
PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus  

2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. R1-46                                                                                          

 

 

ISTORIKŲ MOKYKLOS PROGRAMA 

 

TIKSLAS 

Skatinti mokinius domėtis istorija, plėsti mokinių žinias ir istorijos problemų sprendimų 

gebėjimus, padėti ugdytis kritinį mąstymą, stiprinti vertybines nuostatas ir kūrybiškumą. 
   

UŽDAVINIAI 

 Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams pagilinti istorijos žinias, aktyviai 

domėtis savo gyvenamosios vietovės, Lietuvos, Europos ir pasaulio istorine praeitimi, ugdyti pagarbą 

praeities kartų kultūriniam palikimui. 

 

DALYVIAI 

Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniai, besidomintys istorija.  

 

DETALUS PROGRAMOS TURINYS 

Mokyklos programa apima Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslininkų skaitomas įdomias ir 

naudingas paskaitas. 

Paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu bus nuosekliai susipažįstama su svarbiausiomis 

istorinėmis epochomis, istorinės raidos mechanizmu, tautos ir žmogaus vaidmeniu istorijoje, 

perprantama istorijos sąvokų esmė, išmokstama savarankiškai apmąstyti ir vertinti istorinę praeitį. 

Mokiniai bus mokomi išsiugdyti kritinį mąstymą, gebėjimą skirti faktus ir nuomones apie juos, 

analizuoti istorinius faktus, argumentuotai dėstyti savo nuomonę. 

Mokiniai bus supažindinti su archeologijos, istorijos ir kultūros istorijos aktualijomis, 

įdomybėmis ir atradimais. Užsiėmimų metu mokiniai įgaus žinių, įgalinančių ne tik lengviau 

susigaudyti didžiuliame informacijos sraute, kuris nuolat supa mus, bet ir supras, kaip ir ką tyrinėja 

profesionalūs istorikai ir archeologai. Įgytos žinios bus naudingos ir ketinantiems pasirinkti istorijos 

egzaminą. 

 

Istorikų mokyklos mokymo programoje numatytas paskaitų kursas: 

 

Pirmoji sesija.  Archeologija – praeities pasaulio atkūrimas ( kovo 17-18 d.) 

Dr. Justina Kozakaitė „Ligos, formuojančios žmonijos istoriją" (kovo 17 d., 15-16 val.). 

Prof. dr. Albinas Kuncevičius „Ką archeologams gali papasakoti kokliai?“ (kovo 17 d., 16.30-

17.30 val.). 

Dokt. Auksė Rusteikytė „Praeities mitybos laboratorija: plika akimi nematomi maisto pėdsakai 

archeologijoje“ (kovo 18 d., 15-16 val.). 

Doc. Dr. Giedrė Piličiauskienė „Gyvūnai, formuojantys žmonijos istoriją“ (kovo 18 d. 16.30-

17.30 val.). 

  

Antroji sesija. Naujai skaitoma istorija (balandžio 14-15 d.) 

Dokt. Teodoras Žukas „Kodėl prasidėjo Didysis karas?“ (balandžio 14 d., 15-16 val.). 

Dokt. Rugilė Rožienė „Istorija pro tavo namų langą: kaip kasdienybė virsta mokslu?” 

(balandžio 14 d., 16.30-17.30 val.). 
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Doc. dr. Liudas Jovaiša „Būti vienuoliu Vilniuje 1772 metais“ (balandžio 15 d., 15-16 val.). 

Dokt. Tomas Vaitelė „Išjunk televizorių“: situacijų komedijos, animacija, Holivudo imitacijos ir 

kitos sovietmečio televizijos keistenybės“ (balandžio 15 d., 16.30-17.30 val.). 

  

Trečioji sesija. Ką tyrinėja kultūros istorija: žmonės, daiktai, kasdienybė (gegužės 5-6 d.) 

Dokt. Dalia Vitkauskaitė „LDK paveldas už Lietuvos Respublikos ribų“ (gegužės 5 d., 15-16 

val.) 

Dr. Viltė Janušauskaitė „Masinės statybos gyvenamasis rajonas – nuo sovietmečio kasdienybės 

iki paveldo objekto“ (gegužės 5 d., 16.30-17.30 val.) 

Dokt. Dovilė Čypaitė „Expectations vs Reality: emigrantų patirtys XX amžiuje“ (gegužės 6 d., 

15-16 val.) 

Doc. dr. Genutė Kirkienė „Žymiausi LDK etmonai“ (gegužės 6 d., 16.30-17.30 val.) 

 

NUMATOMAS REZULTATAS 

Mokiniai pagilins istorijos žinias, išmoks analizuoti istorinius faktus, argumentuotai dėstyti savo 

nuomonę, savarankiškai apmąstyti ir vertinti istorinę praeitį, sprendžiant problemas remtis istorine 

žmonijos patirtimi, bus ugdomas kūrybiškumas, kritinis mąstymas.    

Įgytos žinios bus naudingos studijuojant humanitarinius mokslus. 

 

Mokyklos vadovė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro metodininkė Alma Mirinienė, 

el. paštas alma.miriniene@lmnsc.lt. 

Mokslinis vadovas – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Akademinių reikalų ir tarptautinių 

ryšių prodekanas dr. Norbertas Černiauskas. 

                             _________________________________________ 
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