
Kodėl verta mokytis
Prancūzų kalbos?



Prancūzų kalba (1)

• Prancūzų kalba yra 5-oji pagal populiarumą pasaulyje 
(po kinų, anglų, ispanų ir arabų kalbų), 

• 321 000 000 pasaulio gyventojų kalba prancūzų kalba

• 93 000 000 mokinių mokykloje naudoja prancūzų 
kalbą

• Prancūzų kalba – 5-iuose pasaulio žemynuose 
naudojama kalba



Prancūzų kalba (2)

Kultūros ir politikos pasaulyje  

• Prancūzų kalba visame pasaulyje siejama su kultūra, 
menu, gastronomija 

• Tai viena svarbiausių tarptautinės teisės ir politikos 
kalbų 

• Itin naudinga mokėti ir prancūzų kalbą dirbant 
tarptautinėse organizacijose

Verslo pasaulyje  

• 3-ioji verslo kalba 

• 4-oji interneto kalba po anglų, ispanų bei arabų



Prancūzija - mokslinių
tyrimų ir inovacijų šalis

• 300 000 tyrėjų, 250 mokslinių tyrimų institutų visame
pasaulyje

• 350 000 užsienio studentų kasmet

• 70 universitetų

• 200 inžinerijos mokyklų

• 3 000 specializuotų mokyklų

Pirmoji šalis Europoje pagal užsienio investicijas

• Pripažįstama kompetencija robotikos, dirbtinio intelekto, 
skaitmeninių technologijų, matematikos, kosmoso tyrimų ir
kt. srityse. 



Prancūzų kalbos mokymasis 

Nepakartojamos kultūrinės visatos atradimas  

• Kiekvieną prancūzų kalbos kursą lydi kelionė į 
mados, gastronomijos, meno, politikos, teisės, 
architektūros ir mokslo pasaulį.   

Kūrybinė kalba  

• Teatro scenoje dažnai kalbama prancūziškai. 
Mokytojai rengia spektaklius prancūzų kalba ir 
įtraukia mokinius į prancūzų kalbos teatro 
festivalius. Prancūzų kalbos mokymasis gali 
padėti mokiniams išreikšti save ir įgyti 
pasitikėjimo savimi. 

Prancūzų kalbos mokytojai   

• Prancūzų mokytojai garsėja dinamiškumu, išradingumu ir aukštais standartais. Kadangi prancūzų kalba turi 
puikią reputaciją, mokiniai yra itin motyvuoti   



Studijos Prancūzijoje
• Prancūzija yra lankomiausia šalis pasaulyje - per metus ją aplanko 

daugiau kaip 70 mln. lankytojų

• Turint bent šiek tiek prancūzų kalbos žinių, atsiranda galimybių 
geriau suprasti prancūzų kultūrą, mentalitetą ir gyvenimo būdą 

• Itin naudinga prancūzų kalba studijuojant ar dirbant Afrikoje, 
Šveicarijoje, Kanadoje, Monake 

Privalumas studijuojant Prancūzijoje  

• Mokėdami prancūzų kalbą galite studijuoti Prancūzijos garsiuose 
universitetuose arba aukštosiose mokyklose, palankiomis 
finansinėmis sąlygomis

• Užseinio studentams, gerai mokantiems prancūzų kalbą, skiriamos 
Prancūzijos vyriausybės stipendijos 



Prancūzų kalba Lietuvoje

• Kasmet kovo mėnesį Lietuvoje organizuojamas „Frankofonijos
mėnuo“, kurio metu organizuojamos veiklos, suburiančios prancūzų 
kalbos ir kultūros gerbėjus

Prancūzijos ir Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas

• Lietuvoje veikia apie 40 prancūziško kapitalo įmonių, kuriose šiuo metu
dirba apie 2700 žmonių

• Prancūzija atveria plačias bendradarbiavimo galimybes Lietuvos
įmonėms

• Prekyba tarp Prancūzijos ir Lietuvos ir toliau auga, taip pat auga
Prancūzijos tiesioginių investicijų srautas į Lietuvą

• Prancūzų kalba taip pat suteikia galimybę Lietuvos įmonėms vykdyti
veiklą didelėje prancūzakalbės Afrikos dalyje

https://cci-fl.org/

https://cci-fl.org/


Mokytis kalbų –
naudinga (1)



Mokytis kalbų – naudinga (2)

• Naujos kultūros, humoro, 
kitokio požiūrio į pasaulį 
atradimas...   

• Tai raktas į geresnį kultūrinių 
skirtumų ir savo kultūros 
supratimą  

• Kelių kalbų mokėjimas suteikia 
platesnį požiūrį į pasaulį, 
sustiprina kritinį mąstymą



Merci !



Kilus klausimų – susisiekime!

Kalbinis ir švietimo bendradarbiavimas

Kristina Raukštienė

Programos vadovė

kristina.raukstiene@institutfrancais-lituanie.com

Tel.: +370 6 900 11 45 

Prancūzų kalbos kursai

Eduard Farina, Skyriaus vadovas

edouard.farina@institutfrancais-lituanie.com

Ernesta Ignotienė, asistentė

kursai@institutfrancais-lituanie.com

mokymai@institutfrancais-lituanie.com

Tel.: +370 5 219 96 54, +370 5 219 96 55

https://www.institutfrancais-lituanie.com/institutas/

https://lt.ambafrance.org/
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