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ISTORIJOS MOKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE 

1996-1997 MOKSLO METAIS 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyldose istorijos mokoma pagal 1993 metais 
ıšlcіstą progтamą. 1996-1997 mokslo metais mokytojas ir mokiniai jau gali naudotis 
naujais istorijos vadovėliais - Naujyjц атхіц istorija" I D., "Pasaulis" 1, "Istorija" 
1-3 D., " Vіsuotіné istorija" XIІ klasei. Kadangi XI-XIІ lдавіц istorijos programa 
glaudžiaі siejosi su "Senovės сіиіlігасіjц istorijos" ir "Visuotinės istorijos" mokymo 
prіemonėтis, tad parengti ir nauji istorijos ртоугатц XІ-ХІІ klasėms variantai, 
leisiantys mokytojui panaudoti çvaіrіus vadovėlius. 

Šіаів тоksІо metais dėstantіs XІ-ХІІ klasése mokytojas gali naudotis ir senąja 
programa, ir naujaisiais jos variantais. Kuria programa vadovautis, jis gali nuspręstі 
pats. Mokytojui suteikiama galіmybé XІ-ХІІ klasėsc ir расіат paskirstyti mokymo 
medžiagą. Galima pasirinkti vieną віц variantq: 

a) XI-XII Іdasėse dėstytі ir visuotіnę, ir Lietuvos іstorіją; 
b) XI kiasėje dėstyti tik иівио[іпę, о XIІ klasėje - tik Lietuvos istorіją. 
Таčіаи kiekvienu šiuo atveju Lietuvos istorijai tun i bti skirta ne mažiau kaip 

trcčdaiіs pamokq. 
Pasirinkęs naująją integruotą temіnę istorijos programą (II variantas), moky-

tojas pats sprendžia, kiek ir kokios apimties нетц jis déstys XI klaséje, о kick - 
ХІІ klasėje. 

Šıuo metu visose bendrojo Iavinimo mokyldose - lictuviц, Ienkıl, rusq, balta- 
rusiц dėstomąja kalba - mokant istorijos vadovaujamasi 1993 metц, о XI-ХІІ 
ldasėse - ir 1996 тенц programa. Šіas programas reikia kūrybiškai interpretuoti, 
jas galima papildyti tautіnéms mažumoms (lenkq, гивц, baltarusiq) aktualiomis 
temomis, о iіetuviškosc mokyklose - kraštotyros medžіaga. Visiems šiems papildy- 
mams gali būti skiriama ne daugiau kaip penktadalis ратокц. 

Mokykioje, kurioje sustiprintas istorijos déstymas ir jai skiriama 3 savaitіпés 
pamokos, mokytojas tun papildyti progгamą pagrindiniais savo krаšсо istorijos fak- 
tais, kгaštotyros medžiaga, skirti daugiau Iaiko darbui su šа1[іпіаів, žemėiapiais, 
ugdyti токіпіц savarankiško darbo jgйdžius. 

Numatoma šiek tick pakeisti ir 1996-97 mokslo metц istonijos abіtūros egza- 
тіпо tvarką bei [игіп}, daugiau démesio bus skiriama savarankiško darbo jgй- 
džıams, gebéjimams patikrinti. Tad norétume atkreipti mokytojц dėmes} ј tai, kad 
Ьй[іпа daugiau naudoti aktyvius istorijos mokymo metodus. 

Švictimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis specialistas R Jokimaiıis 

3 



ISTORIJOS PROGRAMOS 

•žgnga 

Nuo 1993 тенц }vykę pasikeitimai dėstant іstorіją Lietuvoje ıškėlė 
bйtіnybę parengti ir naujus, alternatyvius istorijos ртоутатц variantus 
XI-ХІІ klasėms. Pateikiamieji du variantai skiriasi savo turiniu ir suda- 
rymo principais. Pirmasis tradicinis, jis artimas 1993 m. programai. J} 
sudan o dvi dalys: vіstiotinė ir Lietuvos istorija. Vіsuotinė istorija pateikta 
vadovaujantis chronologiniu teminiu principu, о Lietuvos - probleminiu. 
Nuo 1993 m. programos Šis variantas skiriasi formuluotėmіs, taip pat 
atsisakyta kai кигіц ne tokiц svarbiц temq, papildytas lіteratйros sąrašas. 
Šіs variantas mokytojui suteikia galimybę laisvai pasirinkti medžiagos 
dėstyтą pagal klases - savo nuožiйra nustatyti rіbą tarp XI ir ХІІ klasiц 
dėstant vısuotinę ir Lietuvos іstoгіją drauge arba atskirai: XI klasėje - 
vіsuotіnę istorıją, ХІІ klasėje - Lietuvos istoriją. Mokytojas gali }vesti ir 
naujas temas, ,bet joms skirti ne daugiau kaip penktadal} ратокц. 

Antrasis variantas orientuotas ј istorijos dalyko turinio komponavіmą 
pagal temas. Šj principą bei kurso ašies antropocentristin} pobūdl' reikia 
рааівкіпні рlаčіаи. Ši programa daugiau orientuota ј humanitarinio pro- 
filio klases. Humanitarinio ciklo mokykloje pagrindas - žmogus. Istorija 
taip pat tiria žmogц laike ir eгdvėje. Todd ir šios programos pagrindas - 
žmogus, jo buitis, mąstysena, jausena, veiksena, jo vertybіц ir ідеjц pa-
saulis. 

Pagrіndіnėje mokyktoje }gyta sistemіnė, nuosekli istorijos sekos sam- 
prata Šiuo etapu jau lеідхіа atsisakyti chronologinio medžiagos kompo- 
navimo principo. Pasirinktas teminis principas suteikia galіmybę genau 
suvokti istorijos specifiką, jos skirtybes nuo kitц disciplinq. Istorijos stu- 
dijose рахіпіто objektas tapatus pažjstančіajam subjektui - žmogus tiria 
žmogц. Todd reikia dialogiŠko santykio, kurіo susidarymą lemia paž}s- 
tančіojo vertybіц sistema. Dialogo partneris - praeities žmogus - nebuvo 
nuo jj supusio pasaulio atsiskyręs individas. Jo mintys, sąmonė, menta- 
litetas pasіreiŠkė tik per konkrečіus darbus, per santykius su artimesniais 
bei tolimesnials individais. Žтопіц mintys ir veiksmai formavo }vairiau- 
віц kolektyvц ir bendrijц veiksmus, socialіnę psіchologiją. Tai irgi isto-
rijos pažіnimo objektas. Taip pat privalu giliau pažvelgtі ir j istoniko 
darbo specifіką, t.y. suvokti, kaip istorijos altiпiai "konstruoja" istorijos 
problemas, kaip i'  problemq formulavimą ir sprendimą sąlygoja pasi- 
rinkta metodologija. 
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Pagrindiniai istorijos mokymo pagal šią programą ргіпсіраі: 
* istorijos }vykiц, геівкіпіц, ргосевц pateikimo objektyvumas, paliekant 

mokiniams teіsę formuluoti savus vertinimus ir іšvadas arba remtis 
}иаітіаивіотів interpretacijomis; 

* derinimas su kitais humanitarinio ciklo dalykais; 
* Lietuvos istorijos akcentavimas pasaulio ir Europos istorijos fine; 
* precіzіškas istorijos terminijos taikymas; 
* ypatingas dėmesys istorijos šaltіniams; 
* perėjіmas nuo atskirц }vykiц аг reiŠkіniц analіzės prie vіsapusiško 

istorijos ргоЫ етц sprendimo; 
* iŠkiliц asmenybiц veiklos nagrınėjіmas. 

Sіektіna, kad mokiniai рахіпнц ir suvoktц: 
* istorіnę asmens pasaulėvokos гаідą; 
* istorinę unіversaliцjц vertybіц гаідą; 
* esrninius раугіпдіпіц žmonіjos ероснц bruožus; 
* priežastis, kurios lemia žmogaus kasdienio gyvenimo sąlygas; 
* asmenybės ir tautos vaіdmen} istorijoje; 
* esmines lіенииіц ir Lietuvos istorijos problemas pasaulio ir Europos 

istorijos kontekste; 
* pagrindinius istoriko darbo principus. 

