
Vilniaus „Ateities“ mokyklos rusų kalbos (gimtosios) metodinės grupės veiklos planas 

Mėnuo Metodinės grupės posėdžių tematika. 

Metodinė tiriamoji veikla.  
(atsakingas asmuo) 

Dalykiniai renginiai, projektai.  

Gerosios patirties sklaida. 
(atsakingas asmuo) 

Laukiami rezultatai gerinant 

mokinių ugdymo(si) kokybę. 

Pastabos. 

Sėkmės 

rodikliai. 
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Posėdis:  

a) valstybinių ir mokyklinių brandos 

egzaminų analizė; 

b) aptarti ilgalaikius planus; 

c) numatyti darbo gaires 2016-2017 m. 

m. 

(ats. a. Natalija Kirilova) 

d) dalyvavimas seminare „Teksto 

 suvokimas“. 

1. Apipavidalinti stendą mokinių kūrybiniais 

darbais. 

(ats. a. N. Kirilova) 

2. Organizuoti pamoką - ekskursiją į 

Markučius. 

(ats. a. L.Jermolajeva) 

3. Kontrolinių darbų temų ir reikalavimų 

aptarimas.  

(ats. a. visi grupės mokytojai) 

4. Dalyvavimas parodoje „Mūsų Jeseninas“ 

6-8 kl. 

(ats. a. N. Kirilova, N. Riabčuk) 

Padės numatyti, kaip gerinti rusų 

kalbos (gimtosios) ir bendrųjų 

gebėjimų ugdymo kokybę. 

Sustiprės mokinių komunikavimo ir 

kultūrinės bei kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo gebėjimai. 

Skatins mokinių meilę savo 

gimtinei. 
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Lyginamoji analizė „Vertinimas per 

pamokas ir egzaminų metu“. 

1. Atvira integruota rusų k., istorijos, 

muzikos, dailės pamoka „ Istorijos puslapiai 

– Kijevo Rusia“ 9 kl. 

(ats. a. S. Tretjakova, N. Ivanova, N. 

Grudzinskienė, N. Riabčuk) 

2. Pamoka-kompozicija „Puškino ruduo“ 7 

kl. 

(ats. a. I. Maslak) 

Sustiprės mokinių pilietiškumo, 

pagarbos Tėvynei, jos istorijai 

jausmai. 

Mokytojai susipažins su 

veiksmingais mokymo(si) 

metodais, vertinimo ir įsivertinimo 

būdais. 
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Rusų kalbos dalykinė savaitė. 

(ats. a. visi grupės mokytojai) 

1. Poezijos vakaras „Skaitome patikusias 

eiles“. 

(ats. a. visi grupės mokytojai) 

2. Mokyklos diktanto rašymas. 

3. Vertėjų konkursas 7-10 kl. 

(ats. a. N. Kirilova) 

4. Susitikimas su šiuolaikiniu autoriumi R. 

Rai „Vilniaus senamiesčio gatvelėmis“. 

5. Pamoka-žaidimas „Senovės Graikija“. 

Skatins mokinių susidomėjimą 

poezija. 

Visų kalbos kompetencijų 

lavinimas skatins mokinių norą 

skaityti ir kurti. 

Sustiprės mokinių motyvacija, bus 

ugdoma mokymosi mokytis 

kompetencija. 
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Metodikos naujovės. Straipsnių 

apžvalga iš žurnalo „Literatūra 

mokykloje“. 

(ats. a. N. Kirilova) 

1. Visų klasių mokinių dalyvavimas 

Kalėdiniuose renginiuose. 

(ats. a. visi grupės mokytojai) 

2. Rusų dramos spektaklio „Romeo ir 

Džiuljeta“ peržiūra ir aptarimas. 

Susipažins su švenčių tradicijomis, 

kurs literatūrinio žaidimo scenarijų. 

Skatins mokinių susidomėjimą 

teatru, ugdys išprususį žiūrovą. 
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Posėdis:„Nauji mokymo būdai“ 

(ats. a. Liudmila Jermolajeva) 

 

1. Atvira pamoka „Sidabrinio amžiaus 

poetai“10 kl. 

