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ĮVADAS 

Rusų, anglų kalbos – tai elektros lemputės, kurias gali nusipirkti kiekvienas, o prancūzų  

kalba – prabangus sietynas, kurį įsigyti gali ne visi. 

Prancūzų kalba (la langue française) – indoeuropiečių romanų kalbų grupės kalba, gimusi iš 

liaudinės prancūzų kalbos. Prancūzų kalba yra daugelio tarptautinių organizacijų arba darbo kalba 

(JTO, Europos Sąjunga, Tarptautinis olimpinis komitetas, Pasaulio prekybos organizacija ir kt.) 

Kaip valstybinė prancūzų kalba yra pripaţinta 29 pasaulio šalyse. Visas šias šalis vienija tarptautinė 

Frankofonijos organizacija. (Apie ją skaitykite skyriuje „Frankofonija“) 

Prancūzų kalbos vartojimas Lietuvoje paplito XIX amţiuje tarp aukštuomenės. Tarpukario 

Lietuvoje tai buvo viena iš pagrindinių inteligentijos kalbų bei uţėmė pirmąją vietą tarp dėstomų 

uţsienio kalbų Lietuvos mokyklose. Dar tarybiniais laikais vokiečių ir anglų kalbos uţleido savo 

pozicijas prancūzų kalbai. 2004–2005 mokslo metais Lietuvoje, kaip pirmosios uţsienio kalbos 

mokėsi 10610 moksleivių, o kaip antrosios kalbos – 7817 moksleivių.  

Prancūzų kalbos Linkuvos gimnazijoje mokoma nuo 2002 metų. Jos mus moko gimnazijos 

prancūzų kalbos mokytoja Rima Stapušaitienė. Šios mokytojos pamokos yra išskirtinės: mokiniai 

įgyja ne tik „sausų“ teorinių ţinių, bet jas pritaiko ir praktiškai: susirašinėdami su draugais 

prancūzais, dalyvaudami įvairiuose konkursuose. Tačiau prancūzų kalba nėra labai populiari 

mokinių pasirinkimuose ir šis faktas mane ganėtinai liūdina. Manau, tam įtakos turi nuo seno 

susiformavusi nuomonė, kad rusų kalba, kuri yra viena iš pasirenkamųjų kalbų, yra kur kas 

reikalingesnė. Daugumai atrodo, kad prancūzų kalba yra nenaudinga, nes maţai kur vartojama. Tad 

šio mano kūrybinio darbo tikslas yra įrodyti, kad prancūzų kalba mokinių pasirinkimuose ne visada 

buvo nepopuliari ir kad ji yra viena reikalingiausių ir labiausiai vartojamų kalbų pasaulyje. 

Darbo tikslas: 

Populiarinti prancūzų kalbą Linkuvos gimnazijoje ir skatinti mokinius rinktis prancūzų kalbą 

šeštoje klasėje. 

Darbo uţdaviniai: 

1. Surinkti kuo daugiau informacijos apie prancūzų kalbos gyvavimą Linkuvos gimnazijoje; 

2. Supaţindinti 4–5 klasių mokinius su prancūzų kalba, Prancūzija, šalies kultūra ir 

tradicijomis; 

3. Pakalbinti gimnazijos mokytojus ir buvusius mokinius, kuriems prireikė prancūzų kalbos 

įgūdţių. 
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Darbo naudingumas:  

Šio kūrybinio darbo metu bus perţvelgta Linkuvos gimnazijos istorija ir visi faktai apie 

prancūzų kalbą mokykloje bus sukaupti į vieną vietą; mokiniai susipaţins su svečia šalimi, 

Prancūzijos kultūra ir tradicijomis; bus skatinamas mokinių susidomėjimas ir noras mokytis šios 

kalbos. 

Informacijos šiems savo uţdaviniams įgyvendinti ieškojau internete, Linkuvos gimnazijos 

archyvuose, daug informacijos radau ir prancūzų kalbos mokytojos Rimos Stapušaitienės 

sukauptuose uţrašuose. 
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1. PRANCŪZŲ KALBOS FORMAVIMASIS 

1.1. Prancūzų kalbos priešistorė 

Iki romėnų įsiverţimo į tuometinės Prancūzijos teritorijas,  vadintas Galija, dabartinės 

Prancūzijos teritorijoje daugiausia gyveno keltų gentys, kurias romėnai vadino galais, tačiau buvo ir 

kitų etninių/kalbinių grupių – iberai, ligūrai, finikiečiai, ir vaskonai. Nors prancūzai ir mėgsta save 

kildinti iš galų, bet jų kalboje tėra maţiau nei du šimtai keltiškos kilmės ţodţių. 

Nuo III a. į Romos imperiją, kuriai priklausė ir dalis Prancūzijos, verţėsi germanų gentys ir 

kai kurios iš jų apsigyveno Galijoje. Prancūzų kalbos formavimuisi daugiausiai įtakos turėjo 

frankai, alemanai, burgundai ir vizigotai. Kito ţodynas, ţodţių tarimas ir sintaksė. Šiandien apie 15 

procentų šiuolaikinės kalbos ţodţių yra germaniškos kilmės. 

Viduramţiais italų poetas Dantė prancūzų kalbą suskirstė į tris grupes: oil kalbas, vartotas  

Šiaurės Prancūzijoje, oc kalbas, kuriomis kalbėta Prancūzijos pietuose ir si kalbas, vartotas Italijoje 

ir Iberijos pusiasalyje. Šiuolaikiniai kalbininkai prancūzų kalbą skirsto į tris geografinius pogrupius: 

1. Langue d‘oil 

2. Langue d‘oc 

3. Franque – Provanse (laikoma tarpine tarp pirmųjų dviejų grupių) 

1.2. Šiuolaikinė prancūzų kalba 

1539 m. Prancūzijos karalius Pranciškus I prancūzų kalbą paskelbė oficialia Prancūzijos 

valstybės administracijos ir teismų kalba. 

1634 m. Kardinolas Rišeljė įkūrė Prancūzų akademiją, kuri tapo oficialia įstaiga, 

besirūpinančia prancūzų kalbos švara ir išlikimu. Akademija vis dar veikia, jos iniciatyva 

uţsienietiški ţodţiai keičiami prancūziškais, pavyzdţiui, email (elektroninis paštas) pakeistas į 

courriel, o ţodis computer (kompiuteris) pakeistas į ordinateur.  

