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ISTORIJOS BENDROSIOS PROGRAMOS (projektas)  

1.4. 5-6 klasių moksleivių istorijos mokymas organizuojamos 

kaip istorinio mąstymo formavimas(is), naudojant didaktinę 

istorijos mokymosi kaip tiriamojo proceso prieigą, kuomet 

keliant kompleksinius klausimus moksleiviai mokomi, kaip 

reikia ieškoti atsakymų istorijoje.

Dalyko paskirtis 

Uždaviniai 
Sužino, ką ir kaip tiria istorijos mokslas, įgyja žinių apie savo 

gyvenamosios aplinkos praeitį ir jos sąryšius su Lietuvos bei 

Europos istorija. 

[...] geba atpažinti ir suprasti artimoje aplinkoje esančius 

istorinius šaltinius, juos panaudoti istorinio pasakojimo 

kūrime. 

Kompetencijų ugdymas istorija 

Išskiria ir pagal savo sugalvotus kriterijus vertina istorines 

visuomenės kaitos priežastis. Pateikia nagrinėjamų istorijos 

laikotarpių savitumo pavyzdžių. Remdamiesi įgytomis žiniomis, 

paaiškina svarbiausias problemas ir jų sprendimo būdus tam 

tikrais Lietuvos ir pasaulio istorijos laikotarpiais, pagrindžia jų 

pamokų aktualumą dabarčiai. 

Iš Istorijos bendrųjų programų projekto, 2020-08-27



Seixas 2014, Black 2011, Phillips 2008.



Pasiekimų sritys

Istorinės raidos supratimas

Įvykio priežastys, dalyvių tikslai, rezultatai ir pasekmės

Įvykio (reiškinio, proceso) bruožai, ypatumai.

Istorinės asmenybės, jų veikla. 
Orientavimasis istoriniame laike ir erdvėje 

Chronologijos suvokimas.

Istorinės erdvės suvokimas.
Istorijos šaltinių tyrinėjimas ir 

interpretavimas 

Istorijos šaltinio supratimas ir vertinimas

Istorijos šaltinio nagrinėjimas, interpretavimas 

ir taikymas

Istorinio pasakojimo kūrimas ir 

raiška 

Istorijos sąvokų supratimas ir 

naudojimas 

Istorinio pasakojimo kūrimas 

Istorinio supratimo perteikimas



Numatomo ugdymo 

turinio struktūravimas 

Nuoseklus mokinių 

pasiekimų augimas 

Aktualaus ugdymo 

turinio numatymas 
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Numatomo ugdymo 

turinio struktūravimas 

Nuoseklus mokinių 

pasiekimų augimas 

Aktualaus ugdymo 

turinio numatymas 

1. Istorinės raidos supratimas 

5–6 kl. 

Nurodo akivaizdžias nagrinėjamo istorinio įvykio priežastį, 

dalyvių tikslą, rezultatą ar pasekmes. 

5–6 kl. 

Paaiškina, kas yra istorijos faktas, įvykis; reiškinys, procesas; 

istorinis pavyzdys. Nurodo pagrindinį įvykio, reiškinio bruožą 

ar ypatumą. 

5–6 kl. 

Sieja istorinių asmenybių veiklą su konkrečiais istorijos 

laikotarpiais ir ją įvertina. 

Atpažįsta asmenybę iš gerai žinomo istorinio konteksto. 

Įvykių, procesų, reiškinių 

priežastys ir pasekmės; 

tęstinumas ir kaita; rezultatai; 

reikšmė.

Įvykio 

(reiškinio, 

proceso) 

bruožai, 

ypatumai.

Istorinės 

asmenybės, jų 

veikla. 

Helmke Andreas, 2012



Numatomo ugdymo 

turinio struktūravimas 

Nuoseklus mokinių 

pasiekimų augimas 

Aktualaus ugdymo 

turinio numatymas 

Istorinio pasakojimo kūrimas ir raiška 

Istorijos šaltinių tyrinėjimas ir interpretavimas 

Orientavimasis istoriniame laike ir erdvėje 

Istorinės raidos supratimas

5-6 klasės. 

Istorinė vaizduotė 

Asmuo ir valstybė 

Istorija kasdienybėje 

Kultūra ir tapatybė 

Visuomenė ir atmintis 

8 klasė

Viduramžiai ir ankstyvieji 

naujieji laikai 

Valstybė ir valdžia viduramžiais

Viduramžių visuomenė ir ūkis

Viduramžių kultūra

Paveldas ir atmintis



Klausimai 

Siūlymai 

Komentarai

?

?


