NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA
Programos pavadinimas

Anglų kalba B1.1 visuomenei

Rengėjas(-ai)

Lektorė Almantė Meškauskienė

Kodas / Registracijos
numeris
Apimtis kred.
ir/ arba trukmė val.
Paskirtis (tikslas,
uždaviniai)

ANV0304 / ANV/2016-30

Tikslinė grupė

40 kontaktinių auditorinių ak. val., 40 savarankiško darbo ak.
val. Iš viso 80 ak. val. (3 ECTS kreditai)
Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį,
pragmatinį ir sociolingvistinį komponentus per recepcijos (klausymo ir
skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei
tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų žemesniajame
lygmenyje (B1.1).
Šis kursas skirtas visiems, norintiems plėtoti anglų kalbos kompetenciją
B1.1 lygiu.

Turinys (programos
Komunikacinės kalbinės kompetencijos plėtojimas:
sudedamosios dalys,
 Šeima ir maistas.
temos, užsiėmimo pobūdis:
 Asmenybė; nuomonės pateikimas.
teorija, praktika,
 Asmeniniai finansai.
savarankiškas darbas)
 Orientavimasis mieste bei viešasis transportas.
 Pomėgiai.
 Charakteris ir jausmai.
 Sportas
Lingvistinės kompetencijos plėtojimas:
 Gramatinių laikų apžvalga.
 Būdvardžių laipsniavimas; stiprūs būdvardžiai; būdvardžiai su –ed/
-ing galūnėmis.
 Daiktavardis: giminė ir skaičius.
 Artikeliai: žymimasis, nežymimasis, nulinis.
 Modaliniai veiksmažodžiai: must, have to, should, can, could, be
able.
 Prielinksniai po veiksmažodžių ir būdvardžių.
 Modaliniai veiksmažodžiai: can, could.
 Priešdėliai.
Temoms skiriama 40 akademinių valandų: 34 auditorinės akademinės
valandos, 2 akademinės valandos – testams, 2 akademinės valandos –
atsiskaitymui žodžiu, 2 akademinės valandos – galutiniam atsiskaitymui
raštu, 40 akademinių valandų – savarankiškam darbui. Iš viso 80 ak. val.
Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C. (2016). English File Intermediate
Mokymosi medžiaga
Student‘s Book with DVD-ROM. Oxford: Oxford University Press.
Mokomoji medžiaga virtualioje aplinkoje. Cambridge online žodynas.

Mokymosi metodai

Skaitymo bei klausymo užduočių atlikimas, vaidmenų žaidimai, darbas
grupėse, diskusijos žodyno plėtojimas, gramatikos pratimų atlikimas ir
aiškinimas.

Pasiekimų vertinimas

Mokymosi rezultatai
(tikėtini gebėjimai, kuriuos
įgis programą baigęs
asmuo)

1 Testas 15%
2 Testas 15%
1 Atsiskaitymas žodžiu 10%
2 Atsiskaitymas žodžiu 10%
Egzaminas 50%
Išklausę šią neformalaus švietimo programą studijuojantieji gebės:
 taisyklingai vartoti B1.1 lygmenį atitinkančias gramatines ir leksines
struktūras;
 pakankamai sklandžiai diskutuoti, pateikti argumentus ir nuomones
nurodytomis temomis;
 skaityti ir suprasti B1.1 lygį atitinkančius tekstus;
 suprasti B1.1 lygį atitinkančius garso ir vaizdo įrašus;
 suteikti ir paklausti reikalingos informacijos;
 užmegzti ir palaikyti pokalbį, gebėti užduoti ir atsakyti į klausimus;
 rašyti pakankamai rišlų tekstą (paragrafą, trumpą ataskaitą, veiklos
proceso aprašymą).

Išduodamas dokumento
tipas

Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas

Asmuo kontaktams

Almantė Meškauskienė
El. paštas, adresas:
almante.meskauskiene@vdu.lt
Telefonas
Darbo +37037327845

