
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-330 

 

 

KAUNO MIESTO RUSŲ (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Tikslas – siekti nuolatinio rusų kalbos mokytojų profesinės kompetencijos augimo, saviraiškos ir kūrybiškumo plėtojimo, profesinės veiklos 

reflektavimo, problemų sprendimo, siekiant ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: plėtoti metodinį ir dalykinį rusų kalbos mokytojų bendradarbiavimą; analizuoti mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus, inicijuoti 

metodinę veiklą tiems rezultatams gerinti; skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir skatinti ją kaupti. 

Prioritetinės veiklos kryptys: gerosios patirties sklaida, įtraukiojo ir atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

Planuojamos veiklos: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklų pavadinimas 

 
Data Vieta Atsakingi asmenys 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1. Kauno miesto rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimai. 

2022-09-08 

2022-11-10 

Kito pasitarimo data 

sprendžiama 

paskutinio 

pasitarimo metu 

(MB nariai renkasi 

nerečiau kaip 1 

kartą per du 

mėnesius). 

 

KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

I. Rakauskienė 

MB nariai 



2 

Gerosios patirties renginiai (metodiniai renginiai, mokytojų praktikų vedami seminarai, konferencijos, konsultacijos, atviros pamokos ir pan.) 

rusų kalbos dalyko mokytojams 

1. Seminaras „Pamokos turinio ir mokinių veiklų planavimas ugdant 

komunikavimo ir pažinimo kompetenciją“.  

2022 m. lapkričio 

mėn. 

KŠIC arba 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

I. Rakauskienė 

R.Petrauskienė 

2. Metodinė valanda „Darbas be vadovėlio 5–6 klasėse“. 2023 m. balandžio 

mėn. 

Vieta tikslinama A. Mongird 

Renginiai mokiniams 

1. Kauno miesto integruotas tarpdalykinis praktinis projektas „Literatūrinė 

uogienė“. 

2022 m. lapkričio 

mėn. 
Vieta tikslinama 

A. Kakoškina 

MB nariai 

2. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos meninio deklamavimo konkursas. 

2022 m. gruodžio 

mėn. 
Vieta tikslinama MB nariai 

3. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos meninio deklamavimo konkursas „Mažųjų 

eilės rusų kalba“. 

2023 m. sausio mėn. Vieta tikslinama MB nariai 

4. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados miesto 

etapas. 

2023 m. vasario 

mėn. 
Vieta tikslinama MB nariai 

5. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos  meninio deklamavimo konkursas 

„Mažųjų eilės rusų kalba“. 

2023 m. kovo mėn. Vieta tikslinama MB nariai 

6. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–7 klasių mokinių rusų 

(užsienio) kalbos dailyraščio konkursas. 

 

2023 m. gegužės 

mėn. 
Vieta tikslinama MB nariai 

 
     

 

 

PRITARTA  

Kauno miesto rusų kalbos mokytojų  

metodinio būrelio 2022 m. rugsėjo 8 d.  

posėdžio protokolu Nr. 1 


