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ĮVADAS 

 

„Keliomis kalbomis bendrauti galintys asmenys, organizacijos ir įmonės turi daug 

pranašumų. Kalbų mokėjimas didina kūrybingumą, laužo kultūrinius stereotipus, skatina laisvą 

mąstymą ir gali padėti kurti naujoviškus produktus bei paslaugas.“ 

Europos Komisijos narys 

Leonardas Orbanas   

 

 

Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai sąlygojami visuotinės globalizacijos ir 

technologizacijos, pokyčiai ekonomikoje ir darbo rinkoje neišvengiamai įtakojo politines ir 

mokslines diskusijas apie mokymąsi visą gyvenimą bei besimokančios visuomenės poreikius, naują 

požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą, apimantį tiek naujų kompetencijų įgijimą, tiek anksčiau įgytų 

tobulinimą. Kad ekonomika sėkmingai augtų ir būtų kuriamos naujos darbo vietos, labai svarbu 

užtikrinti technikos pažangą, o mokytis visą gyvenimą – tiesiog būtina. Europai būdinga 

daugiakalbystė dabar tampa svarbesnė nei bet kada, kadangi nuo pramoninės ekonomikos 

palaipsniui pereinama prie žinių ekonomikos. Lingua franca negali jau patenkinti visų bendravimo 

poreikių. Per kalbą galima pažinti šalių kultūras, o daugiakalbystė skatina atvirumą ir toleranciją. Ji 

atveria naujas galimybes, ne tik verslo srityje. 

Nuolatinis mokymasis, nuolatinis užsienio kalbos tobulinimas padeda neatsilikti nuo 

visuomenės mokslinės, techninės ir kultūrinės raidos, išsaugoti ir tobulinti savo kvalifikaciją. 

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, paskatinęs diskusijas visoje 

Europoje, nubrėžė nuoseklias mokymosi visą gyvenimą strategijas, taip pat ir gaires kalbų 

mokymuisi. Įgyvendinant Europos Komisijos memorandume keliamus reikalavimus, Lietuvai 

iškyla svarbus uždavinys laiduoti kokybišką nuolatinį mokymąsi, sudarant žmogui galimybes įgyti 

informacinės technologijos, užsienio kalbos, technologinės kultūros, verslumo ir socialinius 

gebėjimus. Užsienio kalbos mokėjimas, komunikaciniai gebėjimai, susipažinimas su kitų tautų 

mentalitetu vardijamos kaip vienos svarbiausių kompetencijų sprendžiant tarptautinių kvalifikacijų 

problemą.   

Kalbinės kompetencijos yra vienos svarbiausių bendrųjų kompetencijų, reikalingos 

darbinėje veikloje, siekiant išsilavinimo ir asmeninės pilnatvės, ir šie gebėjimai turi būti pastoviai 

tobulinami ir papildomi. Švietimo reformų pasekoje, plėtojant žinių visuomenę, išaugo 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir jų pripažinimo kompetencijomis 

svarba. Nors ir nemažai kalbama apie užsienio kalbų kompetenciją kasdieninėje aplinkoje, šios 

sąvokos samprata gana įvairi ir dažnai neatitinkanti tikrosios vertės, mokslinėje literatūroje ji taip 



pat nėra iki galo ir išsamiai išnagrinėta.  

Kalbų mokėjimas yra vienas iš bendrųjų gebėjimų, kurie reikalingi Europos žinių 

visuomenei. Kalbų mokėjimas yra labai svarbus asmenybės brandos kriterijus, tarnaujantis 

savitarpio supratimui, demokratijos stabilumui, bendravimui su pasauliu. Europos Taryba (ET) 

skiria labai didelį dėmesį kalbų politikai, pabrėžia kalbų įvairovės vertę, galimybių visiems išmokti 

kelias kalbas svarbą.  

Šiuo metu Lietuvoje yra jau sukurta užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodika ir 

metodologija, bei pagrįsti pagrindiniai jos principai. Dėl švietimo ir veiklos pasaulio transformacijų 

iškila būtinybė atnaujinti užsienio kalbų neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 

pripažinimo  metodikas, atnaujinant studijų dalykų  turinį bei peržiūrint vertinimo instrumentus, 

būdus ir vertinimo kriterijus.  Metodikų atnaujinimas yra reikalingas, kadangi per  2007 - 2011 m., 

reaguojant į darbo rinkos poreikius,  keitėsi atitinkamų studijų sričių ir krypčių studijų programų 

turinys ir studijų rezultatai. Būsimiems kandidatams (studentams) skirta metodinė medžiaga  yra 

atnaujinama, remiantis turima patirtimi ir atsižvelgiant į dėstytojų, kurie dalyvauja kompetencijų 

vertinimo procese kaip vertintojai, poreikius.  

Užsienio kalbų kompetencijų, įgytų neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu, vertinimo 

ir pripažinimo metodikos atnaujinimas siejamas su tikslu prisidėti prie universiteto atvirumo ir 

lankstumo plėtotės mokymosi visą gyvenimą kontekste, atnaujinant visą metodikų turinį, kadangi 

per pastaruosius ketveris metus pasikeitė studijų programų studijų rezultatai, kreditų skaičius, 

studijų programų turinys.Vertinant asmens turimas neformaliai įgytas kompetencijas, taikant 

atnaujintus metodus ir vertinimo kriterijus, jos bus lyginamos su atnaujintų studijų programų studijų 

rezultatais. 

Šio darbo tikslas yra atnaujinti užsienio kalbų kompetencijų, įgytų neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi metu, vertinimo ir pripažinimo metodiką ir metodologiją, siekiant pateikti  

kandidatui objektyvią, pagrįstą ir išsamią informaciją apie užsienio kalbų mokymosi patirties ir 

pasiekimų įvertinimą ir suteikti kandidatui galimybę pasirinkti individualizuotą mokymosi 

poreikius atitinkančią užsienio kalbos dalyko studijų programą. Vertinimo ir pripažinimo metodikos 

ir metodologijos atnaujinimui svarbu studijų dalykų turinio atnaujinimas. 

Šio darbo tikslams pasiekti buvo iškelti uždaviniai: 

1. Išnagrinėti ir pateikti analizę apie užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo svarbą 

naujausiuose ES bei Lietuvos švietimo ir kalbų politikos dokumentuose. 

2. Išanalizuoti teorines ir filosofines užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo turinio ir 

formos atnaujinimo prielaidas. 

3. Apibrėžti kompetencijos ir užsienio kalbų komunikacinės kompetencijos sampratą. 

4. Apibūdinti neformaliojo ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi sampratą ir esmę. 



5. Atnaujinti užsienio kalbų studijų dalykų programas remiantis ES ir LT švietimo ir 

kalbų politikos dokumentų bei mokslinės literatūros analizės rezultatais:  

- atnaujinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) studijų dalykų tikslus, 

turinį, rezultatus ir jų vertinimo kriterijus; 

- atnaujinti siekiamas įgyti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) 

kompetencijas; 

- atnaujinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) keturių kompetencijų 

sričių pasiektus dalyko tikslus pagal keturias kompetencijas trijų lygmenų anglų kalbos ir dviejų 

lygmenų vokiečių, prancūzų ir rusų kalbos programose; 

- atnaujinti suformuluotus užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) 

kompetencijų vertinimo kriterijus vertintojui. 

- atnaujinti suformuluotus užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) 

kompetencijų įsivertinimo kriterijus kandidatui. 

6. Atnaujinti užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodologiją ir vertinimo metodiką 

apibūdinant vertinimo sampratą, paskirtį, principus, kriterijus, metodus ir metodiką.  

7. Apibrėžti užsienio kalbų kompetencijos vertinimo instrumento sudarymo ir 

antnaujinimo principus. 

8. Apibūdinti užsienio kalbų kompetencijos vertintojo sampratą, veiklos sritis, 

kompetencijas ir apibrėžti vertinimo kriterijus. 

9. Apibūdinti užsienio kalbų kompetencijų vertinimo formas ir vertinimo procesą. 

Atlikus šiuos uždavinius metodologinėmis nuostatomis pagrįsta neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi metu įgytų užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodika ir metodologija. Ši 

vertinimo metodika ir suformuota metodologija atveria galimybes naujiems tyrimams ir 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų  kompetencijų vertinimo srityje tobulinimui ir 

pripažinimui. Šio darbo praktinis reikšmingumas pasireiškia tuo, kad atnaujinti užsienio kalbų 

(anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) kompetencijų vertinimo kriterijai vertintojui ir įsivertinimo 

kriterijai kandidatui, detaliai aprašyti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) keturių 

kompetencijų sričių pasiekti dalyko tikslai pagal keturias kompetencijas trijų lygmenų anglų kalbos 

ir dviejų lygmenų vokiečių, prancūzų ir rusų kalbos programose, atnaujinta užsienio kalbų 

vertinimo metodologija ir vertinimo metodika, kuri leis atlikti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

metu įgytų užsienio kalbų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo procedūras, remiantis atnaujintų 

studijų programų studijų rezultatais. 

 

Šį darbą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama atnaujinta užsienio kalbų vertinimo 

ir pripažinimo metodika ir metodologija. Ji atskleidžiama aprašant užsienio kalbų kompetencijos 



plėtojimo sistemą Vytauto Didžiojo universitete, užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo 

organizavimo specifiką Vytauto Didžiojo universitete, formaliu ir  neformaliu būdu įgytų užsienio 

kalbų kompetencijų atskyrimą, neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų užsienio kalbų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo procedūros modelį, užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

galimybes bei pateikiant pavyzdinius užsienio kalbų kompetencijas nustatančius testus, reikalingų 

dokumentų aprašymus bei sąrašus, kalbų mokymosi pasiekimų savianalizės lentelės, dokumentų 

pateikimo formą. Antrojoje dalyje pateikiamas aprašymas šio darbo uždavinių siekiant atnaujinti 

užsienio kalbų studijų dalykų turinį ir, remiantis atnaujintu kūriniu, atnaujinti neformalaus ir 

savaiminio užsienio kalbų mokymosis pasiekimų vertinimo ir pripažinimo metodiką ir 

metodologiją. Taigi, joje aprašomas dalykų turinio atnaujinimui atliktas darbas, t.y. užsienio kalbų 

kompetencijos plėtojimo svarba, užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo svarba ES bei Lietuvos 

švietimo ir kalbų politikos dokumentuose, teorinės ir filosofinės užsienio kalbų kompetencijos 

plėtojimo prielaidos aukštajame moksle mokymosi visą gyvenimą paradigmoje, kompetencijos ir 

užsienio kalbų komunikacinės kompetencijos sampratos problematika, neformaliojo ir savaiminio 

užsienio kalbų mokymosi samprata ir esmė, užsienio kalbų dalykų programos, studijų dalyko 

vertinimo kriterijų aprašymo ir vertinimo instrumentų pavyzdžiai, užsienio kalbų kompetencijų 

vertinimo metodika ir metodologija, vertinimo samprata ir paskirtis, vertinimo principai, vertinimo 

kriterijai, vertinimo metodai, kompetencijų vertinimo metodika, užsienio kalbų kompetencijos 

vertinimo užduočių/testų/vertinimo instrumento sudarymo principai, užsienio kalbų kompetencijos 

vertintojo samprata, vertintojo veiklos sritys, kompetencija, vertinimų kriterijai, vertinimo formos ir 

vertinimo procesas.  

Darbą vertino Užsienio kalbų instituto socialinis partneris Jezuitų gimnazija Kaune. 

Socialinis partneris buvo pasirinktas ne atsitiktinai. Gimnazija ruošiasi idiegti naują tarptautinio 

bakalauriato programą, kurios metu dalis dalykų bus dėstoma anglų kalba. Jau dirbantiems 

mokytojams labai svarbu turėti reikalingas užsienio kalbos kompetencijas, o naujai priimamiems į 

darbą, pagrįsti savo užsienio kalbų kompetencijas. Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kalbinių 

kompetencijų pagrindimas ir įvertinimas gali tapti labai svarbiu faktoriumi, nulemiančiu įdarbinimą. 

Atsiliepimas pateikiamas 309 puslapyje.  



PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

Ankstesnis mokymasis (angl. Prior learning) – anksčiau vykęs mokymasis, 

nepriklausomai nuo to, kokiu būdu: formaliuoju, neformaliuoju ar savaiminiu. 

 

Formalusis švietimas (angl. Formal education) yra valstybės reglamentuojamas ir 

kontroliuojamas lavinimasis, mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigusieji gauna valstybės 

pripažįstamą diplomą arba pažymėjimą. Formalusis švietimas yra teikiamas mokymo institucijose  

(turinčiose aiškiai apibrėžtus mokymo tikslus, laiką ir lėšas). Formaliojo mokymosi pasiekimai 

paliudijami valstybės pripažįstamais dokumentais. 

 

Gebėjimas (Ability) - mokymu išugdytas a protinis/fizinis gabumas (talentas) konkrečiai 

socialinės veiklos sričiai. Gebėjimas (aktualija), skirtingai nei gabumas (potencija) gali būti 

matuojamas jam reiškiantis (KPV, 2005, p. 155) 

 

Įvertinimas (evaluation) - Tam tikros veiklos ar veiklų vertės nustatymas, lyginant jas su 

apibrėžtais kriterijais, siekiant šias veiklas nuolat tobulinti. Įvertinimas - vertinimo proceso 

rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą. (Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sampratos (toliau LRŠMM (2004). 

 

Įsivertinimas (self-evaluation) - paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą 

bei pasiekimus (LRŠMM, 2004). 

 

Įgūdis (skill) - Profesinio rengimo ir patirties išdavoje įgytas iki automatizmo išlavintas 

gebėjimas atlikti tam tikrus profesinės veiklos veiksmus (KPV, p. 2005, 158) 

 

Interakcija (interaction) – gebėjimais žodžiu ir raštu bendrauti su kitais. 

 

Kompetencija (competency) - Gebėjimas veiksmingai atlikti tam tikrą veiklos funkciją ar 

tam tikrą veiklos dalį (operaciją), remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, įsitikinimų bei 

vertybinių nuostatų visuma. Tai labiau susiję su žmogaus gebėjimu ką nors atlikti, nei žinojimu, 

kaip tai padaryti. 

 

Kompetentingumas (competence) - Socialinės ir emocinės elgsenos, žinių, fizinių ir 



jutiminių gebėjimų visuma, leidžianti asmeniui plėtoti darbinę veiklą ar jos funkciją realioje darbo 

aplinkoje, remiantis nustatytais standartais (KPV, p. 2005, 165). 

 

Kvalifikacija (angl. Qualification) – tam tikrų žinių, įgūdžių ir gebėjimų (t.y. 

kompetencijų) visuma, kurią įgijęs asmuo gali efektyviai ir kokybiškai dirbti atitinkamoje 

profesijoje. Kvalifikacija žymi tinkamumo tam tikrai profesinei veiklai atlikti formalaus 

pripažinimo laipsnį. Dokumentuota kvalifikacija reiškia minimalių kvalifikacinių reikalavimų 

išpildymą. 

 

Metodas [gr. methodos - tyrimo kelias] - sistema veiksmų būdų tikslui pasiekti, pvz.: 

mokslinio tyrimo metodai (stebėjimas, eksperimentas ir kt.) Pedagogikoje skiriami mokymo ir 

auklėjimo metodai. Metodo struktūrą sudaro: 1) tikslas, 2) priemonės tikslui realizuoti, 3) veiksmų 

būdai . (Enciklopedinis edukologijos žodynas /Leonas Jovaiša. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.) 

 

Metodika [gr. methodike - būdų visumos panaudojimo praktika] - pedagogikos disciplina, 

tirianti atskirų mokomųjų dalykų mokymo turinį, principus, metodus, būdus, taisykles ir formas. 

Kiekvienas mokymo dalykas turi savo dėstymo metodiką. Metodika susijusi su didaktika - bendrąja 

mokymo metodika.  

