
PRIEDAS 1 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Vokiečių kalba A2.2 visuomenei 

 

Rengėjas(-ai) 

 

Lektorės Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

VKV0301 / VKV/2016-02 

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) 

 

Ši programa skirta plėtoti vokiečių kalbos komunikacinę kalbinę bei 

tarpkultūrinę kompetenciją A2.2 lygmeniu, įgilinti vokiečių kalbos 

pagrindinių gramatinių kategorijų sistemą ir pagrindines leksines 

bendrosios kasdieninės kalbos kategorijas, tobulinti kalbėjimą vokiečių 

kalba bendromis temomis, tobulinti klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo 

įgūdžius. Kurso medžiagos įsisavinimui naudojami grupinio ir darbo porose 

metodai. Taikoma studijų forma: paskaitos, savarankiškos užduotys, darbas 

SANAKO media laboratorijoje bei virtualioje MOODLE aplinkoje 

(interaktyvūs testai ir pratimai). 

Tikslinė grupė Kursas skirtas visiems, norintiems tobulinti vokiečių kalbos A2.1 

kompetenciją. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Sudėtiniai sakiniai. Pagrindinio ir šalutinio sakinio žodžių tvarka ir 

struktūra, sujungiamojo ir prijungiamojo sakinio jungtukai. Bendraties 

konstrukcijos. Priežasties, sąlygos, nuolaidos pažyminio šalutiniai sakiniai.  

Žodžių daryba. Neveikiamosios rūšies esamasis laikas. Prielinksniai vietai ir 

krypčiai nusakyti. Veiksmažodžiai su naudininko (Dativ) ir galininko 

(Akkusativ) linksniais. Veiksmažodžių su atskiriamaisiais priešdėliais būtasis 

sudurtinis laikas. Veiksmažodis „lassen“. Modalinių veiksmažodžių būtasis 

vientisinis laikas. Mandagus klausimas su „könnte, würde“. Noras su „hätte, 

wäre, würde machen“. 

1. Namai, būstas, patalpos, interjeras, baldai. Buto paieška. Skelbimai.  

2. Švietimo sistema Vokietijoje ir Lietuvoje.  

3. Klasės susitikimai. Studijos universitete. 

4. Profesijų įvairovė.  Pavojingos profesijos.  

5. Sportas ir sveikata.  

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 Motive A2 : Kompaktkurs DaF : Lektion 9-18 : Deutsch als Fremdsprache / 

Kursbuch : Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Krenn, Wilfried. München : 

Hueber, 2015. 

Motive A2 : Kompaktkurs DaF : Lektion 9-18 : Deutsch als Fremdsprache / 

Arbeitsbuch : Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Krenn, Wilfried. München : 

Hueber, 2015. 

Motive A2 : Kompaktkurs DaF : Lektion 9-18 : Deutsch als Fremdsprache / 

CD zum Kursbuch : Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Krenn, Wilfried. 

München : Hueber, 2015. 

Schritte international 4: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + 

Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen : 

München : Hueber, 2007. 



Schritte international 4: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + 

Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen : 

München : Hueber, 2007. 

Luscher, R. Übungsgrammatik für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache : 

München : Hueber, 2001. 

Auralog Tell Me More 10.0 

Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje. 

Mokymosi metodai  Skaitymo bei klausymo užduočių atlikimas, kalbėjimas ir diskusijos 

pasiruoštomis bei bendromis temomis, darbas grupėse, žodyno plėtojimas, 

gramatikos pratimų atlikimas ir aiškinimas.  

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: 

 tinkamai vartoti gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias A2.2 

lygį; 

 suprasti skaitomų paprastų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę 

mintį bei rasti specifinę informaciją; 

 suprasti nesudėtingų bendrosios kalbos garso įrašų kasdieninėmis 

temomis esmę bei išskirti specifines detales; 

 kalbėti bei papasakoti  su dabartimi, praeitimi arba ateitimi 

susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis,  pagrįsti 

asmeninę nuomonę, teisingai tarti žinomus žodžius, frazes, naudoti 

tinkamą intonaciją; 

 pradėti pokalbį be pasiruošimo bei pasikeisti informacija, esant 

pažįstamai kalbinei situacijai; 

 kalbėti apie švietimo sistemą Vokietijoje, gimtojoje šalyje, 

išsilavinimą, kalbėti apie santykius, kalbėti apie transporto 

priemones, sportą, gebės duoti patarimą, suplanuoti kelionę, 

užsisakyti viešbutį internetu, raštu aprašyti kelionę, nusakyti tikslią 

daiktų buvimo vietą, palyginti objektus nurodant jų privalumus ir 

trūkumus, suplanuoti susitikimo laiką, raštu atsakyti į pakvietimą jį 

priimant ir mandagiai atsisakant, parašyti asmeninį ir oficialų 

elektroninį laišką. 

Išduodamas dokumento 

tipas  

Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas 

Asmuo kontaktams  Telefonas / el. paštas, adresas: 

Jūratė Andriuškevičienė jurate.andriuskeviciene@vdu.lt   

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė gintare.gmalinauskiene@vdu.lt  

+37037327845 
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