Rėmėjai :

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferencijos
PROGRAMA
Lapkričio 9 d. Lietuvos Edukologijos Universiteto aktų salė (Studentų 39, Vilnius)
Laikas
8.30 – 9.30
9.30-10.00
10.00-10.20
10.20-10.35
10.35-10.50
10.50-11.05
11.05-11.20
11.20-12.00
12.00-13.00
1300-14.00
14.00-14.05
14.10-15.05

15.10-16.05

16.10-16.50
16.50

Aktų salė
Registracija
Užsienio, ypatingai prancūzų, kalbos mokymas bendrajame ugdyme 2013 ir galimybės
ateičiai. SMM vyriausioji specialistė p. Vilija SIPAITĖ
Prancūzijos Ambasados Lietuvoje patarėjo bendradarbiavimo ir kultūros reikalais ir
Prancūzų kultūros centro direktoriaus p. Frédéric BELLIDO kalba
Prancūzų kalba, bendradarbiavimo apžvalga ir perspektyvos. Prancūzijos ambasados
Lietuvoje lingvistikos atašė p. Luc AUBRY
Vilniaus prancūzų mokyklos pristatymas. Prancūzų mokyklos direktorius p. Gilles
DERVIEUX
Europos komisijos atstovybė. Europos komisijos atstovybės Lietuvoj pranešėja politiniais
klausimais p. Laimutė PILUKAITĖ
Asociacijos veiklos ataskaita už 2012-13 m.m. Prezidentė Regina SUTKIENĖ
Asociacijos tarybos ir revizinės komisijos rinkimai.
Pietų pertrauka. Pietumis vaišina Prancūzijos ambasada Lietuvoje.
CLE leidyklos naujienos. CLE atstovas p. Bruno LOMBARD
Atnaujintas prancūziškas knygynėlis. Direktorė p. Ramutė ŽANDARIENĖ
Auditorija 211
Auditorija 218
Stažuotė užsienyje. Veiklos ir žaidiHumoras mokantis prancūzų kalbos. KMU lectorė
mai pamokoje. Vilniaus Antakalnio
dr. Liuda KIRIKOVA
gimnazija, p. Rasa BALCIUNAITE
Kitokia prancūzų k. pamoka. KTU
Prancūzų kalbos dėstymas suaugusiems:
gimnazija p. Diana SUODIENE
kombinuotas mokymas. p. Miroslav STASYLO
Aktų salė
Vadovėlio „Pixel“ ypatumai. Vilniaus J.Basanavičiaus progimnazija, p. Elvyra DAILYDIENE.
Uždarymas. Naujos tarybos pristatymas

Humoras mokantis prancūzų kalbos
Norite būti idealiu mokytoju? Visai paprasta! Mokykite savo dalyko su gera nuotaika. Mes susirenkame į
pamokas ne juokauti, o dirbti... Bet aš norėčiau Jums parodyti, kad mokymosi procese humoras yra svarbus.
Pabandysiu parodyti įvairius humoro pasireiškimus per pamoką. Humorą galima rasti įvairiose mokymosi
situacijose, dokumentuose bei piešiniuose. Mes pabandysime nustatyti, kokių priemonių reikia mokytojui,
kuris nori naudoti humorą pamokoje.
Liuda Kirikova, KMU, lektorė, daktarė
Stažuotė užsienyje. Veiklos ir žaidimai pamokoje
Pranešime bus pristatyta stažuotė Belgijoje ir joje įgyta patirtis. Bus kalbama apie įvairių užduočių rengimą
paveikslėlių, komiksų bei interneto svetainių pagalba, pateikiami konkretūs pavyzdžiai, bei parodyti keli
žaidimai tinkantys paįvairinti pamokas.
Vilniaus Antakalnio gimnazija Rasa Balčiūnaitė

