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir
literatūros programa pradedama įgyvendinti
nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. III gimnazijos klasės.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. programa bus
įgyvendinama 1, 3, 5, 7, 9, III ir IV gimnazijos
klasėse.

2022-2023 m.m. antrame pusmetyje III
gimnazijos klasės mokiniai, besimokydami
pagal atnaujintą Lenkų tautinės mažumos
gimtosios kalbos ir literatūros programą,
laikys privalomą tarpinį patikrinimą.

2024 m. abiturientai galės pasirinkti
lenkų gimtosios kalbos ir literatūros
valstybinį brandos egzaminą.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. programa bus
įgyvendinama visose klasėse (nuo pradinio iki
vidurinio ugdymo).
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