(ats. a. I Maslak) 

2. Diskusija „Ką rašo apie jaunimą 

žurnalistai. Tiesa ar melas?“ 9-10 kl.  

(ats. a. N. Kirilova) 

Padės mokytojams susipažinti su 

ugdymo inovacijomis. 

Skatins mokytis apibendrinti 

problemą ir ieškoti ,parodyti 

sprendimo kelią.  
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Dalyvavimas mokyklos seminare 

„Efektyvesnio darbo metodo paieška“. 

(Pranešimą skaito L. Jermolajeva) 

1. Integruotas rusų k., lietuvių k., dailės 

projektas „Vaikų paveikslai literatūroje ir 

dailėje XIX a. ir šiandien. Svajonės ir 

vertybės“ 8a, 8b kl. 

(ats. a. N. Kirilova, D. Mickevičienė, N. 

Stundžytė)  

2. Mokinių atranka ir paruošimas miesto 

rusų kalbos olimpiadai. 

 

Paskatins mokytojus dirbti 

naujoviškiau, aktyviau diegti 

šiuolaikines ugdymo technologijas. 

Leis pasirodyti gerai 

besimokantiems mokiniams; o 

geriausiai pasirodžiusieji mokiniai 

vyks į olimpiadų miesto turą. 

 

 

K
O

V
A

S
 

       

1. Metodinės medžiagos peržiūra. 

Šiuolaikinių tekstų atranka. 

(ats. a. visos rusų kalbos mokytojos)  

1. Bandomųjų egzaminų 10 kl. ir 

standartizuotų testų pravedimas 6-8 kl. . 

2. „J. Baltrušaičio poezija rusų ir lietuvių 

kalba“. Skaito 7, 8, 9 kl. mokiniai. 

Mokiniai pasitikrins žinias, 

išsiaiškins pragas, susipažins su 

patikrinimų reikalavimais. 

Visų kalbos kompetencijų 

lavinimas skatins mokinių norą 

skaityti ir kurti. 
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Dalyvavimas mokyklos seminare 

„Įsivertinimas ir vertinimas“ 

(Pranešimą ruošia I. Maslak)  

1.Geresnio skaitovo atranka (Kartu su 

bibliotekos vedėja D. Mazėtiene).  

 

2. Mokinių kūrybinių darbų atranka, 

nugalėtojų apdovanojimas. 

Tai paskatins labiau stengtis 

atskleisti savo gabumus, išmoks 

džiaugtis kitų pasiekimais, skatins 

sekti geriausiųjų pavyzdžiu, 

asmeniškai tobulėti.  
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1. Metinės veiklos rezultatų analizė. 

(ats. a. Natalija Kirilova) 

2.Metinių kontrolinių darbų 

paruošimas ir analizė : 5kl. - S. 

Tretjakova, 6kl. - I. Maslak, 7 kl - .L. 

Jermolajeva, 8 kl. - N. Kirilova, 9, 10 

kl. - I. Maslak, S. Tretjakova. 

1. Rusų gimtosios viešojo kalbėjimo įskaitos 

10 kl. 

(ats. a. visi grupės mokytojai) 

2. Rusų kalbos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimas 

(ats. visi grupės mokytojai) 

3. Metinių kontrolinių darbų rašymas. 

Mokiniai pasitikrins,kaip įsisavino 

rusų kalbos (gimtosios) dalyko 

programą. 

Atskleis mokinių rusų kalbos 

(gimtosios) žinių, įgytų per mokslo 

metus, kokybę. 
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Ekskursijos, susijusios su mūsų miesto 

literatūriniu gyvenimu. 

(ats. a. visi grupės mokytojai) 

 

Skatins būti geru vilniečiu, saugoti 

tautinį identitetą.  

Skatins labiau domėtis šalies 

visuomeniniu ir kultūriniu 

gyvenimu. 

 

 

 


