Virtuali integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka
„Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“
2020 m. gegužės 7 d. istorijos mokytoja Anžela Jablonskaitė ir lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Oksana Aleknavičius IVA ir IVC klasių mokiniams organizavo virtualią integruotą istorijos ir
lietuvių kalbos pamoką „Lietuviškas žodis: istorija ir literatūra XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje“
VSMC nuotolinio mokymo MOODLE aplinkoje.
Pamoka buvo skirta paminėti lietuviškos spaudos atgavimo dieną. Pirmiausiai mokiniai
studijavo istorijos mokytojos parengtą medžiagą apie rusinimo politikos tikslus ir būdus, susipažino su
švietimo padėtimi Lietuvoje bei spaudos draudimo laikotarpio ir knygnešystės fenomenu, kuris iki šiol
neturi analogų visame pasaulyje. Vėliau mokiniai galėjo pagilinti savo kultūrinę kompetenciją
prisimindami garsiausias pristatomo laikotarpio asmenybes ir politinius veikėjus. Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja pristatė vienas iš garsiausių spaudos draudimo ir tautinio atgimimo laikotarpio
figūras – V. Kudirką ir Maironį. Mokiniai, atlikę užduotis, galėjo prisiminti III klasėje įgytas žinias apie
šias asmenybes. Pamokos pabaigoje mokytojos pasiūlė mokiniams daug papildomų elektroninių šaltinių
apie aptariamą laikotarpį žinioms pagilinti, taip pat mokiniai galėjo įsivertinti savo žinias atlikdami
trumpąjį testą. Atlikę mokytojų siūlomas veiklas mokiniai pasikartojo pagrindinius spaudos draudimo
laikotarpio bruožus, buvo pristatytos žymiausios pasipriešinimo rusinimui asmenybės, aptarta spaudos
draudimo panaikinimo reikšmė valstybingumui, kultūrai, kalbai.
Kviečiame ir jus prisiminti vieną iš reikšmingiausių laikotarpių Lietuvos istorijai ir kultūrai!
Mokinių atsiliepimai apie pamoką:
• Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka labai patiko, buvo įdomi ir informatyvi.
Pasikartojau istorijos žinias ir pagrindinę informaciją apie rašytojus, aktyviai
pasipriešinusius spaudos draudimui (savotiškas 11 klasės kurso kartojimas), nors daug ką ir
taip žinojau. Toks mokymasis žymiai įdomesnis. Pažangą įsivertinau (atlikau testą). Tikuosi, kad
tokių pamokų ateityje bus daugiau! Iwona Cudak, 4c kl. mokinė
•

Man labai patiko pamoka, skirta paminėti gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo dieną. Sužinojau
faktų, kurių tikrai nežinojau. Supratau, su kiek sunkumų teko susidurti Lietuvai, koks nelengvas
buvo XIX a. laikotarpis. Kamilija Vilk, 4 a kl. mokinė

•

Labai patiko pamoka, ypač testas buvo įdomus, kaip žaidimas. Vladimir Logačiov, 4c kl.
mokinys.
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