
 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Norvegų kalba A1.1 visuomenei 

 

Rengėjas(-ai) 

 

 

Kodas / Registracijos 

numeris  

NOV0300 / NOV/2016-11 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

40 kontaktinių auditorinių ak. val., 40 savarankiško darbo ak. 

val. Iš viso 80 ak. val. (3 ECTS kreditai) 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

Šio kurso tikslas suteikti studentams norvegų kalbos A1.1 lygio 

kompetenciją, pirmiausiai supažindinant juos su norvegų kalbos pagrindinių 

gramatinių kategorijų sistema ir pagrindinėmis leksikos kategorijomis.. 

Studijos vyksta įvairiomis formomis: paskaitos,savarankiško darbo užduotys 

ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus 

prie interneto, sinchroninis ir asinchroninis bendravimas tiesioginėmis 

žinutėmis ir diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai).  

Tikslinė grupė Kursas skirtas visiems, norintiems tobulinti A1.1 norvegų kalbos 

kompetenciją. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Tarimas, asmeniniai įvardžiai, klausiamieji žodžiai, vientisinio sakinio 

žodžių tvarka, esamasis ir būsimasis laikai, daiktavardžio giminės, 

modaliniai veiksmažodžiai, skaitvardžiai, daiktavardžio nežymimoji ir 

žymomoji formos, vietos ir krypties prieveiksmiai, įvardžiai daiktams, 

sangrąžiniai veiksmažodžiai. 

      Skyrių temos: 

1. Prisistatymas, susipažinimas, šalių ir kalbų pavadinimai; 

2. Frazės ir klausimai apie asmeninę veiklą, mandagumo frazės, 

savaitės dienos; 

3. Frazės ir klausimai apie laisvalaikį, kvietimai, apsipirkimas kioske. 

4. Kasdieninis šeimos gyvenimas. 

5. Laikas: valandos, kasdieninė veikla namuose ir kitur. 

Temoms skiriama 40 akademinių valandų: 34 auditorinės akademinės 

valandos, 1 akademinė valanda – testui, 1 akademinė valanda – 

atsiskaitymui žodžiu, 4 akademinės valandos – tarpiniam ir galutiniam 

atsiskaitymui raštu, 40 akademinių valandų – savarankiškam darbui. Iš viso 

80 ak. val. 

Mokymosi medžiaga På vei tekstbok: kapitler 1-5, Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald: 

Latvia, 2012; 

På vei arbeidsbok: kapitler 1-5: Elisabeth Ellingsen, Kirsti MacDonald: 

Latvia, 2012. 

På vei Norsk-litauisk ordliste: Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald: 

Latvia 2012. 

Norsk som fremmedspråk. Grammatikk: Anne Golden, Kirsti MacDonald, 

Else Rayen: Oslo, 1998. 

Norvegų–lietuvių kalbų žodynas: Ugnius Mikučionis: Kaunas, 2006. 

Norvegų kalba.Gramatikos konspektas ir žodynėlis: Ugnius Mikučionis: 

Kaunas, 2004. 

Norvegų kalba ir gramatika: A. Mickūnaitė- Griškevičienė: Vilnius, 2012. 

Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje. 

Mokymosi metodai  Skaitymo ir klausymo užduočių atlikimas, skaityto teksto atpasakojimas ir 

nagrinėjimas klausimais, dialogai įvairiomis temomis, grupinis darbas, 

gramatinių užduočių atlikimas, interaktyvūs pratimai.  



Pasiekimų vertinimas Tarpinis atsiskaitymas 20% 

Testas 15% 

Atsiskaitymas žodžiu 15% 

Egzaminas 50% 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Baigę šią neformalaus švietimo programą studijuojantieji gebės: 

 Taisyklingai tarti norvegų kalbos garsus; 

 Pakankamai teisingai sudaryti tiesioginius, klausiamuosius ir 

liepiamuosius sakinius; 

 Taisyklingai kaityti daiktavardžius ir įvardžius, atpažinti 

veiksmažodžio bendratį ir esamąjį laiką, tinkamai vartoti 

veiksmažodžio būsimąjį laiką; 

 Suprasti trumpus, adaptuotus garso įrašus, nesudėtingas frazes ir 

dažniausiai vartojamus žodžius; 

 Prisistatyti, kalbėti apie kasdieninę veiklą, paklausti ir atsakyti, kiek 

dabar yra valandų, paklausti ir teikti informaciją kasdieninėje 

veikloje; 

 

Išduodamas dokumento 

tipas  

Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas 

Asmuo kontaktams  Telefonas / el. paštas, adresas: 

Jolita Ančlauskaitė jolita.anclauskaite@vdu.lt;  

Tel. +37037327845  
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