NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA
Programos pavadinimas

Norvegų kalba A1.2 visuomenei

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

NOV0301 / NOV/2016-12

40 kontaktinių auditorinių ak. val., 40 savarankiško darbo ak.
val. Iš viso 80 ak. val. (3 ECTS kreditai)
Šio kurso tikslas suteikti studentams norvegų kalbos A1.2 lygmens
kompetenciją, kuri įgalins juos bendrauti norvegų kalba nesudėtingose
situacijose ir sudaryti sąlygas įgyti pagrindinių norvegų k. gramatikos žinių
(svarbiausių morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studentai gebės skaityti
nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba ir savarankiškai kurti rašytinius
tekstus, vartodami nesudėtingą kalbą. 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).
Kursas skirtas visiems, norintiems tobulinti A1.2 norvegų kalbos
Tikslinė grupė
kompetenciją.
Turinys (programos
Veiksmažodžio preteritum laikas, nežymomoji būdvardžio forma, įvardžiai:
sudedamosios dalys,
denne, dette, disse, šalutiniai sakiniai su jungtukais at ir om, sakiniai su
temos, užsiėmimo pobūdis: jungtukais derfor ir fordi, savybiniai įvardžiai, prieveiksmiai.
teorija, praktika,
Skyrių temos:
savarankiškas darbas)
1. Atostogos. Atostogų veikla, kelionės, transportas, bilietų pirkimas.
2. Apsipirkimas. Drabužių ir maisto pavadinimai, frazės apsiperkant.
3. Oras ir metų laikai. Pokalbiai apie orą, klimatą, temperatūrą, metų
laikus, aprangą.
4. Šventės ir apeigos. Švenčių tradicijos šeimoje ir Norvegijos šalyje,
frazės prie stalo, maisto receptai.
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.
På vei tekstbok: kapitler 6-9, Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald:
Mokymosi medžiaga
Latvia, 2012;
På vei arbeidsbok: kapitler 6-9: 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

Pasiekimų vertinimas

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

Skaitymo ir klausymo užduočių atlikimas, skaityto teksto atpasakojimas ir
nagrinėjimas klausimais, dialogai įvairiomis temomis, grupinis darbas,
gramatinių užduočių atlikimas, interaktyvūs pratimai.
Tarpinis atsiskaitymas 20%
Testas 15%
Atsiskaitymas žodžiu 15%
Egzaminas 50%
Baigę šią neformalaus švietimo programą studijuojantieji gebės:
 Tinkamai vartoti norvegų kalbos gramatines ir leksines struktūras,
atitinkančias A1.2 lygį;
 Skaityti ir suprasti nesudėtingus, adaptuotus tekstus;
 Suprasti adaptuotus garso ir video įrašus;
 Pakankamai taisyklingai rašyti buitinio stiliaus tekstus;
 Pakankamai taisyklingai, sklandžiai ir rišliai bendrauti
nesudėtingose situacijose.

Išduodamas dokumento
tipas

Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas

Asmuo kontaktams

Telefonas / el. paštas, adresas:
Jolita Ančlauskaitė jolita.anclauskaite@vdu.lt;
Tel. +37037327845