Istorijos studijos šiame koncentre turėtц радені mokiniams: 
* ѕіgуtі іstorіŠkai sąlygotą dabarties suvokіmą, dialogišką santyk} su 

praeitimi; 
* і•siugdyti savarankійką ir krіtіšką mąstymą; 
* išsіugdyti orientacіją laike ir erdvėje; 
* susikurti savіtą pasaиlėžiйrą, kuri remiasi }иаігіц vertybiц sіstemц is- 

toriniu pažиnimu bei vertinimu; 
* suprasti, kad istorijos naratyvas yra tik hipotetinis praeities priar- 

tinimas, sąlygojamas šaltiniц bazės bei }иаігіаlурев tyrėjц metodo- 
logijos; 

* pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje. 

і istorijos programa mokytojui ir mokiniams atveria piatq asmenіnės 
iniciatyvos bei kйrybіnės laisvės lauką. Joje nurodytos tik pagrіndіnės 
istorijos studijq gairės. Mokytojas gali dėstyti ir papidomas, programoje 
nenurodytas temas, pasirinkti tuos istorijos faktus ar asmenybes, kurios, 
jo fluorine, padėsiančios genau realizuoti mokymo tikslus. Mokytojas 
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taip pat gali akcentuoti istorijos momentus t tautц ат valstybiц, китіц 
kalbą kaip раугіпдіпę užsienio kalbą mokosi jo mokiniai. 

Kūrybіškai dirbti aktualu dar ir todėl, kad nėra šiai programai spe- 
сіаlіаі pritaikytц vadovėliц, Šаlніпіц гіпкіпіц bei skaitinіц kпygц. Tad те- 
komenduojama naudotis visais istorijos vadovėliaіs, Šaltiniц rinkiniais, 
pasitelkti grožіnę Iіteratйrą, originalius ir verstinius istorikq, fіlosofц, so- 
сіоlоуц, kultйrologц veikalus. Тодė1 pravartu rengti daugiau paskaitos, 
seminaro tipo ратокц bei skatinti savaraпkіšką токіпіц kйrybіnę-нітіа- 

mąją veiklą (pranešimai, raŠiniai, referatai). 

LIETUVOS IR VISUOTINĖS ISTORIJOS PROGRAMA 
XI-ХІІ KLASĖMS 

(I variantas) 

Ivadas 

Istorijos mokslas, Jo šaltinіai ir objektas. Civilizacijos samprata. Laiko 

skaičiavimas ir matavimas. Prіešistorė ir istorija. 

1 t e m a. Žmogaus кіlте. Priešіstorės žmogaus gyvenimas 

Žmogaus kіlmės problema. Šіuolaіkіnis mokslas apie žmogaus kilmę. 
Žетупц apgyvendinimas. Žmogaus gyvenimo sąlygos ir verslai. Žmo- 

gaus ir gamtos santykіц kaita: žemdirbystės ir gyvulinіnkystės atsiradi- 

mas. Priešistorės visuomenės santykiц raida. 
Seniausias menas ir religija. 

2 t em а. Senovės Rytц civilizacijos 
Civilizacijos požymiai ir jos atsiradimo prielaidos. 
Seniausіos civilizacijos šiaurės Afrikoje ir Azijoje (Egiptas, Babilonas, 

Kinija, Indija ir t.t.). 
Senovės сіиіlігасіjц pažinimo šaltіniai. 
Valstybіц atsiradimo procesas. Hierarchіnė vіsuomenės struktйra. 
Valstybės valdymas ir ra≤ytіnė teisė. 

Seniausieji јstatymai. 
Civüizacijц laimėjimai: 

rašto atsiradimas ir Jo raida, 
mokslo žinios (matematika, geometrija, astronomija), medicina, 
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technikos naujovės (ratas, дгекіпіто }гепуіпіаі), 
susisiekimo ргіетопев ir keliai, 
statyba ir architektйra, 
menas. 

Reikšmingiausi івlікę senovės сіиіlігасіjц paminklai. 
Сіиіlіт.асіjц sąveika. Civilizacijos lаіmėjітц sklaida. Еіпікіесіаі ir jц 

kolonijos. 
Religija senovės civilizacijose ir jos raida. Poiiteizmas ir monoteizmas. 
Žydai. Jц valstybė. Judaizmas. Senasіs Testamentas. 

3 t e m a. Egėjo civilizacija 

Kretos kultūra. "Rūmą civilizacija". Мікепц kulUira. Trojos karas. 
Egėjo ir Rytц сіиіlігасіjц sąveіka. 

4 t e m a. Неlепц civilizacija 

lelenq civilizacijos samprata. Šіos civilizacijos pagrindai. Стаікц 
tauta. 

Homeras ir Hesiodas apie laikmet}, žmones, dievus. Mitai. Graikц 
religija. 

Sіnoikizmas. Сгаікц miestaі-valstybės, visuomenіnės ј santvarkos ра- 
našumai ir skirtumai. Pilietis. Polio valdynıo sistemos raida. 

Graikц kolonizacija. Konfliktai su kartagıniečıais, etruskais ir itali- 
kais. Karai su persais. 

Анепц suklestėjımas. Graikц роlіц karai. 
Graikц kultūra: tradicijos, оlітріпев žaidynės, raštas, teatras, archi- 

tektūra, skulptйra ir skulptйriniai portretai, filosofıja ir mokslas. 
Didieji graikq івтіпčіаі, karvedžiai, valstybės vyrai; jц mintys ir darbai. 
Makedonijos іŠkilimas. Makedonijos valdovai užvaldo Graіkіją. 

Aleksandro Македопіеčіо imperija ir угаікц civilizacijos lаіmеjітц 
plitimas Rytuose. Helenizmas. 

5 t c m a. Romėniškasis civilizacijos laikotarpis 

Romos istorijos periodizacija. 
Сгаікц ir Kartaginos kolonijos Apeninuose. Senieji pusiasalio gyven- 

tojai. Etruskai. 
Romos miesto pradžіa. Кагаlіц valdymas. 
Respublika ir jos valdymas. Patricijai, plebėjaі ir ј kovos. 
Romos ekspansija. jsigalėjimo Italijoje taktika. 
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Аотепц kolonijos Italijoje ir keliai kaip pavergtц tautц kontrolės 

ргіетопе. 
Romos kovos su Kartagina дė1 vіešpatavітo Vіduržemіo jūros ра- 

krantėse. 
Sосіаlіпіаі ir politiniai кагц padariniai. Klasiniai karai. 

Gajus Julius Cezaris, jo politika ir Iikimas. 
Oktavianas Augustas ir respublikos pabaiga. Principatas. 
Romėnц buitis: gyvenimas Romoje, готепц šeima, tradicijos, pramogos. 
Dvasіnė kultйra: filosofija, religija, literatūra. 

Romėnц teisė. 
Imperijos valdžios krizė. Кагеіиіц imperatoriai. Dominatas ir imperi- 

jos padalijimas. 
Krіkščіonybės atsiradimas; jos kelias nuo persékіojamos iki valstybi- 

nės réligijos. Jėzus Kristus ir jo mokymas. Naujasis Testamentas. 
Didysis tautц kraustymasis ir Vakarц Romos imperijos žlugimas. 

6 t e m a. Rytц Romos imperija 
Bizantijos visuomenė ir valstybė. Bandymai atkurti Romos imperiją. 
Antіkіnės kultūros ігадісіjц tąsa. Bizantijos kultūгa. 

Imperijos žlugіmas. 

7 t e m a. Arabai ir islamas 

Arabai iki Mahometo. 
Islami atsiradimas. АгаЬц kalifatas. Islami ваlіц kultйra. Arabai ir 

Europa иідигатхіаів. 

