
PRIEDAS 1 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Ispanų kalba A1.1 visuomenei  

 

Rengėjas(-ai) 

 

Asistentė Vigilija Žiūraitė  

Kodas / Registracijos 

numeris  

ISV0300 / ISV/2016-09 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

40 kontaktinių akad. val. auditorijoje, 40 savarankiško darbo akad. val. 

Iš viso: 80 akad. val., 3 ECTS kreditai.  

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

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 pradedančiųjų žemesniajame lygmenyje 

(A1.1). 

Tikslinė grupė Šis kursas skirtas visiems, norintiems plėtoti ispanų kalbos kompetenciją A1.1 

lygiu.  

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Komunikacinės kalbinės kompetencijos plėtojimas: 

 Pasisveikinimas ir atsisveikinimas.  

 Prisistatymas ir susipažinimas. 

 Apsikeitimas asmeninio pobūdžio informacija. 

 Susipažinimo ir bendravimo įpročiai Ispanijoje ir Lotynų Amerikoje.  

 Profesijos. 

 Šeima ir kasdieninis gyvenimas.  

 Visuomeninis transportas ir kelionės Ispanijoje. 

 Maistas ir tradiciniai patiekalai. 

Lingvistinės kompetencijos plėtojimas: 

 Abėcėlė. Balsiai ir priebalsiai. 

 Kalbos dalių daryba ir vartosena.  

 Žodžių tvarka sakiniuose. 

 Garsų bei žodžių tarimo ir intonacijos pagrindai. 

 Žodžių rašyba. 

 Daiktavardis: giminė ir skaičius. 

 Būdvardis: giminė ir skaičius. 

 Artikeliai. 

 Asmeniniai, savybiniai, parodomieji įvardžiai. 

 Konstrukcijos su veiksmažodžių bendratimi.  

 Presente de indicativo: taisyklingi veiksmažodžiai. 

Mokymosi medžiaga  Francisca Castro, Pilar Díaz, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero. 

Nuevo Español en marcha A1. Libro del alumno. SGEL, Madrid, 2014. 

 Francisca Castro, Pilar Díaz, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero. 

Nuevo Español en marcha A1. Libro de ejercicios. SGEL, Madrid, 

2014. 

 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje. 

Mokymosi metodai  Paskaita, darbas porose ir grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų 

analizė. Savarankiškas darbas MOODLE virtualioje aplinkoje (konsultacijos, 

diskusijų forumai, interaktyvios užduotys). 



Pasiekimų vertinimas Atsiskaitymas žodžiu 25 proc. 

Testas raštu 25 proc. 

Egzaminas raštu 50 proc. 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Išklausę šią neformalaus švietimo programą studijuojantieji gebės: 

 tinkamai vartoti gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias 

pradedančiųjų žemesnįjį A1.1 lygmenį; 

 pristatyti ir keliais sakiniais papasakoti apie save; 

 skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, tokius kaip informaciniai 

užrašai, reklaminiai bukletai, iškabos, valgiaraščiai;  

 suprasti labai trumpus adaptuotus garso ir vaizdo įrašus, frazes ir 

žodžius, naudojamus kasdienėse situacijose; 

 suteikti ir paklausti reikalingos informacijos; 

 užmegzti ir palaikyti pokalbį, gebėti užduoti klausimus; 

 paprasta kalba užrašyti pateikiamą informaciją.  

Išduodamas dokumento 

tipas  

Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas. 

Asmuo kontaktams  Vigilija Žiūraitė, vigilija.ziuraite@vdu.lt, +37037327845 
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