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JAUNVJV ISTORIKV MOKYKLOS
PROGRAMA

TIKSLAS
Skatinti mokinius dometis istorija, plesti mokiniq Zinias ir istorijos problemq sprendimq
gebejimus, padeti ugdytis kritini m4stym4, stiprinti vertybines nuostatas ir k[rybiSkum4.

uZoavrNrar
Padeti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklq mokiniams pagilinti istorijos Zinias, aktyviai
dometis savo gyvenamosios vietoves, Lietuvos, Europos ir pasaulio istorine praeitimi, ugdyti pagarb4
praeities kartq kultDriniam palikimui.
Siekti i5saugoti nacionalines vertybes visa apimandiame glob4lizacijos procese.

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

DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Sios mokyklos paskirtis - padeti mokiniams formuoti istoring s4mong, supratim4, kad

Siandienos pasaulis yra s4lygotas Zmonijos raidos rezultatas.

ir mokslininkq

destomas idomias ir
naudingas paskaitas, vedamas mokom4sias paZintines ekskursijas, edukacinius uZsiemimus.
Paskaitq ir praktiniq uZsiemimq metu bus nuosekliai susipaZlstama su svarbiausiomis
istorinemis epochomis, istorines raidos mechanizmu, tautos ir Zmogaus vaidmeniu istorijoje,
perprantama istorijos s4vokq esm6, i5mokstama savaranki5kai apm4styti ir vertinti istoring praeiti.
Mokiniai bus mokomi i5siugdyti kritini m4stym4, gebejim4 skirti faktus ir nuomones apie juos,
analizuoti istorinius faktus, argumentuotai destyti savo nuomong.
Mokiniai bus supaZindinti su Lietuvos ir Visuotines istorijos esminiais faktais. Bus suteikiamos
teorines Zinios, kurios yra bfrtinos besidomintiems istorija, ketinantiems pasirinkti istorijos egzamin4,
taip pat pades ugdyti reikalingus gebejimus bei igfrdZius.
Istorikq mokyklos mokymo programoje numatytas paskaitq, edukaciniq uZsidmimg ir
ekskursijq kursas (36 val.).

Mokyklos programa apima auk5trjq mokyklq destytojq

Pirmoji sesija. Archeologija (kovo 15-16 d.)
Dokt. Rasa Valatkevidiend. ,,Archeologija nuo tyrimq perkasoje iki radinio muziejuje".
Prof. Albinas Kuncevidius. ,,Dubingiai - Radvilq tevonija".
Dokt. Karolis Minkevidius. ,,Sokis su drakonais: keltai, vikingai ir kra5tovaizdLio archeologija".
Dr. Giedre Pilidiauskiene. ,,Kodel ir nuo kada mes nebemedZioj ame? hmoniq ekonomikos ir mitybos
pokydiai VIII tfikst. pr. Kr. - XVIII a. ".
Doc.dr. Gintautas Velius.,,Partizaninio karo archeologija".
Ekskursija ir edukacinis uZsiemimas Signatarq namuose.
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Antroji sesija. Istorija (balandZio

12-13 d.)
Giedre Polkaite. ,,Siq dienq Zmogui be geleZinkelio, telefono, telegrafo, radijo ir be Mesefos muilo
,,Radium" sunku apsieiti: reklama kaip istorijos Saltinis".
Doc. dr. Algirdas Jakubdionis. ,,Lietuvos istorijos alternatyvos".
Dr. Martynas Jakulis. ,,Istorikas baZnydios kriptoje: k4 atskleidZia didikq Radvilq palaidojimq

tyrimai?".
Dokt. Kgstutis Kilinskas. ,,Ar Lietuva Baltijos Izraelis? Geopolitika, strategija, pajdgos".
Doc. dr. Eugenijus SaviSdevas. ,,Senoves graikq nuotykiai auks4 ne5andiq skruzdZiq Salyje".
Edukaciniai uZsiemimai Valdovq rfimuose: ,,Lietuvos valstybes sienq kaita" ir,,Renesansas LDK".

Treiioji sesija. Kultiiros istorija (gegui6s 10-11 d.)
Doc. Eligijus Raila. ,,Daktaras Jonas Basanavidius: nuo gydytojo iki patriarcho".
Doc. Aurimas Svedas. ,,Ar istorija i5 tiesq yra gyvenimo mokytoja?"
Doc. Marija Dremaite. ,,Kaip skaityti tarpukario Kauno architekturos palikim4".
Doc. dr. Aurelijus Gieda. ,,Alternatyvi istorija: apie Lietuv4 be signatarq ir vasario l6-osios".
Dovile Troskovaite. ,,Nuo chupos iki chalos: moterq gyvenimas Zydq bendruomendje".
Ekskursija po Vilniaus universitet4 ir bibliotek4.
DARBO FORMOS
Teoriniai uZsiemimai, edukaciniai uZsiemimai, ekskursijos, praktines uZduotys.

NUMATOMAS REZULTATAS
Mokiniai pagilins istorijos Zinias, i5moks analizuoti istorinius faktus, argumentuotai destyti savo
nuomonQ, savaranki5kai apm4styti ir vertinti istoring praeiti, sprendZiant problemas remtis istorine
Zmonijos patirtimi, bus ugdomas klrybiSkumas, kritinis m4stymas. Atliks praktines uZduotis, dalyvaus
edukaciniuose uZsiemimuose, ekskursijoje po Vilniaus universitet4.
lgytos Zinios bus naudingos studijuojant humanitarinius mokslus.

Mokyklos vadove - Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro metodininke Alma Miriniene,
el. pa5tas alma.miriniene@lmnsc.lt.
Moksline vadove - Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Akademiniq reikalq ir tarptautiniq ry5iq
prodekane dr. Loreta Skurvydaite.