8 t e тn a. Europos иідигатхіаі 

Frankц valstybė ir imperija. 
Viduramžіц civilizacijos formavimasis. Feodalizmas. Civilizacijos plėt- 

га. Krіkščіonybės plitimas. 
Valstybė ir jos raida. Šventoji Romos imperija. 
Kijevo Rusia ir jos nuosmukis. 
Lietuvos Dіdžіoji Kunigaikštystė. KrikŠčіoniškosіos Europos ir pago- 

niŠkosіos Lietuvos susіdйrimas. 
Вахпусіов vaidmuo visuomenės gyvenime. Вахпусіа, dvasininkai ir 

kultūгa. 
Luomai. 
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Žemdіrbystė, amatai, prekyba. 
Miestai. 
Svarbіausi vіsuomenės gyvenimo рокусіаі, kurie }vyko viduriniais атхіаів: 

9 t e ma. Perėjіmas ј naujuosius Iaikus 

Politiniai, ekonominiai, kultйrіnіaі pokyčiai Europoje XV-XVIII а. 
Kapitalizmo pradžіa. 
Feodalinio susiskaldymo likvidavimas ir сепнтаlігионц valstybiц for- 

mavimasis (Anglіja, Prancūzija, Ispanija, Rusija). 
Renesansas - laikmetis, kuris pakeitė тепą, mąstymą, pažiйгas, ver- 

tybes, tradicijas. 
Івтадітц ir atradimц reikŠmė keičiant žmogaus pasaulėvoką, pasau- 

lėžійrą ir gyvenseną (J. Gutenbergas, M. Kopernikas ir kt.). 
Geografiniai atradimai. Šіц антадітц reikšmė Europos икіо, politinei 

raidai, Amerikos civilizacijoms ir Azijos šalims. 
Reformacija keičia ßažnyčіą ir visuomenę. M. Liuterio, Ž. Kalvino 

idėjos ir veikla. Kovos tarp katalikц ir protestantq. Sосіаlіпіаі reforma- 
cijos padariniai ir reikšmė kultūros raidai. 

LDK reformacijos ir kontrreformacijos iaikmetyje. LDK ir Lenkijos 
unija. Reformacijos ir kontrreformacijos poveikis Lietuvos kuittiros raidai. 

Olandijos ir Anglijos suklestėjimas. Kapitalizmas. Kova дė1 раваиlі- 
nės prekybos. 

Absoliutizmas Europoje, absoliutinio valdymo prielaidos ir esmė. 
Revoliucijos Europoje ir Anerikoje (Angija, JAV, Pranctizija) keičia 

екопотіпę ir politіnę sistemą, visuomenės gyvenimą. Amerikos Nepri- 
klausomybės, Pranctizijos Žnogaus teisiц deklaracija ir Pranctizijos bei 
JAV konstitucijц svarbiausios idėjos ir reikšmė. 

Lietuvos - Lenkijos valstybės nuosmukis, reformц bandymai ir žlugі- 
mas. Lietuvos prijungimas prie Rusijos imperijos. 

Napoleonas, jo karai ir reikŠmė socialinei bei politinei Europos raidai. 

10 t е т a. Civilizacijos raida XIX a. 

lokslo, technikos raida ir pramonės perversmas. Socialiniai perversmo 
padariniai: gamybos арітčіц dіdėjimas, transporto sistemos plėtra, nauja 
восіаlіпе struktūra, urbanizacija, gyvenimo bfido ir buities pokyčiai. 

Naujos socialіnės problemos ir konfliktai bei ј sprendimo būdai. 
Politinės - socialіnės teorijos: liberalizmas, konservatizmas, socializ- 

mas, anarchizmas. 
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Polıtіnės partijos. Politinio darbininkц aktyvumo didėjіmas. 
Reıkšmіngiausі ХІХ a. konfliktai Europos šalyse, Amerikoje ir ј4 

padariniai (revoliucijos Europos šalyse, pilietinis karas JAV). 
Modernios valdymo sistemos formavimasis Europos šalyse. Svarbіausі 

Anglijos, Prancйzіjos,. Vokietijos, JAV роlініпіц!sіstemц bruožaі. 
Nacionalumo reіk≤mės дідеjітав. Nacionalizmas ir kova де1 tautiniц 

valstybіц sukūrimo. Reikšmіngіausі nacionaliniai judėjimai ir konfliktai. 

Rusijos imperija. Саг nacіonalinė politika ir Ііенииіц tautinis sąjйdіs. 
Роlініпев-valstybіnės lіенииіц orientacijos keitimasis. Tautinis sąjūdis ir 
tautınės valstybės іdėjos formavimasis. 

Europos ekspansijos pasaulyje stіprėjіmas. Коlопіjіпе politika. Pasau- 
1іо pasidalijimas ir svarbiausios kolonіjinės іmperіjos. 

1 1 t e m a. Pirmasis pasaulinis karas 

Karo priežastys. Kariniai blokai. Karo eiga ir rezultatai. Europos p0-
litinlo žemėlapio pokyčiai p0 karo. 

Naujц valstybіц susikarimas. 
Lietuva karo metais. Pastangos atkurti nepriklausomybę. 

12 t e т a. Europa tarp demokratijos ir diktatūros 

Bolševіkіnė diktatthra Rusijoje. Bolševıkц teorija ir valdymo praktika. 
Demokratіnės valdymo sistemos problemos ir jos kritika pokario Europoje. 
Alternatyvq demokratijai paıeškos: komunistц pastangos užımtі va1- 

džią, fašizmo atsiradimas. 
Fašіstц }sіgalėjimas Italijoje ir fašіstinė diktatйra. FaŠistц idealai ir 

valdymo praktika. Nacionalsocializmas Vokietijoje. A. Hitlerio diktatйтa. 
Diktatūrц kйrimosi mechanizmas. Pröpaganda ir teroras kaip diktatoriц 

valdymo priemonės. Propagandos ir prievartos panaudojimo metodika. 
Diktatoriq "laimėjimai" ir tragіškі valdymo padariniai. Agresyvuтas, 

rengimasis karui ir provokacijos užsienіo politikoje. 
Antidemokratіnіц jėgц puolimas. Pilietinis karas Ispanijoje. 
Autoritariniai režımai Europos Šalyse, ј požymiai ir kйrimosi те- 

chanizmas. 
Parlamentinio ir autoritarinio valdymo skirtumai Lietuvoje. 

13 t е т a. Antrasis pasaulinis karas 

Tarptautiniц santykіц komplikavimasis ketvirtojo девітнтесіо pabaigoje• 
AŠіes valstybiц agresyvumas ir Vakarц demokratijц pasyvumas. 
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Molotovo-Ribentropo pakto reikŠmė karo pradžіai. Paktas ir Lietuva. 
Hitlerio armijos triumfo žygіs per Еигорą ir jo sustabdymas prie Sta- 

lingrado. 
Rusц-апуlц-атетікіесіц sąjunga ir bendradarbiavimas sutrіuŠkinant 

Vokіetiją, Japoniją bei jц sąjungininkus. - 
Lietuva karo metais: komunіstinė ir nacіstіnė okupacija, kolaboravi- 

mas ir pasıprіešіnimas. Lietuvos aukos ir nuostoliai. 
Karo nusikaltimai ir nusіkaltėliaі. Holokaustas. Niurnbergo procesas. 
Politiniai teritoriniai pokyčiai Europoje Pl karo. 

14 t е m а . Pokario pasaulis 

Komunizmo ekspansija Europoje ir Azijoje. 
jtampos tarp TSRS ir Vakarц ваlіц dіdėjimas. 
Šaltasis karas. Kariniц Ыокц susıkйrіmas. Ginklavimosi varžybos. 

Rytц-Vakarц dialogas ir reikšmingiausi susitarimai. 
G1obalinė taika ir lokaliniai konfliktai. 
Mokslo ir technikos revoliucija. 
Socіalizmo sistemos šalys ir ј problemos: gamybos neefektyvumas, 

menkas pragyvenimo lygis, gyventojц nepasitenkinimas komunistц dikta- 
гига ir pasiprıešіnimas. 

Pokario karas Lietuvoje. 
Vengrijos, Čкkoslovakijos, Lenkijos ir kitц tautц kova ргіеŠ dіktatйrą. 

PasiprіeŠinimo slopinimas. 
Vakarц a1ys. Demokratijos raida. Sparti pramonės plėtra. Коlопіjц 

praradimas. Rasinės problemos JAV ir jц sprendimas. 
Trečiasis pasaulis. Svarbіausі Trečıojo pasaulio regionai, віц а1іц 

Charakteristika ir problemos. 