Dėstymo metodikos klausimais susidomėta tik naujaisiais laikais - XVII a. J. A. 

Komenskis stengėsi taip parengti lotynų kalbos ir kitų dalykų vadovėlius, kad mokiniams būtų 

lengva mokytis. Nuo XVIII a. pradėta plačiau domėtis atskirų dalykų dėstymo metodikomis. 

(Enciklopedinis edukologijos žodynas /Leonas Jovaiša. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.) 

 

Metodologija [gr. methodos + logos - metodų mokslas] -1) bendroji tikrovės mokslinio 

pažinimo metodų teorija; 2) specialioji kurios nors tikroмės srities pažinimo teorija ir metodika. 

Pedagogikos metodologija apima bendrąsias teleologines (tikslų, uždavinių), principų, dėsnių ir 

dėsningumų, mokslinio tyrimo metodų, mokymo ir auklėjimo metodų, mokymo ir auklėjimo turinio 

problemas. (Enciklopedinis edukologijos žodynas /Leonas Jovaiša. – Vilnius: Gimtasis žodis, 

2007.) 

 

Mokymas/-is visą gyvenimą (nuolatinis mokymas/-is) - visa mokymosi veikla, 

vykstanti visą gyvenimą, siekiant tobulinti žinias, įgūdžius ir kompetenciją asmeninėje, 

pilietinėje, socialinėje ir/arba su darbu susijusioje perspektyvoje (Mokymosi visą gyvenimą 

memorandumas, 2000).  

 



Mokymosi pasiekimai (angl. Learning achievements) – pasireiškia kaip žinios, įgūdžiai, 

gebėjimai bei vertybinės nuostatos, kuriuos asmuo gali pademonstruoti; mokymosi pasiekimai dar 

gali būti vadinami subjektyviaisiais mokymosi ar studijų rezultatais. Tam tikras mokymosi 

pasiekimų derinys gali sudaryti kompetenciją. 

 

Mokymosi pasiekimų vertinimas (angl. Assessment of learning achievements) – procesas, 

kurio metu nustatoma, kokias žinias, įgūdžius, gebėjimus bei vertybines nuostatas asmuo įgijo. 

Vertinant siekiama priimti sprendimą (įvertinti) ar asmens mokymosi pasiekimai (žinios, įgūdžiai, 

gebėjimai, vertybinės nuostatos) atitinka iš anksto apibrėžtus objektyviuosius mokymosi ar studijų 

rezultatus – kompetencijas. 

 

Neformalusis mokymasis (angl. Non-formal learning) - asmens ir visuomenės interesus 

atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiajam neišduodamas valstybės 

pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos, ar atskiro 

reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. 

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – suaugusiųjų švietimo sistemos dalis, kuri 

tenkina suaugusiųjų žmonių bendrojo ir profesinio lavinimosi bei švietimo/-si poreikius. Šis 

švietimas apima lavinimą/-si, mokymą/-si, studijas, nesuteikiančias valstybės pripažinto 

išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998).  

 

Perkėlimo įgūdžiai (transferrable skills) - Asmens turimi gebėjimai, kuriuos galima 

pritaikyti naujam ar naujame profesinio rengimo ar ugdymo kontekste (KPV, p. 2005, 171). 

 

Produkciniai gebėjimai (production) – kalbėjimo ir rašymo gebėjimai. 

 

Recepciniai gebėjimai (reception) – klausymo ir skaitymo gebėjimai. 

 

Savaiminis mokymas/-is (angl. Informal learning) – kasdieninės veiklos pasekmė. Tai 

nėra sistemingas mokymas/-is tikslų, laiko ir aprūpinimo prasme, iš anksto nesuplanuotas, 

nestruktūrizuotas žinių, įgūdžių, gebėjimų, ar vertybinių nuostatų įgijimo procesas, vykstantis 

kasdieninio gyvenimo, socialinės ir/ar profesinės veiklos, laisvalaikio metu. Dažniausiai šis 

mokymasis vyksta ne mokymo institucijoje, o jo pasiekimai nepažymimi sertifikatais ar diplomais. 

(Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004). 

 



Tarpkultūrinis kompetentingumas (intercultural competence) - Gebėjimas bendrauti su 

įvairių kultūrų žmonėmis, perkeliamieji įgūdžiai, pritaikomi įvairiuose kultūriniuose kontekstuose 

(KPV, p. 2005, 182). 

 

Testas – instrumentas, klausimų, parengtų pagal nustatytus reikalavimus rinkinys, kuriuo 

siekiama įvertinti kandidato mokymosi pasiekimus, remiantis jų atsakymuose pateikiamais 

kiekybiniais duomenimis. 

 

Vertinimas (Assessment) - atitinkamų kriterijų pagrindu asmens turimų gebėjimų, patirties, 

įgūdžių ir žinių lygio nustatymas, kurio pagrindu gali būti atliktas įvertinimas (KPV, 2005, p. 185). 

 

• Diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant  išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus (LRŠMM, 2004). 

 

• Formuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris 

padeda numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti (LRŠMM, 2004). 

  

• Apibendrinamasis vertinimas  - vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje 

(LRŠMM, 2004).  

 

• Norminis  vertinimas  -  vertinimas,  kuris  sudaro   galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus (LRŠMM, 2004). 

 

• Kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam tikri kriterijai (pvz., 

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai (LRŠMM, 2004). 

 

Vertinimo informacija - įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, 

nuostatas) (LRŠMM, 2004). 

 

Vertinimo metodika – tai vertinimo procesą sąlygojančių elementų, aplinkos, bei jų 



tarpusavio ryšių integrali visuma, įtakojama tam tikrų tikslų, bei vykdanti konkrečias funkcijas. 

Viena pagrindinių profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų 

vertinimo sistemos funkcijų – mokymosi pasiekimų įvertinimas ir pripažinimas kompetencijomis, 

siekiant padidinti didaktinės kvalifikacijos įgijimo prieinamumą.(pakeisti) Kompetencijų vertinimo 

metodika apima pačią procedūrą, dokumentavimą ir vertinimo metodus. 



I DALIS 

 

1. UŽSIENIO KALBŲ MOKYMOSI SISTEMA VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE 

 

Vytauto Didžiojo universitetas – viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, turinti 

įdomią istoriją, puoselėjanti ir tęsianti brandžias tradicijas, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik 

Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei Europos intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. 

Universiteto bendruomenę vienija artes liberales, t. y. klasikinio laisvųjų menų universiteto, idėja, 

šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti liberali humanistinė dvasia. VDU – 

išskirtinai kitoks, daugybė užsienio kalbų, krepšinio pergalių, patyrusių dėstytojų ir galimybė rinktis 

pačiam ką nori studijuoti.(www.vdu.lt).  

 

1.1. Užsienio kalbų dėstymo organizavimo specifika Vytauto Didžiojo universitete 

 

Nuo Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo pradžios studentams yra sudarytos palankios 

sąlygos mokytis užsienio kalbų ir skiriamas tam didelis dėmesys. Pastoviai tobulinama sistema, kuri 

užtikrintų efektyvų kalbų įsisavinimą ir gebėjimą vartoti kalbą akademiniame, kasdieninio 

gyvenimo ir profesiniame kontekste. VDU pasižymi savitu kalbų dėstymo organizavimu. 

Universitete veikia Užsienio kalbų institutas (uki.vdu.lt; Donelaičio 52, 603 kabinetas), kuris 

kviečia mokytis užsienio kalbų ir užsienio kultūros kursų.  

UKI dėmesio centre: 

• atvirumas ir tolerancija įvairioms kultūroms; 

• tarptautinių tinklų ir tarpkultūrinių dialogų plėtojimas; 

• sėkminga besimokančiųjų integracija į pasaulio kultūrinę erdvę; 

• savarankiško kalbų mokymosi, noro tobulėti bei mokytis naujų kalbų skatinimas; 

• relevantiškumas Europos ir pasaulio kalbų politikos iššūkiams. 

Specifiniai kalbų mokymosi VDU bruožai: 

1. Siūlomas gausus užsienio kalbų pasirinkimas (2012-2013 m. m. rudens semestre buvo 

siūloma mokytis 30 užsienio kalbų: anglų, arabų, danų, japonų, lietuvių gestų, lotynų, turkų, latvių, 

kinų, serbų, korėjiečių, portugalų, estų, suomių, hebrajų, naujosios graikų, vokiečių, prancūzų, 

ispanų, italų, norvegų, lenkų, rusų, kirgizų, katalonų, švedų, senosios graikų, senosios islandų, 

naujojo testamento graikų, lietuvių kalbos užsieniečiams). 

2. Užsienio kalbų mokymas vyksta intensyviai – 6 valandas per savaitę, rytinėmis 

valandomis 8:00-11:00 – toks laikas parankus ne tik studentams, bet ir tvarkaraščio sudarytojams, 



vienu metu mokosi apie 2000 studentų. 4 kartus per savaitę studentai susitinka su dėstytoju 

auditorijoje, o 2 valandas per savaitę dirba savarankiškai virtualioje moodle aplinkoje. 

3. Grupėse mokosi įvairių fakultetų ir skirtingų specialybių studentai. 

4. Grupės sudaromos pagal užsienio kalbos mokėjimo lygį, kas užtikrina saugų 

mikroklimatą, kalbos mokymą pagal poreikius ir efektyvesnį mokymąsi. 

5. Grupėse mokosi apie 20 studentų. 

6. Užsienio kalbas dėsto kvalifikuoti užsienio kalbų dėstytojai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 

įvairių užsienio šalių. 

7. Kalbų mokymo programos suderintos su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis. 

8. Kalbų mokymas vyksta ir kalbų mokymo laboratorijoje, kurioje įdiegta interaktyvi 

SANAKO kalbų mokymo technologija. Tai SANAKO Lab 300 – universalus multimedijos ir kalbų 

mokymo centras. Laboratorijoje panaudotos naujausios informacinės technologijos, kurios padeda 

sistematizuoti, įdiegti ir paleisti kompiuterinę klasės aplinką. Tai įgalina labai paprastai organizuoti 

ir išnaudoti visas multimedijos galimybes. Įdiegta programinė įranga leidžia dėstytojui lanksčiai 

prisitaikyti prie kiekvieno studento poreikių. 

9. Dėstomi integruoti užsienio kalbos ir kultūros D grupės dalykai: 

• Lotynų kalba, naujojo testamento ir senoji graikų 
kalba 

• Antikinė mitologija 
• Religinė simbolika 

• Arabų kalba • Islamas šiuolaikiniame 
pasaulyje 

• Arabų kraštų kultūra 
• Turkų kalba • Tiurkų kraštų kultūra 

• Tiurkų pasaulis 
• Kinų kalba • Kinijos kultūra ir visuomenė 
• Anglų kalba • Anglų kalbos ir kultūros 

integruoti kursai C1 
• Politikos anglų kalba 
• Verslo anglų kalba 
• Teisės anglų kalba 
• Argumentinė anglų kalba 
• Pasiruošimas TOEFL ir 

IELTS egzaminams 
• Kultūros ir meno anglų kalba 

 

1.2. Anglų kalbos dėstymas 

 

Visi VDU pagrindinių studijų studentai turi galimybę įgyti keturis anglų kalbos lygius 

(pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis): 1 lygis pradedančiųjų (A1), 2 lygis žemesnis – 

vidurinis (A2), 3 lygis vidurinis (B1), 4 lygis aukštesnis – vidurinis (B2). Baigę keturis bendrosios 

anglų kalbos lygius, studentai lako Bendrųjų anglų kalbos pasiekimų testą (GATE), kurio rezultatai 



parodo, kurią komunikacinės kompetencijos sritį reikia pakoreguoti ir patobulinti. Studentai gali 

rinktis C1 anglų kalbos lygius. Baigus C1 anglų kalbos lygius, studentams siūlomas platus C1/C2 

lygių pasirinkimas. Jie skirti pažengusiems ir įgijusiems aukšto lygmens bendrosios anglų kalbos 

gebėjimus toliau jos mokytis specialiems / profesiniams tikslams.  

    Parengti anglų kalbos C1/C2 lygio kursai (žr. 1 lentelę): 

1 lentelė 

    Parengti anglų kalbos C1/C2 lygio kursai 

 

Kursas Tikslinė auditorija 

Akademinė anglų kalba Visiems 
Amerikos anglų kalba Visiems 
Anglų kalba Europai Visiems 
Anglų kalba gamtos mokslų studentams GMF 
Anglų kalba edukologams ir psichologams SMF 
Anglų kalba Europos kultūroje ir religijoje KTF, visiems 
Pasiruošimas IELF ir TOEFL egzaminams Visiems 
Teisės anglų kalba TI, PMDI, visiems 
Verslo anglų kalba EVF, visiems 
Anglų kalba humanitarinių mokslų studentams HMF 
Literatūrinė anglų kalba Visiems 
Retorika: rašymo principai anglų kalboje Visiems 
Politikos anglų kalba PMDI, visiems 
Tarptautinės teisės anglų kalba TI, visiems 

 

Kiekvienas naujai įstojęs studentas turi nemokamus 12 kreditų, kuriuos gali išnaudoti 

kalbų mokymuisi. Intensyviam kalbos kursui skiriami 6 kreditai. Anglų kalbos B1 ir B2 lygiai 

privalomi visiems VDU studentams, kiti pasirenkami. 

Užsienio kalbų institutas vykdo taip pat suaugusių mokymus, organizuoja anglų, bei kitų 

kalbų kursus visuomenei popietinėmis valandomis. 

 

1.3. Kitų kalbų dėstymas 

 

VDU dėstoma ne tik pagrindinės Europos kalbos, bet ir retesnės, mažiau populiarios. Šalia 

vokiečių, prancūzų, italų ar ispanų, galima išmokti arabų, turkų, japonų. Dalis kalbų – nemokama, 

už kai kurias reikia susimokėti. 

Mokamos kalbos: vokiečių kalba, vokiečių kalba profesinėje veikloje, prancūzų kalba, 

ispanų kalba, italų kalba, norvegų kalba, lenkų kalba, rusų kalba, verslo rusų kalba 



Nemokamos kalbos: arabų kalba, danų kalba, japonų kalba, lietuvių gestų kalba, lotynų 

kalba, turkų kalba, latvių kalba, kinų kalba, serbų kalba, korėjiečių kalba, portugalų kalba, estų 

kalba, hebrajų kalba, naujoji graikų kalba, suomių kalba. 

Mokestis už kalbas yra nustatomas universiteto ir priklauso nuo dalyko kreditų skaičiaus. 

VDU studentai praturtina savo išsilavinimą daugiakalbe kompetencija – pačių suformuotu 

unikaliu dviejų-trijų-keturių ir daugiau kalbų žvaigždynu, įgydami konkurencinį pranašumą 

globalioje darbo rinkoje. 

Kalbų mokėjimas yra vienas iš elementų būdingų žinių visuomenei, suteikiančių individui 

laisvę nevaržomai bendrauti su kitų šalių atstovais, bei bent iš dalies rinktis gyvenimo ar veiklos 

sąlygas ir būdus. Kalbinės kompetencijos įgyjamos įvairiose situacijose ir dažnai neįvertinamos 

formaliu būdu. Europos Sąjungoje vykdomi projektai siekiantys neformaliuoju, savarankišku ar 

savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo. Toks vertinimas yra naudingas kai 

individas turi dokumentais nepagrįstą patirtį ir nori ja pasinaudoti siekdamas tolesnių akademinių 

tikslų, pvz. sutrumpinti reikalingą mokymosi periodą. Lietuvos Respublikos Valstybinėje Švietimo 

Strategijoje 2003-2012 metams daug dėmesio skiriama formaliam ir neformaliam mokymuisi, bei 

mokymuisi visą gyvenimą. Planuojama sukurti tiek formalaus, tiek neformalaus švietimo programų 

ir modulių akreditavimo tvarką, bei įvairiais mokymosi būdais įgytų kompetencijų formalaus 

pripažinimo sistemą, tuo pačiu įjungiant formalaus ir neformalaus mokymosi ir savišvietos formas į 

bendrą švietimo erdvę. 

Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros ir kompetencijų centras atlieka neformaliai ir 

savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą, remiantis bendraisiais Europos 

principais (Common European Principles) adaptuotais aukštojo mokslo institucijai, o tuo pačiu 

prisideda prie universiteto atvirumo ir lankstumo plėtotės mokymosi visą gyvenimą kontekste. 

Užsienio kalbų instituto konsultantai padeda kandidatui pasiruošti jo užsienio kalbų kompetencijų 

vertinimui ir pripažinimui. Užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesas suteikia 

kandidatui galimybę: 

• gauti kreditus už kandidato realias užsienio kalbų kompetencijas; 

• sutrumpinti mokymosi laiką, bei mokymosi turinio apimtį; 

• suprasti kokio lygmens kandidato užsienio kalbos kompetencijos ir gebėjimai. 

 



2. FORMALIU IR  NEFORMALIU BŪDU ĮGYTŲ UŽSIENIO KALBOS KOMPETENCIJŲ 

ATSKYRIMAS (PAAIŠKINIMAS) 

 

Remiantis Tight M.(1990) apidebdrinti mokymo/si formų apibrėžimai ir pateikti 

pavyzdžiai (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė 

Mokymo/si formos 

 

Formalus mokymas/is Neformalus mokymas/is Informalus  arba 
savaiminis mokymas/is 

Tai struktūruotas mokymasis,  kurio 
išdavoje, kaip mokymosi patvirtinimas,  
gaunamas baigimo sertifikatas. Tai 
valstybės reglamentuojamas ir 
kontroliuojamas(lavinimo, mokymosi, 
studijų) procesas. Vyksta švietimo ir mokslo 
įstaigose - institucijose su aiškia tvarka, 
turiniu, metodais ir mokymosi priemonėmis. 
 
Pvz.: 
Užsienio kalbų mokymasis pradinėje ir 
vidurinėje mokykloje; 
Užsienio kalbų mokymasis aukštojoje arba 
aukštesniojoje mokykloje. 

Tai ne mokymosi įstaigoje 
vykstantis mokymosi procesas, 
kurio pabaigoje  
dažniausiai nėra išduodamas 
pažymėjimas. Tačiau toks 
mokymasis, vis dėlto, yra  
struktūruotas, t.y., turi mokymosi 
tikslus, mokymosi laiką. 
 
 
Pvz.: 
Mokymasis kalbos kursuose, 
organizuojamuose darbovietėje ar 
kitoje įstaigoje. 

Tai savaiminis  mokymasis, 
vykstantis kasdien tiek darbe,  tiek 
namuose, tiek laisvalaikio metu. 
Jis neturi struktūros, tikslų bei 
numatyto laiko  ir nėra lydimas 
baigimo pažymėjimo. Toks 
mokymasis gali būti intencinis, 
bet gali būti ir atsitiktinis. 
 
Pvz.: 
Darbas užsienyje. 
Savarankiškas mokymasis 
namuose. 
Mokymasis individualiai. 

Pagal Tight M.(1990).   Adult learning and education.  Education for adults. Routledge in  
assossiation with The Open University. 

 

Formalusis užsienio kalbų mokymas yra vykdomas švietimo institucijose (universitetuose, 

kolegijose, mokyklose ar profesinėse mokyklose). Mokymosi veikla yra tikslinga, apgalvota, 

organizuota, su fiksuota trukme ir tvarkaraščiu, vertinimo sistema, formaliais priėmimo ir 

registracijos reikalavimais. Formaliam užsienio kalbų mokymui yra būdinga, iš anksto numatyta 

tvarka, turinys, metodai ir mokymosi priemonės. Besimokantieji užsienio kalbas gauna įvertinimus 

įteisinamus dokumentu.  

Neformalusis užsienio kalbų mokymasis prasideda asmeniui pačiam ėmus ieškoti būdų, 

kaip tobulinti savo užsienio kalbą, ieškant atsakymų į konkrečius klausimus, norint ką nors pakeisti 

savo asmeniniame gyvenime. Svarbu yra tai, kad neformalusis mokymasis nėra įtakojamas švietimo 

institucijų.  

Neformalus užsienio kalbų mokymasis gali būti apgalvotas, kai jam ruošiamasi 

savarankiškai, pavyzdžiui, savarankiškai mokantis užsienio kalbų namuose arba užsienio kalbų 

kursuose, kuriuos organizuoja darbovietė. Kitaip sakant, tai yra indivudalusis mokymasis, už kurį 

atsakingas yra pats asmuo. Neformalusis mokymasis gali būti teikiamas darbo vietose, juo gali 

rūpintis visuomeninės organizacijos ir grupės, taip pat organizacijos, įkurtos formaliai sistemai 

papildyti (meno, muzikos sporto veikla). Valstybės pripažinti dokumentai neišduodami.   



Neformalus užsienio kalbų mokymasis yra individualus, didelę įtaką šiam mokymosi būdui 

turi komunikacija su užsieniečiais. Užsienio kalbų galima mokytis bendraujant ne gimtąja kalba 

darbovietėje, gyvenant arba dirbant užsienyje. Užsienio kalbų mokymasis neformaliu būdu yra tam 

tikras savęs tobulinimo ir ugdymo procesas.  

Neformalus mokymasis yra pranašus tuo, kad tai yra mokymasis, kuriam yra būdingas 

teorijos ir praktikos atotrūkis. Šiandien, mūsų šalyje, sparčiai vystantis globaliniams procesams, 

toks mokymosi būdas yra naudingas daugeliui iš mūsų.   

Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2001) apibrėžiamos trys pagrindinės ir 

tikslingos mokymosi veiklos kategorijos: formalusis, neformalusis ir savaiminis mokymasis. 

Suaugusių mokymasis yra dar apibūdinamas, kaip „nuolatinis“, tuo pačiu pabrėžiant jo 

procesualumą: mokymąsi visą gyvenimą ir be pertraukų arba periodiškai. Pateikiamas ir kitas 

apibūdinimas „visaapimantis“, kuris sujungia laiką ir kontekstą: mokymąsi per visą gyvenimą, 

visose srityse. Visaapimantis reiškia, jog formalusis, neformalusis ir savaiminis mokymaisi papildo 

vienas kitą. 

 

 

 

1 pav.  Užsienio kalbų kompetencijų plėtojimo ir pripažinimas mokymosi visą gyvenimą 

paradigmoje. Adaptuota pagal (2009. Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się 

pozaformalnego nieformalnego). 

 

Užsienio kalbų kompetencijos įgyjamos mokymosi visą gyvenimą kontekste įvairiomis 

formomis: formaliai, neformaliai, savaiminiu būdu. Šis procesas yra visą apimantis. Užsienio kalbų 

instituto ekspertai-vertintojai vertina ir pateikia formaliam pripažinimui įvairiomis formomis įgytas 

užsienio kalbų kompetencijas. Šio vertinimo procesas pateikiamas 2 paveiksle.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav.  Procesas apimantis etapus nuo formalaus ar neformalaus ir savaiminio užsienio 

kalbų mokymosi iki sertifikavimo ir formalaus užsienio kalbų kompetencijų vertinimo bei 

pripažinimo. Adaptuota pagal (2009. Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego). 

Formalus 
užsienio kalbų 

mokymasis 

Standartai, vertinimo kriterijai 
taikomi užsienio kalbų 
kompetencijų vertinime 

Vertinimas Užsienio kalbų 
kompetencijų 

vertinimas pagal 
aukštosios mokyklos 

reikalavimus 

Pažymėjimo formaliai 
patvirtinančio užsienio kalbų 

kompetencijas išdavimas 

Individualus užsienio kalbų 
mokymasis 
Gyvenimas visuomenėje 
Darbas 

Savo žinių, 
gebėjimų ir 

kompetencijų 
vertinimas 

Noras tęsti užsienio 
kalbų mokymąsi 

Dokumentų 
patvirtinančių 
užsienio kalbų 
kompetencijas 

rinkimas 

Užsienio kalbų 
kompetencijų 
pripažinimas 

pagal parengtus 
neformaliai ir 

savaiminiu būdu 
įgytų 

kompetencijų 
vertinimo 
standartus 

Užsienio kalbų 
kompetencijų 
pripažinimas 

kitais 
vertinimo 

būdais, pvz. 
aukštesnės 

kvalifikacijos 
suteikimas 

darbe 

Užsienio 
kalbų 

mokymosi 
pasiekimų 
refleksija, 

motyvacijos 
įtaka 

Poreikis formaliai 
įvertinti ar 
pripažinti 

neformaliai ir 
savaiminiu būdu 
įgytas užsienio 

kalbų 
kompetencijas 

Poreikis 
neformaliai 
įvertinti 

kandidato 
turimas užsienio 

kalbų 
kompetencijas 

Poreikis 
mokytis ir 
tobulinti 

užsienio kalbų 
kompetencijas 

toliau 



3. NEFORMALIAI IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ UŽSIENIO KALBŲ 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS  

MODELIS 

                                                                                                

KANDIDATAS KONSULTANTAS 

Kandidatas asmeniškai apsilanko Karjeros ir kompetencijų centre, atsiunčia elektroninį laišką arba 
paskambina telefonu 

• Kandidatas nukreipiamas į Užsienio kalbų institutą 

• Kandidatui suteikiama informacija apie užskaitomas formaliai ir neformaliai įgytas užsienio kalbų 
kompetencijas ir vertinimo bei formalaus pripažinimo procedūrą 

• Kandidatui suteikiama informacija kaip užpildyti standartinį užsienio kalbų kompetencijų pripažinimo 
prašymą  

• Vyksta kandidato  registracija 
 

I ETAPAS 
• Kandidatas dalyvauja informaciniame susitikime su 

konsultantu, kurio metu paaiškinama  apie užsienio kalbų 
kompetencijų įgytų neformalaus ir savaiminio mokymosi 
procese vertinimą ir pripažinimą remiantis duotos 
užsienio kalbos kompetencijų aprašu   

• Kandidatas informuojamas apie tolimesnę procedūrą, 
paaiškinama apie kalbų mokymosi pasiekimų aplanką ir 
nurodoma kokius dokumentus reikia pateikti 

• Kandidatui įteikiama parankinė konsultanto knyga, kuri 
padeda savarankiškai susipažinti su užsienio kalbų 
kompetencijų įgytų neformalaus ir savaiminio mokymosi 
procese vertinimu ir pripažinimu 

 
 
 

Karjeros ir kompetencijų centras/UKI 
• Informuoja Užsienio kalbų institutą 

apie kandidato pateiktą prašymą 
įvertinti ir formaliai pripažinti 
užsienio kalbų kompetencijas 

• Suorganizuoja kandidato susitikimą 
su UKI konsultantu  

  

Karjeros ir kompetencijų centras/UKI 
• Pastovus grįžtamasis ryšys:  

o UKI konsultantas suteikia 
kandidatui reikiamą 
informaciją apie vertinimo 
procedūrą, etapus ir 
rezultatus 

o UKI konsultantas 
informuoja Karjeros ir 
kompetencijų centro 
ekspertus apie procedūrą ir 
rezultatus 

 

II ETAPAS 
• Kandidatas susitinka su konsultantu ir detaliai aptaria 

užsienio kalbos mokymosi pasiekimų aplanko sudarymo 
principus, bei dokumentų pateikimo standartus 

• Kandidatas turi galimybę atlikti testą preliminariai 
nusakantį jo kalbos kompetencijas ir gebėjimus (testas 
netikrina visų kompetencijų lygmens) 

• Kandidatas pildo mokymosi pasiekimų savianalizės 
lenteles, rengia diplomų ir pažymėjimų sąrašą, bei 
kaupia jo kalbos kompetencijas ir gebėjimus 
grindžiančius įrodymus                                                   

  
 
 
 



 

III ETAPAS  
• Kandidatas sudaro užsienio kalbos mokymosi  

pasiekimų aplanką ir pateikia jį UKI konsultantui 
• Kandidatas ruošiasi vertinimo procedūrai 

  
 
 
 
 
 

Karjeros ir kompetencijų centras/UKI 
• UKI konsultantas padeda sudaryti 

kandidato užsienio kalbos mokymosi 
pasiekimų aplanką 

• UKI konsultantas padeda pasiruošti 
vertinimo procedūrai 

• UKI konsultantas priima kandidato 
dokumentus, juos peržiūri ir esant 
poreikiui vykdo papildomą 
ekspertizę   

•  UKI konsultanats informuoja 
kandidatą apie susitikimą su 
vertintoju 

VERTINIMAS 
• UKI vertintojas-ekspertas susipažįsta su kandidato kalbų mokymosi pasiekimų aplanku ir pasirenka vertinimo 

metodus, apie kuriuos informuoja kandidatą 
• Vyksta vertinimo procedūra  
• Kandidatas informuojamas apie vertinimo rezultatus  

 
  

APELIACIJA 
• Nepatenkintas vertinimu kandidatas gali pateikti apeliaciją Karjeros ir kompetencijų centro vertintojams-

ekspertams 
 

GALUTINIS SPRENDIMAS 
• Kandidatui išduodamas dokumentas apie jo užsienio kalbų kompetencijų pripažinimą arba nepripažinimą 

 
 



 

 Užsienio kalbos  neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų procedūros  etapai  

pateikiami diagramoje. Kandidatas, siekiantis užsienio kalbos mokymosi pasiekimų (į)vertinimo ir 

kalbos kompetencijų pripažinimo, kreipiasi į VDU Karjeros ir kompetencijų centrą. Šiame centre 

jam suteikiama informacija apie jo mokymosi pasiekimų vertinimo procedūrą, kokie metodai bus 

taikomi jo mokymosi pasiekimams nustatyti, kaip vyks vertinimas, kokiu atveju kalbos 

kompetencijos yra pripažįstamos, kokiu ne. Išsamesnės informacijos nukreipiamas į Užsienio kalbų 

institutą. Kandidatui pageidaujant jis užregistruojamas ir  prasideda jo pasiruošimo vertinimui 

procedūra, kuri apima tris etapus. Kandidatui pasirengti vertinimui padeda konsultantai, dirbantys 

Karjeros ir kompetencijų centre ir Užsienio kalbų institute. Pirmajame etape su paskirtu konsultantu 

aptariamos užsienio kalbos mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo galimybės. Kandidatui 

įteikiama parankinė konsultanto knyga, kurioje pristatoma informacija apie patį procesą ir 

reikalingus dokumentus. Antrame etape kandidatas informuojamas apie kalbų mokymosi pasiekimų 

aplanko reikšmę ir jo parengimo būdus. Šio etapo metu kandidatas turi galimybę įsivertinti savo 

mokymosi pasiekimus. Pavyzdžiui, norint preliminariai įsivertinti anglų kalbos gebėjimus ir 

kompetencijas, jam siūloma atlikti VDU Užsienio kalbų instituto parengtą diagnostinį testą, kuris 

leis preliminariai nusistatyti užsienio kalbos mokymosi pasiekimus ir nustatyti, kokį kalbos 

mokėjimo lygį A1, A2, B1 ar B2 jie atitinka. Anglų kalbos kompetencijų vertinimo įrankis (testas) 

parengtas remiantis Bendraisiais Europos kalbų metmenimis, juose pateikiamais vertinimo 

kriterijais ir yra adaptuotas aukštojo mokslo institucijai. Testas padeda preliminariai nustatyti 

studento užsienio kalbos žinių lygį, tačiau neatspindi visų užsienio kalbos kompetencijų (pvz. 

klausymo, kalbėjimo ar rašymo). Testo rezultatai neįtakoja kalbos kompetencijų vertinimo 

sprendimo, tačiau gali suteikti kandidatui psichologinį pastiprinimą, jei testo atsakymai yra teisingi. 

Trečiojo etapo metu, padedant konsultantui, kandidatas parengia užsienio kalbų mokymosi 

pasiekimų aplanką ir pasiruošia vertinimo procedūrai. 

