Vilniaus jaunųjų turistų centras
Mokinių darbų - prezentacijų konkursas

„Mūsų laisvės kaina”,
skirtas1991 metų sausio 13-osios įvykių 30-mečiui paminėti
2020 01 06 – 12
Konkurso tikslas:



Giliau susipažinti su 1991 metų sausio mėn. įvykiais;
Prisiminti žuvusius ir sužeistus asmenis ginant Lietuvos laisvę 1991 metų sausio 13-osios
naktį.

Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.
5.

Domėtis XX a. Lietuvos istorijos įvykiais;
Pristatyti prezentaciją, skirtą Laisvės gynėjų dienai;
Puoselėti jaunimo iniciatyvas;
Apklausti dar gyvus šio įvykio liudininkus;
Dalyvauti pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Siūlomos temos:
1. Prezentacija apie Lietuvos laisvės gynėjus (konkrečius asmenis, gal mokėsi toje mokykloje,
gyveno tame mikrorajone);
2. Prezentacija apie Lietuvos laisvės gynėjų atminimo įamžinimą;
3. Prezentacija apie to laikmečio spaudą, kurioje buvo rašoma apie 1991 metų sausio mėn.
įvykius;
4. Prezentacija „Sausio 13-toji mano artimųjų mintimis“ (užrašant liudytojų prisiminimus:
tėvų, senelių, kaimynų);
5. Prezentacija apie žmones, kurie gynė parlamentą, buvo apdovanoti „Sausio 13-osios“
medaliu;
6. Video prezentacija, skirta Laisvės gynėjų dienai.
Reikalavimai prezentacijai:
1. Titulinė skaidrė:
Mokykla ....................(pvz. Vilniaus „Ryto“ progimnazija)
Temos pavadinimas
Kas parengė - būrelis ar atskiri asmenys
Metai - 2021 m.
2.
3.
4.
5.

Medžiagos dėstymas. Medžiaga pasirinkta tematika išdėstoma skaidrėse.
Išvados
Apibendrinimas
Informacijos šaltiniai (būtina nurodyti, už tai bus vertinama).

Atliktus darbus siųsti iki sausio 12 d.( imtinai) el. paštu istorijosdokumentai@gmail.com arba
vilma.riaboviene@gmail.com
Informacijos šaltiniai:
Darius GERBUTAVIČIUS (1973–1991)
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37315&p_k=1
Lietuvos Laisvės gynėjai, žuvę 1991 m. sausį
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37312&p_k=1
Šioje rubrikoje publikuojama bendroji informacija apie žuvusiųjų pagerbimą 1991-aisiais bei
Laisvės gynėjų pagerbimo tradicijų susiformavimą.
Daugiau informacijos apie 1991 m. sausio 13-ąją galite rasti šioje nuorodoje:
Laisvės sargyboje: 1991 metų sausis (Sausio 13-oji)
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37311&p_k=1







Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė: Darių Gerbutavičių, žuvusį 1991 metų Sausio 13ąją, prisimenant / Vilniaus „Ryto“ vidurinė mokykla (sud. Vilma Riabovienė). – Vilnius:
Versus aureus: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2006. – 131 p.:
iliustr. – ISBN 9955-699-48-5 iš Martyno Mažvydo bibliotekos svetainės.
 Video filmas "Trumpa, bet įvykdyta misija žemėje". Darių Gerbutavičių prisimenant. 2008
m.
Razmytė, Janina.Prisiminimai apie laisvės gynėją - kino juostoje : [Vilniaus “Ryto” vidurinės
mokyklos vienuoliktokai sukūrė filmą apie buvusį mokyklos auklėtinį, 1991-ųjų sausio 13ąją žuvusį D. Gerbutavičių]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, kovo 16, priedas “Sostinė”, p.
2.
Kilpys, Valdas. Pristatyta knyga apie D. Gerbutavičių . - Iliustr. // Trimitas. - 2007, Nr. 2, p.
19-20.
Vitkauskaitė, Viktorija. Laisvės gynėjo atminimą įamžino knygoje : [apie tai, kad Vilniaus
“Ryto” vidurinėje mokykloje bus pristatoma knyga “Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios
pergalė”, skirta buvusiam mokyklos auklėtiniui D. Gerbutavičiui, žuvusiam 1991-ųjų sausio
13-ąją]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, saus. 17, priedas “Sostinė”, p. 7.
Darius Gerbutavičius (1973–1991), Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėjas. - Portr. //
Trimitas. - 2009, Nr. 6, p. 12

www.ryto.vilnius.lm. Apie mus rašo
www.facebook.com
Vertinimas:
Konkurso I-III vietų nugalėtojai bus apdovanoti VJTC Diplomais ir atminimo dovanėlėmis,
Padėkos raštais.Taip pat bus skiriamos paskatinamosios vietos.
Konkurso nuostatus parengė Vilniaus „Ryto“ progimnazijos kraštotyros – etnokultūros būrelio
vadovė Vilma Riabovienė.

