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I plenarinis posėdis
Jungtinis posėdis su Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Eivenių g. 4, 205 auditorija
Pirmininkauja: prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė
10.00 - 10.30 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodį taria:
LSMU prorektorė studijoms prof. Daiva Rastenytė
Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje p. Maryse Berniau
LR ŠMM vyriausioji specialistė Vilija Sipaitė
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos narė doc. dr. Saulė Petronienė
10.30 - 11.00 Using tools of corpus linguistics for investigating and teaching language for medical purposes
Mgr. Kateřina Pořízková, PhD; Mgr. Robert Helán, PhD
( Masaryko universitetas, Čekija)
11.00 - 11.30 Veiksmažodinė ir vardažodinė raiška administracinėje lietuvių kalboje
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (VGTU)
11.30 - 13.00 Pertrauka
(pervažiavimas į M. Jankaus g. 2, Kalbų ir edukacijos katedrą ir kavos pertrauka).

II posėdis (sekcijose)
13.00 – 15.00
1 SEKCIJA. Profesinės užsienio kalbos mokymosi galimybės ir problemos.
Pirmininkauja doc. dr. Giedrė Klimovienė, dr. Giedrė Judita Rastauskienė
Kalbų ir edukacijos katedra, 11 auditorija
13.00 – 13.15
I.Kildienė, I.Augustaitienė, N. Račkauskaitė (ASU)
Pristatymo anglų kalba rengimo įgūdžių vystymas
13.15 – 13.30
G. Klimovienė, R. Barzdžiukienė (ASU)
Ekologinio ugdymo teoriniai aspektai ir jų taikymas mokant specialybės anglų kalbos
13.30 – 13.45
V. Kraujalienė, D. V. Vankevičienė (LSMU),G.J.Rastauskienė (Kauno kolegija), I.Savickienė (VDU)
Profesinės užsienio (anglų) kalbos mokymo (-si) aspektai slaugos studijų procese
13.45 – 14.00
M. Kiškytė (Vilniaus kolegija)
Anglų kalbos mokymo/si patrauklumo stiprinimas taikant probleminio mokymosi modelį
14.00 – 14.15
N. Mačerauskienė, L. Paraukienė (Vilniaus kolegija)
Kūrybiškumo metodų svarba mokant užsienio kalbų
14.15 – 14.30
I. Ramanauskas, G.Russetti (LSMU)
Netikri vertėjo draugai medicinos terminijoje: kai kurių klaidų, pasitaikančių medicinos studentų atliktuose lietuvių-anglų
kalbų vertimuose, analizė
2 SEKCIJA. Lietuvių (užsienio) kalbos ir kalbos kultūros studijų reikšmė profesionalo kompetencijos ugdymui.
Pirmininkauja prof. dr. Zofija Babickienė, doc. dr. Birutė Briaukienė
Kalbų ir edukacijos katedra, 1 auditorija
13.00 - 13.15
L.Pečkuvienė (MRU)
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso kalba: taisyklingumo reikalavimai ir realioji vartosena
13.15 - 13.30
G.Grigonienė (Kauno kolegija), A.Peleckienė, L.Alešiūnaitė (LSMU)
Specialybės dalykų dėstytojų kalbos klaidų kaitos lyginamoji analizė
13.30 – 13.45
Z.Babickienė (MRU)
Kalbos norminimo kriterijai ir jų taikymas
13.45 -14.00
G. Židonis (LSMU)
Aukštojo mokslo auklėtiniai XIX a. pabaigos lietuvių literatūroje: padėti, šviesti, kelti, lietuvių kalbą - puoselėti
14.00 – 14.15
B.Briaukienė, V. Janušaitienė (LSMU)
Vietovardžių kirčiavimo tendencijos studentų kalboje
14.15 – 14.30
L.Pavalkytė, L.Raščiauskaitė, L.Alešiūnaitė (LSMU)
Dažniausiai vartojamos veiksmažodžių formos mokantis lietuvių kaip užsienio kalbos