Vertintojai, išanalizavę užsienio kalbų mokymosi pasiekimų aplanką, priima sprendimą dėl 

tolesnio vertinimo etapų bei kompetencijų pripažinimo. Kandidatas informuojamas apie vertinimo 

rezultatus. Esant neigiamam įvertinimui, kandidatas gali pateikti apeliaciją vertintojams ekspertams. 

Galiausiai, kandidatui išduodamas dokumentas apie jo kompetencijų pripažinimą arba 

nepripažinimą. 



4. KALBINIŲ KOMPETENCIJŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO 

GALIMYBĖS KARJEROS IR KOMPETENCIJŲ CENTRE 

 

Kandidatui, siekiančiam kalbinių kompetencijų (į)vertinimo ir pripažinimo, pasirengti 

vertinimui padeda UKI konsultantai, ir konsultantai dirbantys Karjeros ir kompetencijų  centre (K. 

Donelaičio 27, Kaunas, LT - 4428).  

Konsultantai tiesiogiai konsultuoja administraciniais, bei metodiniais (kalbų mokymosi 

pasiekimo aplanko rengimo) klausimais ir informuoja kandidatą apie reikalavimus, vertinimo 

procedūrą ir tvarką. Kalbinių kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra pateikiama 3-iame 

šios kygos skyriuje (Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo procedūros modelis). Kandidato pasiruošimas vyksta trimis etapais:  

• Pirmame etape aptariamos kalbinių kompetencijų vertinimo ir pripažinimo galimybės; 

• Antrame etape kandidatas informuojamas apie kalbų mokymosi pasiekimų aplanką, jo 

prengimo metodus; 

• Trečiame etape parengiamas kalbų mokymosi pasiekimų aplankas ir pasiruošiama 

vertinimo procedūrai. 

VDU Karjeros ir kompetencijų centre, kandidatas gali siekti šių užsienio kalbų 

kompetecijų vertinimo ir pripažinimo: 

ANGLŲ KALBA 

Anglų kalba - pradedančiųjų, A1  Elementary 

Anglų kalba - žemesnis vidurinis, A2  Pre-Intermediate 

Anglų kalba – vidurinis, B1 Intermediate 

Anglų kalba – aukštesnis-vidurinis, B2 Upper-Intermediate 

 

VOKIEČIŲ KALBA 

Vokiečių kalba - pradedančiųjų, A1 Elementary 

Vokiečių kalba - žemesnis vidurinis, A2 Pre- Intermediate 

Vokiečių kalba – vidurinis, B1 Intermediate 

Vokiečių kalba – aukštesnis-vidurinis, B2 Upper-Intermediate 

 

PRANCŪZŲ KALBA 

Prancūzų kalba - pradedančiųjų, A1 Elementary 

Prancūzų kalba - žemesnis vidurinis, A2 Pre- Intermediate 

Prancūzų kalba – vidurinis, B1 Intermediate 

Prancūzų kalba – aukštesnis-vidurinis, B2 Upper-Intermediate 



 

RUSŲ KALBA 

Rusų kalba - pradedančiųjų, A1 Elementary 

Rusų kalba - žemesnis vidurinis, A2 Pre- Intermediate. 

Prancūzų kalba – vidurinis, B1 Intermediate 

Prancūzų kalba – aukštesnis-vidurinis, B2 Upper-Intermediate 



5. PAVYZDINIAI UŽSIENIO KALBOS GEBĖJIMUS VERTINANTYS TESTAI 

 

5.1. Anglų kalba 

 

Norint preliminariai įsivertinti anglų kalbos gebėjimus ir kompetencijas, siūlome atlikti 

VDU Užsienio kalbų instituto parengtą diagnostinį testą, kuris leis kandidatui preliminariai 

nusistatyti užsienio kalbos kompetencijas atitinkančias tam tikrą kalbos mokėjimo lygmenį A1, A2 

ar B1. Anglų kalbos testo vertinimo kriterijai remiasi Bendraisiais Europos kalbų metmenimis ir yra 

adaptuoti aukštojo mokslo institucijai. Testas padeda preliminariai nustatyti kandidato žinių lygį, 

tačiau neatspindi visų kalbos kompetencijų ir gebėjimų (pvz. klausymo, kalbėjimo ar rašymo). 

Testo rezultatai neįtakoja kalbos gebėjimų vertinimo ir užskaitymo procedūros.  

Anglų kalbos diagnostinis testas yra sudarytas iš 50 užduočių. 1 - 40 užduotys pateikia tris 

galimus atsakymų variantus, 41 – 50 užduotys pateikia du galimus variantus .  

Instrukcijos kandidatui: 

• perskaitykite testo užduotį 

• parinkite jūsų nuomone teisingą variantą a, b arba c 

• atsakymą įrašykite į atsakymų lapą 

• pabaigę testą, pasitikrinkite teisingus atsakymus (jie pateikiami kitame puslapyje) 

• suskaičiuokite rezultatą, teisingas atsakymas –vienas taškas 

• įvertinkite savo kalbinių kompetencijų lygmenį pagal pateiktą lentelę (žr. 3 lentelę).  

3 lentelė 

Vertinimo lentelė 

    

Taškai Bendrieji Europos kalbų metmenys 

0-19 taškų A1 

20-32 taškų A2 

33-44 taškų B1 

45-50 taškų B2 

 

 

 

 

 



 

Anglų kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

Choose the correct answer. 

1.   Let me ____my friend Tadas Kubilius  to you.  

A)   present B)  acquaint C)  introduce 

2.   Nice to meet you!   ‘_____’. 

A)   Me too!    B)  Nice meeting you too!    C)  The pleasure 

is mine! 

3.   I want to receive an academic _____ from Vytautas Magnus 

University. 

A)  degree               B)  qualifications C)  certificate 

4.   ‘Let’s drink to your success!’ ‘_____’ 

A)  ‘Good health!’ B)  Cheers! C)  Congratulations! 

5.   It sounds _____. 

A)  like  good idea B)  well C)   good 

6.   ‘Do you mind if I ask you some questions?’  ‘_____’. 

A)  Yes, of course              B)  No, of course not C)  Yes, please 

7.   When and  where  ____? 

A)   are you born  B)  you were born C)   were you born 

8.  ‘How long ____ English?’  ‘Six years’. 

A)   are you learning          B)  do you learn    C)   have you been 

learning 

9.   Students have to take a lot of exams, ____? 

       A) don’t they B)  have they C)  haven’t they 

10. Do you know about Aušra?  She ____Lithuania.   She told me 

last week  

       A)  leaves B)  ‘ll leave C)  is going to leave 

11.  I don’t remember exactly, but I think it   happened  ____ 

Christmas morning. 

       A)  at  B)   on  C)  in 

12. The sun had just ____. 

       A)  raised B)  arouse C)  risen 

13.  My mother was ____ the table for the festive breakfast. 

       A)  lying B)  laying C)  lieing 

14.  ‘I am so tired’. ‘____’, she answered. 

       A)  So am I B)  So I am C)  And me 

15.  ‘Why don’t we have an evening ____?’ 

       A)  away B)  off C)  out 

16.   She always gives good ____. 

      A)  advice B)  advise C)  advices 

17.  ‘It’s ages ____ I last saw a decent comedy’,  she says, but I know 

that she hates comedies. 

      A)  that  B)  when C)  since 

18.    Her tastes are completely   different ____ mine. 

      A)  from B)  to C)  than 

19.  I’ll make her ____ the truth. 

     A)  say  B)  tell C)  to say 

       20. ‘Please, stop before you ____ into trouble’. 



 

             A) will get B) have got    C)  get 

21. Will you ____ these sentences once again and see if you have 

made any mistakes? 

      A) look up B) look through  C)  look into 

22. You’d better look ____! 

      A)  more careful  B)  careful  C)  more carefully 

23. I’m looking forward ____ England next summer. 

      A)  to visiting B)  to visit  C)  visiting 

24.  Mary is ____ sister, but she resembles neither brother. 

      A)  John’s and Bob’s  B)  John and Bob’s   C)  John’s and 

Bob 

25. Could you tell me when exactly ____? 

      A)  does your plane land      B)  your plane lands  C)  is 

your plane landing 

26.  The airport ____ at the moment, so your plane might be late. 

      A)  is reconstructed            B)  is reconstructing  C)  is being 

reconstructed 

27.  She arrived at nine and said ____ sorry for keeping us waiting. 

       A)  she is  B)  she had been C)  she was 

28.  ____ they were angry, they listened to her patiently. 

      A)  Despite B) However  C)  Although 

29.  They had been stopped for speeding and had to pay a  ____. 

      A)  fine  B)  fee   C)  bribe 

30.  I’m afraid we haven’t got a spare bed. Can you ____ with a 

mattress on the floor? 

       A)  make yourself at home      B)  make do C)  make the 

most 

31.  If I ____ then what I know now, I wouldn’t be in such a difficult 

position. 

      A)  have known B)  knew  C)  had known 

32.  Science has made great ____ in the last fifty years. 

      A)  advances B)  advantages  C)  motions 

33.  It’s a shame we didn’t support the President’s action. I wish  we 

____. 

      A)  did  B)  would  C)  had 

34.  I ____ for two hours before I arrived at the final decision. 

      A)  was thinking     B)  had been thinking C)  have been 

thinking 

35.  His handwriting is terrible. This part of the letter is absolutely 

_____. 

       A)  illegitimate       B)  illegible  C)  illiterate 

36.  It was very kind of him to get something for my birthday, but he 

____ me such an expensive present. 

A)  didn’t need to buy        B)  needn’t buy                 C)  needn’t have 

bought 

37.  These pills can be obtained by ____ only. 

      A)  recipe B)  prescription               C)  receipt 



 

38.  They worked very hard and implemented the new method a 

month ____ schedule. 

       A)  before                      B)  according  C)  ahead of 

39.  Everybody is very anxious about the ____ of the negotiations. 

      A)  outbreak                   B)  outcome  C)  outlook 

40.  ‘Would you give this note to Mr. Thomson, please?’ ‘Sorry, I 

can’t. He  ____’. 

      A)  doesn’t any more work here.   B)  any longer doesn’t 

work here. 

             C)  doesn’t work here any longer 



 

Anglų kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos kompetencijas ir gebėjimus 
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ARE   WE   ALL   SPEAKING   THE   SAME   LANGUAGE? 

 

According to Dr. Frank Bendett, of the University of Luton, many companies that rely purely on a website to trade  internationally  41.  (A) SUCCEED 

IN TAKING  (B) FAIL TO TAKE   linguistic and cultural features into account. ‘Too many businesses still assume that English  42  (A) WON’T  ( B)  

WILL  always be the international language’, he says. ‘In just four years the number of non - English - speaking Internet users has  43.  (A) 

INCREASED  (B) DECREASED  from fifteen per cent to nearly fifty per cent. 

 

When creating a foreign - language website,  you  44 .  (A) SHOULD’T  (B) SHOULD  rely exclusively on automatic translation programs. A native 

speaker of the language in question must edit the words for style and nuances of the language. Cultural  45. (A) SIMILARITIES ( B) DIFFERENCES  

must also be considered. ‘In Lithuania  the  46.   (A) STORK (B) SQUIRREL is widely used as an emblem of childbirth. In Singapore, it means your 

mother  has died.  

 

The colours you select are also important. Red works well in China, where it conveys good  fortune, however, it’s the colour of   47.  (A) DEATH  (B) 

BIRTH  in Turkey. If you’re targeting women, you  48.  (A) MIGHT (B) MIGHT NOT  be tempted to use pink. Outside the UK and the US, however, 

yellow would be a 49.  (A) WORSE (B) BETTER choice for the fair sex. OR if you’re marketing organic food, 50.  (A) USE  (B) DON’T USE  green 

in tropical countries where it represents disease. In Indonesia, in fact, it would mean your product is forbidden. 

  

 

Anglų kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos kompetencijas ir gebėjimus                          Vytauto Didžiojo universitetas, Užsienio 

kalbų institutas 



 

Atsakymų lapas 

1. _______ 
2. _______ 
3.  _______ 
4. _______ 
5. _______ 
6. _______ 
7. _______ 
8. _______ 
9. _______ 
10. _______ 
11. _______ 
12. _______ 
13. _______ 
14. _______ 
15. _______ 
16. _______ 
17. _______ 
18. _______ 
19. _______ 
20. _______ 
21. _______ 
22. _______ 
23. _______ 
24. _______ 
25. _______ 
26. _______ 
27. _______ 
28. _______ 
29. _______ 

 

30. _______ 
31. _______ 
32. _______ 
33. _______ 
34. _______ 
35. _______ 
36. _______ 
37. _______ 
38. _______ 
39. _______ 
40. _______ 
41. _______ 
42. _______ 
43. _______ 
44. _______ 
45. _______ 
46. _______ 
47. _______ 
48. _______ 
49. _______ 
50. _______ 
Įsivertinkite savo lygį 

     Nustatytas lygis 
(+) 

0-19 taškų A1  
20-32 taškų A2  
33-44 taškų B1  
45-50 taškų B2  
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kalbų institutas 



 

Atsakymai 

1. C 
2. B 
3.  A 
4. B 
5. C 
6. B 
7. C 
8. C 
9. A 
10. C 
11. B 
12. C 
13. B 
14. A 
15. C 
16. A 
17. C 
18. A 
19. B 
20. C 
21. B 
22. C 
23. A 
24. B 
25. B 
26. C 
27. C 
28. C 
29. A 
30. B 

 

 

31. C 

32. A 

33. C 

34. B 

35. B 

36. C 

37. B 

38. C 

39. B 

40. C 

41. B 

42. B 

43. A 

44. A 

45. B 

46. A 

47. A 

48. A 

49. B 

50. B 

 

Įsivertinkite savo lygį 

    

  Nu

0-19 taškų A1  

20-32 taškų A2  

33-44 taškų B1  

45-50 taškų B2  

 

 



 

5.2. Prancūzų kalba 

  

Norint preliminariai įsivertinti prancūzų kalbos gebėjimus ir kompetencijas, siūlome atlikti 

VDU Užsienio kalbų instituto parengtą diagnostinį testą, kuris leis kandidatui preliminariai 

nustatyti užsienio kalbos kompetencijas atitinkančias tam tikrą kalbos mokėjimo lygmenį. Prancūzų 

kalbos testo vertinimo kriterijai remiasi bendraisiais Europos kalbų metmenimis ir yra adaptuoti 

aukštojo mokslo institucijai. Testas padeda preliminariai nustatyti kandidato žinių lygį, tačiau 

neatspindi visų kalbos kompetencijų ir gebėjimų (pvz. klausymo, kalbėjimo ar rašymo).  Testo 

rezultatai neįtakoja kalbos gebėjimų vertinimo ir užskaitymo procedūros.  

Prancūzų kalbos diagnostinis testas yra sudarytas iš 50 užduočių. Kiekviena užduotis pateikia 

keturis galimus atsakymų variantus.  

Instrukcijos kandidatui: 

• perskaitykite testo užduotį 

• parinkite jūsų nuomone teisingą variantą a, b, c arba d 

• atsakymą įrašykite į atsakymų lapą 

• pabaigę testą, pasitikrinkite teisingus atsakymus (jie pateikiami kitame puslapyje) 

• suskaičiuokite rezultatą, teisingas atsakymas –vienas taškas 

• įvertinkite savo kalbinių kompetencijų lygmenį pagal pateiktą lentelę (žr. 4 lentelę).  