Nuo XVII iki XIX amţiaus, Prancūzija buvo galingiausia kontinentinė Europos valstybė, dėl to ir 

dėl Švietimo epochos įtakos prancūzų kalba tapo išsilavinusios Europos pagrindine kalba, ypač 

meno, literatūros ir diplomatijos srityse. Šiuo metu tiek bendrojo lavinimo, tiek aukštojo mokslo 

mokymo įstaigose Lietuvoje prancūzų kalbos mokoma kartu su kitomis trimis populiariausiomis 

uţsienio kalbomis – anglų, vokiečių ir rusų. Dabartiniu metu maţdaug 450 bendrojo lavinimo 

mokyklų prancūzų kalbos mokoma kaip pirmosios, antrosios arba trečiosios uţsienio kalbos. Pasak 

F. Maindron, tuojau pat po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo statistikos duomenys rodė tam 

tikrą mokymosi pagyvėjimą, išaugo prancūzų kalbą pasirinkusių mokinių skaičius (per 30 000 

mokinių 1997 m.), tačiau pastaruoju metu prancūzų, kaip uţsienio kalbos, padėtis Lietuvos švietimo 

sistemoje nėra tokia optimistiška. 
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Šiuo metu prancūzų kalba patiria anglų kalbos spaudimą, bet prancūzai moka su tuo kovoti. 

Vaikščiodami Paryţiuje, pastebėsite, kad visa reklama, parašyta kokia nors kita kalba, visada lydi 

prancūziškas vertimas, o radijuje ne maţiau kaip 40 procentų dainų transliuojama prancūzų kalba. 

Labai daţnai išskiriami penki punktai, kodėl verta mokytis prancūzų kalbos. 

1. Visų pirma, tai kalba, kuria šnekama visame pasaulyje. Pagal vartojimą internete, prancūzų 

kalba yra trečioje vietoje po anglų ir vokiečių, aplenkdama ketvirtoje vietoje esančią ispanų 

kalbą. Prancūzų kalbos mokėjimas suteikia galimybę kitaip ţvelgti į pasaulį bendraujant su 

visų kontinentų prancūzakalbiais ir suţinant apie nūdienos įvykius iš didţiųjų tarptautinių 

prancūzakalbių ţiniasklaidos priemonių (TV5, France 24, Radio France Internationale).  

2. Tai yra kalba, visada padedanti atrasti darbą. Prancūzų ir anglų kalbų mokėjimas suteikia 

pranašumą tarptautinėje darbo rinkoje. Prancūzų kalbos ţinios atveria prancūziškų įmonių 

duris ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose frankofoniškose šalyse (Kanada, Šveicarija, Belgija ir 

Afrikos kontinentas). Prancūzijos ekonomika, uţimanti penktą vietą pagal dydį pasaulyje ir 

trečią vietą pagal uţsienio investicijas, yra puikus ekonominis partneris.  

3. Taip pat prancūzų kalba yra mokslo ir studijų kalba. Jos reikės, norintiems studijuoti teisę ir 

tarptautinius santykius, meno istoriją, filosofiją, taip pat turizmą, viešbučio administraciją ar 

įgyjant mados bei kosmetologijos specialybes. Prancūzų kalbos mokėjimas leidţia tęsti 

studijas gerą vardą turinčiuose Prancūzijos universitetuose ar aukštosiose komercijos ir 

inţinerijos mokyklose, kurių studijų lygis ţinomas tiek Europoje, tiek pasaulyje. Studentai, 

mokantys prancūzų kalbą, gali gauti Prancūzijos vyriausybės stipendijas tęsti doktorantūros 

studijas Prancūzijoje ir gauti diplomą, pripaţintą tarptautiniu mastu.  

4. Derėtų pridurti, kad prancūzų yra antroji tarptautinių santykių kalba. Tarnautojai Lietuvoje 

ţino, kad prancūzų kalba atveria kelią karjerai : šiuo metu daugiau nei 500 tarnautojų lanko 

prancūzų kalbos kursus.  

5. Galiausiai, tai kalba, kuri padeda mokytis kitų kalbų. Kai moki prancūziškai, pasidaro 

lengviau mokytis kitų kalbų, būtent romanų kalbų (ispanų, italų, portugalų ar rumunų), taip 

pat ir anglų kalbą, nes daugiau nei 50% anglų kalbos ţodţių yra kilę iš prancūzų kalbos. 

Vyrauja klaidinga nuomonė, kad išmokti šią kalbą yra labai sunku : iš tikro labai greitai 

pasiekiamas toks kalbos lygis, kuris leidţia laisvai bendrauti. Ne tik vaikas, bet ir suaugęs 

ţmogus gali nenuobodţiai ir linksmai mokytis prancūzų kalbos, nes egzistuoja daugybė 

patrauklių metodų ir įvairių šaltinių. 
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1 pav. Juozas Gobis 2 pav. Joana Bliūmaitė (pirma eilė, trečia) 

2. PRANCŪZŲ KALBA LINKUVOS GIMNAZIJOJE XX A. PRADŢIOJE 

Rašant šį kūrybinį darbą ir besiţvalgant po mokytojos Rimos Stapušaitienės per 14 metų 

surinktą informaciją, mokytojai iškilo idėja patyrinėti, ar kada nors anksčiau Linkuvos gimnazijoje 

buvo mokoma prancūzų kalbos.  

Pagalbos kreipiausi į Linkuvos gimnazijos istorijos ir rusų kalbos mokytoją Aldoną Bučaitę. 

Nors gimnazijoje vyksta nuolatinis judėjimas ir dėl renovacijos ne visur įmanoma patekti, mokytoja 

man surado 1918–1923 metų tuometinės Linkuvos progimnazijos mokytojų Tarybos posėdţių 

protokolus. 

Pasirodo, jau antrajame posėdyje, vykusiame 1918 m. spalio 30 dieną, mokytojų taryba 

svarstė klausimą dėl naujojo gimnazijos mokytojo, kuris mokytų „senųjų ir naujųjų kalbų“. 

