
 
 

DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas Studijų programa (-os)  

Menas kalbėti B139116 Visos, Bendroji muzikos didaktika 

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Asist. Rita Juodelienė Vaidybos ir režisūros katedra 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauro) Pasirenkamasis, Privalomas 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 3 kursas, 5 semestras / Bendroji muzikos 

didaktika 

Rudens arba pavasario / Visos 

Lietuvių k.  

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 34 46 

 

Dalyko (modulio) tikslas 

 Dalyko tikslas - suteikti viešosios kalbos (menas kalbėti) teorines ir praktines žinias ir ugdyti gebėjimus taikyti tai savo 

profesinėje veikloje.  

 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Dalyko studijose studentai susipažįsta su viešosios kalbos samprata, rūšimis ir struktūra, veiksmine kūrinio analize bei 

žodinio veiksmo pagrindais; praktiškai įsisavina ,, vidinio monologo“, ,,potekstės“, ,,žodinio veiksmo“ elementus; 

analizuoja literatūros kūrinius, publicistinius straipsnius, atsižvelgiant į skirtingas interpretavimo galimybes, parenkant 

tinkamiausias išraiškos priemones. Pratybų metu studentai mokosi parengti monologą pagal pagrindinius kalbos 

komponavimo ir logikos principus; mokosi jį sklandžiai pasakyti, pritaikant tinkamą kalbos sakymo būdą ir panaudojant 

įvairias verbalines ir neverbalines priemones. Kalbinių improvizacijų metu studentai supažindinami su auditorijų ir situacijų 

valdymo ypatumais. Dalyko studijose taip pat pristatoma kalbos technikos trenažo metodika, formuojami raiškios ir 

taisyklingos kalbos įgūdžiai, studentai analizuoja savo individualias balso ir fizines savybes, mokosi kurti asmeniškai 

naudingus individualius kalbos trenažus. Įgytos žinios ir gebėjimai vertinami įskaita.  

 

Studijų programos(-ų) ugdomos 

kompetencijos (studijų 

programos(-ų) rezultatų 

numeriai) 

Dalyko (modulio) studijų 

rezultatai 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Bendroji muzikos didaktika: 

Kritiškas ir savikritiškas mąstymas 

(1.2) 

Gebės apibūdinti kompleksinio 

kalbos technikos trenažo metodiką 

ir esminius jos principus bei 

pravesti kompleksinį kalbos 

technikos trenažą vadovaujantis 

metodinėmis nuorodomis. 

Aiškinimas, praktinės 

užduotys, 

savarankiškas darbas  

Pranešimas, 

kompleksinio kalbos 

technikos trenažo 

pravedimas 



Ruošiant viešą kalbą gebės 

pritaikyti dalyko studijose įgytas 

teorines žinias ir praktinius 

įgūdžius, gebės sklandžiai ir 

įtaigiai pasakyti kalbą, išnaudojant 

skirtingas savo balsines galimybes, 

laisvai ir logiškai reiškiant mintis. 

Savianalizė, praktinės 

užduotys, 

savarankiškas darbas 

Pranešimas 

Bendroji muzikos didaktika: 

Kritiškas ir savikritiškas mąstymas 

(1.1) 

Gebės įvardinti asmeninius 

balsinius ir kalbinius privalumus / 

trūkumus, atpažinti savo ir kolegų 

tarties, dikcijos klaidas bei jas 

ištaisyti. 

Savianalizė, 

problemų 

sprendimas, praktinės 

užduotys, diskusijos 

Formuojamasis 

vertinimas praktinių 

užduočių metu 

(diskusija) 

Gebės įvardinti ir palyginti 

skirtingų autorių stiliaus ypatumus, 

atlikti skirtingų literatūros žanrų 

kūrinio literatūrinę-veiksminę 

analizę ir interpretaciją.  

Savarankiškas 

darbas, literatūros 

analizė ir 

interpretacija, 

problemų sprendimas 

Forumas. Diskusija. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
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Savarankiškų studijų užduotys 
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1. Viešosios kalbos (menas 

kalbėti) teorijos ir istorijos 

klausimai. 

Viešosios kalbos (menas kalbėti) 

dalyko tikslai ir uždaviniai. 

