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II RESPUBLIKINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ UŽSIENIO 
KALBŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

 
„DAUGIAKALBYSTĖS KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS: TYRIMAI 

IR PATIRTYS“ 
 

PROGRAMA 
 

2019 m. balandžio mėn. 25 d. // V. Putvinskio g. 23 
 
Dalyvių registracija  10.30 – 11.00 val. 
Konferencijos plenarinė sesija (ekspertų pranešimai) 11.00 – 12.30 val. 
Kavos pertrauka ir stendinio pranešimo pristatymas 12.30 – 13.00 val. 
Darbas grupėse (praktiniai seminarai mokytojams) 13.00 – 14.30 val. 

///\\\ 
PLENARINĖ SESIJA  

(EKSPERTŲ PRANEŠIMAI) // 11:00 – 12:30 val. // 103 aud. 
 

Konferencijos atidarymas: 
Daugiakalbystės kompetencijų 
tobulinimas: tyrimai ir patirtys 

Prof. dr. Ineta Dabašinskienė, Vytauto 
Didžiojo universiteto prorektorė 
Mindaugas Norkevičius, Kauno Juozo 
Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 
daugiakalbystės skyriaus vedėjas, Vytauto 
Didžiojo universiteto lektorius  

Užsienio kalbų mokymasis atveria vaikui 
pasaulį 

Dr. Agnė Blažienė, Vytauto Didžiojo 
universiteto lektorė 

Užsien io klabų ir lietuvių kalbos santykis 
integraliame mokyme 

Doc. dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinė 
lietuvių kalbos komisijos narė 

 

\\\/// 
KAVOS PERTRAUKA // 12:30-13:00 // IV aukšto terasa 

 

Stendinis pranešimas: 
Integralus ir patirtinis užsienio kalbų 
mokymas su kitais mokomaisis dalykais 

 Renata Urbonavičienė  
(Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė 
mokykla) 

///\\\ 
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\\\/// 
DARBAS GRUPĖSE                                                                       

(PRAKTINIAI SEMINARAI MOKYTOJAMS) // 13.00 – 14.30 val. 
 

 

Praktinių seminarų 
mokytojams tema 

Seminarą vedantys 
specialistai 

Seminaro kalba 
Seminaro 
auditorija 

Aktyvūs gramatikos 
mokymo metodai 

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

[užsiėmimas 
skirtas anglų kalbos 
ir kitų mokomųjų 
dalykų 
mokytojams] 

109 aud. 

Vertimas žodžiu kaip 
kalbėjimo 
kompetencijos 
ugdymas 

Snieguolė Kavoliūnienė 
(Prancūzų institutas 
Lietuvoje) 

[užsiėmimas 
skirtas prancūzų 
kalbos ir kitų 
mokomųjų dalykų 
mokytojams] 

413 aud. 

„Storytelling“ metodas 
rusų kalbos mokyme 

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

[užsiėmimas 
skirtas rusų kalbos 
ir kitų mokomųjų 
dalykų 
mokytojams] 

313 aud. 

Vokiečių kalbos ir 
mokomųjų 
dalykų integravimo 
galimybės 
 

Jurgita Valentukonienė  
(Kauno Juozo Urbšio 
katalikiška pagrindinė 
mokykla) 
Lina Šapkauskienė  
(Kauno Jono Jablonskio 
gimnazija) 

[užsiėmimas 
skirtas vokiečių 
kalbos ir kitų 
mokomųjų dalykų 
mokytojams] 

312 aud. 

Integralus IKT 
taikymas užsienio 
kalbų pamokose: 
naujausios tendencijos 

Vigilija Žiūraitė  
(Kauno Juozo Urbšio 
katalikiška pagrindinė 
mokykla, Vytauto Didžiojo 
universitetas)  

[užsiėmimas 
skirtas visų 
užsienio kalbų ir 
kitų mokomųjų 
dalykų 
mokytojams] 

102 aud. 

Inovacijomis ir 
komandiniu darbu 
grįstas užsienio kalbų 
mokymas 

Mindaugas Norkevičius  
(Kauno Juozo Urbšio 
katalikiška pagrindinė 
mokykla, Vytauto Didžiojo 
universitetas)  

[užsiėmimas 
skirtas visų 
užsienio kalbų ir 
kitų mokomųjų 
dalykų 
mokytojams] 

414 aud. 
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