Trečiajame posėdyje, kurio data nenurodyta, priimtas naujas mokytojas A. Narušis, tačiau jis mokė 

tik lietuvių ir lotynų kalbų.  Iniciatyvos ėmėsi Juozas Gobis – šis mokytojas vedė visas istorijos 

pamokas, vokiečių kalbą II ir III klasėms bei prancūzų kalbą, protokoluose vadinama „fransų 

kalba“, III ir IV klasėms, vedė po 4 pamokas per savaitę.  

1920 m. sausio 12 dieną prancūzų kalbos mokyti ėmėsi tuomet buvusi vienintelė mokytoja 

moteris Joana Bliūmaitė. Vedė šešias prancūzų kalbos pamokas per savaitę. Prancūzų kalbos 

mokytoja J. Bliūmaitė išliko iki pat 1923 m. Su šiais metais baigiasi protokolų knyga  ir liekame 

neţinioje, ar prancūzų kalba buvo dėstyta toliau. Aišku tik tiek, kad nuo 1921 metų gerokai 

padaugėja vokiečių kalbos pamokų – per savaitę jų būdavo 24, po šešias kiekvienai progimnazijos 

klasei, o tuo tarpu prancūzų kalbos tik po šešias ar aštuonias pamokas per savaitę ir jos mokydavosi 

tik III ir IV gimnazinės klasės. 
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3 pav. Frankofonijos  geografinis paplitimas. 

4 pav. Frankofonijos vėliava 

3. FRANKOFONIJA 

Frankofonija – šalių ir regionų, kurių nacionalinė kalba yra prancūzų arba kur ši kalba yra 

paplitusi, tarptautinė organizacija. 

Kone trisdešimtyje pasaulio  šalių prancūzų yra oficiali valstybinė kalba. Ji yra oficiali 

daugelio Afrikos šalių, buvusių Prancūzijos kolonijų, kalba.. Prancūziškai kalba 39 proc. belgų, 19 

proc. šveicarų ir 98 proc. liuksemburgiečių. Prancūziškai kalbama Kanados Kvebeko regione. 

Kvebeko miestas yra prancūziškos Kanados regiono sostinė.  

Sąvoka „frankofonija“ pirmąkart pavartota XIX amţiaus prancūzų geografo  Onezimo Rekliu 

knygoje „Prancūzija, Alţyras ir kolonijos“. Tada tai sąvokai didesnės reikšmės neteikta, ji ţymėjo 

vien kalbančius prancūziškai.  

Idėja vienytis giminingų, bet vis dėlto ir skirtingų kultūrų šalims, Prancūzijos parlamentinėse 

asamblėjose  generuota gana ilgai, bet nuo planų pamaţu pereita ir prie politinių sprendimų. 

Pagaliau 1970 m. kovo 20 d. Nigerio sostinėje Niamujėjuje buvo įsteigta Tarptautinė frankofonijos 

asociacija, jos veikla apima ne vien kultūros sferą, bet turi ne tokios jau menkos įtakos ekonomikai 

ir net politikai, kartu su ja veikia kelios tarptautinės frankofonijos institucijos. TFA sudaro 56 

pasaulio valstybės ir 14 šalių stebėtojų, tarp pastarųjų yra ir Lietuva. Trisdešimtyje šalių būtent 

prancūzų kalba yra oficiali. 

Iš viso TFA, pagal į ją įeinančias valstybes, apima 870 mln. ţmonių, taigi net tiek labai 

artimai susiduria su prancūzų kultūros įtaka. Frankofoniškos televizijos kanalas TV5 prieinamas 

200 pasaulio šalių, jo auditoriją sudaro 55 mln. ţiūrovų. Kartu su TFA veikianti Tarptautinė merų 

frankofonų asociacija susieja 184 miestus ir 19 savivaldybių asociacijų iš 37 šalių. Pastaroji 

organizacija vis populiarėja buvusiuose sovietinės sistemos regionuose. Atvirkščiai negu skelbia 

Lietuvoje paplitusi  nuomonė, prancūzų kalba ne tik  nesitraukia iš politinės ir kultūrinės arenos, 

frankofonija pamaţu plečiasi po pasaulį, o šiuo metu tai realiausia ir veiksmingiausia atsvara 

amerikietiškai globalizacijai.  

Tarptautinė frankofonijos diena kasmet švenčiama kovo 20-ąją, minint 1970-aisiais įkurtą 

Tarptautinę Frankofonijos organizaciją, kurios narė stebėtoja nuo 1999-ųjų yra ir Lietuva.  Šia 

proga visame pasaulyje vyksta daugybė renginių.  220-iai milijonų frankofonų ir 85 milijonams 

besimokančių prancūzų kalbos kovo mėnuo yra prancūzų kalbos šventė, puoselėjanti mainų, 

solidarumo, kalbų ir kultūrų įvairovės dvasią. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Map-Francophone_World.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Map-Francophone_World.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Map-Francophone_World.png
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4. PRANCŪZŲ KALBOS PASIRENKAMUMAS 2002–2016 MOKSLO 

METAIS 

Savo kūrybinį darbą pradėjau nuo senų mokytojos Rimos Stapušaitienės uţrašų nagrinėjimo. 

Mokytoja kiekvienais metais susirašydavo prancūzų kalbos besimokančius vaikus į sąsiuvinius, 

kuriuose ţymėdavo jų lankomumą, pasiekimus, mokinių susirašinėjimo draugus prancūzus. Tai 

tarsi mokytojos asmeniniai dienynai, kuriuose gausu informacijos, taip reikalingos mano 

kūrybiniam darbui. 

Prancūzų kalbos pradėta mokyti nuo 2002 metų rugsėjo pirmos. 2002–2003 mokslo metais, 

kaip antrąją uţsienio kalbą, prancūzų kalbos mokytis pasirinko vienuolika šeštos klasės mokinių, o 

kaip trečią uţsienio kalbą dvidešimt vienuoliktos klasės mokinių. Viena mokinė prancūzų kalbos 

mokėsi kaip pirmosios uţsienio kalbos. 