 

4 lentelė 

Vertinimo lentelė 

    

Taškai Bendrieji Europos kalbų metmenys 

0-19 taškų A1 

20-32 taškų A2 

33-44 taškų B1 

45-50 taškų B2 



 

Prancūzų kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimai 

1. J’aime beaucoup voyager. Et toi? ………………………………….., je 

préfčre rester chez moi.  

a) Moi aussi               b) Moi non                       c) Moi non plus d) Moi si 

2. Finissez …………vous plaindre! 

a) ą b) de  c)en d) - 

3. Il commenēait …………….. dormir lorsqu’on l’éveilla. 

a) ą b) de  c)des d) - 

4. Voulez - vous encore du poisson? - Non, Je ne veux plus …………… 

poisson. 

a) le  b) de  c) des d) du 

5. Avez - vous besoin …………..repos? 

a) le  b) de  c) des d) du 

6. Ne faites pas ……………bruit! Papa dort.  

a) le  b) de  c)des d)du 

7. Si vous voulez  źtre en forme le matin, au réveil buvez un grand verre 

………..eau 

a) d’  b) de l’  c) l’ d) du 

8. C’est ma chanteuse préférée. Vous ……………. connaissez? 

a) la b) lui  c) elle d) en 

9. Voici un livre ………….. j’aime beaucoup. 

a) qui b) que  c) dont d) oł 

Vytauto Didžiojo universitetas, Užsienio kalbų institutas 

 26.    Avez-vous pensez ą cette proposition? Oui, j’ …………….. ai pensé. 

 en b) y c) le d) un 

27. Le chef revient de Paris. Il ………… va souvent? 

 en b) y c) ą d) de 

28.  Je crois qu’il ………………. la vérité. 

 dit b) dis c) dise  d) dites 

 29.     Je ne crois pas qu’il ……………………….. 

a) ment b) mente c) mentit  d) ments 

 30.  Le Centre  Pompidou, …………. L’on appelle aussi Beaubourg, a été 

inauguré  en 1977.  

a) qui b) que  c) dont d) ce que 

 31.  C’est le pays ……………. Elle rźve. 

a) qui b) que  c) dont d) oł 

 32.  Si l’équipe de France perd ce match, elle ne …………….. pas ą la 

Coupe du monde. 

a) Participera       b) participerait c) participait d) a participé 

 33.  S’il pleuvait, nous …………………… ą la maison. 

a) restons b) resterons c) restions d)resterions 

 34.  S’il n’était pas venu, nous ………………………… sans lui. 

a) aurions parti b) aurons parti c) serons partis d) serions partis 

 35.   Je me reposais quand le téléphone ……………………….. 

a) avait sonné b) a sonné c) sonnait d) sonnera 



 

10. Le chef va bientōt revenir? -………………. une semaine. 

a) dans b) aprčs  c) pendant d) dčs 

11. C’est ………….. qui gagnerai.  

a) lui b) moi  c) nous d) elle 

12. Dans ce désert ………………… un oasis. 

a) est b) sont  c) il y a d) a 

13. Est-ce que………………. connaīt son numéro de téléphone?  

a) personne b) rien c) quelque chose d) quelqu’un 

14. C’est le cousin de ton ami? Oui, c’est …………… cousin. 

a) le sien b) son c) lui d) sa 

15. Faites …………….. café, s’il vous plaīt! 

a) le b) de c) du d) un 

16. J’ai bien reēu votre lettre …………… 5 mai et je vous en remercie. 

a) le  b) de  c) des d) du 

17. Il ne prend plus ………………..fromage. 

a) le b) de  c) du d) un 

18. Il est trčs jaloux. Ne …………. asseyez pas  entre lui et sa femme. 

a) s’ b) vous  c) nous                    d) toi 

19. Nous manquons de chaises. Pouvez-vous prźter …………………? 

a) les vōtres b) vos  c) les siennes d) les tiens 

20. C’est ta chambre? Non; c’est …………..de ma soeur. 

        a) sa b) celle c) celui d) cela 

21. Tu as vu ces deux films? …………………….. as-tu préféré? 

 36.   Quand il était ą Paris, il ……………………… souvent sur les 

boulevards. 

a) s’est promené    b) se promenait c) se promčne d) se promčnera 

 37.   Dimanche matin j’ai écouté de la radio, puis j’ai mangé et 

je………………… 

a) sortais b) suis sorti c) sortirai        d) sortirais 

 38.  Vous vous intéressez aux nouvelles technologies? Bien sūr;  nous  

nous………………..intéressons. 

a) en b) y c) ą d) des 

 39.  Il a dit qu’il …………… les voyages. 

                         a) aime b) aimait c) a aimé            d) aimera 

 40.  Marie……………….. si tu l’invites. 

a) vient b) viendra c) viendrait  d) est venue 

 41.  Est-ce que tu as vu tes amis? Non; je ne …………..ai pas vus. 

a) en b) les c) leur d) eux 

 42.  Le juge, a-t-il interrogé les témoins? Oui; il les a ………………….. 

a) interrogés b) interrogé c) interrogées d) interroge 

 43.  C’est madame Morin …………………. est propriétaire de cette maison. 

                            a) qui b) que  c) dont d) oł 

44. Maman demande de l’attendre. Ne partez pas sans………………….. 

                            a) lui  b) elle c) la d) vous 

 45.    Je voudrais qu’elle …………………… heureuse; 

                            a) est  b) soit c) sera d) serait 



 

        a) quel b) lequel c) qui d) lesquels 

22. Il adore ………………fleurs. 

        a)  des b) les c) une d) de  

23. Elle n’aime pas …………… eau gazeuse. 

        a) l’ b) de c) d’ d) de l’ 

24. Manges-tu beaucoup …………….. pommes? 

        a) des b) les c) une d) de  

25. Elle a dit quelque chose? Non; elle n’a ……………….. dit. 

        a) personne b) rien c) quelque chose d) jamais 

 46.  Ces pages? Non; je ne les ai pas …………………………. 

a) traduit b) traduits     c) traduite             d) traduites 

 47. Voulez-vous du café, Oui, j’                    voudrais une tasse. 

a) en b) y  c) du d) un 

 48.  Marie demande ……………………. Pierre vient ce soir. 

                            a) est-ce que b) si  c) ce que  d) que 

 49.  Ma mčre a dit ……… mon frčre était malade. 

                            a) est-ce que b) si  c) ce que  d) que 

 50.   As-tu écrit ą tes parents? Oui je …………..ai écrit. 

                            a) lui b) leur  c) leurs d) ą eux 



 

Prancūzų kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

  Atsakymų lapas 

1. _______ 
2. _______ 
3.  _______ 
4. _______ 
5. _______ 
6. _______ 
7. _______ 
8. _______ 
9. _______ 
10. _______ 
11. _______ 
12. _______ 
13. _______ 
14. _______ 
15. _______ 
16. _______ 
17. _______ 
18. _______ 
19. _______ 
20. _______ 
21. _______ 
22. _______ 
23. _______ 
24. _______ 
25. _______ 
26. _______ 
27. _______ 
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28. _______ 
29. _______ 
30. _______ 
31. _______ 
32.. _______ 
33. _______ 
34. _______ 
35. _______ 
36. _______ 
37. _______ 
38. _______ 
39. _______ 
40. _______ 
41. _______ 
42. _______ 
43. _______ 
44. _______ 
45. _______ 
46. _______ 
47. _______ 
48. _______ 
49. _______ 
50. _______ 
Įsivertinkite savo lygį 

     Nustatytas lygis 
(+) 

10-15 taškų A1  
16-25 taškų A2  
26-35 taškų B1  
36-50 taškų B2  

 



 

Prancūzų kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

Atsakymai 

1. B 
2. B 
3. A 
4. B 
5. B 
6. B 
7. D 
8. A 
9. B 
10. D 
11. B 
12. C 
13. D 
14. B 
15. C 
16. D 
17. B 
18. B 
19. A 
20. B 
21. B 
22. B 
23. A 
24. D 
25. B 
26. B 
27. B 
28. A 
29. B 
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30. B 
31. C 
32. A 
33. C 
34. D 
35. B 
36. B 
37. B 
38. B 
39. B 
40. B 
41. B 
42. A 
43. A 
44. B 
45. B 
46. D 
47. A 
48. B 
49. D 
50. B 

Vertinimo lentelė 

   Taškai 
Bendrieji 

Europos kalbų 
metmenys 

10-15 taškų A1 
16-25 taškų A2 
26-35 taškų B1 
36-50 taškų B2 

 



 

5.3. Vokiečių kalba 

 

Norint preliminariai įsivertinti vokiečių kalbos gebėjimus ir kompetencijas, siūlome atlikti 

VDU Užsienio kalbų instituto parengtą diagnostinį testą, kuris leis kandidatui preliminariai 

nustatyti užsienio kalbos kompetencijas atitinkančias tam tikrą kalbos mokėjimo lygmenį. Vokiečių 

kalbos testo vertinimo kriterijai remiasi bendraisiais Europos kalbų metmenimis ir yra adaptuoti 

aukštojo mokslo institucijai. Testas padeda preliminariai nustatyti kandidato žinių lygį, tačiau 

neatspindi visų kalbos kompetencijų ir gebėjimų (pvz. klausymo, kalbėjimo ar rašymo).  Testo 

rezultatai neįtakoja kalbos gebėjimų vertinimo ir užskaitymo procedūros.  

Vokiečių kalbos testas yra sudarytas iš trijų dalių:  

1. Užduotis.  

Atlikus šią užduotį galima surinkti maksimaliai 15 taškų. Testas yra išlaikytas, jei 

surenkama 11 ir daugiau taškų.  

2. Užduotis. 

Atlikus šią užduotį galima surinkti maksimaliai 28 taškus. Testas yra išlaikytas, jei 

surenkama 22 ir daugiau taškų.  

3. Užduotis. 

Atlikus šią užduotį galima surinkti maksimaliai 13 taškų. Testas yra išlaikytas, jei 

surenkama 11 ir daugiau taškų.   

Instrukcijos kandidatui: 

• testą pradėkite nuo pirmosios užduoties, tai svarbu, kadangi užduotys sudėliotos 

pagal sudėtingumą  

• perskaitykite testo užduotį 

• parinkite jūsų nuomone teisingą variantą a, b, c arba d 

• atsakymą įrašykite į atsakymų lapą 

• pabaigę testą, pasitikrinkite teisingus atsakymus (jie pateikiami kitame puslapyje) 

• suskaičiuokite rezultatą, teisingas atsakymas –vienas taškas 

• 1 testas išlaikytas, jei surinkote bent 11 taškų, 2 – bent 22, 3 – bent 11 

• įvertinkite savo kalbinių kompetencijų lygmenį pagal atsakymų lapuose pateiktą 

lentelę.  



 

Vokiečių kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

 

1. Užduotis                    Was passt? Markieren Sie! z. B.: 1 = d 

 

1. Wie ________ du? 

  a) ist b) bin c) heißen d) 

heißt   Mein Name ________ Rita. 

  a) seid b) bist c) heißt d) ist 

3. Und __________ kommst du? 

  a) wo b) woher c) wohin                     d) 

woraus  ■ 

4. __________ Berlin. 

                        a) Aus b) Unter c) Nach d) 

Über 

5. Das sind Helga und Irma. ________ sind noch Schülerinnen. 

  a) Die b) Diese c) Sie d) 

Und  ■ 

6. Das ist doch __________ Tisch, das ist ein Geschirrspüler. 

  a) kein b) nicht c) nichts d) nie 

7. Entschuldigen Sie bitte. Ist das hier ___________ Uhr? 

  a) deine b) Ihre c) keinen d) 

seine 

Vytauto Didžiojo universitetas, Užsienio kalbų institutas■ 

2. Užduotis                             Was passt? Markieren Sie! z. B.: 1 = d 

 

1. Ich habe solche Kopfschmerzen. Mein Arzt sagt, ich __________ jeden  

Morgen Spazieren gehen. 

 

  a) möchte b) mag c) soll d) will 

2. Und was ________ du gestern gemacht? 

  a) habe b) hast c) hat d) ist 

3. Ich habe Basketball ______________. 

  a) gespielt b) spiele c) spielen d) 

spielt 

4. Ist Herr Klaus wieder zu Hause? – Ja, ich habe _________ gestern 

gesehen. 

  a) er b) ihm c) ihn d) sie 

5. Warum ________ ihr am Montag nicht gekommen? 

  a) habt b) hattet c) seid d) bin 

6. Wo _______ du gestern? 

  a) bist b) hast c) hattest d) 

warst 

7. Wir wohnen jetzt schon ein halbes Jahr ______ Kaunas. 

  a) auf b) im c) in d) zu 

8. Hier kann man wirklich viel machen, zum Beispiel ________ Biergarten 



 

8. Ich esse Pommes. Und was _____________? 

 a) du b) hast du c) nimmst du d) findest du  

9. Ich _______ jetzt keine Schokolade. 

  a) esse b) habe c) mag d) 

möge  ■ 

10. Ich bestelle mir lieber _________ Orangensaft. 

  a) den b) dem c) ein d) 

einen 

11. Hier dürfen Sie nicht essen! Bitte ___________________! 

  a) aufhören Sie b) hören auf Sie c) hören Sie auf d) Sie 

hören auf  ■ 

12. Mama, _________ ich noch fernsehen? 

  a) darf b) möchte c) muss d) soll 

                        Nein, du musst jetzt ins Bett. 

 

13. Wie viel Uhr ist es?                                       

 

 

 

 

    a) fünf nach b) fünf nach c) fünfunddreißig d) 

fünfunddreißig ■ 

        halb eins     halb zwei    nach eins       

gehen. 

  a) im b) in der c) in dem d) in 

den  

9. _________ Disco „Via“ kann man bis zum frühen Morgen tanzen. 

  a) Im b) In c) In die d) In 

der■ 

10. Guten Tag. Kann ich ______ helfen? Ich suche ein kleines Geschenk 

für meine Mutter. 

  a) ihm b) ihr c) Ihnen d) 

ihnen ■ 

11. Wie war es mit _____ hier? Der ist sehr gut. 

  a) dem b) der c) ihm d) 

ihn■ 

12. Dieser Fernseher ist sehr teuer, aber es funktioniert auch viel 

__________ als dieses hier. 

  a) am besten b) besser c) gut d) 

mehr 

 

13. Lesen Sie den Text. Welche Aussagen sind richtig? 

 Armer Mozart! 

 Von Mozarts Musik leben Musiker, Agenturen, Opernhäuser, 

Plattenfirmen und 

 Souvenirproduzenten. Sogar Städte machen aus seinem großen Namen 



 

vor zwei 

 

14. Wo gibt es hier ein Restaurant? 

Hier in der Nähe gibt es leider ___________. 

 a) einer b) keinem c) eines d) 

keins 

 

15. Wo ist Wolfgang? – Ich glaube, _____________ Küche. 

  a) auf der b) in c) in der d) die 

   

viel 

 Geld. Salzburg zum Beispiel, wo er 1756 geboren wurde. Oder Wien, wo 

er bis 

 zu seinem Tode lebte. Beide nennen sich „Mozartstadt“ und locken 

damit Besucher 

 aus aller Welt an. Mozart selbst hatte von all dem nichts mehr. Er ist 

1791 

 im Alter von 35 Jahren gestorben. Zu seiner Beerdigung ist niemand 

gekommen 

 – das Wetter war zu schlecht. So weiß man nicht einmal, wo er begraben 

wurde. 

 a) Viele Leute verdienen noch heute viel Geld mit Mozarts Musik.  

 b) Nur wenige Menschen besuchen die „Mozartstädte“ Salzburg und 

Wien. ■ 

 c) Mozart wurde sehr alt. ■ 

   

14. Jonas ist ein bisschen größer ________ seine Schwester. 

  a) als b) ob c) so d) wie 

15. Karinas neuer Freund sieht nicht sehr gut aus: Er hat einen ________ 

Bauch.  

                   a) dick b) dicke c) dicken d) 

dicker 



 

Vokiečių kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

16. Was soll ich heute Abend bloß anziehen? Das __________ Kleid? 

a) schwarz b) schwarze c) schwarzen d) schwarzes  

 

17. Herr Müller arbeitet als Busfahrer, ___________ ihm die 

unregelmäßige Arbeitszeit nicht gefällt. 

  a) denn b) obwohl c) trotzdem d) 

weil  

18. Gerhard ________ eigentlich Lehrer werden. Aber er ist dann doch 

Ingenieur geworden. 

  a) will b) wolle c) wollte d) 

würde  ■ 

19. Reda ist krank. _________ kann sie heute nicht arbeiten. 

  a) Denn b) Deshalb c) Wenn d) 

Weil 

 

20. Macht doch endlich den Fernseher aus! Ihr interessiert __________ 

doch  

 nicht wirklich für so eine Show, oder? 

  a) euch b) Ihnen c) ihr d) 

sich  ■ 

21. Unsere Kinder _________ gern viel mehr fernsehen. Aber sie dürfen 

   Vytauto Didžiojo universitetas, Užsienio kalbų institutas 

 

7. _______ des Gewitters hatten wir gestern keinen Strom. 

  a) Außer b) Da c) Wegen d) 

Weil 8. Viele Menschen haben Angst ______ einem Weltkrieg. 

  a) auf b) für c) von d) vor 

9. In ________ Monat fahre ich nach Dortmund. 

  a) ein b) einem c) einen d) 

einer 

10. Ich gehe jetzt in die Stadt. Ich will ______ einen neuen Pullower 

kaufen. 

  a) dich b) du c) mich d) 

mir  ■ 

11. Du, ich brauche den Wagen. Würdest du ____________ leihen? 

  a) er mir b) es mir c) mir d) ihn 

mir ■ 

12. Sie haben ______ beim Tanzen kennen gelernt. 

  a) — b) ihnen c) ihr d) 

sich  

 

13. Lesen Sie den Katalogtext zu einem Kriminalroman. 

 Welche Aussagen sind richtig? 

