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JAUNUJV ISTORIKU MOKYKLOS
PROGRAMA

TIKSLAS
Skatinti mokinius dometis istorija, plesti mokiniq Zinias ir istorijos problemq sprendimq
gebejimus, padeti ugdytis kritini m4stym4, stiprinti vertybines nuostatas ir kdrybi5kum4.

uZu.lvrNr.q,r
Padeti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklq mokiniams pagilinti istorijos Zinias, aktyviai
dometis savo g)'venamosios vietoves, Lietuvos, Europos ir pasaulio istorine praeitimi, ugdyti pagarb4
praeities kartq kulttriniam palikimui.
Siekti i5saugoti nacionalines vertybes visa apimandiame globalizacijos procese.

DALYVIAI
Salies bendrojo ugdymo mokyklq 9-12 klasiq mokiniai, besidomintys istorija.

DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Sios mokyklos paskirtis - padeti mokiniams formuoti istoring s?mong, supratim4, kad

Siandienos pasaulis yra s4lygotas Zmonijos raidos rezultatas.

Mokyklos programa apima auk5tqjq mokyklq destytojq ir mokslininkq destomas idomias ir
naudingas paskaitas, vedamas mokom4sias paZintines ekskursijas, edukacinius uZsiemimus.
praktiniq uZsiemimq metu bus nuosekliai susipaZistama su svarbiausiomis
Paskaitq

ir

istorinemis epochomis, istorines raidos mechanizmu, tautos ir Zmogaus vaidmeniu istorijoje,
perprantama istorijos s4vokq esm€, i5mokstama savaranki5kai apm4sty.ti ir vertinti istoring praeiti.
Mokiniai bus mokomi iSsiugdyti kritini m4stym4, gebejim4 st<irti'fanus ir nuomones apii juos,
analizuoti istorinius faktus, argumentuotai destyti savo nuomong.
Mokiniai bus supaZindinti su Lietuvos ir Visuotines istorijos esminiais faktais. Bus suteikiamos
teorines Zinios, kurios yra b[tinos besidomintiems istorija, ketinantiems pasirinkti istorijos egzamin4,
taip pat pades ugdyti reikalingus gebejimus bei igrldZius.
Istorikq mokyklos mokymo programoje numatytas paskaitq, edukaciniq uZsi6mimq ir
ekskursijq kursas (36 val.).

Pirmoji sesija. Archeologija (kovo 16-17 d.)
Dr. Giedre Pilidiauskiene. K4 pasakoja gyvunq kaulai: zooarcheologiniai tyrimai?
Prof. Albinas Kuncevidius. Gedimino kalno griltis.
Dokt. Skaiste Ardavidi[te Ramanauskiene. Vilniaus miestiediq kasdienybe archeologijos duomenimis.
Doc. Algimantas Merkevidius. Archeologijos raida. Svarbiausi archeologiniai atradimai.
Dokt. Gabriele Gudaitiene. Kaip naujosios technologijos atveria duris iakmens ama:rq?
Edukacinis uZsiemimas Valdor,q rfimuose ,,susipaZinkime - Valdovq nimq muziejus".
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Antroji

sesija. Istorija (balandZio 13-14 d.)
Dr. Marius EmuZis. Sovietine kasdienybe: koks buvo jaunuolio gyvenimas 1984 metais?
Dokt. Milda KvizikevidiUte. Lietuvos DidZiosios KunigaikStystes turistai XVI-XVIII amZiuje: keliones
vargai, atradimo dZiaugsmai ir kelioniq kryptys.
Dokt. Dainius Noreika. Partizanq karas Lietuvoje (1944-1953): savaime piliediq savigyna ar konfliktas
kurio turejo neb[ti?
Dr. Tomas Vaiseta. Kaip menas pasakoja istorij4?
Dr. Vytautas Volungevidius. Kaip ViduramZiais g;veno valstiediai?
Edukacinis uZsiemimas Valstybes paZinimo centre.

Treiioji

sesija. Kultiiros istorija (geguZ€s 11-12 d.)
Doc. Donatas Brandi5auskas. Antropologiniai lauko tyrimai Sibire: vieno selimes ritualo studija.
Dokt. Monika Ramonaite. Rimtas pasakojimas apie magi1, raganas bei nyk5tukus arba kuo sirgo ir
kaip gydesi LDK visuomene?
Dokt. Akvile NaudZifiniene. Istorijos ir kraSto paZinimo vadoveliai tarpukariu: kaip nereikia didelio
ra5to, kad i5eitum uZ kra5to.
Dr. Aurelijus 9ieda. K4 tyrineja kult[ros istorijos ir antropologijos studentai ir kaip jiems sekasi?
Doc. Nerijus Sepetys. Lietuviq kalbos ideologija. Arba kas blogai su valstybine taiUos prieZilra

Lietuvoje?
Ekskursija po Vilniaus universitet4 ir bibliotek4.

DARBO

FORMOS

:

Teoriniai uZsiemimai, edukaciniai uZsiemimai, ekskursijos, praktines savaranki5kos uZduotys.

NUMATOMAS REZULTATAS
Mokiniai pagilins istorijos Zinias, iSmoks analizuoti istorinius faktus, argumentuotai destyti savo
nuomong, savarankiSkai apm4styti ir vertinti istoring praeiti, sprendZiant problemas remtis istorine
Zmonijos patirtimi, bus ugdomas k[rybiSkumas, kritinis m4stymas. Atliks praktines uZduotis, dalyvaus
edukaciniuose uZsiemimuose, ekskursij oj e po V ilniaus universitet4.
{gytos Zinios bus naudingos studijuojant humanitarinius mokslus.

Mokyklos vadovd - Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro metodininke Alma Miriniend,
el. pa5tas al ma. miriniene@lmnsc. lt.
Moksline vadov€ - Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Akademiniq reikalq ir tarptautiniq ry5iq
prodekane dr. Loreta Skurvydaite,