15 t е m a. Dabarties pasaulis 

М. Gorbadivo reformos. Komnnizmo sistemos žlugimas Europoje. 
Dvіejц Vokietijц susijungimas. 
TSRS suirimas. Baltijos valstybіц neprіklausomybės atkйrіmas. 
Šaltojo karo pabaiga. 
Pokomunistiniq ваlіц йкіо ir роlініпев raidos problemos. 
Karas Jugoslavijoje. 
Dabarties pasaulio prieštaravimai ir problemos: perteklius ir skurdas, 

taika ir karai, demokratija ir diktatūros, žmogaus teisės ir genocidas, 
terorizmas, gamtos resursц i•sekimas, aplinkos tarŠa. 
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LIETUVOS ISTORIJA 

1 t e m a. Lіенииіц etnogenezė 

Lіенииіц kіlmės teorijos. Іпдоеигоріеčіаі ir baltai. Baitq gentys, iiI 
teritorija, kuittiros ypatybės. Lіetuviц tautybės susidarymas. 

LITERATŪRA 

Gіmbutіené M. Baltai ргіейівногіпіаів laikais. - V., 1985. 
Girininkas A. Ва1нц kultūros іštakos. - V., 1994. 
Jurginis J. Legendos apie lietuvig кіlтę. - V., 1971. 
Lіенииіц etnogenezė. - V., 1987. 
Rimantienė R. Lietuva iki Kristaus. - V., 1995. 
Tarvydas S. Indoeuropiečiai. - V., 1970. 
Zіnkevіčіus Z. Lıetuvіц kalbos istorija. T.1. - V., 1984. 

2 t e m a. Lіetuvıц tautіnės savіmonės raida 

Таиніпе ir religinė savimonė viduriniais amžiais. Kultйrinė Lietuvos 
bajorц asimiliacija su slavais. 

Reformacija ir tautіškumas. 

Renesansas ir tautınės valstybės ıdėja. Mykolo Lietuvio, A. Rotundo 
politinė programa. M. DaukŠos tautіnės savіmonės maiiifestas. 
LDK bajorц santykiai su lепкц "politine tauta" p0 Liublino unijos. 
ХІХ a. pradžіos tautinis хетаіčіц sąjūdis. S. Daukantas. 
Lenkіškaі kalbantys Lietuvos patriotai. A. Mickevičius. 
"Tautq pavasaris" ХІХ а. Europoje. Lietuviц tautos atgimimas ir tau- 

tinė savimonė ХІХ a. pabaigoje - XX a. pradžіoje. 

Tautіnės savіmonės raida Prūsц Lietuvoje nuo K. Допеlаісіо iki Vy- 
дйпо. 

Lietuvos valstybės atkйrimas. Tauta ir valstybė XX a. 

LITERATŪRA 

Gedimino laıškaі. - V., 1966. 
Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. - V., 1965. 
Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Dіdžіosіos KunіgaіkŠtystės іstorіnėje 

Iiteratūroje: Renesansas, Barokas. - V., 1992. 
Lіеіииіц atgimimo istorijos studijos: Straıpsnіц rinkinys/ Red. E. Aleksandravičius 

ir kt. T.1. - V., 1990. 
Lietuviq nacionalinio iŠsıvadavimo judėjimas. - V., 1987. 
Vėbra R. Lietuviq vіsuomenė ХІХ а. II р. - V., 1990. 
Greimas A.J. Iš arti ir i≤ to1i. - V., 1991. 
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г . 
Alantas V. Tauta іstorijos vingiais. - V., 1992. 
Tautinis mentalitetas. - V., 1989. 
Raйytojas pokario metais. - V., 1991. 

3 t e m a. Lietuvos valstybingumo raida 

Žemės ir хетіц sąjungos. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida nuo 
Mindaugo iki Vytauto. 
LDK suartėjimas su Lenkija: 1385 т. Krėvos sutartis ir 1569 т. 

Liublino unıja. 
Renesansinė tautіnės valstybės idėja. Lietuvos valstybingumo raida unijoje 

su Lenkija. 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija ir Lietuvos valstybingumas. 
Padalijimai. Carizmo kova prieš valstybingumo tradicijas. 
Tautіnės valstybės ıdėjos susiformavimas ir jos }gyvendіnimas. Тагр- 

tautіnės ir vidіпės valstybingumo atkūrimo aplinkybės. 
Demokratija ir autoritarizmas tarpukario Lietuvoje. 
Valstybingumo netektis ir tarptautinės bei vıdinės jos prıežastys. Lie- 

tuviц pasipгіeŠinimo sąjйdžiaı. Lietuvos TSR. 
Valstybingumo atkйrіmas. Aktualios valstybės gyvenimo prob1emos. 

LITERATŪRA 

Dundulis B. Lietuva laіsvės kovц sOkuriuose (iX-XIX a.). - V., 1990. 
Dundulis B. Lietuvos kova dé1 valstybinio savarankiŠkumo XV a. - V., 1968. 
Dundulis B. Lіetuvos užsienio politika ХVI а. - V., 1971. 
Х anıžіus: Lietuvos valstybingumo problemis. - V., 1990. 

čepénas Р. Naujцjц iaiky, Lietuvos istorija. - Т. 2. - V., 1993. 
GaŠkaıté N., Kašėta А. ir kt. Lietuvos partizanai 1944-1953 т. - K., 1996. 
Gudavіčіus E. Kryžіaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIІІ а. - V., 1989. 
Кіаира Z., Кіаиріепé J., Кипсеиіčіив A. Lietuvos istorija iki 1795 т. - V., 1995. 
Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Dіdžiosіos Kunіgaіkštystės ів[отіпéjе 

Iіteratйroje: Renesansas, Barokas. - V., 1992. 
Lazutka S. Lietuvos Statutaі, jĄ kйrėjaі ir epocha. - K, 1994. 
Visneris H. Lietuvos Didžіosіos Kunigaіkštystės valstybingumo pavojai. - V., 1991. 
Jučas M. Nuo Krévos sutarties iki Liublino unijos. - V., 1970. 
Lіetuviq atgimimo istorіjos studijos. - Т. 3. - V., 1991. 
Pašuta V. Lietuvos valstybés susidarymas. - V., 1971. 
Ivliskis Z. Lietuvos istorija: lid Vytauto Didžiojo mirties. - V., 1991. 
Lietuva 1918-1938 т. - V., 1990. 
Mіsіūnas R.J., Taagepera R. Baltijos vaistybés: priklausomybės metai. 1940-1980. 
- V., 1992. 

Brazaitis J. Vienı} vieni. - V., 1990. 
Senn A.Е. Lietuvos valstybės atkūrimas. - V., 1992. 
Senn А.Е. Bundanti Lietuva. - V., 1992. 
Vansevіčіus S. Feodalіnės Lietuvos valstybingumas ро Liublino unijos. - V., 1988. 
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4 t е ma. Lietuvos valstybės ploto ir віепц kaita 

Etnіnės Ъа1нц žemės senovėje. 
Mindaugo Lietuva. Teritorijos plėtimas valdant Gediminui, Аlуігдиі, 

Vytautui. 
LDK teritorijos mažėjimas ро Vytauto mirties. Rusiškц хетіц ietek 

tis. Ukrainos хетіц atplėšіmas nuo LDK. 
Liublino ипіjа. Livonijos prijungimas. 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai. Lіetuvіškos Rusijos impe 

rijos gubernijos. Енпіпіц гіЬц sіaurėjіmas. 
Neprıklausomybės atkūrіmas ir sienq klausimas. Lietuvos valstybės 

sienos ir ј pokyčiai XX а. 

LITERATŪRA 

Lietuva: Lietuvіškoji encikiopedija. - Т. 15. - V., 1990. P. 450-464. 
Lietuvos geopolitika. - V., 1991. 
Maksimaitienė О. Lietuvos іstorіnės geografijos ir kartografıjos Ьгцохаі. - V., 1990. 
Maksіmaitienė О. Lietuvos іstorіnė geografıja ir kartografıja: XX amžiaus Lietuvos 

istorijos žemėlapiaі ir jц šaltіnіai. - V., 1995. 

