TOTORIAI LIETUVOS ISTORIJOJE NUO
PRIEŠŲ IKI PILIEČIŲ
METODINĖS REKOMENDACIJOS MOKYTOJUI

Virtuali pamoka papildo istorijos mokymo(-si) metu naudojamų mokymo
priemonių teikiamą informaciją. Medžiaga skirta naudoti dirbant su 8 ir 11
klasės mokiniais (pagrindinis ir vidurinis ugdymas). Gali būti naudojama
pamokos metu, savarankiškam ar namų darbui.

Pamokos tikslas:
Pamoka skirta pristatyti Lietuvos totorių istoriją, etnogenezę ir kultūrą skirta
pristatyti Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto asmenybę ir veiklą.
Pamokos metu mokytojas mokinius supažindina su totorių gyvenimu Lietuvoje.
Jų įsikūrimas siejamas su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu, kuris XIV a. pab.
pakvietė ir Trakų bei Vilniaus apylinkėse įkurdino kelis šimtus totorių šeimų.
Totorių lengvoji kavalerija, kaip sąjungininkai, dalyvavo jau Žalgirio mūšyje, be to
totoriai tarnavo Vytautui ir jo įpėdiniams jiems gerai pažįstamoje Rytų
diplomatijoje. Trakuose totoriai gyveno katalikiškos miesto dalies priemiestyje
prie Totoriškių ežero – Dūdakalnyje, čia buvo medinė jų mečetė.

Pamokos uždaviniai:
ugdyti toleranciją kitoms tautoms,
pažinti kitas kultūras,
plėsti akiratį ir mažinti etnocentrizmą.

Ugdomos kompetencijos
Pamokos medžiaga orientuota ugdyti gebėjimus:
palyginti tautines kultūras parodant jų unikalumą;
nagrinėti ir vertinti lietuvių požiūrį į tautines mažumas, į lietuvių ir
tautinių mažumų santykį praeityje ir dabartyje.
Plečia ir gilina pažinimo, kultūrinę, pilietiškumo ir skaitmeninę kompetencijas.
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Pamokos eiga:
Pamokos pradžia

Mokiniams pateikiami trys įvadiniai klausimai, į kuriuos
ieško atsakymų skaitydami pateiktą tekstą, analizuodami
iliustracijas ir žiūrėdami filmuotą medžiagą.
1. Kodėl totoriai atvyko į Lietuvą?
2. Koks svarbiausias totorių įnašas į Lietuvos
istoriją?
3. Kokie esminiai totorių kultūros bruožai?

Pamokos turinys

Mokiniai išanalizuoja pateiktą teorinę medžiagą, ir randa
atsakymus, o savo gebėjimus suvokti šią temą pasitikrina
atlikdami pasitikrinimo testą. Testą sudaro 15 užduočių,
kiekvienoje užduotyje pateikiami penki atsakymų variantai,
reikia išrinkti teisingus, gali būti vienas arba keli teisingi
atsakymai. Penki testo klausimai yra žinių patikrinimui,
septyni klausimai – supratimui ir taikymui, trys klausimai –
problemų sprendimui. Mokinys atkartoja, prisimena ką
sužinojo, parodo, kad informaciją suprato ir geba taikyti.
Galima pamokos medžiagos integracija su geografija,
tikyba, etika, pilietiškumo pagrindais, politologija, daile,
technologijomis (maisto gamyba).
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