 



 

nicht. 

  a) werden b) hätten c) wären                     d) 

würden  

22. Meine Schwester besucht jetzt eine Schauspielschule. Ich glaube, sie 

______  gern ein Fernsehstar. 

  a) hätte b) wäre c) war                         d) 

sei 

23. Warum nimmst du nicht den Wagen da? Der hat einen wesentlich 

________  Benzinverbrauch als dieser Wagen hier. 

a) niedrig b) niedrigen c) niedrigeren d) niedrigsten  

24. Die Bremsen _________ bei der nächsten Autoinspektion geprüft. 

  a) haben b) sind c) werden d) 

wird ■ 

25. Werden die Reifen von der Werkstatt _____________? 

  a) gewechselt b) wechseln c) wechselst           d) 

wechselt  

26. Ich habe keine Lust, nach London ________________. 

  a) fahren b) bleiben c) zu bleiben          d) zu 

fahren ■ 

27. Sie sagte: „Geh endlich weg!“, aber er _______ einfach nur da und sah 

mich an. 

  a) stand b) stände c) stehe d) 

steht  ■ 

 Fritz Sperling: „Das große Nichts“ 

 Kriminalroman, Taschenbuch, Euro 9,80 

 Claus Weigart möchte ein berühmter Schriftsteller sein. Doch er hat 

ein Problem: Er hat keine Ideen. Eines Tages lernt er Peter Mann kennen. 

Der schreibt wunderbare  Romane, will aber nichts veröffentlichen. 

Weigart stiehlt die Manuskripte und lässt sie unter seinem eigenen Namen 

erscheinen. Als Mann dahinter kommt, beginnt ein mörderisches Spiel ... 

Spannende Unterhaltung – ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand 

legen kann. 

 

 a) Claus Weigart schreibt berühmte Romane.  

 b) Peter Mann ermordet Claus Weigart.   

 c) Wenn man anfängt, das Buch zu lesen, kann man nicht mehr damit 

aufhören.  

 

 

 

 



 

28. _______ ich zehn Jahre alt war, hat mir meine Mutter eine Katze 

geschenkt. 

  a) Als b) Da c) Wenn d) 

Wo  

3. Užduotis                               Was passt? Markieren Sie! z. B.: 1 = d 

1. In Italien _________ nie. 

  a) es schneit b) schneit c) schneit er         d) 

schneit es  

2. Ich möchte in einem Land leben, ______ schöne Landschaften hat. 

  a) das b) dem c) died) in das ■ 

3. Ich möchte an einem See leben, ______ Wasser warm ist. 

  a) das b) dem c) deren                 d) 

dessen 

4. Ich werde wirklich älter. Jetzt brauche ich _______ Lesen schon eine 

Brille. 

  a) als b) bei c) zu d) 

zum  

5. Frau Marschallek überlegt, _______ sie dieses Jahr in den Urlaub fahren 

soll. 

  a) deshalb b) ob c) wenn  d) wo 

6. Er ist nach England gekommen, ______ seine Kinder bessere 

Berufschancen haben. 

  a) damit b) dass c) um d) wegen 



 

Vokiečių kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

 

Atsakymų lapas: 

1. Užduotis   

1. __________ 9. _________ 
2. __________ 10. _________ 
3.___________ 11. _________ 
4. __________ 12. _________ 
5. __________ 13. _________ 
6. __________ 14. _________ 
7. __________ 15. _________ 
8. __________  

Iš viso: ______ / (15) 
                                    

2. Užduotis   

1. __________ 9. _________ 17. _________ 25. _________ 
2. __________ 10. _________  18. ________ 26. _________ 
3.___________ 11. _________ 19. _________ 27. _________ 
4. __________ 12. _________ 20. _________ 28. _________ 
5. __________ 13. _________ 21. _________  
6. __________ 14. _________ 22. _________ 
7. __________ 15. _________ 23. _________ 
8. __________ 16. _________ 24. _________ 

                                                                                                                Iš 

viso: ______ / (28) 
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3. Užduotis 

 

1. __________ 9. _________ 
2. __________ 10. _________ 
3.___________ 11. _________ 
4. __________ 12. _________ 
5. __________ 13. _________ 
6. __________  
7. __________  
8. __________  

                                      Iš viso: ______ / (13) 

 

Įsivertinkite savo lygį 

    

   Nustatytas lygis 
(+) 

1. Užduotis 11-15 taškų A1  
2. Užduotis 22-28 taškų A2  
3. Užduotis 11-13 taškų B1  

 

 



 

Vokiečių kalbos testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

Atsakymai: 

1. Užduotis 

  1. d) heißt 

  2. d) ist 

  3. b) woher 

  4. a) Aus 

  5. c) Sie 

  6. a) kein 

  7. b) Ihre 

  8. c) nimmst du 

  9. c) mag 

10. d) einen 

11. c) hören Sie auf 

12. a) darf 

13. b) fünf nach halb zwei 

14. d) keins 

15. c) in der 

2. Užduotis 

  1. c) soll 

  2. b) hast 

  3. a) gespielt 
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22. b) wäre 

23. c) niedrigeren 

24. c) werden 

25. a) gewechselt 

26. d) zu fahren 

27. a) stand 

28. a) Als 

 

3. Užduotis 

 

             1. d) schneit es 

  2. a) das 

  3. d) dessen 

  4. d) zum 

  5. b) ob 

  6. a) damit 

  7. c) Wegen 

  8. d) vor 

  9. b) einem 

10. d) mir 

11. d) ihn mir 



 

  4. c) ihn 

  5. c) seid 

  6. d) warst 

  7. c) in 

  8. d) in den 

  9. d) In der 

10. c) Ihnen 

11. a) dem 

12. b) besser 

13. a) Viele Leute verdienen noch heute viel Geld mit Mozarts Musik. 

14. a) als 

15. c) dicken 

16. b) schwarze 

17. b) obwohl 

18. c) wollte 

19. b) Deshalb 

20. a) euch 

21. d) würden 

12. d) sich 

13. c) Wenn man anfängt, das Buch zu lesen, kann man nicht mehr damit 

aufhören. 

 

 

Taškai  
Bendrieji kalbų 

metmenys Europoje 
(11 taškų ir daugiau)    Testas I 1-lygis A1 
(22 taškai ir daugiau)     Testas II 2-lygis A2 
(13 taškų ir daugiau) Testas III 3-lygis B1 

 



 

5.4. Rusų kalba 

 

Norint preliminariai įsivertinti rusų kalbos gebėjimus ir kompetencijas, siūlome atlikti 

VDU Užsienio kalbų instituto parengtą diagnostinį testą, kuris leis kandidatui preliminariai 

nustatyti užsienio kalbos kompetencijas atitinkančias tam tikrą kalbos mokėjimo lygmenį. Rusų 

kalbos testo vertinimo kriterijai remiasi bendraisiais Europos kalbų metmenimis ir yra adaptuoti 

aukštojo mokslo institucijai. Testas padeda preliminariai nustatyti kandidato žinių lygį, tačiau 

neatspindi visų kalbos kompetencijų ir gebėjimų (pvz. klausymo, kalbėjimo ar rašymo). Testo 

rezultatai neįtakoja kalbos gebėjimų vertinimo ir užskaitymo procedūros.  

Pirmasis rusų kalbos testas atitinka reikalavimus keliamus studentams baigusiems pirmo 

lygio kursą VDU Užsienio kalbų institute. Antrasis rusų kalbos testas atitinka reikalavimus 

keliamus studentams baigusiems antro lygio kursą VDU Užsienio kalbų institute. Pirmo lygio rusų 

kalbos testas yra sudarytas iš 9 užduočių. Antro lygio rusų kalbos testas yra sudarytas iš 6 užduočių.  

 

Instrukcijos kandidatui: 

• perskaitykite testo užduotis 

• jei pirmo lygio testas Jums bus sunkus, tai antro lygio testo nedarykite  

• jei lengvai atliksite pirmo lygio testą, atlikite ir antro lygio siūlomą testą 

• atsakymus įrašykite į atsakymų lapą 

• pabaigę testą, pasitikrinkite teisingus atsakymus (jie pateikiami kitame puslapyje) 

• įvertinkite savo kalbinių kompetencijų lygmenį.  

 



 

Rusų kalbos (I ) testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 
kompetencijas ir gebėjimus 
 
1. В приведенных  ниже предложениях поставьте, где нужно, мягкий 
знак. 
 
Встан…  поран…ше, да шаг…ни подал…ше. Кон…чил дело, гуляй 
смело.  В гос…тях хорошо, а дома луч…ше. Врач ушел на ноч…ное 
дежурство. Мал…чик поспорил с девоч…кой из-за футбол…ного  мяча. 
 

2. В приведенных ниже словах  вставьте пропущенные разделительные 
знаки. 
Бар…ер, под…ем, с…емка, фел…етон, об…ект, трех…язычный, 
солов…и, п…еса, об…явление. 
 
3. Подчеркните правильный вариант выделенных слова. 
 

 Этот поступок все считали безчестным / бесчестным.  
 Наши поэты возпели / воспели  подвиги героев.  
 До станции еще оставалось большое разстояние/расстояние/ 
растояние. 

 Это оказалось всего лишь разигрышем / розыгрышем / 
розигрышем.  

 Межиздательские / межыздательские соглашения очень 
популярны.  

 В столовой была сделана дезынфекция / дезинфекция. 
 
4.Образуйте слова с приставками, запишите их. 
Об-: ехать; играть; явиться; 

Раз-: искать; яснить; ехаться; играть; 
Пред-: история; идущий; юбилейный; 

До-: исторический; играть; идти 
5. Вставьте вместо точек з или с. 
 
Бе….крайний простор. Бе…граничные возможности. Бе….шумный 
мотор. Бе…толковый человек. Бе…страшный полярник.  
Бе….защитный ребенок. Бе…характерный человек. Бе….помощный 
человек. Бе….заботный юноша.   
 
Rusų kalbos (I ) testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 
kompetencijas ir gebėjimus 
 
 
Atsakymų lapas 
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6. Подчеркните правильный вариант  выделенных слов 
 

 Сибирь славится своими золотыми россыпями / рассыпями 
 Роспуск / распуск  на каникулы – радостный день для студентов. 
 Работы выполнялись строго по росписанию / расписанию. 
  На стенах здания сохранилась старинная роспись / распись . 
  Розыски / разыски закончились: полярников с дрейфующей льдины 
сняли отважные летчики. 

 В шумной и по-весеннему радостной толпе молодежи мы с трудом 
розыскали / разыскали  друг друга. 
 
7. В выделенный словах вставьте пропущенные буквы «и» или «ы».  
 
Ц….плят по осени считают. Пушкин написал поэму «Ц….ганы». 
Мама мне связала теплые рукавиц…. . Ц….ферблат башенных часов 
ярко освещен. Нам нужны хорошие спец…..алисты.  Ц….ркуль – 
инструмент для черчения.  Докладчик ц….тировал известного 
писателя. Под моим окном цветет акац….я. 
 
8. Впишите пропущенные буквы (а или я, и или ы, у или ю) в 
выделенных словах  
 
Мы слушали лекцию о возникновении ж….зни на земле. Рыбак всю 
ж….знь прож….л у реки.  Хирург  заш…л рану, и она стала 
заж…вать. По дорогам идут маш….ны. Ч….шка упала и разбилась.  
Ч….й остыл.  Задач… оказалась трудной. Надвигалась туч…. . Мой 
друг заболел и надо было позвать врач…. . На дворе стоит ч….десная 
погода. Зажги свеч… . Я уч….сь в университете.  После занятий мы 
пошли в дубовую рощ…. . 
 
9. Напишите правильно слава  с пол   и  полу 
 
Через (пол  часа) мы будем на месте.                                                                
(Пол  года) он путешествовал по незнакомой ему стране.                             
Первое (полу  годие) он закончил отлично.                                                      
(Полу  часовое) занятие было  внезапно прекращено.                                     
Я  попросил подать к чаю (пол  лимона).                                                          
После обеда,  на десерт,  мы получили (пол   арбуза).                                     
(Пол   Парижа) мы исходили вдоль и поперек.  
 
 
 
 



 

  Rusų kalbos (II ) testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

Atsakymų lapas 

 

1. Užduotis 

1. _______________________ 6. _______________________ 
2. _______________________ 7. _______________________ 
3. _______________________ 8. _______________________ 
4. _______________________ 9. _______________________ 
5. _______________________ 10. _______________________ 

 

2. Užduotis                            

1. _________________ 
2. _________________ 
3. _________________ 
4. _________________ 
5. _________________ 
6. _________________ 
7. _________________ 
8. _________________ 
9. _________________ 

 

3. Užduotis 

1. _________ 
2. _________ 
3. _________ 
4. _________ 
5. _________ 
6. _________ 
7. _________ 
8. _________ 
9. _________ 
10. _________ 

Rusų kalbos (II) testas preliminariai vertinantis kandidato kalbos 

kompetencijas ir gebėjimus 

 

Atsakymai 
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4. Užduotis 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 
6. _________________________ 

 

5. Užduotis 

1. ____________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 
6. ______________________________ 
7. ______________________________ 
8. ______________________________ 
9. ______________________________ 
10. ______________________________ 
11. ______________________________ 
12. ______________________________ 

 

6. Užduotis 

1. _________________ 9. _________________ 
2. _________________ 10. _________________ 
3. _________________ 11. _________________ 
4. _________________ 12. _________________ 
5. _________________ 13. _________________ 
6. _________________ 14. _________________ 
7. _________________ 15. _________________ 
8. _________________ 16. _________________ 
  17. _________________ 
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5.Образуйте повелительное наклонение глаголов единственного и множественного числа от следующих глаголов. 

Говорю-  говори, говорите                                           

Учу- учи, учите Берегу- береги, берегите 

Беру- бери, берите 

Лежу- лежи ,лежите  

Режу- режь, режьте 

Мажу- мажь, мажьте   

Плачỳ- плати, платите 

Спрячу- спрячь, спрячьте 

Играю- играй, играйте 

Зеваю- зевай, зевайте 

В долине стелется туман. Туман расстилается каждый вечер. В больницу привезли  умирающего больного. Он умер на рассвете.   

Было тихо, и дым застелил долину. Прилагательное в предложении обычно бывает определением. Легкий вечерний ветерок нежно коснулся 

его  непокрытой головы. Это был старый лес, которого еще не касалась рука человека. Весь день над пустыней солнце горит беспощадно. 

