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JALNUJV

MOKYKLOS
PROGRAMA

TSTORTKTJ

TIKSLAS
Skatinti mokinius dometis istorij4 plesti mokiniq Zinias ir istorijos problemq sprendimq
gebejimus, padeti ugdytis kritini m4stym4, stiprinti vertybines nuostatas ir kfrybi5kum4.

uZuavrmrn
Padeti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklq mokiniams pagilinti istorijos Lirias, aktyviai
dometis savo gyvenamosios vietoves, Lietuvos, Europos ir pasaulio istorine praeitimi, ugdytl pagarb4
praeities kartq kulhlriniam palikimui.
Siekti i5saugoti nacionalines vertybes visa apimandiame globalizacijos procese.

'

I}ALWIAI
Salies bendrojo ugdyrro mokyklq 9*12 klasiq mokiniai, besidomintys istorija.

DETALUS PROGRAMOS TURII\-YS
Sios mokyklos paskirtis - padeti mokiniams formuoti istoring s4mong, supratim6 kad

Siandienos pasaulis yra s4lygotas Zmonijos raidos rezultatas.

Mokyklos progrcma apima auk5trtirl mokyklq desQrtojq

ir

mokslininkq destomas idomias ir

naudingas paskaitas, vedamas mokom4sias paZintines ekskursijas, edukacinius uZsiemimus.

Paskaitrl ir praktiniq uZsiemimrl metu bus nuosekliai susipaZistama su svarbiausiomis
istorinemis epochomis, istorines raidos mechanizmrl tautos ir Zmogaus vaidmeniu istorijoje,
perprantama istorijos s4vokq esm6, i5mokstama savaranki5kai apm4stlrti ir vertinti istoring praeiti.
Mokiniai bus mokomi i5siugdyti kdtlni mqstym4, gebejim4 skirti faktus ir nuomones apie juos,
analizuoti istorinius faktus, argumentuotai desbti savo nuomong.
Mokiniai bus supaZindinti su Lietuvos ir Visuotines istorijos esminiais faktais. Bus suteikiamos
teorines Xnios, kurios yra bfltinos besidomintiems istorija, ketinantiems pasirinlffi istorijos egzaninq
taip pat pades ugdyti reikalingus gebejimus bei ig[diius.
Istorikg molryklos molrymo programoje numatytas paskaitq, edukaciniq uisi€mimg ir
ekskursijg kursas (36 val.).

Pirmoji sesija. Praeities pasaulio atktrrimas - archeolqgiia (kovo 14-15 d.)
Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkO dokt. Agr€ Zilinskaite,,Archeologija. Mitai ir legendos
arba k4 archeologai dirba vis4 dien4".
Doc dr. Justina Po5kiene ,,,Archeologija aplink muso'.

Dr. Justina I{azokutl ,,Maiaug;ai ir amZinai ligoti praeityje? Bioarcheologijos tyrimq naujoves ir
perspektyvos".
Dokt. Renaldas Augustinavidius,yA.rcheologijair Geografines informacines sistemos (GIS)".
Doc.dr. Aleksiejus Luchtanas,,Eksperimentine archeologija".
Ekskursda ir edukacinis uZsiemimas Signatarq namuose.

Antroji sesija. Naujai skaitoma istorija (balandZio 11-12 d.)
Dr. Inga Zakiauskiene,,Knygos kaip ginklai Sattoio karo metaiso'.
Andrius Grodis,,Kod€l nebuvo atkurta Abiejq TautqRespublika: dramatiSki Lietuvos ir Lenkijos
santykiai I 91 8-1 940 metais".
Dr. Norbertas ierniauskas,,Ar Lietuva turejo savo Edison4?".
Dr. Kgstutis Kilinskas. ,,Antikos laikq karyba: su skydu arba ant jo".
Prof. dr. Ar[nas Streikus ,,Pasaulis be riipesdiq: koki4 tikrovg konstravo sovietine cenzDra?".
Edukacinis uZsiemimas Valstybes paiinimo centre,,Paiink, suprask, dalyvauk!*.

Treiioji sesija. SA tyrineja kultflros istorija: imonds, daiktain vaizdai, kasdienybC (gegui6s 9-10 d.)
Doc. dr. Nerijus Sepetys,,MtsiSkiai'o,,,Mes neZuddme", ,,Purpurinis rdkas". Kaip Siandien dera
suvokti, vaizduoti ir ai5kinti (apie) Lietuvos zydq Katastrof4lg4l-1945)?*.
Doc. dr. Aurelijus Gieda,,K4 tyrin€ja naujoji kulhlrine istorija?".
Dr. Arhlras Vasiliauskas,,Kaip i5 muses padaryti drambli arba apie mentalitetq istorijos metod4".
Dokt. Akvile NaudZitniene ,J.{uo tatkiq iki bulviniq btyru+ - tik vienas iingsnis. Litvakq virtuve XIX a.
pab. - )O( a.pr.'..
Doc. dr. Tomas Vaiseta,,Meil6s reikalai sovietmediu: kaip tiriame tai,k4slepiame net nuo savgs?".
Ekskursija po Vilniaus universitet4 ir bibliotek4.
t*
DARBO FORMOS
Teoriniai uZsiemimai, edukaciniai uZsiemimai, ekskursijos, praktines uZduotys.
I{UMATOMAS REZULTATAS
Mokiniai pagilins istorijos Zinias, i5moks analizuoti istorinius faktus, argumentuotai dest5rti savo
nuomong, savaranki5kai apmqstyti ir vertinti istoring praeitf, sprendZiant problemas remtis istorine
Zmonijos patirtimi, bus ugdomas hlrybi5kumas, kritinis m4stymas. Atliks praktines uiduotis, dalyvaus
edtrkaciniuose uZsiemimuose, ekskursijoje po Vilniaus universitetq.
Igytos Zinios bus naudingos studijuojant humanitarinius mokslus.

Mokyklos vadove - Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro metodininke Alma Miriniene,
el. paitas alma.miriniene@lmnsc.lt.
Moksline vadove * Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Akademinirtr reikalq ir tarptautiniq rySiq
prodekane dr. Loreta Skurvydaite.