5 t e m a. Mažoji Lietuva атхіц kaitoje 

Vakarіnės baltц žemės XІІ a. pabaigoje - ХІІІ a. pradžіoje. 
Ктухігіосіц agresija. Prйsц nukariavimas. Sикіlітаі ргіей kryžіuočіus. 
Prйsіjos valstybė. Karalıaučıus - vienas svarbiâusiц lіенииіц kultйros 

centrц. Lіetuvıц ir prйsц padėtis Prйsijos valstybėje. Kolonizacija. Lie- 
tuviц bйklės Ыogėjımas Vokietijos imperijoje. 

Mažoji Lietuva ir tautinis lіенииіц atgimimas. 
Klaipėdos kraštas ir jo likimas XX amžıuje. 
Mažojı Lietuva ро karo. Kaliningrado sritis ir Lietuva. 
Mažosіos Lietuvos kuittiris veіkėjaі: М. Mažvydas, A. Kulvietіs, 

S. Rapolionis, J. Bretkūnas, D. Kleinas, K. Donelaitis, L. Rėza, Vydй- 
nas, M. Jankus, I. Sіmonaіtytė. 

LITERATŪRA 

Brakas М. Mažosіos Lietuvos роlініпе ir diplomatіnė istorija. - V., 1995. 
Juška А., Mališauskas J., Рирйув V. Lietuvininkq žemė. - К., 1994. 
Valsonokas R. Klaipėdos problema. - V., 1989. 
Šі1as V., Sambora Н. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai. - V., 1990. 
Gineitis L. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. - V., 1990. 
Matulevіčius А. Mažoji Lietuva XVIII a. pradžioje. - V., 1989. 
Gudas K. Mažosios Lietuvos Ііенииіц наи[іпе padėtis XIX a. pabaigoje. - V., 1992• 

İ 
ı 
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Kviklys B. Мивц Lietuva. - Т. 4. - V., 1991. 
Šneіdereıtas О. Prūsaı. - V., 1989. 

б н е т а. Lietuvos kultiiros raida 

Kalbos, istorijos, archeologijos ir mitologijos duomenys apie ikikrikй- 

čіonіškąją Lietuvos kultūrą. 
Vідигіпіц атхіц Lietuvos kultitra, jos tautіnė ir геlіуіпе tolerancija. 

Senosios kultūros, katalіkybės ir stačіatikybės sąveіka. Vienuolijos. Mo-

kyklis. Metraйčiai. Architektūra. 
Renesansіnė kultūra Lietuvoje. Renesansіnė Iіteratйra, architektūra, 

dvarц kultйra. Pirmosios lietuvıškos knygos. Renesansinė istoriografija: 

M. Stryjkovskіs. Lietuvos Statutai. Renesansas ir tautіškumas: Mykolas 

Lietuvis, A. Rotundas, M. Daukša. 
Vilniaus universitetas. 
Barokas Lietuvos kulliroje. Literatйra, даіlе, architekttira. Lituanis- 

tiniai sąjūdžіaі Vilniuje ir Катаlіаисіиjе: К. Sітvydas ir D. Kleinas. А. 

Kojalavіčіus. 
Kalbinė, tautіnė, religіnė Lietuvos kultйros }vaіrovė. 
Švietіmo epocha Lietuvoje. Švіetіmo sistemos reforma. Vіsuomenės 

ir valstybės іšbudіnimo viltys. 
Klasicizmo archіtektйra. 
Romantizmo kultйra. Romantinė asmens ir tautos samprata. Roman- 

гігто ідеjц јtaka tautiniam atgimimui. S. Daukantas ir A. Mickevіčius. , 
Rezistencinis lіенииіц kultūros pobūdіs. A. Baranauskas. J. Basanavі- 

čіив ir "Аивта". Maironis. 
XX a. kultūros srovės ir lіенииіц kultūra. М.К. Сіигlіопів. 
Modernizmo ir liaudies kūrybos ryšys. 
Kultūros tautiškumo problema. 
"ТатуЬіпе lіенииіц kultūra" ir kultйrіnė rezistencija. Lіенииіц kuittira 

іŠeivіjoje. 
Iškіlіausіos ХХ a. Lietuvos kultūros asmenybės. 

LITERATŪRA 

Адотопів Т., Čerbulėnas К Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija. - D. 1. 
- V., 1987. 

ДипдиІіепе Р. Senovės lіенииіц mitologija ir religija. - V., 1990. 
Duпдиlіепė Р. Lіе[ииіц etnologija. - V., 1991. 
Genzelis B. Švіetėjaі ir jq іdėjos Lietuvoje. - V., 1972. 
Gımbutienė M. Baltai ргіевівногіпіаів laikais. - V., 1985. 
Greımas A.J. Tautos atminties beieŠkant. - V; Ch; 1990. 
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Jurginis J. Istorija ir kultūra. - V., 1984. 
Kiaupa Z., Kıaupienė J., Кипсеиісіив А. Lietuvos istorija iki 1795 m. - V., 1995. 
Kubilius V. Lіе[ииіц literatūra ir pasaulіnés literatOros procesas. - V., 1983. 
Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Dіdžiosіos Kunіgaіkštystés ıstorіnėje 

literatOroje: Renesansas, Barokas. - V., 1992. 
Lazutka S. Lietuvos Statutaі, jg kūrėjai ir epocha. K., 1994. 
Jučas M. Lietuvos те[гайčіаі. - V., 1968. 
Lukšaіtė I., Jurginis J. Lietuvos kultOros istorijos bruožaі. - V., 1981. 
Lebedys J. Senoji lіенииіц Iiteratūra. - V., 1977. 
Kavolis V. Žmogus istorijoje. - V., 1994. 
Lietuvos pedagogіnės minties raida XVI-XVIII a. kultūros veikėjg ra≤tuose/ Su- 

daré І. Lukйaité. - K., 1991. 
Vladimirovas L. Knygos istorija. - V., 1979. 
Zіnkevіčiиs Z. Lietuviq kalbos istorija. - Т. 1-7. - V., 1984-1995. 

7 t e m a. Krіkščіonybés vaidmuo Lietuvos istorijoje 

Senoji Lietuvos valstybė ir krіkščіoni•kojі Europa. Mindaugo krіkš- 

tas. Senoji tikyba, katalіkybė, stačіaiıkybė Lietuvoje valdant Gediminui 
ir Algirdui. Kryžiaus кагц reikšmė priimant krıkštą. 

Krėvos sutartis ir Lietuvos krik≤tas. Krıkščıonybės ргіетіто sociali- 

nė, polıtinė ir kultūrınė reikšmė. 

Kultйrіnis ir politinis reformacijos vaidmuo. Kontrreformacija. 

Katalikq ir stačіatikіц bažnyčia LDK. Bažnytinės unijos klausimas. 
Sіаčіаіікіц bažnyčia ir rusifikacija ХІХ а. Katalikц Bažnyčios vaid- 

тио tautinio atgimimo metu. 

Каіаlікц Вахпуčіа XX a. Lietuvos istorijoje. 

LITERATŪRA 

Greimas A.J. Tautos atminties beieйkant. - V; Ch; 1990. 
Gudavіčius Е. Kryžіaиs karai Pabaltijyje ir Lietuva XVIII a. - V., 1989. 
Jurginis J. Lietuvos krikйtas. - V., 1987. 
Jurginis J. Pagonybés ir krikŠčіonybés santykiai Lietuvoje. - V., 1976. 
Kiaupa Z., Кіаиріепé J., Кипсеиісіив A. Lietuvos istorija iki 1795 m. - V., 1995. 
Vėlius N. Senovés baltg pasauléžіūra. - V., 1983. 

8 t e m a. Lietuviai pasaulyje 

Lietuvіц emigracija ir jos kryptys ХІХ a. antrojoje pusėje - XX a. 

Didžiausіos етіугапнц iš Lietuvos kolonijos. 

Lietuvos gyventojц trėmimai. Lietuviai SіЬіте. Lıetuvıц traukimasis ј 

Vakarus 1944 m. Роlіііпе išeivіjos veikla. VLIK'as, Pasaulio lіенииіц 

bendruomenė. Lıetuvıц kultūra emigracijoje: iŠkiliausios asmenybės ir 
reikšmıngiausi darbai. 
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Lietuviai etnınėse žemėse, kaіmyninėse šalyse. 
Івеіиі}а ir Lietuvos valstybė. 

