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Семинары

1. Skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas ir panaudojimas

šiuolaikinėje rusų kalbos pamokoje. Natalija Jackus 2020-10-24

2. Rusų kalbos egzamino kalbėjimo dalis. Pasiruošimas ir vertinimas.

Irena Vološina, Ana Jankelevič 2021-02-18

3. Sėkminga rusų kalbos pamoka. Gerosios patirties sklaida.

Janina Berezina, Beata Nikrevič, Neli Manko, Vida Gurklienė 2021-03-27



Проект LR(U)KMA
„Tikslinė pagalba dėl COVID-19 pandemijos 

abiturientams, besirengiantiems laikyti užsienio 

(rusų) kalbos VBE, ir jų mokytojams“ 
2021 m. balandis-gruodis



Проект LR(U)KMA

1. Pasirengimas užsienio kalbos (rusų) VBE rašymo dalies atlikimui: laiškas ir rašinys. Irena

Vološina, Natalija Jackus, 2021-04-23

2. Pasirengimas užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo daliai: monologui ir dialogui. Irena Vološina, 

Ana Jankelevič, 2021-05-20

Семинары для учителей:

Консультации для абитуриентов:
1. Pasirengimas užsienio kalbos (rusų) VBE rašymo dalies atlikimui: laiškas ir esė. Kaip patirti

sėkmę. Irena Vološina, Ana Jankelevič, Natalija Jackus 2021-05-06

2. Pasirengimas užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo daliai: monologui ir dialogui. Kaip patirti

sėkmę. Irena Vološina, Ana Jankelevič, Natalija Jackus 2021-05-27

3. Pasirengimas užsienio kalbos (rusų) VBE klausymo užduočių atlikimui. Kaip patirti sėkmę.

Irena Vološina, Ana Jankelevič, Natalija Jackus 2021-06-10

4. Pasirengimas užsienio kalbos (rusų) VBE skaitymo užduočių atlikimui. Kaip patirti sėkmę.

Irena Vološina, Ana Jankelevič, Natalija Jackus 2021-06-15



Antrosios užsienio kalbos atnaujintų

pagrindinio ugdymo programų projekto

svarstymas.
Danguolė Povilaitienė, Marytė Puzaitė



Šalies tęstinis  projektas 

„Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas

daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos

sąsają su Lietuvos kultūra“ (šiais metais skirtas I. Bunino, A.

Kuprino, A. Feto gimimo metinėms paminėti).

Inscenizuotas jungiamasis koncertas-spektaklis ir moksleivių 

dailės  darbų paroda «Да святится имя твоё».  

Irena Vološina
2021-02-24



LR(U)KMA tinklalapio 
dizaino ir turinio atnaujinimas

Regina Volodkovič



Dalyvavimas pasitarimuose, susitikimuose dėl 
užsienio kalbos

Danguolė Povilaitienė, Marytė Puzaitė, Irena Vološina

◦ LPAVT – Lietuvos pedagogų asociacijų 

vadovų taryba

◦ LAKMA – Lietuvos anglų kalbos 

mokytojų asociacija

◦ Lietuvos Prancūzų kalbos mokytojų ir 

dėstytojų asociacija

◦ Nacionalinė švietimo agentūra

◦ ŠMSM



Dalyvauta diskusijose ir aptarimuose

◦ Dėl Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo plano – 2021-01 mėn. 

◦ Dėl vidurinio ugdymo programų atnaujinimo – vyksta

◦ Dėl vidurinio ugdymo programos sąrangos – nuo 2021 balandžio iki dabar

◦ Dėl mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo - vyksta



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

DARBO GRUPĖS DĖL MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO VIDURINIAME 

UGDYME SIŪLYMAI

VIDURINIO UGDYMO SĄRANGA

2021-11-08 2021-11-11

◦ ...privalomai pasirenkamų dalykų sąraše likusi tik viena eilutė užsienio
kalbai. Šiam vieninteliam pasirinkimui skirtos vos trys savaitinės valandos.
Kokiu būdu mokinys galės rinktis dar vieną užsienio kalbą, kai tokiai
galimybei kelias užkirstas? Situacijos iš darbo grupės ir ŠMSM pusės
nesuvokimas bei nesiskaitymas su ilgamečiu įdirbiu skatinant
daugiakalbystę Lietuvoje kaip ES valstybėje, kelia nuostabą ir mūsų
bendruomenių (mokytojų, mokinių ir jų tėvų) pasipiktinimą.

◦ Pasikartosime, kad tokia pozicija konceptualiai prieštarauja daugiakalbės ir
daugiakultūrės Europos idėjai bei Europos kalbų politikos strateginiams
siekiams - plėtoti daugiakalbystę ir skatinti užsienio kalbų mokymąsi.
Sumažinus užsienio kalbų mokymosi apimtį vidurinio ugdymo pakopoje iki
trijų valandų per savaitę ir neleidžiant pasirinkti dar vieną užsienio kalbą,
praktiškai eliminuojama galimybė šį strateginį tikslą pasiekti. Klaidinga
manyti, kad antrosios užsienio kalbos mokiniai išmoks savaime (keliaudami,
bendraudami su bendraamžiais internete, žiūrėdami filmus ir pan.)

◦ Siūlymams dėl mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo pritariame.
Nepritariame vidurinio ugdymo sąrangai.



2021-12-02



Asociacijos narių dalyvavimas tarptautiniuose 
nuotoliniuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose

◦ Курсы русского языка РЦНК Хельсинки – «Интеркультурная педагогика и преподавание языков в 

многокультурной среде» (февраль, октябрь 2021 г.)

◦ Санкт-Петербургский государственный университет, Российский центр науки и культуры в Хельсинки и 

Ассоциация преподавателей русского языка в Финляндии – «Особенности преподавания грамматики на всех 

этапах обучения», «Игры на уроках РКИ» (март 2021 г.)

◦ Вильнюсский университет – Soft-CLIL и проблемно-ориентированный подход при обучении иностранным 

языкам (июнь 2021 г.)

◦ Московский педагогический государственный университет – «Современные методы преподавания РКИ» 

(ноябрь 2021 г.)

◦ Тюменский государственный университет (Российская Федерация, город Тюмень) – «Технологии 

преподавания русского языка: цифровые решения и актуальные речевые практики» (ноябрь, декабрь 2021 г.)



БЛАГОДАРНОСТЬ
за профессионализм, ответственную 

работу, инициативность

◦ Наталье Яцкус

◦ Анне Янкелевич

◦ Ирене Волошиной

◦ Дангуоле Повилайтене

◦ Регине Володкович

◦ Нелли Манко

◦ Беате Никревич

◦ Янине Березиной

◦ Виде Гурклене

◦ Жанне Ляхомской


