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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Ispanų kalba A1.2 visuomenei  

 

Rengėjas(-ai) 

 

Asistentė Vigilija Žiūraitė  

Kodas / Registracijos 

numeris  

ISV0301 / ISV/2016-10 

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 aukštesniajame lygmenyje 

(A1.2). 

Tikslinė grupė Šis kursas skirtas visiems, norintiems plėtoti ispanų kalbos kompetenciją A1.2 

lygiu.  

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Komunikacinės kalbinės kompetencijos plėtojimas: 

 Savęs ir kito pristatymas. 

 Būstas ir namų aplinka.  

 Daiktų apibūdinimas.  

 Studijos, darbas ir profesinė aplinka. 

 Laisvalaikis ir pomėgiai. 

 Ispanijos autonominiai regionai.  

 Oras.  

 Drabužiai, išvaizda ir apsipirkimas. 

 Kūno dalys ir sveikata.  

Lingvistinės kompetencijos plėtojimas: 

 Daiktavardžio ir būdvardžio derinimas gimine ir skaičiumi. 

 Skaitvardžiai. 

 Vietos prieveiksmiai.  

 Prielinksniai (a, de, en, por, para). 

 Presente de indicativo: taisyklingi ir netaisyklingi veiksmažodžiai. 

 Teigiama liepiamoji nuosaka: taisyklingi veiksmažodžiai.  

 Veiksmažodžių GUSTAR ir DOLER vartojimas.  

 Preterito indefinido: kai kurie 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 aukštesnįjį A1.2 lygmenį; 

 pristatyti ir nuosekliai papasakoti apie save ir savo artimą aplinką; 

 skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, skelbimus, elektroninius 

laiškus, atviručių tekstą, anketas; 

 suprasti labai trumpus adaptuotus garso ir vaizdo įrašus, instrukcijas, 

frazes ir dažniausiai kasdienėse situacijose vartojamus žodžius, kurie 

yra susiję su būtiniausiomis reikmėmis; 

 paprastomis frazėmis gebėti kalbėti įprastomis kasdienėmis temomis, 

nusakyti savo savijautą ar įspūdžius;  

 užduoti paprastus klausimus žinomomis temomis apie būtiniausius 

poreikius ir atsakyti į tokius klausimus bei reaguoti į pašnekovo 

teiginius; 

 paprastomis frazėmis aprašyti save, užpildyti nesudėtingą anketą, 

parašyti trumpą žinutę. 

Išduodamas dokumento 

tipas  

Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas. 

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

 

 

 

mailto:vigilija.ziuraite@vdu.lt