Kalbos aparato struktūra. 

Kalbinių balsinių trūkumų 

korekcija. 

    2   2    

2. Sceninė laikysena. Kalbos 

technikos pratybos (Kvėpavimas. 

Kalbinio kvėpavimo pratybos. 

    3   3 3  Vaikiško eilėraščio susiradimas. 

Analizė. Išmokimas atmintinai. 

Kalbinio trenažo kartojimas. 

3. Balso formavimo pratybos. 

Artikuliacija. Tarsena. Tarties 

taisyklių diegimas 

    3   3 5  Pasakos be galo, patarlių, 

greitakalbių, citatų susiradimas ir 

išmokimas atmintinai. Kalbinio 

trenažo kartojimas. 

4.  Kalbos technikos pratybos. 

Kalbinių balsinių trūkumų 

tolimesnė korekcija 

    3   3 5  Trumpų istorijų kūrimas. Analizė. 

Kalbinio trenažo kartojimas. 

5. Literatūrinė - veiksminė 

kūrinių analizė. Vidinis 

monologas, potekstė.  Kūrinių 

atranka. Emocinės atminties 

lavinimas 

    3   3 6  Savos istorijos kūrimas duota 

tema. Publicistinio teksto 

susiradimas ir analizė. Kalbinio 

trenažo kartojimas. 

6. Kalbos technikos trenažas. 

Pasirinktos medžiagos 

interpretacija.  

    4   4 6  Pranešimo rengimas. Teksto 

analizė. Kalbinio trenažo 

kartojimas. 



7. Kalbos technikos trenažas. 

Interpretavimo priemonių 

atranka.  

    4   4 7  Pranešimo rengimas. Teksto 

analizė. Kalbinio trenažo 

kartojimas. 

8. Kalbos technikos trenažas. 

Interpretavimo priemonių 

atranka. Kalbinė improvizacija. 

 

    5   5 7  Pranešimo rengimas. Teksto 

analizė. Kalbinio trenažo 

kartojimas. 

9. Kalbos technikos trenažas. 

Pasirinkto kūrinio interpretavimo 

galimybės. Kalbinė 

improvizacija. 

    5   5 7  Pranešimo rengimas. Teksto 

analizė. Kalbinio trenažo 

kartojimas. 

Iš viso 0 0 0 0 32 0 2 34 46   

 

Vertinimo strategija Svoris

, proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Individualus kalbinis 

trenažas. Pranešimas. 

100 

proc. 

Egzaminų 

sesijos metu 

Vertinimo kriterijai: 

 gebėjimas sisteminti įgytas teorines žinias ir jas taikyti 

atliekant praktines užduotis; 

 gebėjimas analizuoti, rinkti, sisteminti ir kritiškai 

vertinti informaciją; 

 gebėjimas bendradarbiauti; 

gebėjimas įžvelgti ir analizuoti problemas, apginti 

savo nuomonę, aiškiai reikšti mintis. 
 

Autorius Leidim

o metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

K. Koženauskienė 1999 Retorika  Vilnius 

Z. Nauckūnaitė 1998 Iškalbos menas  Kaunas 

V. Daujotytė 1997 Kalbos kalbėjimas  Vilnius 

A.Pakerys 1995 Lietuvių kalbos bendrinė 

fonetika 

 Vilnius 

David Zarefsky 2011 Oratorystės menas   Vilnius 

Papildomi studijų šaltiniai  

D.Vaigauskaitė 2005 Balso lavinimo technika  Klaipėda 

M. Kudarauskaitė 2001 Kalbos balso lavinimas  Vilnius 

В. Ю. Андреевич 2010 Сценическая речь: голос 

действующий : учебное 

пособие для студентов 

высших учебных 

заведений, обучающихся 

по специальности " 

Актерское искусство", 

"Режиссерское искусство" 

и по направлению 

подготовки "Театральное 

искусство" 

 Москва 

Simon Sebag Montefiore 2014 Kalbos pakeitusios pasaulį  Vilnius 

 

Aprobuota Vaidybos ir režisūros katedros 2016-01-25, Katedros posėdžio protokolas Nr. KP-16.01.25-1 

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr. 

ir data 

R(16)-2 

 


