
PRIEDAS 1 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Vokiečių kalba B2.1  

 

Rengėjas(-ai) 

 

Lektorės Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

VKV0306 / VKV/2016-26 

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 B2.1 lygmeniu, įgilinti vokiečių kalbos 

gramatinių kategorijų sistemą ir leksines bendrosios kasdieninės ir 

profesinės kalbos kategorijas, tobulinti kalbėjimą vokiečių kalba 

profesinėmis 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 gilinti vokiečių kalbos B2.1 kompetenciją. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Dvinariai jungtukai. Dalyviai (Partizip I ir II). Išplėstos dalyvinės 

konstrukcijos. Žodžių daugiareikšmiškumas. Veiksmažodžio „lassen“ 

daigiareikšmiškumas. Būsimasis laikas (Futur II). Jutiminiai veiksmažodžiai. 

Veiksmažodžio sudaiktavardinimas. Nereali sąlyga, noras, palyginimas. 

Būsenos neveikiamoji rūšis. Priežasties raiška. Bejungtukiniai sąlygos 

sakiniai. Laiko aplinkybės šalutiniai sakiniai.  

Būdvardžiai su prielinksniais. 

1. Oficialaus laiško rašymo ypatumai.  

2. Neįprastos draugystės. 

3. Firmoje.  

4. Medijų pasaulis.  

5. Kinas. Teatras. 

Studijos užsienyje pagal mainų programas. 

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 Perlmann-Balme, M., Schwalb, S., Matussek, M. Sicher! B2/1: Kurs- und 

Arbeitsbuch mit CD-ROM zum Arbeitsbuch, Hueber Verlag. 

Sicher Niveau B2: Medienpaket, Hueber Verlag, Ismaning. 

Dreyer H., Schmitt, R. Lehr - und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Aktuell. Neubearbeitung, Hueber Verlag. 

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 B2.1 

lygį; 

 suprasti skaitomų sudėtingų bendrosios ir profesinės kalbos tekstų 

pagrindinę mintį bei rasti specifinę informaciją; 

 suprasti sudėtingų bendrosios ir profesinės kalbos garso įrašų darbo 

ir kasdieninėmis temomis esmę bei išskirti specifines detales; 

 kalbėti bei papasakoti su dabartimi, praeitimi arba ateitimi 

susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis, profesinėmis temomis, 

pagrįsti asmeninę nuomonę, teisingai tarti žinomus žodžius, frazes, 

naudoti tinkamą intonaciją; 

 pradėti pokalbį be pasiruošimo bei pasikeisti informacija, esant 

nepažįstamai kalbinei situacijai; 

 parašyti oficialų laišką profesine tema, raštu reaguoti į oficialų 

laišką, mokės elgtis vokiško kapitalo įmonėje arba įstaigoje.  

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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