LITERATŪRA 

Brazaitis J. Vienq vieni. - V., 1990. 
Brazytė-Bındokіenė D. Lietuviq раргосіаі ir tradicijos išeivijoje. Čıkaga, 1989. 
Eidintas A. Lıetuviц emigracija. - V., 1988. 
Greimas A.J. Iš arti ir і≤-[о1і. - V., 1991. 
Lietuva: Lіetuvıškojі enciklopedija. - Т. 15. - V., 1990. 
іИасеіпа A. Raštai. - Т. 3. - V., 1990. 

9 t e m a. Lietuvos taûtinės mažumos 

LDK daugiatautė valstybė. Religіnė ir tautіnė senosios Lietuvos to- 
lетапсі}а. 

Rusai ir baltarusiaı.Rutėnaі Lietuvos Dıdžіojoje Kunіgaikštystėje. Se- 
noji Lietuvos гивц kultйra. Р. Skorіna. Konstantinas Ostrogiškis. And-
rejus Kurbskis. Mykolas Glinskis. Unitai. 5entikiaі. 

Rusai carіnės Rusijos aneksuotoje Lietuvoje. Rusц valdininkai. Ко- 
lonistai. 

Rusai tarpukario Lietuvoje. Rusц kultйra, švietımas, inteiigentija. 
L. Karsavinas. 

Asimiliacinė TSRS politika ро Antrojo pasaulinio karo. 
Lenkai. Lenkц atsiradimas Lietuvoje. Lenkц kuittlros jtaka viduriniq 

атхіц Lietuvos visuomenei. 
Lenkц ir lietuviq kultйrц sąveіka XVI-XVII а. М. Stryjkovskіs, 

A. Volanas. 
Asimilizacija ir polonizacija XVIII-XIX a. LenkiŠkoji kuittlra ir 1іе- 

tииіц tautinis atgimimas. A. Mіckevičіus, J. Kraševskis, T. Narbutas. 
Lietuvos Respublikos lenkai. Vilniaus kraštas Lenkijos valdžіoje. 
Lenkai Lietuvoje Pl Antrojo pasaulinio karo. Lenkai ir lenkіŠkaі ka1- 

bantys Lietuvos patriotai, ј роlініпе savітonė атхіц kaitoje (lui 
М. Stryjkovskіo iki M. Rėmerіo ir с. Milošo). 

Žydai. Jц atvykimas ј Lietuvą. Žудц padėtіs LDK. Lietuvos vieta 
žУдц kultūroje. IŠkiliausi худц kulttlros veikėjai. Žydai tarpukario Lie- 
tuvoje. Holokaustas. 

Karaimai ir totoriai. Jц atsikėlimas ј Lіetuvą. Gyvenamosios vietos, 
religijos, kalbos, tradicijos. Lietuvos karaimq ir нонотіц kultūros bei 
mokslo veikėjaі. 

Tautіnės Lietuvos Respublikos mažumos. Jц kulttlra ir švietimas. 

Valstybės tautіnės politikos principai. 
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LITERATŪRA 

Atamukas S. Žудаі Lietuvoje XIV-XX a. - V., 1990. 
Butkus A. Latviai. - K. 1995. 
Čepėnas P. Naujujq lаікц Lietuvos istorija. Т. 2. - V., 1939. 
Damušis A. Lietuvos gyventojq aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir ро- 

kario metais (1940-1959 m.). - V., 1991. 
Сіпаіне S. Žудц tautos tragedijos Lietuvoje pradžіa. - V., 1994. 
Janulaitis A. Zydai Lietuvoje: Bruožaі iš Lietuvos vіsuomenės istorijos. - K. 1923. 
Krіčіnskіs S. Lietuvos totoriai. - V., 1993. 
Lietuva: LіetuvіŠkojі enciklopedija. T. 15. - V., 1992. 
Venclova T. V9lties formos. - V., 1992. - Р. 96-213, 384-392. 

10 t е т а. Asmenybės Lietuvos istorijoje 

Asmenybės vaidmuo istorijoje. 
Vіdurіniц атхіц Lietuvos valstybės ir kultiros veіkėjai, jц darbai ir 

reikŠmė. 
Iškilіausios renesanso epochos valstybės ir kultйros asmenybės, jц 

дагЬц reіkšmė. А. Goštautas, M. Radvila Juodasis, Žygimantas Augustas, 
A. Rotundas, J. Chodkevičіus, M. Giedraitis, M. Daukša, S. Batoras ir 

kt. 
Iškilıausıos lіенииіц didikq giminės Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, 

kulttiriniai ir politiniai jц darbai. Radvilos, Chodkevidai, Sapiegos, 
Расаі. Кагоlів Chodkevidus, Leonas Sapiega, Jonušas Radvila, Kazimie-

ras Sapiega ir kt. 
Reіkšmingiausi ХІХ a. pasiprieŠinimo carizmui ir tautinio atgimimo 

veıkėjai. 
Lietuvos Respublikos valstybės ir kultйros veıkėjai, jц veiklos reikš- 

те. 
Iškiliausi rezistencinės kovos dalyviai, jц aukos prasmė. 

Asmenybės таівка totalitarizmo sąlygomis. 
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INTEGRUOTA TEMINĖ ISTORIJOS PROGRAMA 

XІ-ХІІ KLASEI 

(II variantas) 

А. ISTORIJOS LAIKAS. Pagrіndіnės epochos žmonіjos raidoje. 
PrіeŠistoтė ir istorija. Ј'  vidiniai etapai. Skiriainosіos ribos tarp prie≤is- 
torės ir istorijos problema. jvykiц ir procesц periodizavimas, Jo кгінегіjаі. 
Esmingieji Lietuvos istorijos periodai. 

Mitologinė, fіlosofinė laiko samprata seniau (senovėje, иідитатхіаів) 
ir dabar. "Geri" ir "bilgiil laikai. Ciklai, spiralė, linija istoriniame Iaiko 
suvokime. Laiko вкаісіаиіто problemos - kalendoriaus raida. Менц skai- 
čiavimo sistemos: sėnovės pasaulyje, худц, тивиlтопц, krіk≤čіonіškojі. 
Laiko matavimas istorijoje. Laiko skaіčіavіmas ir matavimas LietuVije. 

В. ISTORINĖ ERDVĖ. Geopolıtіnė pasaulio сіиіlігасіjц хетеlаріц 
kaita: geografiniai, ekologiniai, etniniai, socialiniai, politiniai faktoriai. 
Lietuvos ploto ir віепц kaita. 

Mitologinė, filosofіnė erdvės samprata seniau (senovėje, иідигатхіаів) 
ir dabar. "Gera" (sava) ir "bioga" (svetima) erdvė. Erdvės matavimo ir 
skaičiavіmo problemos - matq sistemos raida. Erdvės suvokimas ir та- 
tavimas Lietuvoje. 

С. ISTORINIS JUDĖJIMAS. 

1.Žmogus istorijoje. 

Savęs, savo vietos sudėtіngame kosmose ir pasaulyje suvokimas nuo 
senіausiy lаікц iki it діепц. Su šiuo suvokimu susіjusiц рогеікіц, in 
teresц tenkinimas. Pagrindinės žmogіškosіos kiekvienos istorijos epochos 
vertybės, ј atspіndžіai mitologijoje, filosofijoje, grožіпėje literatirije, 
dailėje. Vertybiц kaita ir tęstіпumas. Stereotipai јиаігіц istorijos ероснц 
žmoniц mąstyme ir veikloje. IŠkіliausiц pasaulio mąstytojц, fіlosofц mil-
tys apie žmogaus paŠaukimą ir gyvenimo prasmę. 

Žmogaus gyvenimo ir buities sąlygos. Maistas ir gėrimaі nuo seniau- 
віц laikq iki віц діепц. Mitybos raciono kaita, jos priklausomybė пиo 
geografіnіц, ekonominiц, восіаlіпіц sąlygц ir tradicijц. Mitybos ypatybės 

}vaіrіose istorijos epochose. Maistas ir mityba Lietuvoje. 
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Drabužіaі ir apavas fyi вепіаивіц laikq. Еоттц, spalvц, тедхіауц 
kaita, jq prіklausomybė nuo geografіniц, екопотіпіц, восіаlіпіц sąlygц 
ir нгадісіjц. Drabužіs kaip simbolis }vaіrіose istorijos epochose. Dėvėsena 

ir пеŠіовепа Lietuvoje. 