2003–2004 mokslo metais prancūzų kalbos mokėsi penkiasdešimt aštuoni mokinai: dešimt 

šeštokų, vienuolika septintokų, septyniolika vienuoliktokų, devyniolika dvyliktokų ir viena 

pirmakalbė. Vienuoliktokams ir dvyliktokams prancūzų kalba buvo trečioji uţsienio kalba. 

2004–2005 mokslo metais prancūzų kalbos mokosi jau šešiasdešimt šeši mokiniai: septyni 

šeštokai, dešimt septintokų, dešimt aštuntokų, dvidešimt du vienuoliktokai, septyniolika dvyliktokų 

ir viena pirmakalbė. 

2005–2006 mokslo metais prancūzų kalbos besimokančiųjų skaičius pasiekia savo 

maksimumą – kalbos mokosi 76 Linkuvos gimnazijos mokiniai: devyni šeštokai, septyni 

septintokai, dešimt aštuntokų, dešimt devintokų, aštuoniolika vienuoliktokų ir dvidešimt du 

dvyliktokai. 

Nuo 2006 metų prancūzų kalbos pasirenkamumas krenta. 2006–2007 mokslo metais mokinių, 

besimokančių prancūzų kalbos, buvo penkiasdešimt penki, 2007–2008 m. m. – keturiasdešimt 

aštuoni, 2008–2009 m. m. – trisdešimt penki, 2009–2010 m. m. – trisdešimt keturi. Nuo 2010 metų, 

mokinių skaičius vėl po truputį pradeda kilti. 2010–2011 mokslo metais prancūzų kalbos mokosi 

trisdešimt septyni mokiniai, 2011–2012 ir 2012–2013 mokslo metais penkiasdešimt mokinių. 

Tačiau nuo 2013 metų mokinių skaičius vėl sumaţėja iki keturiasdešimt penkių, 2014–2015 mokslo 

metais prancūzų kalbos mokosi tik 36 mokiniai, 2015–2016 metais – trisdešimt devyni mokiniai ir 

2016–2017 mokslo metais mokinių skaičius krenta iki dvidešimt devynių. Mokinių prancūzų kalbos 

pasirenkamumą pavaizdavau ir diagrama (5 pav.). 

Taigi, matome, kad prancūzų kalba buvo ganėtinai populiari ir besimokančiųjų šios kalbos 

skaičius sumaţėjo tik pastaraisiais metais. Tai atrodo ganėtinai keista, nes būtent dabar, XXI 

amţiuje, uţsienio kalbų reikalingumas yra labai didelis. Ne tik prancūzų kalba, bet ir kitos kalbos 

yra neatsiejamos nuo tarptautinių ryšių, kelionių paslaugų, teisės. Linkuvos gimnazijoje 2016 
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metais viešėjusi europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė pabrėţė prancūzų kalbos svarbą, mat būtent 

Briuselyje ir Strasbūre šia kalba yra sprendţiami Europos Sąjungos klausimai, priimami 

sprendimai. Įdomu ir tai, kad vienuoliktų klasių mokiniai nesirenka nei rusų kalbos, nei prancūzų 

kalbos, įsitikinę, kad ji jiems nebus reikalinga ateityje. Tačiau dauguma iš jų labai klysta. Prancūzų 

kalbos mokytoja pamokų metu pasidalino su mumis istorijomis, kai buvę mokiniai, nebepasirinkę 

prancūzų kalbos vienuoliktoje klasėje, susiduria su šia kalba savo kasdienybėje. Tokiu atveju jie 

skambina ir rašo mokytojai Rimai, prašydami jos pagalbos išversti ar padėti parašyti reikalingą 

darbą prancūziškai. Pavyzdį turiu ir iš savos aplinkos: buvusi Linkuvos gimnazistė, Vita 

Stanevičiūtė baigusi mokyklą įstojo studijuoti politologijos Vilniuje. Ir būtent čia jai prireikė 

prancūzų kalbos, kurios ji nebuvo pasirinkusi vienuoliktoje klasėje. Kadangi kalbos pamatus buvo 

pasidėjusi ţemesnėse klasėse, stropiai merginai nebuvo sunku kalbos mokytis toliau. Pagalvokime, 

kas būtų, jeigu Vita visai nebūtų mokiusis prancūzų kalbos? 

Informacijos radau ir internete. Lietuvos edukologijos universitetas 2015 metais atliko tyrimą, 

kurio metu apţvelgė Lietuvos vidurinių mokyklų mokinių prancūzų kalbos pasirenkamumą 2003–

2012 metais. Pakruojo rajone, kaip antrosios uţsienio kalbos, prancūzų kalbos mokėsi: 2003 metais 

– 222 mokiniai, 2004 m. – 216 mokinių, 2005 m. – 184 mokiniai, 2006 m. – 166 mokiniai, 2007 m. 

– 145 mokiniai, 2008 m. – 132 mokiniai, 2009 m. – 129 mokiniai, 2010 m. – 112 mokinių, 2011 m. 

– 121 mokinys, 2012 m. – 110 mokinių. Matome, kad mokinių, pasirenkančių prancūzų kalbą, 

skaičius vis krito. 

5 pav. Prancūzų kalbos pasirenkamumas 2002-2016 m. m. 
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Prancūzų kalba iš tiesų yra reikalinga. Šia kalba pasaulyje kalba 339 milijonai ţmonių, o ja 

susikalbėti galima daugiau nei penkiasdešimt penkiose pasaulio šalyse. Prancūzų kalba yra 

vienuolikta pagal labiausiai pasaulyje vartojamų kalbų reitingą. Dar XIX amţiuje visas civilizuotas 

pasaulis stengėsi pasirodyti, kad labai gerai moka kalbėti prancūziškai. Tais laikais prancūzų kalba 

buvo aukštos kultūros ir išsilavinimo poţymis, ji karaliavo literatūroje, tvarkant diplomatinius 

reikalus. Jei nemokėsime prancūzų kalbos, greitai bendravimas su įtakingiausiomis Europos 

Sąjungos valstybėmis liks formalus, nutrūks ekonominiai ir kultūriniai ryšiai ir patys, būdami ES 

nariais, nuo jos vis labiau izoliuosimės. 
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5. SUSIRAŠINĖJIMAS SU ÉCOLE PUBLIQUE MONTOLIEU   

