
 

             NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠAS  

Prancūzų kalba tarptautiniam DELF egzaminui B2.2 
 

Programos pavadinimas Prancūzų kalba tarptautiniam DELF egzaminui B2 

 

Rengėjas(-ai) 

 

Daina Kazlauskaitė, prancūzų kaip užsienio kalbos magistrė, DELF 

egzaminų vertintoja, VDU UKI prancūzų kalbos lektorė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

PRV0306 / PRV/2016-21 

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 B2 

(Aukštuma: gebu sėkmingai studijuoti ar dirbti prancūzakalbėje aplinkoje) 

lygmeniu, plėtojant kalbinio produkavimo, recepcijos, interakcijos ir 

mediacijos gebėjimus pagal Europos kalbų metmenis bei tarptautinio DELF 

egzaminoB2 lygio reikalavimus. Besimokantieji tobulina komunikacinę 

kompetenciją, skaitydami ir analizuodami B2 lygio tematikos tekstus, 

klausydami garso bei video įrašus,išmoksta vartoti B2 lygio žodyną, 

susipažįsta su tarptautinio egzamino reikalavimais ir struktūra.  

Vyksta auditorinės paskaitos ir praktinai užsiėmimai, atliekamos 

savarankiško darbo užduotys. 

 

Tikslinė grupė Programa skirta turintiems B2.1 lygio prancūzų kalbos konpetenciją 

(gebantiems bendrauti prancūzakalbėje aplinkoje) ir norintiems  kryptingai 

tęsti mokytis prancūzų kalbos  bei planuojantiems laikyti tarptautinį, visame 

pasaulyje pripažintą, neturinti laiko apribojimų DELF B2 egzaminą. 

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo: 

 Reklama, jos privalumai ir trūkumai. 

Atominės energijos ekonominiai privalumai ir grėsmės. 

Rūkymas viešose vietose. 

Ekologija, visuotinis atšilimas.  

Narkotikai ir jaunimas. 

Naujosios technologijos. Privalumai ir trūkumai. 

Darbo svarba asmenybės vystymuisi. 

Lingvistinis: Sudurtinių daiktavardžių daugiskaitos sudarymas; neigiamą 

prasmę turintys priešdėliai; priešpastatymo reiškimo būdai; tikslo ir 

pasekmės reiškimo būdai. Loginiai jungtukai. Perfrazavimas, paaiškinimas, 

papildomo argumento įvedimasPo kiekvienos temos (modulio) kursų 

lankytojų žinios tikrinamos pagal DELF egzaminų struktūros reikalavimus.  
 

Mokymosi medžiaga 1. Grandet E, Corsain M, Mineni E, Rainoldi M. 2007. Activités pour le 

Cadre Européen commun de références B2. Cle Intenational. Paris. 

2. Sirejols, E., Claude, P.2002.  Grammaire 450 nouveaux exercices. 

Cle Intenational. Paris. 

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 2 įrašus (klausymas). 

* Užpildyti klausimyną, sudarytą pagal B2 tematikos tekstus: informacinio 

ir argumentacinio pobūdžio (skaitymas). 

* Išdėstyti asmeninį požiūrį, remiantis argumentais (parašyti atsiliepimą 

diskutuotinu klausimu, oficialų laišką ar kritinį straipsnį) (rašymas). 

* Išdėstyti ir apginti asmeninį požiūrį pagal duotą tekstą (kalbėjimas). 

Išduodamas dokumento 

tipas  

*B2 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 B2 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 
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