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RESPUBLIKINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ UŽSIENIO 
KALBŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

 
„DAUGIAKALBYSTĖS KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS: TYRIMAI 

IR PATIRTYS“ 
 

PROGRAMA 
 

2018 m. balandžio mėn. 27 d. // V. Putvinskio g. 23 
 
Dalyvių registracija  12.30 – 13.00 val. 
Konferencijos plenarinė sesija (ekspertų pranešimai) 13.00 – 14.30 val. 
Kavos pertrauka ir stendinių pranešimų pristatymas 14.30 – 15.00 val. 
Darbas grupėse (praktiniai seminarai mokytojams) 15.00 – 16.30 val. 
Pertrauka  16.30 – 16.45 val. 
Baigiamoji konferencijos sesija (rezultatų apibendrinimas)  16.45 – 17.30 val. 

///\\\ 
PLENARINĖ SESIJA  

(EKSPERTŲ PRANEŠIMAI) // 13:00 – 14:30 val. // 103 aud. 
 

Pranešimo tema Pranešėjas 

XXI-ojo amžiaus mokykla: daugiakalbystės 
kompetencijų ugdymo ir kūrybiškumo 
skatinimo svarba 

Mindaugas Norkevičius, Kauno Juozo 
Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 
daugiakalbystės skyriaus vedėjas, Vytauto 
Didžiojo universiteto lektorius  

Kalbų mokymo(si) modelis VDU Užsienio 
kalbų institute 

doc. dr. Vilma Bijeikienė, Vytauto Didžiojo 
universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė  

Mokytis kalbą - turėti planą 
Snieguolė Kavoliūnienė, Prancūzų 
instituto Lietuvoje Kalbos ir švietimo 
programos vadovė 

Vokiečių kalba Lietuvos švietime: nuo vaikų 
darželio iki debatų visuomenei aktualiomis 
temomis 

Nijolia Buinovskaja, Goethe’s instituto 
Lietuvoje Kalbos skyriaus vadovė 

Užsienio kalbų įvaizdis Lietuvos 
žiniasklaidoje ir poveikis mokymosi 
motyvacijai 

doc. dr. Rūta Eidukevičienė, Vytauto 
Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto dekanė 

Ispanų kalbos svarba globaliame pasaulyje 
Fernando Gargallo Orti, Ispanijos 
Karalystės ambasados Lietuvoje kancleris  
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DARBAS GRUPĖSE                                                                       
(PRAKTINIAI SEMINARAI MOKYTOJAMS) // 15.00 – 16.30 val. 

 

Praktinių 
seminarų 

mokytojams tema 
Seminarą vedantys specialistai 

Seminaro 
kalba 

Seminaro 
auditorija 

Daugiau dalinimosi – 
daugiau mokymosi: 
interaktyvių metodų 
naudojimas anglų 
kalbos pamokose 

Renata Urbonavičienė  
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška 
pagrindinė mokykla) 
Lina Fedorčenkienė  
(Vilniaus universitetas) 

[anglų ir 
lietuvių 
kalbomis] 

310 aud. 

Inovatyvios ir 
žaismingos pradinio 
ugdymo anglų kalbos 
pamokos 
 

Ingrida Urbutienė  
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška 
pagrindinė mokykla) 
 Jurga Bartainienė 
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška 
pagrindinė mokykla) 
Jolanta Reklaitienė  
(Kauno Milikonių progimnazija) 

[anglų ir 
lietuvių 
kalbomis] 

413 aud. 

Rusų kalbos mokymas 
panaudojant anglų 
kalbos įgūdžius: 
teorija ir praktika 

Ala Kakoškina  
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška 
pagrindinė mokykla) 
Natalija Žuravliova  
(Kauno  „Vyturio“ gimnazija) 

[rusų ir 
lietuvių 
kalbomis] 

312 aud. 

Vokiečių kalbos ir 
chemijos integravimo 
galimybės 
 

Jurgita Valentukonienė  
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška 
pagrindinė mokykla) 
Lina Šapkauskienė  
(VDU „Rasos“ gimnazija, Kauno Jono 
Jablonskio gimnazija) 

[vokiečių ir 
lietuvių 
kalbomis] 

313 aud. 

Kultūrinių elementų 
svarba užsienio kalbų 
pamokose 

Vigilija Žiūraitė  
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška 
pagrindinė mokykla, Vytauto Didžiojo 
universitetas)  
Maria Jose de Urraza  
(Vytauto Didžiojo universitetas) 

[ispanų ir 
lietuvių 
kalbomis] 

102 aud. 

Teatro metodo 
naudojimas užsienio 
kalbų pamokose 

Mindaugas Norkevičius  
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška 
pagrindinė mokykla, Vytauto Didžiojo 
universitetas)  
Evelina Listova  
(Kauno technologijos universiteto 
gimnazija) 

[prancūzų 
ir lietuvių 
kalbomis] 

414 aud. 

///\\\ 
BAIGIAMOJI KONFERENCIJOS SESIJA                                

(REZULTATŲ APIBENDRINIMAS) // 16.45 – 17.30 val. // 310 aud. 