Nuo 2002–2003 mokslo metų Linkuvos gimnazijoje veikė būrelis „Ir maţi laiškai toli 

nukeliauja“. Šio būrelio tikslas ir uţdaviniai buvo uţmegzti draugystės ryšius su École publique 

Montolieu iš Pietų Prancūzijos, plėsti mokinių kultūrinį, kalbinį akiratį, mokyti rašyti laiškus, 

sveikinimus prancūzų kalba, tobulinti rašybos komunikacinius gebėjimus, padėti mokiniams plėsti 

prancūzų kalbos ţodyną, ugdyti mokinių motyvaciją mylėti kalbą, ją suprasti. Ilgą laiką mokyklos 

susirašinėjo, palaikė draugystės ryšius. Lietuvoje ir Linkuvos gimnazijoje dar ne vieną kartą lankėsi 

susirašinėjimo draugai ir jų tėveliai iš Prancūzijos. Mokiniai praktiškai tikrino savo ţinias, noriai 

mokėsi prancūzų kalbos, geriau paţino Prancūziją, ugdė savo gebėjimus. Vaikai su nekantrumu 

laukdavo siuntinių, atkeliaujančių iš Prancūzijos švenčių proga. Susirašinėjime teko dalyvauti ir 

man bei klasės draugui Gintarui Butnoriui. Su šypsena prisimename tą akimirką, kai gavome 

dovanų iš savo naujųjų susirašinėjimo draugų. Aš gavau prancūzišką knygelę ir dar niekados 

neragauto prancūziško šokolado, Gintaras – lipdukų ir saldumynų. Noriai rašydavome laiškus, 

negailėdavome tėvų pinigų lietuviškiems suvenyrams. Gaila, kad 2013 metais šios mokyklos 

direktorius išėjo į pensiją ir susirašinėjimas nutrūko. Naujajam mokytojui tai atrodė per sunkus 

darbas, reikalaujantis didelės atsakomybės. Juk reikėdavo ir pinigų siuntiniams, ir priţiūrėti, kad 

visi laiku atneštų savo laiškus, dovanėles, kad nė vienas neliktų nuskriaustas.  

2003 metais, liepos 13–20 dienomis, Linkuvoje viešėjo prancūzų delegacija – keli gimnazijos 

ir Pakruojo rajono „Ţemynos“ vidurinės mokyklos mokinių susirašinėjimo draugai su savo 

šeimomis. Prancūzams buvo aprodyta Lietuvos sostinė Vilnius, etnografinis muziejus Kleboniškyje, 

Lietuvos pajūris.  Prancūzai susipaţino su Lietuvos praeitim, buvo suţavėti Baltijos jūros.  

2005 metais į Prancūziją vyko lietuvių grupė, kurioje buvo ne tik Linkuvos gimnazijos 

prancūzų kalbos mokytoja Rima Stapušaitienė ir gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis, bet ir 

mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytoja Ligita Masilionienė. Norėdama suţinoti, kokie įspūdţiai 

išliko mokytojai praėjus beveik trylikai metų  nuo kelionės, nutariau paimti iš jos interviu. 

2008 metais liepos 12–19 dienomis Linkuvoje viešėjo paskutinioji prancūzų delegacija. 

Prancūzai apsigyveno susirašinėjimo draugų namuose: Strockių, Kurmių, Šonkevičių šeimose. 

Prancūzų delegacija viešėjo aštuonias dienas, aplankė Vilnių, susipaţino su Linkuva, gimnazija, 

svečiavosi seniūnijoje, aplankė kaimyninę Latviją, dvi dienas praleido Kuršių nerijoje, lankėsi Birţų 

pilyje, paţino senąsias lietuvių tradicijas. Ši viešnagė sustiprino šeimų ryšius, pagerino gimnazijos 

įvaizdį, paskatino mokytis prancūzų kalbos. Buvo pagilintos besimokančiųjų kalbos ţinios. Daug 

ašarų buvo išlieta, atėjus laikui atsisveikinti, bet įspūdţiai net ir dabar gyvena projekte dalyvavusių 

širdyse.  
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6. INTERVIU SU MOKYTOJA LIGITA MASILIONIENE 

Klausimai: 

1. Praėjo šitiek laiko... Tačiau tikiu, kad kaţkur dar saugote savo prisiminimus iš savo kelionės į 

Prancūziją. Sakykite, kaip gavote pasiūlymą keliauti į daugumos svajonių šalį? 

2. Ar turėjote kokių nors tikslų vykdama į Prancūziją – ką nors pamatyti, ko nors paragauti, 

nusipirkti?.. 

3. Kas paliko didţiausią įspūdį iš šios kelionės? 

4. Kaip manote, ar verta mokytis prancūzų kalbos ir ar jums kada nors buvo kilęs noras jos 

išmokti? 

Atsakymai: 

1. O buvo taip. 2003 metais, aš ir mokytoja Lora priėmėm gyventi pradinių klasių mokytojas iš 

Prancūzijos, kurios atvyko paviešėti mūsų rajone. Tos viešnagės iniciatorė buvo prancūzų 

kalbos mokytoja Rima Stapušaitienė.  Per tą savaitę labai susidraugavom ir kitą kartą gavom 

pasiūlymą atvykti paviešėti pas jas, į Pietų Prancūziją. 

2. Tikslų neturėjau, tiesiog mėgavausi visais potyriais, pamatytais vaizdais. Lankėme labai daug 

pilių, tvirtovių, suţavėjo gamta, palmės prie kelio... Labai patiko ţmonės: jie be galo šilti ir 

kiekvieną vakarą turi tokią tradiciją –  išeina į savo kiemus, sėdi, šnekučiuojasi. Būdavo, eini 

gatve ir lyg niekur nieko prieina nepaţįstamas ţmogus ir apkabina. Būdavo labai malonu, 

linksma... 

3. Tikriausiai didţiausią įspūdį paliko viešnagė vienoje šeimoje, kurią praminėm „natūralistais“. 

Juos taip vadinome ne veltui, ši šeima buvo atsiribojusi nuo visų naujųjų technologijų, valgė 

tik savo pačių uţsiaugintą maistą, neturėjo nei televizoriaus, nei šaldytuvų, nei telefonų. 

