
PRIEDAS 1 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠAS  

Prancūzų kalba tarptautiniam DELF egzaminui A1 

 
Programos pavadinimas Prancūzų kalba tarptautiniam DELF egzaminui A1 

 

Rengėjas(-ai) 

 

Daina Kazlauskaitė, prancūzų kaip užsienio kalbos magistrė, DELF 

egzaminų vertintoja, egzaminuotojų ruošėja, VDU UKI prancūzų kalbos 

lektorė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

PRV0300 / PRV/2016-15 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

40 kontaktinių auditorinių ak. val., 40 savarankiško darbo ak. 

val. Iš viso 80 ak. val. (3 ECTS kreditai) 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

Ši programa skirta įgyti prancūzų kalbos komunikacinę komptetenciją A1 

(lūzis: pradedu vartoti kalbą) lygmeniu, plėtojant kalbinio produkavimo, 

recepcijos, interakcijos ir mediacijos gebėjimus pagal  Europos kalbų 

metmenis bei tarptautinio DELF egzamino A1 lygio reikalavimus. 

Besimokantieji tobulina komunikacinę kompetenciją, skaitydami A1 lygio 

tematikos tekstus, klausydami garso bei video įrašus,išmoksta vartoti A1 

lygio  žodyną, susipažįsta su tarptautinio egzamino reikalavimais ir 

struktūra.  

Vyksta auditorinės paskaitos ir praktinai užsiėmimai, atliekamos 

savarankiško darbo užduotys. 

 

Tikslinė grupė Programa skirta visiems, norintiems pradėti tikslingai ir nuosekliai mokytis 

prancūzų kalbos ir planuojantiems laikyti tarptautinį, visame pasaulyje 

pripažintą, neturinti galiojimo laiko apribojimų DELF egzaminą 

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimas  

Trumpas savęs bei artimiausios aplinkos pristatymas: šeima, draugai, 

kambarys, butas, profesija, pomėgiai, laisvalaikis, šventės, kasdienybė, 

atostogos, kelionės, miestas, kaimas, šalis, apranga, maistas ir maitinimasis, 

valgymo tradicijos Lietuvoje ir Prancūzijoje, ateities planai bei praeities 

prisiminimai, oras, laikas. 

Lingvistinis:  

Žodžių tvarka sakinyje.  Artikeliai, daiktavardis: giminė ir skaičius. 

Būdvardis: giminė ir skaičius. Skaitvardžiai: kiekiniai, kelintiniai. Įvardžiai: 

įvardis-veiksnys, įvardžiu išreikštas tiesioginis ir netiesioginis papildinys. 

Veiksmažodis.: présent, futur proche, futur simple,  passé pompose; 

imparfait, laikų  sudarymas ir vartojimas. Liepiamoji nuosaka.  Klausimų 

sudarymas. Neigimas. 

Kiekvienai temai skiriamos 2akad. auditorinės ir 1akad.savarankiško darbo 

val. Po kiekvienos temos kursų lankytojų žinios tikrinamos pagal DELF 

egzaminų struktūros reikalavimus.  

 

Mokymosi medžiaga 1. Capelle, G., Menand, R.2009. Le nouveau taxi! 1: Méthode de 

français. Paris: Hachette 

2. Capelle, G., Menand, R.2009. Le nouveau taxi! 1: Méthode de 

français. Cahier d‘exercices.Paris: Hachette 

3. Parizet, M. L., Grandet, E, Corsain, M. 2003. Activités pour le cadre 

commun A1. 

 



Mokymosi metodai  Skaitymo bei klausymo užduočių atlikimas, kalbėjimas. Kalbinių situacijų 

simuliacija pasiruoštomis temomis, darbas grupėse, žodyno plėtojimas, 

gramatikos pratimų atlikimas ir aiškinimas 

Pasiekimų vertinimas Žinių patikra pagal DELF egzaminų struktūros reikalavimus po kiekvienos 

temos (rašymas, klausymas, kalbėjimas, skaitymas). Egzamino simuliacija 

išėjus visą programą. 

 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Baigę šią neformalaus švietimo programą studijuojantieji gebės: 

*Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 3-4 trumpus įrašus kasdienio 

gyvenimo temomis (klausymas) 

* Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal 4-5 tekstus kasdienio gyvenimo 

temomis (skaitymas). 

* Užpildyti formą (pvz. registracijos). Parašyti trumpą žinutę (pvz. atviruką) 

(rašymas) 

*. Atsakyti į paprastus klausimus apie save.  Užduoti labai paprastus 

klausimus apie save ir artimiausią aplinką.  Įsigyti prekes ar užsiakyti 

paslaugas (kalbėjimas) 

Išduodamas dokumento 

tipas  

*A1 kalbinę kompetenciją liudijantis sertifikatas (gavus teigiamą įvertinimą 

po egzamino simulaicijos) 

*DELF (Diplôme d’études en langue française) išduotas Prancūzijos Švietimo 

ministerijos diplomas, liudijantis apie užsieniečių gebėjimus, vartojant 

prancūzų kalbą. ( išlaikiusiems tarptautinį DELF A1 egzaminą). 

Asmuo kontaktams, 

papildoma informacija 

Daina Kazlauskaitė, daina.kazlauskaitė@vdu.lt,  

Išsamesnė informacija apie DELF egzaminus bei galimybę laikyti Kaune, 

Užsienio kalbų institute VDU, UKI svetainėje: http://uki.vdu.lt/ bei Prancūzų 

instituto Lietuvoje svetainėje: http://www.institutfrancais-

lituanie.com/spip.php?rubrique128&lang=lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daina.kazlauskaitė@vdu.lt
http://uki.vdu.lt/?page_id=5763
http://www.institutfrancais-lituanie.com/spip.php?rubrique128&lang=lt
http://www.institutfrancais-lituanie.com/spip.php?rubrique128&lang=lt