Bйstц ir Ьаlдц raida пио вепіаивіц lаікц. Nатц formos, dydžio, iŠ- 
planavimo, statybіnіц medžіagц evoliucija, jц prіklausoтybė nuo geog- 
таfіпіц, екопотіпіц, socialiniq, неснпіпіц sąlygц ir нгадісіjц. Individualis 

ir visuomeniniai pastatai. Ва1дц paskirtis ir simbolika. Būstц ir Ьаlдц 
raida Lietuvoje. Tradicijos ir inovacijos. Bйstц apšvіetіmo, йіlдуто ir 

vėdinimo problemos skirtingose istorijos epochose. 

Žпıogaus darbo sąlygos - organizavirnas ir technologija. Arikstyviau- 
sia technologija: актепіпіц }гапкіц gamyba ir naudojimas, žemdіrbystės 
ir gyvulininkystės raida. Darbo pasidalijimo pradžia lусіц ir amžіaus skir- 

tuпiц pagrindu. Міевнц revoliucijos epocha: тенаlц naudojimas, irigaci- 

jos darbai, specializacija (keramika, tekstіlė, metalurgija). Graіkц ir ro- 
теггц technologiniai lаітеjітаі. Geležinіaі }rankiaі, теснапіпіц jіаівц 

išradіmas. Hierarchіnė darbo organizacija. 
Viduramžiц laimėjіmai: vėjo ir vandens energijos panaudojimaš, ka- 

па1ц, нипеlіц, ніlнц statyba, knygц spausdinimo ргадхіа. Modernios in- 
dustrіnės gamybos pradai. Мапогіпе sistema. Атаніпіпкц gildijos. 

Vakarq technologijos formavimasis (1500-1750): рігтцjц mokslo іп- 

strumentц bei frankiq ійтадітав, garo energijos naudojimo ргадхіа. Mo-

dernios іndustrinės gamybos pagrindai. 
Pramonės perversmas (1750-1900). Івгадітаі. Garo jėgos naudojimo 

tobulinimas elektros energijos, паиjц kuro rйšiц pritaikymas. Geležies 

ir plieno, tekstіlės ir chemijos pramonės pažanga. Masinė gamyba. 
XX amžіaus technologijos: hіdтoelektтinės, pluošto, plastmasės, kau- 

čiuko sintezė. Mašinos keičia rankц darbą. Kosmoso eros technologijos: 

Ьтапдиоlіпе energija, automatizavimas, kompiuterizavimas. 

Darbіnės veiklos organizavimas ir technologijos raida Lietuvoje. 

Котипікасіjц ir ryšiц raida. Primityvusis transportas. Ratas ir ke- 
1ias: rato iŠradimas ir tobulinimas, Antikos pasaulfo keliai. Vandens 

transporto evoliucija: laivyba, lаіиц statyba. Garo transportas: pirmieji 
уагиехіаі, уеlехіпкеlіц tinklas, garlaiviai. Šiuolaikinіo transporto 

raida: automobiliai, traukiniai, ото transportas. Visuomeninio trans-
Porto raida . Georg-Eckert-Institut 

іиг internationale 
Schufbuchforschung 

t3raunschweig 
-Schulbuchbib;iothek - 
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Paštas senovėje ir иідитатхіаів. Modernios ryšіц sistemos sukūrітas: 
telegrafas, telefonas, radijo ryšys, elektroninis paštas. 

Котипікасіjц ir ryšiц sistemц evoliucija Lietuvoje. 

Žmogaus sveikata. Senovės medicina ir higiena. Medicinos praktika 
senovės Rytuose. Sveіkatos apsauga ir asmens higiena Antikos laikais. 
Hipokratas. Galenas. Vіduramžiц иіепиоlупц vaidmuo іŠsaugant Antikos 
pasaulio medicinos lаітеjітив. Arabц раваиlіо jnašas ј тедісіпą. Rene- 
sanso epochos medicina: anatomijos teorijos ir chirurgijos lаітеjітаі. 
Kraujo apytakos sistemos atradimas, mikroskopas. Medicinos mokyklq 
ir lіуопіпіц genezė. Medicinos вресіаlігасіjц jtvirtinimas. Vakcinacijos 
ргадхіа. Bakteriologijos lаітеjітаі. Svarbіausіц medicinos ргіенаівц išra- 
dimas. Sveіkatos apsaugos ir demografijos problemos. Sveіkatos apsauga 
ir medicina Lietuvoje. 

2.Žmogus tarp хтопіц. 

Šeima - artimiausia žmogaus арlіпка. Dvasiniai, ekonominiai, juridi- 
піаі šeіmos susidarymo ir egzistavimo pagrindai атхіц eigoje. Šеітц 
tipai ir formos istorijoje. Šeimos патіц неівіц ir ратеіуц sampratos raida. 
Теиц ir vaikц problema. Vyro ir žmonos padėtіs jvairiose civilizacijose 
ir epochose. Lусіц santykiai mituose, legendose, grožіпėje literatйroje ir 

kasdіenybėje. 
Asmuo ir уітіпе istorijoje. Gіminės vaidmens kitimas artėjant ртіе 

dabartiniq lаікц. Asmuo, šeima, gimіnė Lietuvos istorijoje. 

Asmuo ir tauta, jvairiц tautq кіlте, kalba, раргосіаі ir tradicijos. 
Lietuviц tautos кіlте, kalba, раргоčіаі, tradicijos. Asmens ргіеиоlіц tau-
tai suvokimas skirtingose istorijos epochose. Tautіškumo sampratos evo-
liucija. Tautiškumo ıdėjos Aпtіkoje. Modernaus tautiškumo raida: ар- 
raіškos XVII amžiaus Anglijoje, Švіetіmo epochoje. Totalinis tautіŠkumo 
proveržis ХІХ amžіuje. Individualus ir totalinis tautiškumas XX атхіиjе. 
Tautі•kumo idėjц evoliucija Lietuvoje. 

Sосіаlіпів žmogaus statusas. Socialіnė diferenciacija ir stratifikacija 
istorijos raidoje. Faktoriai, kurie sąlygojo socialinius, ekonominius ir 
kultйrіnius skirtumus: lytis, amžіus, rasė, intelektualiniai skirtumai, so- 
cialiniai ir kultйriniaі veiksniai. Ekonominė diferenciacija - socialinės 
stratiiıkacijos pagrindas. K1asė, luomas, kasta, gтupė istorijoje. Socіalіnės 
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kіlmės santykis su kasta, luomu istorijoje. Socіalinіs mobilumas ir iri-
biluinas: veгgovė, baudžiava, prievartinis darbas. Šіиоlаікіпіц восіаlіпіц 
klasiц problema. Ideologijos ir religijos, aplinkos, demografinės situaci- 
jos, technologijos }taka socialinei kaitai istorijoje. Sосіаlіпіц jидеjітц 
evoliucija. Jц tipai: religiniai, humanistinial, reformistiniai, revoliuciniai, 
nacionaliniai. Socialinіo statuso raida ir socialiniai judėjітai Lietuvoje. 

Žmogus роlініпеjе bendruomenėje. Valstybės kilmės teorijos. Primi-
tyvus valstybingumas ankstyvцjц хетдігЬіц ir klajokliц vіsuomeпėse. Ci-
Vilizacijos sklaida ir Ьіигоктаніпіц топатсніjц }sitvіrtinimas. Žmogus - •avaldіnys. Miestas - valstybė (polis), respuЫika ir imperija Antikoje. 
mogus - pilietis. Centralizacija ir susiskaldymas иідигатхіаів. Luominė 

ir absoliutіnė monarchija. Tautiniq valstybiц gimimas. Absoliutizmo 
raida. Atstovavimas ir konstitucinė monarchija. Naujцjц lаікц respubli-
kos. Nacionalizmas ir imperializmas. Liberalioji demokratija. Рагlâтеп- 
tinė ir ргегідепііпе sistema. Žmogaus ir valstybės santykiai - рохійгіаі 
bei veiksmai. Pagrindinės polіtinės dabarties ideologijos. Žmogus ir vals- 
tybė Lietuvos istorijoje. 