Viskas pas juos buvo natūralu. (Mokytoja Rima pasakojo, kad viešnagės metu valgyti 

melionai buvo visiškai kitokio skonio nei kad mes esame pratę valgyti!) Tačiau tai nereiškia, 

kad jie atsilikę ir nuo kitų dalykų, pavyzdţiui, švietimo: tėvai ir vaikai groja keliais 

instrumentais, moka po kelias kalbas. Uţuot laiką švaistę prie televizoriaus ar kompiuterio, jie 

investuoja į save. Taip pat ši viešnagė buvo tarsi skirtingų tautų susipaţinimo vakaras. 

Dalyvavo ir juodaodţių šeima. Didţiulį įspūdį paliko juodaodţio vaikelio laikymas ant rankų. 

Atrodė, kad jis visiškai kitoks: jo plaukai šiurkštesni ir oda kvepėjo visai kitaip... Labai 

įdomus potyris. 

4. Manau, kad kiekviena kalba, kurią moki, yra investicija į geresnę tavo ateitį. Kalbų mokytis 

verta, tai būtina. Mano antroji kalba yra anglų, tačiau tikrai norėčiau mokėti kalbėti 

prancūziškai. Tai labai graţi kalba. 
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6 pav. Mokytoja Ligita „natūralistų“ pobūvyje 
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7. PRANCŪZŲ KALBOS PRITAIKYMAS 

Kaip ir minėjau, mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos, turi galimybę savo ţinias pritaikyti 

praktiškai ir tai iš tiesų labai pravartus dalykas. Kiekvienais mokslo metais mokiniai mokytojos 

Rimos yra skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose: prancūziškų dainų festivalyje „L„amour 

change le monde!“, vertimų bei iliustracijų projekte „Tavo ţvilgsnis“, prancūzų kalbos konkurse „Je 

parle français, et toi?”.  Perţvelgusi mokytojos Rimos uţrašus, randu paţymėtų labai daug puikių 

Linkuvos gimnazistų pasiekimų šiuose konkursuose. 

7.1. Prancūziškų dainų festivalis „L„amour change le monde!“ 

Nuo 2009 metų Šeduvoje rengiamas vienintelis toks Lietuvoje respublikinis prancūziškų 

dainų festivalis „L„amour change le monde!“ („Meilė keičia pasaulį!“), kuriame kiekvienais metais 

dalyvauja ir Pakruojo rajono dainininkai. Nuo pat konkurso pradţios šiame festivalyje – konkurse 

skamba ir Linkuvos gimnazistų dainos.  

2009 metais šis festivalis – konkursas dar vadinosi „Pour toi, mon amour“ („Tau, mano 

meile“). Tada konkurse galėjo skambėti tik prancūziškos dainos apie meilę. Pirmą kartą šiame 

konkurse savo sėkmę išbandė Linkuvos gimnazijos vokalinė instrumentinė studija, kurioje dainavo 

tuomet buvusios 2g klasių gimnazistės, dabar jau mokyklą baigusios Irma Ašmenavičiūtė, Agnė 

Giedraitytė, Inga Gudkovaitė, Goda Kacilevičiūtė ir Rimantė Ţidonytė. Merginos atliko Joe Dessin 

dainą „Ma musique“ („Mano muzika“). 

2010 metais festivalis pervadintas į „L„amour change le monde!“. Jame dalyvavo Linkuvos 

gimnazijos vokalinis ansamblis: tuometinės trečiokės gimnazistės Irma Ašmenavičiūtė, Agnė 

Giedraitytė, Inga Gudkovaitė, Goda Kacilevičiūtė, Rimantė Ţidonytė, Agnė Vilimaitė; dešimtokės 

Joana Raduševičiūtė ir Dominyka Mieţytė; devintokė Roberta Dambrauskaitė ir septintokas 

Dominykas Masilionis. Goda Kacilevičiūtė dainavo ir solistų grupėje. Vokalinis ansamblis atliko 

Joe Dessin dainą „Taka Takata“ ir buvo apdovanoti uţ nuotaikingiausią pasirodymą, o Goda 

Kacilevičiūtė atliko Daniel Gérard dainą „Butterfly“ („Drugelis“) ir laimėjo nominaciją uţ geriausią 

prancūzišką tarimą. 

7 pav. 2010 metų festivalio dalyvės 
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2011 metais Pakruojo rajonui atstovavo Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinės mokyklos vokalinis 

ansamblis su Desireless daina „Voyage voyage“ („Kelionė, kelionė“). 

2012 metais Pakruojo rajonui atstovavo Pakruojo „Atţalyno“ gimnazistė Rūta Kairytė su 

daina „Je sais pas“ („Aš neţinau“) ir solistas Edvardas Jukna, kuris atliko Michel Sardou dainą 

„Cette chanson là“ („Šita daina “). 

2013 metais penktajame jubiliejiniame festivalyje dalyvavo Linkuvos gimnazijos 

instrumentinė vokalinė grupė su Guillaume Grand daina „Toi et moi“ („Tu ir aš“). Vokalinėje 

instrumentinėje grupėje dainavo solistė Aistė Jankauskytė, Austėja ir Milda Lipskytės, Martyna 

Pakalnytė, Vita Stanevičiūtė, Ugnė Tamošiūnaitė, Goda Mockūnaitė, Gabrielė Krivoščenkaitė, Ieva 

Oţiūnaitė ir Viktorija Kazokaitytė.  

 
8 pav. 2013 m. festivalio dalyvės 

 

2014 metais festivalyje dalyvavo atţalynietė Rūta Kairytė, kuri atliko Alice Donna ir Serge 

Lama dainą „Je suis malade“ („Aš sergu“). Mergina laimėjo festivalio Grand Prix – kelionę į 

Prancūziją. 

2015 metais prancūziškų dainų festivalyje dalyvavo Marija Kacilevičiūtė ir aš, Emilija 

Pukevičiūtė. Marija su Melissa daina „Elle“ („Ji“) savo grupėje uţėmė pirmąją vietą, o aš su Zaz 

daina „Je veux“ („Aš noriu“) savo amţiaus grupėje laimėjau nominaciją uţ geriausią prancūzišką 

tarimą. Pergales iškovoti padėjo Brigita Povilionytė,  mums talkinusi šokdama ir grodama. 