3 SEKCIJA. Užsienio kalbų studijų veiksmingumas ir motyvacija.
Pirmininkauja doc. dr. Silvija Rakutienė, doc. dr. Liudmila Kirikova
Kalbų ir edukacijos katedra, 7 auditorija
13.00 – 13.15
J. Derukaitė, V.A.Guzmán (KU)
Neverbalinės kalbos aktualumas mokant svetimųjų kalbų
13.15 – 13.30
A.E. Kulvietis (KU)
10 mitų, kurie trukdo lietuvių studentams mokytis ispanų kalbos
13.30 - 13.45
V.Povilionytė, L.Raščiauskaitė, L.Alešiūnaitė (LSMU)
Cultural aspects in learning/teaching foreign languages
13.45 – 14.00
S.Rakutienė, V.Janušaitienė, S.Adomaitienė (LSMU)
Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas mokantis kalbų: studentų požiūris
14.00 – 14.15
L.Kirikova, E.Latvelienė, R.Lukševičienė, Z.Krikštaponytė (LSMU), S.Stankevičienė (ASU)
Užsienio kalbų mokymasis LSMU ir ASU: studentų požiūris
14.15 – 14.30
R.Lukošienė, V.Ūsė (LSMU)
Studentų pristatymų nelingvistinių vertinimo kriterijų formavimas

4 SEKCIJA. Profesionalo ir piliečio ugdymas pasitelkiant informacines komunikacines bei kitas šiuolaikines
technologijas.
Pirmininkauja dr. Edita Butrimė, doc.dr. Galina Kavaliauskienė
Kalbų ir edukacijos katedra, 15 auditorija
13.00 – 13.15
G. Kavaliauskienė, J.Patackaitė (Vilniaus kolegija)
Students’ self-assessment of performance in online activities
13.15 – 13.30
E.Butrimė (LSMU), D.Vitkutė-Adžgauskienė (VDU)
Studentų skaitmeninių čiabuvių požiūris į bendradarbiavimą universiteto virtualioje komunikavimo ir grupinio darbo
aplinkoje
13.30 – 13.45
E.Selevičienė (MRU)
The role of current learning theories in designing foreign languages studies at the university
13.45 – 14.00
E.Malevičius (ASU)
Viešas kalbėjimas – studento pilietiškumo išraiška
14.00 – 14.15
V.Butlerienė, E.Kelmelienė (LSMU)
Reducing student reticence through student - centered classroom activities
14.15 – 14.30
J.Čirūnaitė(LSMU)
Lietuvos žydų paveldimų asmenvardžių formavimasis

5 SEKCIJA. Kalbų ir kitų humanitarinių dalykų studijų organizavimas specializuotame universitete.
Pirmininkauja prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė, prof. dr. Dalija Gudaitytė
Kalbų ir edukacijos katedra, 9 auditorija
13.00 – 13.15
R. Jezukevičienė, R.Lukošienė (LSMU)
Studijų rezultatų pateikimas: skirtinguose universitetuose skirtingi poreikiai
13.15 – 13.30
E.Butrimė, D.Gudaitytė, R.Brunevičiūtė (LSMU)
Kūrybiškumas medicinos studijose
13.30 – 13.45
D.Gudaitytė, I.Ramanauskas, L.Šarkauskienė (LSMU)
Universiteto ir vidurinės mokyklos edukacinės aplinkos skirtumai: pirmo kurso studentų požiūris
13.45 – 14.00
J. Horbačauskienė (KTU), D.Gudaitytė (LSMU)
Studentų ir dėstytojų požiūris į bendrųjų gebėjimų ugdymą specializuoto universiteto studijose
14.00 – 14.15
G. Grigonienė (Kauno kolegija), S.Morkevičienė (LSMU)
Gebėjimų ugdymas medicininės lotynų kalbos pratybose: Slaugos specialybės studijų Lietuvos sveikatos mokslų universitete
ir Kauno kolegijoje lyginamoji analizė
14.15 – 14.30
V.Kardauskienė (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras)
Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimas

III posėdis (plenarinis)
Pirmininkauja: prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė
Kalbų ir edukacijos katedra, 10 auditorija
15.00 - 15.30 Sekcijų darbo apibendrinimas. Konferencijos uždarymas.
15.30 - 17.00 Neformali diskusija.

