Konferencijos „PRANCŪZŲ KALBA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS“
programa
2012 spalio 26-27, Vilniaus Žemynos progimnazija (Žemynos 14)
Rėmėjai

Spalio 26 d. aktų salėje
9.00-12.30
13.00-14.00
14.00-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.50
15.50-16.50
16.55-17.50

Pamokų stebėjimas prancūzų mokykloje
Registracija į konferenciją. Kava vaišina Prancūzijos ambasada ir UPC.
Mokyklos direktorės E.Surmilavičienės sveikinimo žodis
Prancūzijos ambasadorės Maryse Berniau sveikinimo žodis
Prancūzijos instituto Lietuvoje lingvistikos atašė Luc Aubry sveikinimo žodis
Prancūzų kalbos mokymas ir užsienio kalbos mokymo(si) ir vertinimo naujovės. (ŠMM vyriausioji specialistė Vilija Sipaitė)
Vilniaus prancūzų mokyklos pristatytas (Prancūzų mokyklos direktorius Geoffroy Conuau)
Asociacijos veiklos ataskaita už 2011-12 m.m. (prezidentė R. Sutkienė)
Kava vaišina Prancūzijos ambasada ir UPC.
Lietuvių galimybės studijuoti Prancūzijoje (Giedrė Bernotaitė-Salfati, Prancūzų Instituto asistentė)
Asociacijos veikla 2012-2013 m.m. (Liuda Kirikova, Austra Grašienė, Regina Sutkienė, Milda Survilienė)

Spalio 27 d. aktų salėje
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.50
10.50-12.00
12.00-13.00

13.00-14.30

Naujai atvykusių narių registracija. Kava vaišina Prancūzijos ambasada ir UPC.
Prancūzų kalba Kanadoje (Francis Robichaud, Vilniaus prancūzų mokykla)
Suomijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema ir ypatumai. (Erika Kišūnienė, Vilniaus Biržiškos gimnazija)
Frankofonijos konkursai bei renginiai, ugdantys mokinių lingvistines ( kalbines ) kompetencijas. (Regina Tijunonytė, Panevėžio
raj. Velžio gimnazija)
Kavos pertrauka. Kava vaišina Prancūzijos ambasada ir UPC.
Tarptautiniai projektai. (Miroslavas Stasylo)
Pietumis vaišina Prancūzijos ambasada
Darbas grupėse
1 salė
2 salė
Darbas su vadovėliu « Ligne Directe ». Privalumai
ir trūkumai. (I srautas)

13.00-14.30

Pasikeitimų projektas. Parengti, vykdyti ir įvertinti
(Laima Juzėnienė, Anykščių Jono Biliūno gimnazija)

(Marija Zarembienė, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla)

14.35-16.00

Darbas su vadovėliu « Ligne Directe ». Privalumai 14.35-16.00
ir trūkumai. (II srautas)
(Marija Zarembienė, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla)

Globy Mundus mokyklos pristatymas bei galimybės
mokytojams pasitobulinti ir plačiau susipažinti su
Prancūzijos civilizacija. Prancūziškų dainų naudojimo
galimybės pamokose. Kitos veiklos.
(Marija Kazlauskienė, Alytaus Dzūkijos progimnazija)

3 salė
13.00-14.30

Prancūzų Instituto stažuotojo paskaita.

Kompiuterių klasė
13.00-14.30

Prancūzų kalbos mokytojo, dėstytojo asmeninė svetainė.
(Diana Vaškevičienė, Vilniaus Žemynos progimnazija)

14.35-16.00

16.00

Mokomės passé composé IT pagalba. (Regina
Sutkienė, Žemynos progimnazija)

14.35-16.00

Prezentacijų rengimas. (Liuda Kirikova, KMU)

Aktų salė
Grupių atstovų pasisakymai dėl asociacijos veiklos. Konferencijos uždarymas. Aktyviausių asociacijos narių apdovanojimai.

Darbas su vadovėliu « Ligne Directe ». Privalumai ir trūkumai. (Marija Zarembienė, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla)
Vadovėlyje „Ligne Directe“ siūloma taikyti aktyvų mokymą, pasitelkiant motyvuotus iššūkius ir plačiai naudojant šiuolaikines technologijas. Tai
ypač aktualu paaugliams, nes siūloma metodika suderinta su jų įprastine aplinka.
Savo pranešime kalbėsiu apie vadovėlio panaudojimo galimybes (didelę situacijų ir užduočių įvairovę, interaktyvius pratimus, savarankišką
mokymąsi). Taip pat pasidalinsiu patirtimi, su kokiais sunkumais man teko susidurti dirbant. Paskaita kartojama 2 kartus.
Pasikeitimų projektas. Parengti, vykdyti ir įvertinti (Laima Juzėnienė, Anykščių Jono Biliūno gimnazija)
Modulyje pristatomos šešios pagrindinės temos: mobilumo projekto parengimas, partnerių pasirinkimas, finansavimo paieškos, planavimas ir
koregavimas, bendradarbiavimas bei galutinis įvertinimas.
Prancūzų kalbos mokytojo, dėstytojo asmeninė svetainė. (Diana Vaškevičienė, Vilniaus Žemynos progimnazija)
Vartotojas, be specialių techninių žinių, su turinio valdymo sistema, naudodamas naršyklę, lengvai sukurs ir valdys savo interneto svetainę.
Svetainės kūrimo pradžiamokslis.
Mokomės passé composé IT pagalba. (Regina Sutkienė, Žemynos progimnazija)
Konferencijos dalyviai bus supažindinti su žaismingais passé composé laiko mokymo būdais. Nagrinėjamas pamokų ciklo (video, internetinės
svetainės, darbas grupėse), skirto passé composé laiko įsisavinimui.

