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UŽSIENIO KALBA (PRADEDANTIESIEMS) 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas LT / EN Kodas Studijų programa (-os) 

Užsienio kalba (pradedantiesiems) / Foreign Language 

(Beginners) 

B143819 Visos  

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis: lekt. Leonas Kižla. 

Kitas (-i): lekt. Leonas Kižla; lekt. Ana Maleckaitė; asist. Dmitrij Tonkich. 

Kalbų katedra 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauras) Laisvai pasirenkamasis dalykas 

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

Auditorinė I–II semestrai / Visos Lietuvių / vokiečių / prancūzų / 

rusų 

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 

6 (3 + 3) 160 (80 + 80) 68 (34 + 34) 92 (46 + 46) 

Dalyko (modulio) tikslas 

Užsienio kalbos tikslas yra suformuoti vokiečių, prancūzų arba rusų kalbų leksikos, gramatikos ir fonetikos pagrindus, 

lavinti visas komunikacinės veiklos rūšis (kalbėjimą, skaitymą, rašymą, klausymą) bendromis ir paprastomis su studijų 

sritimi susijusiomis temomis. 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Užsienio kalbos studijų metu studentai mokosi bendrinės kalbos A1 lygiu ir įgyja specialybės kalbos, susijusios su 

studijų sritimi, pradmenis.  

 

Studijų programos(-ų) 

ugdomos kompetencijos 

(programos rezultatų 

numeriai) 

Dalyko (modulio) studijų rezultatai  Studijų metodai Vertinimo metodai 

Kritiškas ir savikritiškas 

mąstymas. 

Gebės kritiškai mąstyti, bendrauti raštu ir žodžiu 

A1 lygiu. 

Pratybos mažomis 

grupėmis, 

savarankiškas 

darbas. 

Individualios ir 

grupinės užduotys, 

pranešimai, 

smulkūs rašto 

darbai. 

Gebėjimas komunikuoti, 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

Gebės praktiškai pritaikyti gramatines taisykles 

įvairiose kalbinėse situacijose, tinkamai ir 

taisyklingai panaudoti specialybės terminologijos 

pradmenis raštu ir žodžiu. 

Gebėjimas dirbti ir tobulėti 

savarankiškai 

Siekdami užsibrėžtų tikslų, bus motyvuoti, gebės 

dirbti savarankiškai, kaupdami, analizuodami, 

interpretuodami informaciją ir plėtodami kritiškai 

argumentuotas idėjas. 
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I semestras           

1. Abėcėlė. Pagrindinės skaitymo 

taisyklės. Pažintis. Kitų asmenų 

pristatymas. Asmeniniai įvardžiai. 

    4   4 10 

Leksikos įsisavinimas, pranešimo 

parengimas, gramatikos užduočių 

atlikimas.  

2. Šeima ir draugai. 

Savybiniai įvardžiai. Skaitvardžiai. 

Veiksmažodžių esamasis laikas. 

    8   8 10 

3. Gyvenamoji aplinka. 

Klausimieji sakiniai. Neiginiai. 

Netaisyklingieji veiksmažodžiai. 

    8   8 10 

4. Parduotuvėje / kavinėje.     8   8 10 
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Daiktavardis: giminė; daugiskaitos 

sudarymas. Prielinksniai. 

5. Kontroliniai darbai (2). 
    4   4 6 

Leksinių ir gramatinių užduočių 

atlikimas.  

6. Įskaita.        2 2   

Iš viso:     32  2 34 46  

II semestras           

1.Mano darbo diena. 

Daiktavardžių linksniavimas. 

Sangrąžiniai veiksmažodžiai. 

    8   8 10 

Leksikos įsisavinimas, pranešimo 

parengimas, gramatikos užduočių 

atlikimas.  

2. Laisvalaikis. 

Būdvardžių linksniavimas. 
    8   8 10 

3. Studijos. 

Veiksmažodžių būtasis laikas. 
    8   8 10 

4.Profesinė veikla. 

Liepiamoji nuosaka. 
    4   4 10 

5. Kontroliniai darbai (2).     4   4 6 

6. Egzaminas       2 2   

Iš viso:     32  2 34 46  

⃰Teminiame plane nurodytos orientacinės gramatikos temos. 

 

Vertinimo strategija Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

I semestras 

Darbas pratybų metu (individualios 

ir grupinės užduotys, pranešimai, 

smulkūs rašto darbai) 

60 proc. Semestro 

metu  

Vertinama: aktyvumas pratybų metu; rašymo, 

skaitymo (teksto suvokimo), kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimai; ir programos reikalavimų įvykdymas. 

Įvykdę daugiau kaip 50 proc. dalyko studijų 

programos reikalavimų, studentai vertinami įskaita 

Kontroliniai darbai (2) 20 proc. Semestro 

metu 

Vertinama: leksinių-gramatinių užduočių atlikimas, 

teksto suvokimas, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai. 

Įskaita 20 proc. 

II semestras 

Darbas pratybų metu (individualios 

ir grupinės užduotys, pranešimai, 

smulkūs rašto darbai) 

60 proc. Semestro 

metu 

Vertinama: aktyvumas pratybų metu; rašymo, 

skaitymo (teksto suvokimo), kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimai; ir programos reikalavimų įvykdymas.. 

Kontroliniai darbai (2) 

 

20 proc. 

 

Semestro 

metu 

Vertinama: leksinių-gramatinių užduočių atlikimas, 

teksto suvokimas, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai. 

Egzaminas 20 proc.  

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio leidinio 

Nr. / t. 

Leidimo vieta ir 

leidykla 

ar internetinė 

nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Niebisch, D. u.a. 2009 Schritte international 1 

Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs-und Arbeitsbuch 

ISBN 978-3-19-

001851-2 

Hueber Verlag 

 

Niebisch, D. u.a. 2016 Schritte international 1 Neu 

Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs-und Arbeitsbuch 

ISBN 978-3-19-

301082-7 

Hueber Verlag 

Barféty, M.; 

Beaujouin, P. 

2004  Compréhension orale. Niveau 

A1 

ISBN 9788-2-09-03-

5027 

CLE International 

Loiseau, Y.; Mérieux, 

R. 

2009 Latitudes A1/A2 ISBN 9782278062492 Didier  

Grégoire, M; 

Kostucki, A. 

2015 Grammaire progressive du 

français A1.1 

ISBN 978-209-

038156-6 

CLE International 

Овсиенко, Ю.Г. 2007 Русский язык для 

начинающих 

ISBN 978-5-88337-

119-5 

М.: Рус. яз. Курсы 

Papildomi studijų šaltiniai  

Balaišienė, I. 2004 Prancūzų-lietuvių kalbų ISBN 9968-69-9 Vilnius: Žodynas 
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žodynas 

Balaišienė, I.; 

Mickienė, V. 

www.tv5monde.com 

1997 Praktinė prancūzų kalbos 

gramatika 

ISBN 9986-465-01-X  Vilnius: Žodynas 

Križinauskas, J. 1992 Vokiečių-lietuvių kalbų 

žodynas 

ISBN 5-420-00112-8  Vilnius: Mokslas 

Norkaitienė, I. M. 1994 Vokiečių kalbos praktinė 

gramatika 

ISBN 5-417-00692-0 Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų 

leidykla 

www.hueber.de     

Garso ir vaizdo įrašai. 

 

Aprobuota Kalbų katedros: data, protokolo Nr. 2019-01-21 Nr. 1 

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr. ir data R(19)-2 2019-01-28 

 


