Seminaro „Pirmoji sovietų okupacija: istorija ir faktai“ programa
Kaunas, kovo 24 – 27 d.
Kovo 24 d. (ketvirtadienis)
16.00 – 16.30 val.
17.00 – 18.00 val.

Atvyksta seminaro dalyviai. Dalyvių sutikimas.
Apgyvendinimas

18.30 – 19.30 val.

Vakarienė
Dalyvių susipažinimas. Vakaras su etnografiniu ansambliu „Svirbė“

Kovo 25 d. (penktadienis)
Nepriklausomybės praradimas ir 1940 m. pirmoji sovietų okupacija
8.30 – 9.15 val.

Pusryčiai.

9.20 – 9.50 val.

Atvykimas iš nakvynės vietų į Kauno paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centrą, Karaliaus Mindaugo g. 11

10.00 – 10.20 val.

Seminaro atidarymas. Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio
rengimo centro direktorės Laimutės Anužienės sveikinimo žodis ir
informacija apie centro veiklą.

10.20 – 10.50 val.

Tarptautinės komisijos vykdomų istorinių tyrimų, švietimo veiklos
pristatymas. Projekto „Raudonieji metai“ pristatymas.
Tarptautinės komisijos Švietimo programų koordinatorė Ingrida
Vilkienė

11.50 – 11.15 val.

Kavos pertrauka

11.15 – 12.15 val.

Antrojo pasaulinio karo pradžia ir Lietuvos situacija. Lietuvos
pirmosios okupacijos apžvalga Tarptautinės komisijos istorinių
tyrimų pagrindu.
Tarptautinės komisijos Švietimo programų koordinatorė Ingrida
Vilkienė

12.15 – 13.15 val.

Pirmoji sovietų okupacija istoriniuose dokumentuose" pristatymas ir
diskusija.
Dokumentinių filmų režisierius Jonas Ohman

13.15 – 14.00 val.

Pietūs

14.00 – 16.00 val.

Ekskursija Kauno Prezidentūroje

16.00 – 18.00 val.

Susipažinimas su Kauno senamiesčiu

19.00 val.

Vakarienė
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Kovo 26 d. (šeštadienis)

1941 m. trėmimai. Pirmos sovietų okupacijos temos
dėstymas mokykloje

8.30 – 9.15 val.

Pusryčiai

9.30 – 10.00 val.

Nuvykimas į Kauno IX forto muziejų

10.00 – 12.30 val.

Susipažinimas su tremties ekspozicija Kauno IX forto muziejuje.

12.30 – 13.30 val.

Pietūs

13.30 – 14.30 val.

Pirmosios sovietų okupacijos vaizdai ir siužetai
Dokumentinių filmų režisierius Jonas Ohman

14.30 – 14.50 val.

Kavos pertrauka

14.50 – 16.20 val.

Prezentacijos: Baltijos šalių okupacijos temų pristatymas mokyklose
(Lietuva- mokytojos: Roma Diktaraitė ir Vida Pulkauninkienė)
Diskusija : Kaip dėstoma mokyklose apie I –ąją sovietinę okupaciją
(Lietuvoje, Estijoje)?
Ar pakankamai šiai temai skiriama mokyklose? Kaip Baltijos
valstybių okupacija pristatoma Švedijos mokiniams ir visuomenei?
Kokie šių temų dėstymo metodai ir kurie pasiteisina, o kurie- ne?

16.20 – 17.00 val.

Seminaro aptarimas ir įvertinimas bei diskusija: ką dalyviai naujo
sužinojo, kokie įspūdžiai ir t.t. Susitarimas dėl sekančio seminaro
birželio pabaigoje- liepos pradžioje Ukmergėje.

17.00 – 18.00 val.

Vakarienė

Kovo 27 d. (sekmadienis)
9.00 – 9.30 val.

Pusryčiai

10.15 val. – 12.30 val.

Kauno M. K.Čiurlionio muziejaus aplankymas

13.30 – 14.20 val.

Pietūs

14.30 – 14.40 val.

Seminaro dalyvių išvykimas
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