3.Žmonės tarp žmoniц-karasirtaіkaistorijoje. 

Užsienio politikos ir diplomatijos esmė bei prasmė. Tarptautinės 
sutartys ir susitarimai istorijoje: ј formos, veiksmingumas. Karai tarp 
valstybiц ir tautц. Valdovц ir Šа1іц tarpusavio santykіц sprendimas 
senovės Rytuose. Стаікц karai: vidaus ir tarptautiniai. Karas готепц 

gyvenime. 
Karai Frankq valstybės istorijoje. Vікіпуц žygiai. Kryžiaus karai Ry- 

tuose ir Europoje. Lietuviц kovos su Кгухіиосіц ir Kalavijuočiц ordinu. 
Šimtametis karas. Lйžis karц istorijoje XVI amžiuje: kolonijiniai, dinas- 
tiniai, religiniai, pilietiniai karai. Ітрегіjц kйrimasis Europoje: interesц 
sankirta Centтіnėje ir Rytц Europoje bei Lietuvos likimas. Didieji 
XVІIІ a. pabaigos - ХІХ a. karai: Nepтіklausomybės karas Šіaиrės Arne-
rikoje, Napoteono Bonaparto žygiai, Krymo karas, Prancйzijos ir Vokie- 
tijos karai. Du pasauliniai karai ir ј rezultatai. Lietuva XX a. катц 
verpetuose. 

Gіnkluotės evoliucija - žmogaus jėgos reikšmės mažėjimas ginkluotц 
konfliktц metu. Žymieji kaгvedžiai. Žmogus ir karas: socialіnės, ekono- 
тіпев, demografіnės, politinės karц pasekmės. Kova дė1 taikos istorijoje. 
Europos taikos konferencijos: nui Miunsterio iki Helsinkio. 
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4. Ž m o g u s p a ž j s t a p a s a u 1} - mokslo idėjos іг jц гаіда. 

Mokslo žіnіos senovės Rytц pasaulyje. Protomokslas ikikiasikiniame grai- 
кц pasaulyje: reiiginiai, mitologiniai ir empiriniai gamtos fenomenq ai≤kini-
mai. Mokslo рахійгц raida: stebėjіmц, івиадц, apibrėžımц, klasіfikavіmo pra- 
дхіа (Platonas, Aristotelis). Mokslas helenіstіnėjė epochoje: Aleksandrija - 
stambіausıц mokslo tyrimц centras. Аотепц moksias kaip kontrastas ј' teisei 
ir technologijai. Vіduramžiц mokslas. Mokslas kitose civilizacijose: islami 
kraštai, Indija, Kinija. Mokslo atgimiirtas Renesanso epochoje: mokslo statu- 
sas Europoje XV a. pradžioje. Knygц spausdiaimo, kalnakasybos, metalurgijos 
ir кінц technologijos naujoviq reіkšmė. Prekybos, tyrınėjіmц poreikiai ir moks- 
1as. Naujцjц mokslo ангадітц ir вепцjц filosofiniц раžiигц koegzistencija. 

Revoliucija gamtos filosofijoje: gamıamoksliniц žıniц objektц, теіо- 
дц ir funkcijц kaita, F. Bekono, Dekarto, Spinozos veikalai. Naujos fi-
losofijos rezultatai: mokslo draugijц steigimas, pažanga atskirose moksli 
sferose. Mokslas revoliucijц epochose: mokslas ir pramonės peгversmas, 
mokslas ir Švıetimo amžіuš. Romantizmo reakcija ir mokslas - naturfi-
losofijos gynėjai. Mokslas ХІХ amžiuje: nauji tyrimц metodai, fizikos, 

chemijos, biologijos pažanga. 
Mokslas XX amžiaus pradžіoje: socialinė mokslo organizacija ir sti- 

1ius, bendros pastangos plėtojant mokslo tyrimus. Šiuolaikinıs mokslas 
ir jo problemos: Iaımėjimai ir su jais susijusios moralіnės, polıtіnės, so- 
сіаlіпев, ekologіnės problemos. Mokslo ідеjц ir mokslo organizavimo 

raida Lietuvoje, mokslo laimėjimaı. 

Humanitariniai mokslai ir humanitarinis Iavinimas. Pirmykštis то- 
kymas. hmen lаікц visuomenės Švietıтas - herojaus idealas. Sofıstai 
ir Sokraıas - posūkis } logos, retorikos pradžіa. Platonas ir Akademija: 
teologijos ir mitologijos santykis, matematika filosofijos tarnyboje. Aris- 
totelis ir Lіcėjus: logikos sukйrimas, mokslц suskirstymas ir sutvarkymas. 
Helenizmo Іаікц studijos: raštіjos ıšplitımas ir teksto kritika, žymiausi 
švіetımo ir kultйros centrai. Romos idealas - oratorinis menas. Kultйros 
ідеаlц konfliktas: kova tarp retorikos, filosofijos ir mokslo. 

Krıkščіonійkoji pedagogika Antikoje ir viduramžіais. Pagoniškos ku1- 
tūros christianizacija: klasikinio humarıizmo ir kriksčıoniškojo aprei•ki- 
то derinimas. Laisvцjц menq kodifikavimas: triviumas ir kvadriviumas. 
Universіtetц steigimas. Scholastinis metodas. Tikėjımas ir prіežastiniai 

гу•іаі: teologijos ir filosofijos atskyrimas. 
Humanitarinіц mokslц raida nuo Renesanso Іаікц. Renesanso idėjos: 

klasikos idealas, наттіц (kalbц) raida, laisvo individo ıdėja. Humanizmas 
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ir naujoji pedagogika. Universalaus metodo paіeškos. lokslo ir filoso- 
fijos atskyrimas. Antikos tyrimo тенодц centro perkėlimas iŠ beletristi- 
kos ј archeologіją ir fіlologіją. Konfiikto tarp humanіtarinıц ir kіtц 
mokslц raida. Šіuolaikinio universiteto struktira. Humanitarinio lavini- 
то ir нугітц tradicijos Lietuvoje. 

NekrıkŠčіonіškцjц civilizacijц humanіtariniц mokslц ir іŠsіlavіnimo 
tradicijos. Žmogaus ідеаlц, vertybiц sistemц atspindžiai }vairiц kultйтos 
ероснц lіteratйroje ir mene. 

5."Žmogus dvasingasis" 

Tikėjimas ir religija istorijoje. Senovės politeizmas. Zoomorfizmas ir 
antropomorfizmas. Іпдоеиторіесіц геlіуіjц pranašumaі. Senovės baltц ir 
lietuviц reliğija. Žудц monoteizmo raida. Krіkščionybės istorija. Budiz-
mas, induizmas, islamas. Žmogaus ir діеиц santykis }vairіose religijose. 
Krikščіonybės ir kitq konfesіjц istorija Lietuvoje. 

D. ISTORIJOS PAŽINIMAS 

Praeities pažіnimas seniausiais Iaikais. Pirmosios istorijos suvokimo 
formos - mitas, Iegenda, padavimas. RaŠtіjos pradžia, kronikos, metraŠ- 
čіаі. Istorijos kaip mokslo gimimas. Istorijos šaltiniai, ј tipai ir rйŠys. 
Istorijos Šaltiniц kaupimo, saugojimo, kritikos, vertinimo problemos. 

Istorijos prigimtis ir rekonstrukcija. Filosofijos, religijos, ekonomikos, 
politikos ідеjц }taka istorinei rekonstrukcijai. Humanistц požіūris ј is- 
toriją. XVIII amžiaus Švietėjц теіквте istorijos mokslui. Posйkis ј tautц, 
kultйros, švietımo, }statymdavystės istorіją. Geografіnės aplinkos povei- 
кіо istorijai problema. 

Romantiškіejі istorikai. Hegelio istorijos filosofija. Liberalioji, де- 
тokratinė ir socialistinė kryptis istorikц veikaluose. Naujosios istorijos 
mokslo kryptys. Žymieji Lietuvos istorikai, požiйris ј lietuviц ir Lietuvos 
іstorіją. 
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