
PRIEDAS 1 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA 

 

Programos pavadinimas Italų kalba A1.1 moksleiviams 

 

Rengėjas(-ai) 

 

Vitalija Lanza, magistrė, lektorė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

ITM0300 / ITM/2016-03 

 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

30 auditorinių ak. val., 4 ak. val. atsiskaitymams raštu, 46 savarankiško darbo 

ak. val. įskaitant darbą Moodle nuotolinio mokymo(si) aplinkoje ir 

konsultavimąsi nuotoliniu būdu.   

Iš viso 80 ak. val. (3 kreditai) 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

Ši programa skirta įgyti italų kalbos A1.1 (pradedančiojo vartotojo) lygmens 

komunikacinę kompetenciją, susipažinti su italų kalbos pagrindinių gramatinių 

kategorijų sistema ir pagrindinėmis leksikos bendrosios kasdieninės kalbos 

kategorijomis, lavinti klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius.  

Tikslinė grupė Kursas skirtas vidurinio lavinimo mokyklų moksleiviams, norintiems įgyti italų 

kalbos pradmenis. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo 

pobūdis: teorija, 

praktika, savarankiškas 

darbas) 

Komunikacinės kalbos kompetencijos. 

Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Tinkamas elgesys susitinkant (italų 

įpročiai). Susipažinimas. Trumpas savęs bei kito žmogaus pristatymas. 

Tautybės. Mokomosios informacijos prašymas ir supratimas. Dėmesio 

atkreipimas, pokalbio pradėjimas ir minimalus palaikymas. Mandagumo 

forma. Maisto užsakymas bare, picerijoje. Italija, jos regionai ir pagrindiniai 

miestai. Esamos kasdieninės situacijos ir vietos apibūdinimas. Minimalus 

išvaizdos aprašymas. Savo ir kito pomėgių bei įpročių apibūdinimas.  

Lingvistinė kompetencija. 

Italų kabos fonetika: garsai ir fonemos; kirtis; skiemuo. Kalbos dalių daryba ir 

vartosena. Nežymimieji artikeliai: un, uno, una, unʼ. Žymimieji artikeliai: il, 

lo, lʼ, la. Daiktavardžio ir būdvardžio vartojimas, giminė bei skaičius. 

Kiekiniai skaitvardžiai. Prieveiksmiai: bene, male, molto, tanto, poco, più, 

meno. Įvardžiai: io (me), tu, (te), lui, lei, Lei, noi; mio/mia, tuo/tua, suo/sua. 

Taisyklingųjų (I, II asmenuočių) ir netaisyklingųjų (essere, dovere, avere, 

stare, dare, fare) veiksmažodžių daryba ir vartosena, esamasis laikas. 

Klausiamieji žodžiai (come, dove, chi, che cosa, quanto, quale) ir klausimų 

sudarymas. Parodomieji būdvardžiai ir įvardžiai - questo, quello. Lietuviškų 

linksnių itališki atitikmenys: prielinksniai di, a, in, per. 

Mokymosi medžiaga Lanza, S. Italų kalbos sąsiuvinis, A1 lygis. 2019. VDU. 

Merlonghi, F. C., Tursi J. E. Oggi in Italia. 2016, Cengage Learning. 

Simula, S. Pažintis su italų kalba. 2003. Rotas. 

Garsinė medžiaga iš kompaktinio disko prie Lanza, S. Italų kalbos sąsiuvinio, 

A1 lygio. 2014. VDU. 

Vaizdinė ir garsinė medžiaga iš: 

https://www.youtube.com/channel/UCXdtJHQ_5Jem8GUKmnRhTGQ/playlists 

Mokymosi metodai  Skaitymo bei klausymo užduočių atlikimas. Kalbėjimas ir diskusijos 

pasiruoštomis bei bendromis temomis poromis bei grupėse. Gramatikos 

užduočių raštu atlikimas ir aiškinimasis. 

Pasiekimų vertinimas Rašto darbas ir mini testas, medžiagos ieškojimas ir jos pristatymas prieš 

auditoriją – vertintoją, galutinis testas auditorijoje.  



Mokymosi rezultatai 

(tikėtini gebėjimai, 

kuriuos įgis programą 

baigęs asmuo) 

Baigę šią neformalaus švietimo programą studijuojantieji gebės: 

•  tinkamai vartoti gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias 

pradedančiojo A1.1 lygį;  

• skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, tokius kaip informaciniai 

užrašai, iškabos, valgiaraščiai; 

• suprasti trumpus adaptuotus garso ir/ar vaizdo įrašus, nesudėtingas 

instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su 

būtiniausiomis reikmėmis; 

• teikti ir prašyti minimalios reikiamos informacijos kasdieninėse 

gyvenimo situacijose; 

• pradėti ir palaikyti pokalbį apie įvairius asmeninius dalykus, klausti 

bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius. 

• paprasta kalba užrašyti reikiamą informaciją. 

Išduodamas dokumento 

tipas  

Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas. 

Asmuo kontaktams  Telefonas./ el. paštas, adresas: Vitalija Lanza +37037327845, 

vitalija.lanza@vdu.lt 

 

 