Загар ему был очень к лицу. Ветви старых яблонь склонили  свои тяжелые ветви к земле.  Поклон тебе, мой милый друг. А зори здесь тихие. 

Зловещим заревом пылало небо. Яркой зарею были освещены склоны  гор. 

 

 

    Болею- болей, болейте 

 

    6.  В приведенных ниже предложениях вставьте пропущенные буквы. 



 

6. REIKALINGI DOKUMENTAI KREDITŲ UŽSKAITYMUI: CV IR KALBŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ APLANKAS 

 

Siekdamas užsienio kalbos kompetencijų ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo, kandidatas 

turi pateikti šiuos dokumentus: 

• CV (standartinė CV forma pateikiama kandidato parankinės knygos bendrojoje 

dalyje ir ji tinka siekiant užsienio kalbos ar kito dalyko kompetencijų ir gebėjimų pripažinimo. Savo 

CV kandidatas turi būtinai pažymėti kurį kalbos mokėjimo lygmenį nori užsiskaityti.) 

• Kalbų mokymosi pasiekimų aplanką, kurį sudaro trys pagrindinės dalys: 

I Diplomai ir pažymėjimai, įgyti formaliojo mokymosi etapuose 

II Kalbines kompetencijas grindžiantys įrodymai 

III Kalbos mokymosi pasiekimų savianalizė 

Kalbų mokymosi pasiekimų aplankas – tai kalbinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo 

priemonė, kurios tikslas – padėti vertinti ir įsivertinti vienos ar kelių užsienio kalbų kompetencijas. 

Jame sukaupta visa informacija apie kandidato formaliu, neformaliu ar savaiminiu būdu įgytus 

kalbinius gebėjimus. Teigiama, jog aplankas apjungia mokymosi įvairiose aplinkose procesą ir 

vertinimo procesą (Burkšaitienė, 45 p.). 

Kalbų mokymosi pasiekimų aplanko paskirtis - įrodyti, jog asmuo, švietimo sistemos 

grandyse, darbo ar kitoje aplinkoje, įgijo kalbines kompetencijas, atitinkančias tam tikram kalbos 

mokėjimo lygiui keliamus reikalavimus. 

Mokslinėje literatūroje nurodoma jog egzistuoja keletas kalbų mokymosi aplankų variantų. 

Remiantis Westhoff (1999) klasifikacija, kuri sudaryta pagal aplanko funkcijas, išskiriama į procesą 

orientuotą aplanką ir į produktą orientuotą aplanką. Pirmasis jų naudojamas kaip mokymo 

instrumentas, motyvuojantis ir suteikiantis potencialias mokymosi galimybes. Antrasis – 

naudojamas kaip vertinimo instrumentas, nustatantis kokybę ir leidžiantis sertifikuoti ar pateikti tam 

tikras išvadas. Kalbų mokymosi pasiekimų aplanko struktūra sudaryta remiantis į produktą 

orientuoto aplanko sudėtimi. Šis dokumentų ir veiklos įrodymų rinkinys fiksuoja visus formaliojo ir 

neformaliojo, savaiminio kalbos mokymosi ir kūrybinio proceso etapus bei pasiekimus. 

Remiantis kalbų mokymosi pasiekimų aplanko turinio analize vertintojai priima sprendimą 

dėl kandidato kalbinių kompetencijų tolesnių vertinimo etapų, o vėliau jų pripažinimo ar 

nepripažinimo, tad labai svarbu į aplanką surinkti kuo daugiau kalbines kompetencijas grindžiančių 

įrodymų. 

 

 

 



 

6.1 Diplomų ir pažymėjimų sąrašas 

 

Instrukcijos kandidatui. Lentelėje pateikite informaciją apie turimus ir kalbines 

kompetencijas grindžiančius įrodymus: diplomus ar pažymėjimus, kokios institucijos ir kada jie 

išduoti, koks juose nurodytas jūsų kalbinių gebėjimų lygmuo ar įvertinimas (pagal europinius 

standartus nuo A1 iki C2, jeigu yra dokumente). Lentelėje nurodykite formaliojo mokslo sistemoje 

išduotus dokumentus, pvz. vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas, universitete išklausyti kursai. 

Lentelės pildymo pavyzdys pateikiamas: Pavyzdiniame dokumentų komplekte, 

paskutiniame šios knygos skyrelyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diplomo/pažymėjimo 
pavadinimas 

Išdavusioji institucija Metai Įvertinimas Kurso valandų 
skaičius 

Europinis 
lygmuo (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2) 

Papildoma 
informacija 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      



 

6.2 Kalbines kompetencijas grindžiantys įrodymai 

 

 

Į šią dalį įtraukiami dokumentai, darbų pavyzdžiai, kiti įrodymai, kurie geriausiai atspindi 

kandidato kalbinius gebėjimus bei patvirtina kalbos mokėjimo lygmenį.  

Kandidatas gali pateikti: 

• Faktinius įrodymus – rašytiniai, spausdinti dokumentai, raštai, laiškai, pranešimai, 

įrašyta audio ar video medžiaga iliustruojanti ir patvirtinanti kalbines kompetencijas (tai, ką 

kandidatas geba suprasti, pasakyti, parašyti). 

• Kopijas pažymėjimų, diplomų susijusių su  kalbos mokėjimu ir įgytomis kalbinėmis 

kompetencijomis neišvardintomis ankstesnėje kalbų mokymosi pasiekimų aplanko dalyje. 

• Įrodymus / paliudijimus iš liudininkų, pvz.: laiškai iš užsienio kolegų, kurie paliudija 

kandidato kalbines kompetencijas. 

Instrukcijos kandidatui. Lentelėje pateikite informaciją apie jūsų kalbines kompetencijas 

keturiose srityse: kalbėjimo, rašymo, klausymo, skaitymo. Pildykite tik tas grafas, kurios susiję su 

jūsų gebėjimais. Taip pat galite pateikti papildomą informaciją, kurios neįmanoma įtalpinti į 

lentelės rėmus. 

Lentelės pildymo pavyzdys pateikiamas: Pavyzdiniame dokumentų komplekte, 

paskutiniame šios knygos skyrelyje. 
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6.3 Kalbų mokymosi pasiekimų savianalizės lentelės 

 

Kalbos mokymosi pasiekimų savianalizė apibūdina kalbos (-ų) žinias ir pateikia duomenis 

apie asmens užsienio kalbos kompetencijas keturiose kompetencijų srityse (klausymo, skaitymo, 

rašymo, kalbėjimo). Kandidatas remdamasis pateiktais aprašais pats įvertina savo žinių lygį balais 

nuo 1 (blogai) iki 5 (labai gerai). Galiausiai sudeda visus balus duotos kompetencijos balus. 

Rezultatą surašo į pateiktą galutinio įsivertinimo lentelę. 

Užsienio kalbų mokymosi pasiekimų savianalizės lentelės yra skirtos neakivaizdinių 

studijų studentams norintiems Vytauto Didžiojo universitete Kompetencijų centre užsiskaityti anglų 

kalbos pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį lygius, vokiečių kalbos pirmąjį ir antrąjį lygius, prancūzų kalbos 

pirmąjį ir antrąjį lygius ir rusų kalbos pirmąjį ir antrąjį lygius. Šios lentelės yra tinkamos 

neformalaus ir savaiminio mokymosi kompetencijų vertinimui. 

Šios, užsienio kalbų mokymosi pasiekimų savianalizės lentelės padės kandidatui 

objektyviai įsivertinti užsienio kalbų mokymosi pasiekimus. Kandidatui užpildžius šias užsienio 

kalbų mokymosi pasiekimų savianalizės lenteles suteikiama galimybė pažvelgti į savo užsienio 

kalbų pasiekimus vertintojų akimis. Studentai formaliojo mokymosi metu tokios galimybės neturi. 

Kandidatas pats vertina savo žinias penkiabalėje sistemoje, tai padės objektyviau vertinti savo 

pasiekimus užsienio kalbų mokymesi. Galutinio įsivertinimo lentelė kandidatui padės suprasti ar jis 

yra pajėgus užsiskaityti norimą užsienio kalbos lygį.  
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo anglų kalbos (1 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S

 (
25

%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
išsamiai 
atskleisti turinį 

- sugebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis 
temomis; 
- sugebu atpasakoti gautą (perskaitytą, išgirstą) 
informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
struktūrizuotai, 
nuosekliai ir 
rišliai pasisakyti 

- sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti vartojant 
turtingą, įvairų 
ir tinkamą 
žodyną 

- sugebu bendrauti paprasta kalba, klausti ir atsakyti į 
paprastus klausimus apie gerai žinomus dalykus; 
- sugebu vartoti paprastas frazes ir sakinius 
gyvenamajai vietai apibūdinti, sugebu papasakoti apie 
savo šeimą bei pažįstamus žmones. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti vartojant 
taisyklingas 
fonetines ir 
gramatines 
struktūras 

- sugebu kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais; 
- esu susipažinęs/usi su anglų kalbos tarimo 
ypatumais. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20): 

 

SK
A

IT
Y

M
A

S 
(2

5%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
suprasti skaitomo 
teksto turinį 

- sugebu suprasti paprastus tekstus buitinėmis 
temomis; 
- sugebu suprasti pagrindinę teksto mintį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
surasti ir suprasti 
reikalingą 
informaciją 
tekste 

- sugebu surasti ir suprasti reikalingą informaciją 
žinomomis temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
instrukcijas 

- sugebu suprasti pagrindinius nurodymus, kaip 
užpildyti anketą apie asmens duomenis; 
- sugebu suprasti svarbiausius nurodymus 
kompiuterinėse programose; 
- sugebu suprasti nuorodas viešose vietose (pvz. No 
parking). 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti skelbimų 
ir pranešimų 
tekstus 

- sugebu suprasti skelbimuose pateiktą informaciją, 
kur ir kada vyksta renginiai; 
- sugebu suprasti pranešimuose pateiktus nurodymus, 
kaip nuvykti iš taško A į tašką B; 
- sugebu suprasti sveikinimus įvairiomis progomis, 

5 4 3 2 1 
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atvirlaiškius. 
Galutinis įvertinimas (iš 20): 

 
K

L
A

U
S

Y
M

A
S

 (
25

%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
suprasti vientisą 
sakytinį tekstą/ 
monologą 

- sugebu suprasti paprastus 3 min. trukmės 
pasakojimus buitinėmis temomis, jei kalbama 
pakankamai aiškiai ir lėtai. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
reikalingą 
informaciją 
sakytiniame 
tekste 

- sugebu suprasti reikalingą informaciją žinomomis 
temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
dalyvauti 
pokalbyje/ 
dialoge 

- sugebu suprasti užduodamus klausimus žinomomis 
temomis; 
- sugebu suprasti nurodomas kainas, datą, laiką ir kitą 
informaciją, susijusią su skaičiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti žodines 
instrukcijas 

-  sugebu suprasti žodinius pranešimus oro uostuose, 
traukinių ir autobusų stotyse; 
-  sugebu suprasti žodinius nurodymus, kaip nuvykti 
iš taško A į tašką B; 
-  sugebu suprasti žodinius sveikinimus įvairiomis 
progomis. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20): 
 

R
A

Š
Y

M
A

S 
(2

5%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
išsamiai atskleisti 
turinį 

- sugebu parašyti keletą trumpų sakinių žinomomis 
temomis; 
- sugebu atpasakoti gautą (perskaitytą, išgirstą) 
informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
struktūriškai, 
nuosekliai, rišliai 
išdėstyti mintis 

- sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį, laikantis 
pagrindinių rašybos principų (asmeninio laiško, 
dokumentų pildymo, trumpo rašinėlio, etc.). 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
vartojant 
turtingą, įvairų ir 
tinkamą žodyną 

- sugebu parašyti trumpą tekstą nurodyta tema, 
vartojant  paprastas frazes ir sakinius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
taisyklingai 
vartoti leksines ir 
gramatines 
struktūras 

- sugebu taisyklingai naudoti pagrindines gramatines 
struktūras;  
- esu susipažinęs su žodžių tvarkos išsidėstymo 
principais angliškuose sakiniuose; 
- esu susipažinęs/usi su anglų kalbos ortografijos 
ypatybėmis. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20): 
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Galutinio įsivertinimo lentelė*: 

 

Kompetencijos Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
 

*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo anglų kalbos (2 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

(2
5%

) 

Gebėjimas 
atskleisti turinį 

- sugebu kalbėti bei pasakoti apie buitinius dalykus 
bendrine šnekamąja kalba; 
- sugebu išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo temą bei 
logiškai ir tematiškai tinkamai atsakyti į klausimus. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti 
sklandžiai, 
rišliai ir 
nuosekliai  

- sugebu kalbėti ir pasakoti nuosekliai trumpais ir 
nesudėtingais  paprastais, sudėtiniais bet sudurtiniais 
sakiniais, naudojant pagrindines jungiamąsias priemones; 
- sugebu kalbėti sklandžiai, nedarant nereikalingų bei 
netinkamų pauzių; 
- sugebu bendrauti ir palaikyti pokalbį užduodant 
pašnekovui įvairių tipų klausimus bei pateikiant 
atitinkamus atsakymus į pastarojo klausimus. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti vartojant 
turtingą, įvairų 
ir tinkamą 
žodyną 

- sugebu vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus žodžius, 
frazes, pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant savo šeimą, 
kitus savo aplinkos bei įžymius žmones, darbą, siekius, 
laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei užsienio šalių 
šventes; 
- sugebu užmegzti ir pratęsti socialinį kontaktą, vartojant 
pagrindines mandagumo formas tokias kaip mandagus 
pakvietimas, prašymas arba  atsiprašymas bei parenkant 
tinkamą  mandagų atsakymą;  
- sugebu vartoti tinkamas šnekamosios kalbos formas 
tam tikroje situacijoje, pavyzdžiui, gatvėje, restorane ar 
susipažįstant.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti vartojant 
taisyklingas 
fonetines 
struktūras 

- sugebu taikyti tinkamą intonaciją klausimuose, 
teiginiuose, mandagiuose pasiūlymuose bei prašant 
leidimo; 
- sugebu taisyklingai tarti garsus ypač probleminius 
garsus  /α/, /θ/, /∂/; 
- sugebu taisyklingai tarti bei kirčiuoti žinomus žodžius; 
- sugebu taisyklingai kirčiuoti svarbiausius sakinio 
žodžius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti vartojant 
taisyklingas 
gramatines 
struktūras 

- sugebu taisyklingai vartoti pagrindinius esamuosius, 
būtuosius ir būsimuosius laikus, jų neigiamąją bei 
klausiamąją formas; 
- sugebu taisyklingai vartoti kitas gramatines struktūras. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (iš 25)  
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 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 
R

A
Š

Y
M

A
S

 (
25

%
) 

Gebėjimas 
atskleisti turinį  
 

- sugebu rašyti detalizuotą pasakojamąjį ir apibūdinamąjį 
bendrinės kalbos tekstą, pavyzdžiui, apie šeimos narį 
arba praeities įvykį; 
- sugebu rašyti neformalų laišką apie asmeninį gyvenimą, 
darbą; 
- sugebu rašyti formalų specialios paskirties laišką, 
pavyzdžiui rezervuoti kambarį viešbutyje. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
struktūriškai ir 
rišliai dėstyti 
mintis 
 

- sugebu rašyti  rišliai ir  nuosekliai trumpais ir 
nesudėtingais  paprastais, sudėtiniais bei sudurtiniais 
sakiniais;  
- sugebu vartoti pagrindines jungiamąsias priemones, 
tokias kaip but, so, then, because, etc.. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
vartojant 
turtingą, įvairų 
ir tinkamą 
žodyną 

