
 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

RUSŲ, PRANCŪZŲ, VOKIEČIŲ KALBŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M. M. 

 

Metodinės veiklos kryptys 

          

Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo proceso veiksmingumo 

ir aktyvinti gerosios patirties sklaidą. 

 

Metodinės veiklos prioritetai 

 

1. Mokytojų bendradarbiavimas populiarinant rusų, prancūzų, vokiečių kalbas ir skatinant  

mokinių motyvaciją jas rinktis. 

2. Mokinių komunikacinės, sociokultūrinės bei bendrųjų kompetencijų, reikalingų 

bendraujant su užsienio kalba kalbančios tautos atstovais, ugdymas. 

 

Metodinės veiklos uždaviniai 

 

1.1. Aktyviai dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose Prienų švietimo pagalbos 

tarnyboje, kitose šalies  kvalifikacijos kėlimo institucijose ir užsienio institucijose. 

1.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi. 

     2. Skatinti mokinius dalyvauti antrosios užsienio kalbos kalbinių gebėjimų pasiekimų 

patikrinimuose (olimpiadose, įvairiuose konkursuose, brandos egzaminuose). 

 

Veiklos planas 2017-2018 m. m. 

 

Eil. 

Nr.         

Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingas 

 

 

Metodinio būrelio pasitarimai 

1. Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl  būrelio veiklos 

ataskaitos už 2016-

2017 m. m.      

- dėl būrelio 

pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimų; 

- dėl būrelio veiklos 

planavimo 2017-2018 

m. m.  

2017 m. 

spalio 11 d.  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

V. Narvydienė 

D. Damijonaitytė 

2. Metodinio būrelio 

pasitarimas  

2018 m. vasario 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

A. Ramoškienė 

 D. Damijonaitytė 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Dalyvavimas rusų 

kalbos  mokytojų 

asociacijos veikloje. 

2017–2018 

m. m. 

 Asociacijos nariai 

2. Dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

2017–2018 

m. m. 

 Visi mokytojai 



renginiuose rajone, 

respublikoje, užsienyje.  

 

Gerosios patirties sklaida 

1. Antrosios užsienio 

kalbos mokytojų 

dalyvavimas 

savarankiško mokymo 

dienose Išlaužo 

pagrindinėje mokykloje  

2017–2018  

m. m. 

 

Išlaužo pagrindinė 

mokykla 

A. Ramoškienė 

 D. Damijonaitytė 

2. Dalyvavimas Prienų 

rajono mokytojų 

metodinių darbų 

parodoje  

2018 m. 

vasario mėn. 

 

 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Visi mokytojai 

 

 

Projektinė veikla, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, olimpiadose 

1.  Dalyvavimas 

mokslinėje praktinėje 

konferencijoje 

„Sidabrinis amžius rusų 

kultūroje“ 

2017 m. 

lapkričio 28 d. 

 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija        

N. Sogačiova 

D. Damijonaitytė 

2.  Rajoninis mokinių 

konkursas „Vive le 

français!“ 

2018 m. sausio 

– vasario mėn. 

Mokyklose L. L. Vaitulevičienė 

3.  Rajoninė 9-11 klasių 

mokinių rusų kalbos 

olimpiada. 

Meninio skaitymo  

konkursas.      

2018 m. 

vasario mėn.  

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija        

A. Ramoškienė 

N. Sogačiova 

E. Valūnienė 

D. Damijonaitytė 

4.  Rajoninė Frankofonijos 

dienos šventė. 

Dalyvavimas 

edukacinėje pamokoje 

„Eskadrilė Normandija 

– Nemunas“ Alytuje. 

2018 m. kovo 

mėn. 

 L. L. Vaitulevičienė 

D. Damijonaitytė 

5.  25-oji respublikinė rusų 

kalbos olimpiada (10-11 

kl.)    

2018 m.  

balandžio mėn. 

 A. Ramoškienė 

D. Damijonaitytė 

6.  „Mažoji“ rajoninė 6-8 

klasių mokinių rusų 

kalbos olimpiada  

2018 m.  

balandžio mėn. 

Jiezno gimnazija G. Strazdaitė 

A. Ramoškienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė  Audronė Ramoškienė, el. p. a.ramoskiene@gmail.com 

 