Į festivalį sugrįţome ir 2016 metais. Marija uţėmė antrąją vietą savo grupėję, o aš buvau 

apdovanota uţ originaliausią pasirodymą. Marija atliko atlikėjos Zaz dainą „Sous le ciel de Paris“ 

(„Po Paryţiaus dangum“), o aš dainavau savo kūrybos dainą „L„amour change le monde“ („Meilė 

keičia pasaulį“) Šis festivalis skatina mokinius domėtis prancūzų kalba, kultūra, muzika, lavinti ir 
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tobulinti kalbos įgūdţius, atsiskleisti mokinių meniniams sugebėjimams. Festivalis skirtas 

Frankofonijos dienai paminėti. Prie festivalio rengimo, be Šeduvos gimnazijos, prisideda ir 

prancūzų kalbos institutas Lietuvoje, Prancūzijos ambasada Vilniuje, Radviliškio rajono 

savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Festivalis rengiamas respublikos 

mastu, jame gali dalyvauti tik tie mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbos.  

 
9 pav. 2015 metų festivalio dalyvės 

 

7.2. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo ţvilgsnis“ 

Linkuvos gimnazistai dalyvauja ir vertimų bei iliustracijų projekte „Tavo ţvilgsnis“. Projekto 

dalyviai turi išversti į lietuvių kalbą pasirinktus tekstus arba juos iliustruoti.  

Pirmą kartą Linkuvos gimnazija projekte sudalyvavo 2007 metais. Kokie gimnazistai tada 

dalyvavo konkurse, neţinoma. 

2009 metais Deimantė Strockytė ir Ieva Kurmytė buvo apdovanotos diplomais uţ labai gerą 

vertimą iš prancūzų kalbos. 

2010 metais, tekstus vertę mokiniai vyko į iškilmingą šventę Vilniuje, kur garbės raštais uţ 

puikų vertimą buvo apdovanotos dvi Linkuvos gimnazistės: Eglė Šeperauskaitė, vertusi anglišką 

tekstą ir prancūzų tekstą į lietuvių kalbą vertusi Vyginta Pėţelytė. 

2012 metais diplomus uţ puikų vertimą pelnė Ieva Oţiūnaitė ir Gabrielė Krivoščenkaitė. Nuo 

2013 metų kiekvienais metais savo laurus skina Ţivilė Aušraitė, Karolina Martišiūtė, Gabrielė 

Plačakytė ir Marija Kacilevičiūtė. 
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7.3. Konkursas „Je parle français et toi?“ 

Nuo 2012 metų Lietuvoje rengiamas prancūzų kalbos konkursas „Je parle français et toi?“ 

(„Aš kalbu prancūziškai, o tu?“), skirtas septintų klasių mokiniams, kurie prancūzų kalbos mokosi 

kaip antrosios uţsienio kalbos.Šiame konkurse dalyvavo ir Linkuvos gimnazijos mokinės: 2014 

metais į respublikinį turą pateko Austėja Makarevičiūtė, o 2015 metais jos sėkmę pakartojo Marija 

Kacilevičiūtė ir Irmantė Samuitytė. Konkurse mokiniai patikrina prancūzų kalbos gramatinius ir 

šnekamuosius gebėjimus taikydami juos praktiškai. 

Šio konkurso tikslas yra ugdyti mokinių domėjimąsi prancūzų kalba, šia kalba kalbančių šalių 

kultūra, skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendradarbiavimą panaudojant kalbos 

mokėjimo galimybes. Šį konkursą rengia Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų 

asociacija, Vilniaus prancūzų licėjus. 

Konkurso metu dalyviai gali išbandyti savo jėgas, puikiai ir naudingai praleisti laiką, 

patobulinti savo gebėjimus atlikdami testus, dalyvaudami komandinėse uţduotyse, pokalbiuose, o 

svarbiausia susipaţindami su bendraminčiais iš visos Lietuvos. 
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8. PAMOKĖLĖS 4–5 KLASIŲ MOKINIAMS „PAKALBĖKIM APIE... 

PRANCŪZIJĄ“ 

Mano indėlis į šią prancūzų kalbos plėtrą Linkuvos gimnazijoje – 4–5 klasių mokiniams 

vestos pamokėlės „Pakalbėkim apie... Prancūziją“. Jų metu mokiniams pristačiau šią šalį, jos 

kultūrą, pačias lankomiausias vietas ir pačią prancūzų kalbą. 

Pirmąją pamokėlę vedţiau dar rudenį. Linkuvos gimnazijos mokytoja, bibliotekininkė 

Virginija Sidorova rengė Europos kalbų dienos minėjimą, kurio metu buvo pristatytos visos mūsų 

gimnazijoje mokomos kalbos. Aš, pasitelkusi pagalbon bendraklases Ţivilę Aušraitę, Gabrielę 

Plačakytę, Karoliną Martišiūtę ir Rositą Vaškaitę, pradinukams pastačiau maţą spektakliuką, kurio 

metu jiems papasakojom apie pačią Prancūziją, papasakojom, kuo ji garsi, pristatėm prancūzišką 

muziką, pagal kurią ir pašokome. Pradinukams tai labai patiko, salėje netilo juokas, susiţavėjimo 

šūksniai. Jie noriai atsakinėjo į mūsų klausimus, laukė, ką dar parodysim. Pasirodymą uţbaigėm 

prancūziška skanduote, kurią išmokau 2016 metų vasarą vykusiose Pasaulio Jaunimo dienose 

Lenkijoje. Teko didţiulė laimė susipaţinti su prancūzais, pasitikrinti savo prancūzų kalbos ţinias ir 

vieniems iš kitų išmokti visokių įdomybių (pvz. skanduočių, dainų ir net Prancūzijos himną). 

 
10 pav. Pirmoji pamokėlė Europos kalbų dienai paminėti  

 

Antrąją pamokėlę vedţiau 4a klasės mokiniams. Pamokėlės metu jau išsamiau papasakojau 

apie Prancūziją, pristačiau vaikams skaidres apie ją. Vaikai suţinojo daug įdomių faktų apie šią šalį, 

pavyzdţiui, kad garsioji Laisvės statula Niujorke yra prancūzų dovana Amerikai, visų taip mėgiami 

dţinsai atsirado Prancūzijoje, prancūzai valgo arklieną, sraiges ir varles ir t. t. Savo ţinias vaikai 

patikrino dalyvaudami viktorinoje „Tiesa ar melas?“ Išmokiau kelių pagrindinių prancūziškų frazių. 

