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8.30-9.30 Lapkričio 17d. Registracija į konferenciją / rytinė kava (1 aukšte) 

9.30-11.00  Konferencijos atidarymas. Moderuoja Lietuvos asociacijos prezidentė, Jurgita Kimbirauskienė (103 amfiteatrinė aud. ) 

9.30-9.50 
Frankofonijos šalių universitetinio centro prie VDU direktorė, prof. dr. Aurelija Leonavičienė ir Lietuvos prancūzų kalbos 
mokytojų ir dėstytojų asociacijos prezidentė, Jurgita Kimbirauskienė 

9.50-10.00 Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Jean-Marie Sani 

10.00-10.20 LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Pedagogo veiklos skyriaus vyr. specialistė Egidija Nausėdienė 

10.20-10.40 Latvijos prancūzų kalbos mokytojų asociacijos prezidentė Olga Ozolina 

10.40-11.00 Estijos Prancūzų kalbos mokytojų asociacijos prezidentė Katrin Meinart 

11.00-12.30  Jean-René BOURREL paskaita „Frankofonija: dabartinė padėtis ir perspektyvos“ (amfiteatrinė auditorija 103) 

12.30-14.00 Pietų pertrauka. VDU ekspozicijų lankymas. 

14.00-15.30  Darbas pasirinktose grupėse 

14.00-14.45 Jean-René Bourrel 
Du tūkstančiai metų 

sunkaus darbo: 
reikšmingiausi 

Prancūzijos raidos 
etapai (310 aud.) 

Urtė Penkauskaitė 
Komiksai prancūzų kalbos 

pamokose (101 aud.) 
Giedrė 

Valentukevičienė 
Praktinės užduotys ir e. 

priemonės (Kahoot) 
prancūzų kalbos 

pamokose (102 aud.) 

Susitikimas – „Apskritojo stalo“ 
diskusija su Baltijos šalių, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 

prancūzų asociacijų atstovais 
(305 aud.) 

14.45-15.30 

Rima Lankelienė  

Prancūzų kalbos mokymo 
metodai, integruojant 

žaidimus ir kūrybines užduotis 
pamokose (101 aud.) 

15.30-15.45 Kavos pertrauka 1 aukšte. VDU ekspozicijų lankymas. 

15.45-17.15 Darbas pasirinktose grupėse 

15.45-16.30 Jean-René Bourrel 
Du tūkstančiai metų 

sunkaus darbo: 
reikšmingiausi 

Prancūzijos raidos 
etapai (310 aud.) 

Urtė Penkauskaitė 
Komiksai prancūzų kalbos 

pamokose (101 aud.) Giedrė Valentukevičienė 
Praktinės užduotys ir e. 

priemonės (Kahoot) 
prancūzų kalbos 

pamokose (102 aud.) 

Susitikimas – „Apskritojo stalo“ 
diskusija su Baltijos šalių, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 

prancūzų asociacijų atstovais 
(305 aud.) 

16.30-17.15 

Rima Lankelienė  

Prancūzų kalbos mokymo 
metodai, integruojant 

žaidimus ir kūrybines užduotis 
pamokose (101 aud.) 

17.15-19.00 Pirmosios dienos uždarymas - draugystės vakaras (414 auditorija) 

 
 
 



9.00-9.30 Lapkričio 18 d. Registracija į konferenciją (1 aukšte) 

9.30-11.00  
Lietuvos Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos tarybos konferencija. Moderuoja asociacijos prezidentė, 
Jurgita Kimbirauskienė (103 amfiteatrinė aud. ) 

9.30-9.50 
Metinė asociacijos ataskaita ir strategija.  
Stažuotės Bezansono CLA mokymo centre sklaida 
Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos prezidentė Jurgita Kimbirauskienė 

9.50-10.00 Asociacijos ir kitų institucijų renginių pristatymas. Jurgita Kimbirauskienė 

10.00-10.20 Projektų mokiniams pristatymas. Kvietimas teikti projektus. Neringa Svinkūnienė 

10.20-10.40 „Apskritojo stalo“ diskusijos  rezultatų pristatymas. Vitalija Kazlauskienė 

10.40-11.00 Pertrauka. VDU ekspozicijų lankymas. 

11.00-12.30 Darbas pasirinktose grupėse 

11.00-11.45 
Daiva Galkauskienė 

Žaidybinės užduotys prancūzų kalbos 
pamokoje (310 aud.) 

Natalija Mazgo 

Dirbkime kartu naudodami 

Padlet (102 aud.) 

Inga Andrijauskienė 

IFprofs - pasaulinė platforma 

švietimo profesionalams 

frankofonams (413 aud.) 11.45-12.30 
Jelena Valiulienė 

Kaip ir kada integruoti teatro metodus 
užsienio kalbos pamokoje (310 aud.) 

Monika Šeleg 

Žaidybinės užduotys grupės 

aktyvinimui (102 aud.) 

12.30-13.00 Kavos pertrauka 1 aukšte. VDU ekspozicijų lankymas 

13.00-14.30 Darbas pasirinktose grupėse 

13.00-13.45 
Daiva Galkauskienė 

Aktyvūs žaidimai prancūzų kalbos 
pamokoje (310 aud.) 

Natalija Mazgo 

Dirbkime kartu naudodami 

Padlet (102 aud.) 

Inga Andrijauskienė 

IFprofs - pasaulinė platforma 

švietimo profesionalams 

frankofonams (413 aud.) 13.45-14.30 
Jelena Valiulienė 

Kaip ir kada integruoti teatro metodus 
užsienio kalbos pamokoje (310 aud.) 

Monika Šeleg 

Žaidybinės užduotys grupės 

aktyvinimui (102 aud.) 

14.30-15.30 Konferencijos uždarymas (310 aud.) 

 
Konferencijos organizatoriai ir partneriai : 
Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija 
Frankofonijos šalių universitetinis centras prie VDU 
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija 
Prancūzų insitutas Lietuvoje 
Ugdymo plėtotės centras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę keisti 
pranešimų tvarką. 
 
*Konferencjos kalba: prancūzų. Vertimas į lietuvių-prancūzų 
kalbas 