Iš pradţių vaikai su manimi bendravo nenoriai, buvo nusiteikę  prieš prancūzų kalbą ir man 
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kategoriškai pareiškė, kad jie mokysis rusų kalbos. Tačiau po pamokos jų nuomonė pasikeitė ir 

netgi dabar, susitikę mane mokykloje ar miestelyje jie klausia, kada  aš vėl pas juos ateisiu 

pamokyti prancūzų kalbos. Galiu drąsiai daryti išvadą, kad jiems Prancūzija paliko įspūdį. 

Uţsienio kalbų savaitės metu Prancūziją pristačiau ir 5–12 klasių mokiniams prancūziškai. 

Aišku, daugelis nieko nesuprato, bet jų veidus papuošė mąslios šypsenos: įspūdį paliko pati kalba, 

jos skambesys. 

Vasario pabaigoje 4b ir penktoms klasėms pravedţiau paskaitą apie Prancūziją. Taip pat 

rodţiau skaidres, pasiklausėm prancūziškų dainų, paţiūrėjom linksmą filmuką apie Prancūziją ir 

paţaidėm ţaidimą „Tiesa ar melas?“. Mokiniai aktyviai dalyvavo paskaitoje, drąsiai klausė jiems 

rūpimų klausimų.  

Tikiuosi, kad šios mano pamokėlės vaikams padės apsispręsti šeštoje klasėje pasirinkti 

prancūzų kalbą. Iš pamokėlių naudos gavau ir aš: pagilinau savo organizacinius gebėjimus ir 

supratau, koks sunkus yra mokytojo darbas! Neslėpsiu, kad buvo sunku kalbėti vaikams, kurie 

nenorėjo manęs klausyti, atsisakydavo kalbėti ar mestelėdavo kokią nemalonią frazę. Tačiau jie yra 

vaikai! Kiekvienas su savais kaprizais ir prie kiekvieno jų tu turi prieiti vis kitaip, jei nori, kad tave 

išgirstų. Supratau, koks pasišventęs, drąsus ir stiprus turi būti mokytojas su skirtingais vaikais... 
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IŠVADOS 

Kūrybinis darbas „Prancūzų kalbos plėtra Linkuvos gimnazijoje“ pareikalavo daug jėgų, daug 

sunkaus darbo valandų ir daug kantrybės. Tačiau niekada nesigailėsiu, kad būtent šia tema 

pasirinkau rašyti savo kūrybinį darbą. Niekas kitas tiek nepraturtino manęs, kiek mano pastangos 

suţinoti kuo daugiau. Prancūzija – mano svajonių šalis, su kuria sieju savo ateitį, į kurią trokštu 

nuvykti. Negaliu nesidţiaugti tuo, kad visus iškeltus uţdavinius aš įvykdţiau. 

1. Suţinojau, kad prancūzų kalba Linkuvos gimnazijoje buvo mokoma nuo pat mokyklos 

įkūrimo – 1918 metų.  

2. Supaţindinau Linkuvos gimnazijos mokinius ir mokytojus su prancūzų kalba. 

3. Paėmiau interviu iš mokytojos Ligitos Masilionienės ir suţinojau jos nuomonę apie prancūzų 

kalbą. 

4. Paskatinau mokinius rinktis prancūzų kalbą šeštoje klasėje. 

Prancūzų kalba man yra pati graţiausia kalba po gimtosios kalbos. Niekada nesigailėjau savo 

pasirinkimu šeštoje klasėje. Nedrįsčiau sakyti, kad rusų kalba nėra reikalinga, dar ir kaip yra! 

Tačiau jos pagrindų išmokstu ţiūrėdama rusiškas laidas ir serialus. O prancūziškos laidos ir filmai 

nėra populiarūs Lietuvos televizijoje, tad būtų apmaudu praleisti tokią progą jos išmokti mokykloje.  

Taigi, darbas pavyko. Bent jau iš dalies. O jo nauda pasimatys kitais metais, tai bus matyti iš 

mokinių pasirinkimų. Tariu MERCI BEAUCOUP savo prancūzų mokytojai, nes būtent ji įskiepijo 

meilę šiai šaliai, o ypač šiai kalbai. Nuo pat šeštos klasės aš ir mano klasės draugai laukė prancūzų 

kalbos pamokų kaip išganymo, nes ţinojom, jog būtent šiame kabinete atsipūsime nuo kitų sunkių 

pamokų ir nors keturiasdešimt penkias minutes pagyvensim... prancūziškai. 
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Šeštokai, pasirinkę prancūzų kalbą 

PRIEDAI 

1 priedas 

Šeštokai, pasirinkę prancūzų kalbą 2002–2016 m. m. 
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2 priedas 

2005 metų kelionė į Prancūziją 
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3 priedas 

Akimirkos iš festivalio „L‘amour change le monde! 2015“ 
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4 priedas 

Akimirkos iš festivalio „L‘amour change le monde! 2016“ 
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5 priedas  

Pamokėlių 4-5 klasių mokiniams skaidrės 
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6 priedas 

Skaidrės apie Prancūzijos gamtą 

 

 

  



32 
 

7 priedas 

Padėka 4–5 klasių  mokiniams, dalyvavusiems prancūzų kalbos pamokėlėse 

Grand merci  

................. 

....................... 

 

Už dalyvavimą prancūzų kalbos pamokėlėse  

„Pakalbėkim apie... Prancūziją“ 

 

Organizatorė,  

Emilija 

 

 

2017 m. 

Linkuvos gimnazija 
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8 priedas 

Akimrkos iš konkurso „Je parle français, et toi?“ 
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9 priedas 

Akimirkos iš pirmojo prancūziškos dainos festivalio „Pour toi, mon amour! 2009“ 
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10 priedas 

Akimirkos iš prancūzų viešnagės Linkuvoje 2008 m.  
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