- sugebu vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus žodžius, 
frazes, pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant savo šeimą, 
kitus savo aplinkos bei įžymius žmones, darbą, siekius, 
laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei užsienio šalių 
šventes; 
- sugebu pradėti ir užbaigti formalų bei neformalų laišką 
tinkamomis  mandagumo formomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
taisyklingai 

- sugebu taisyklingai užrašyti žinomus žodžius; 
- sugebu  taikyti rašybos taisykles. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti 
taisyklingas 
gramatines 
struktūras  

- sugebu taisyklingai vartoti pagrindinius esamuosius, 
būtuosius ir būsimuosius laikus, jų neigiamąją bei 
klausiamąją formas; 
- sugebu  taisyklingai vartoti kitas gramatines struktūras. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (iš 25)  

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

K
L

A
U

S
Y

M
A

S
 (

25
%

) 

Gebėjimas 
suvokti turinį  
 

- sugebu suprasti bendrinės šnekamosios kalbos 
pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, suvokdamas tokio 
teksto bendrą prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti teksto 
detales 
 

- sugebu suprasti bendrinės šnekamosios kalbos 
pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, išskirdamas 
reikalingas tokio teksto detales. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti žodžius 

- sugebu suprasti dažnai vartojamus, įprastus žodžius, 
frazes bei pasakymus. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
žodines 
instrukcijas 
 

- sugebu suprasti žodžiu duotus vidutinio sudėtingumo 
nurodymus bei instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (iš 25)  
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Galutinio įsivertinimo lentelė*: 
 

Kompetencijos Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

S
K

A
IT

Y
M

A
S

 (
25

%
) 

Gebėjimas 
suvokti bendrą 
turinį  

- sugebu skaityti ir suprasti įvairius nespecifinius 
bendrinės šnekamosios kalbos tekstus, suprasdamas 
bendrą tokių tekstų turinio prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti teksto 
detales  
 

- sugebu  išskirti nespecifinių bendrinės šnekamosios 
kalbos tekstų detales ir rasti tokiuose tekstuose reikiamą 
informaciją. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
žodžius 

- sugebu  suprasti dažnai vartojamas, įprastas, frazes ir 
posakius iš bendrosios anglų kalbos leksikos. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
instrukcijas 
raštu 

- sugebu suprasti parašytus vidutinio sudėtingumo 
nurodymus bei instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
skaityti 
sklandžiai 

- sugebu sklandžiai skaityti nespecifinius bendrinės 
šnekamosios kalbos tekstus, taikydamas taisyklingą 
įvairių sakinių tipų intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (iš 25)  
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo anglų kalbos (3 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S

 (
20

%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 
Gebėjimas atskleisti 
turinį 

- sugebu logiškai ir išsamiai atskleisti pateiktą 
kalbėjimo temą, kalbėdamas bendrine 
šnekamąja anglų kalba. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
sklandžiai, rišliai ir 
nuosekliai  

- sugebu sklandžiai, nuosekliai ir suprantamai 
reikšti savo mintis rišlia anglų kalba, 
nedarydamas ilgų, nereikalingų pauzių. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas dalyvauti 
pokalbyje 

- sugebu sėkmingai pradėti ir palaikyti pokalbį, 
užduoti tinkamus klausimus bei išsamiai ir 
logiškai atsakyti į užduotus, ir tinkamai 
reaguoti į pokalbio temos pokyčius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- sugebu kalbėti taisyklingais įvairaus ilgumo 
sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, taisyklingai 
vartodamas įvairius veiksmažodžių laikus bei 
kitas gramatines struktūras, turtingą bei įvairų 
žodyną, ir, priklausomai nuo situacijos, 
pritaikydamas atitinkamas mandagumo ar 
šnekamosios kalbos formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
fonetines struktūras 

- sugebu taisyklingai tarti ir kirčiuoti žodžius, 
naudoti fonetines jungtis įvairaus pobūdžio 
sakiniuose, teisingai kirčiuoti svarbiausius 
sakinio žodžius bei pritaikyti komunikacinės 
situacijos formalumo lygmenį ir kalbinį 
veiksmą atitinkančią intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 25)  
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R
A

Š
Y

M
A

S
 (

20
%

) 
Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 

skalė 
Gebėjimas atskleisti 
turinį 

- sugebu logiškai ir išsamiai atskleisti pateiktą 
rašymo temą, atsižvelgdamas į rašytinio teksto 
paskirtį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
rišliai ir struktūriškai  

- sugebu rašyti rišlia anglų kalba, taisyklingai 
naudodamas įvairias teksto rišlumą 
užtikrinančias jungtis; mano parašytas tekstas 
turi aiškią struktūrą, atitinkančią visus tokio 
teksto tipo struktūrinius reikalavimus. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- sugebu rašyti taisyklingais įvairaus ilgumo 
sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, taisyklingai 
vartodamas turtingą bei įvairų žodyną, įvairius 
veiksmažodžių laikus bei kitas gramatines 
struktūras, ir, priklausomai nuo rašytinio teksto 
paskirties, pritaikydamas atitinkamas 
mandagumo formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
taisyklingai 

- sugebu rašyti taisyklingais anglų kalbos 
rašmenimis ir teisingai pritaikyti anglų kalbos 
žodžių rašybos bei skyrybos ypatumus. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20)  
 

K
L

A
U

SY
M

A
S 

(2
0%

) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas suvokti 
bendrą turinį 

- sugebu tiksliai suprasti klausomo bendrinės 
šnekamosios kalbos pasakojamojo ir dialoginio 
teksto bendrą prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
teksto detales 

- sugebu tiksliai suprasti ir išskirti visas 
reikalingas klausomo bendrinės šnekamosios 
kalbos pasakojamojo ir dialoginio teksto 
detales. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
žodines instrukcijas 

- sugebu tiksliai suprasti visus žodžiu pateiktus 
įvairaus sudėtingumo nurodymus bei 
instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 15)  
 

S
K

A
IT

Y
M

A
S 

(2
0%

) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas suvokti 
bendrą turinį 

- sugebu tiksliai suprasti skaitomų įvairių 
nespecifinių bendrinės šnekamosios kalbos, 
publicistinių bei grožinės literatūros tekstų 
turinio bendrą prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
teksto detales 

- sugebu išskirti ir tiksliai suprasti skaitomų 
įvairių nespecifinių bendrinės šnekamosios 
kalbos, publicistinių bei grožinės literatūros 
tekstų visas turinio detales ir rasti reikalingą 
informaciją. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
rašytines instrukcijas 

- sugebu tiksliai suprasti visus įvairaus 
sudėtingumo rašytinius nurodymus bei 

5 4 3 2 1 
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instrukcijas. 
Gebėjimas sklandžiai 
skaityti 

- sugebu sklandžiai skaityti nespecifinius 
bendrinės šnekamosios kalbos, publicistinius 
bei grožinės literatūros tekstus, taikydamas 
taisyklingą įvairių sakinių tipų intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20)  
 

K
A

L
B

O
S

 V
A

R
T

O
JI

M
A

S
 (

20
%

) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias gramatines 
struktūras 

- sugebu atpažinti bei pats taisyklingai sudaryti 
įvairių veiksmažodžių veikiamosios ir 
neveikiamosios nuosakos laikų formas, 
būdvardžių bei prieveiksmių lyginamąsias 
konstrukcijas, teigiamus, neigiamus ir 
klausiamuosius paprastuosius, sudurtinius ir 
sudėtinius sakinius bei kitas gramatines 
struktūras ir jas teisingai pavartoti konkrečiame 
kontekste. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias leksines 
struktūras 

- sugebu atpažinti su kasdieninėmis temomis 
susijusius žodžius ir posakius, paaiškinti jų 
reikšmę, sudaryti giminingus žodžius ir žodžių 
junginius bei juos teisingai pavartoti 
konkrečiame kontekste. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 10)  
 
Galutinio įvertinimo lentelė*: 
 
 Kompetencijos Vertinimo skalė 

Maksimalus 
įvertinimas procentais 

Surinkti rezultatai 
taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti procentais 

1. Kalbėjimas  20   
2. Skaitymas  20   
3. Klausymas  20   
4. Rašymas  20   
5. Kalbos vartojimas 20   
 Iš viso: 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

Įsivertinkite savo vokiečių kalbos (1 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S

 (
25

%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
atskleisti turinį 

- sugebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis 
temomis; 
- sugebu atpasakoti gautą (perskaitytą, išgirstą) 
informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti 
sklandžiai, rišliai 
ir nuosekliai  

- sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti įvairius 
ir tinkamus 
žodžius 

- sugebu bendrauti paprasta kalba, klausti ir atsakyti 
į paprastus klausimus apie gerai žinomus dalykus; 
- sugebu vartoti paprastas frazes ir sakinius 
gyvenamajai vietai apibūdinti, sugebu papasakoti 
apie savo šeimą bei pažįstamus žmones. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti 
taisiklingas 
leksines ir 
gramatines 
struktūras 

- sugebu kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais; 
- esu susipažinęs/usi su vokiečių kalbos tarimo 
ypatumais. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20): 
 

SK
A

IT
Y

M
A

S 
(2

5%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
suprasti 
skaitomo teksto 
turinį 

- sugebu suprasti paprastus tekstus buitinėmis 
temomis; 
- sugebu suprasti pagrindinę teksto mintį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
surasti ir 
suprasti 
reikalingą 
informaciją 
tekste 

- sugebu surasti ir suprasti reikalingą informaciją 
žinomomis temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
instrukcijas 

- sugebu suprasti pagrindinius nurodymus, kaip 
užpildyti anketą apie asmens duomenis; 
- sugebu suprasti svarbiausius nurodymus 
kompiuterinėse programose; 
- sugebu suprasti nuorodas viešose vietose. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
skelbimų ir 
pranešimų 
tekstus 

- sugebu suprasti skelbimuose pateiktą informaciją, 
kur ir kada vyksta renginiai; 
- sugebu suprasti pranešimuose pateiktus nurodymus, 
kaip nuvykti iš taško A į tašką B; 
- sugebu suprasti sveikinimus įvairiomis progomis, 
atvirlaiškius. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20) 

K
L

A
U

SY Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 
Gebėjimas - sugebu suprasti paprastus 3 min. trukmės 5 4 3 2 1 
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suprasti 
vientisą 
sakytinį tekstą/ 
monologą 

pasakojimus, jei kalbama pakankamai aiškiai ir lėtai. 

Gebėjimas 
suprasti 
reikalingą 
informaciją 
sakytiniame 
tekste 

- sugebu suprasti reikalingą informaciją žinomomis 
temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
dalyvauti 
pokalbyje/ 
dialoge 

- sugebu suprasti užduodamus klausimus tematiniame 
turinyje nurodytomis temomis; 
- sugebu suprasti nurodomas kainas, datą, laiką ir kitą 
informaciją, susijusią su skaičiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti žodines 
instrukcijas 

- sugebu suprasti žodinius pranešimus oro uostuose, 
traukinių ir autobusų stotyse; 
- sugebu suprasti žodinius nurodymus, kaip nuvykti 
iš taško A į tašką B; 
- sugebu suprasti žodinius sveikinimus įvairiomis 
progomis. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20) 
 

R
A

ŠY
M

A
S 

(2
5%

) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
išsamiai 
atskleisti turinį 

- sugebu parašyti keletą trumpų sakinių žinomomis 
temomis; 
- sugebu atpasakoti gautą (perskaitytą, išgirstą) 
informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
struktūriškai, 
nuosekliai, 
rišliai išdėstyti 
mintis 

- sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį, laikantis 
pagrindinių rašybos principų (asmeninio laiško, 
dokumentų pildymo, trumpo rašinėlio, etc.). 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
rašyti vartojant 
turtingą, įvairų 
ir tinkamą 
žodyną 

- sugebu parašyti trumpą tekstą nurodyta tema, 
vartojant  paprastas frazes ir sakinius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
taisyklingai 
vartoti leksines 
ir gramatines 
struktūras 

- sugebu taisyklingai naudoti pagrindines gramatines 
struktūras;  
- esu susipažinęs su žodžių tvarkos išsidėstymo 
principais angliškuose sakiniuose; 
- esu susipažinęs/usi su vokiečių kalbos ortografijos 
ypatybėmis. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20) 
 
 
 
 
 
 
Galutinio įsivertinimo lentelė*: 
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Kompetencijos Vertinimo skalė 

  Maksimalus 
įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
 
*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 
 

 



 

71 
 

Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo vokiečių kalbos (2 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

(2
5%

) 

Gebėjimas 
atskleisti turinį 

- sugebu kalbėti bei pasakoti bendrine šnekamąja 
kalba buitinėmis temomis; 
- sugebu išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo temą 
bei logiškai ir tematiškai tinkamai atsakyti į 
klausimus. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti 
sklandžiai, rišliai 
ir nuosekliai  

- sugebu kalbėti ir pasakoti nuosekliai trumpais ir 
nesudėtingais paprastais, sudėtiniais bet sudurtiniais 
sakiniais, naudojant pagrindines jungiamąsias 
priemones; 
- sugebu kalbėti sklandžiai, nedarant nereikalingų bei 
netinkamų pauzių; 
- sugebu bendrauti ir palaikyti pokalbį užduodant 
pašnekovui įvairių tipų klausimus bei pateikiant 
atitinkamus atsakymus į pastarojo klausimus. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
dalyvauti 
pokalbyje 

- sugebu vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus 
žodžius, frazes, pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant 
savo šeimą, kitus savo aplinkos bei įžymius žmones, 
darbą, siekius, laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei 
užsienio šalių šventes; 
- sugebu užmegzti ir pratęsti socialinį kontaktą, 
vartojant pagrindines mandagumo formas tokias kaip 
mandagus pakvietimas, prašymas arba atsiprašymas 
bei parenkant tinkamą mandagų atsakymą; 
- sugebu vartoti tinkamas šnekamosios kalbos formas 
tam tikroje situatcijoje, pavyzdžiui, gatvėje, restorane 
ar susipažįstant.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti fonetines 
struktūras 

- sugebu taikyti tinkamą intonaciją klausimuose, 
teiginiuose, mandagiuose pasiūlymuose bei prašant 
leidimo; 
- sugebu taisyklingai tarti garsus ypač probleminius 
garsus; 
- sugebu taisyklingai tarti bei kirčiuoti žinomus 
žodžius; 
- sugebu taisyklingai kirčiuoti svarbiausius sakinio 
žodžius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti įvairias 
žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- sugebu taisyklingai vartoti pagrindinius laikus: 
esamąjį, būtuosius ir būsimąjį, jų neigiamąją bei 
klausiamąją formas; 
- sugebu taisyklingai vartoti kitas gramatines 
struktūras nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (iš 25)  
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 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 
R

A
ŠY

M
A

S
 (

25
%

) 
Gebėjimas 
atskleisti turinį  
 

- sugebu rašyti detalizuotą pasakojamąjį ir 
apibūdinamąjį bendrinės kalbos tekstą studijų dalyko 
tematiniame turinyje nurodytomis temomis, 
pavyzdžiui, apie šeimos narį arba praeities įvykį; 
- sugebu rašyti neformalų laišką apie asmeninį 
gyvenimą, darbą; 
- sugebu rašyti formalų specialios paskirties laišką, 
pavyzdžiui rezervuoti kambarį viešbutyje. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
struktūriškai ir 
rišliai dėstyti 
mintis 
 

- sugebu rašyti rišliai ir nuosekliai trumpais ir 
nesudėtingais paprastais, sudėtiniais sakiniais,  
- sugebu vartoti pagrindines jungiamąsias priemones.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
vartojant 
turtingą, įvairų ir 
tinkamą žodyną 

- sugebu vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus 
žodžius, frazes, pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant 
savo šeimą, kitus savo aplinkos bei įžymius žmones, 
darbą, siekius, laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei 
užsienio šalių šventes; 
- sugebu pradėti ir užbaigti formalų bei neformalų 
laišką tinkamomis mandagumo formomis: 
pasisveikinimais, kreipiniais, atsisveikinimais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
taisyklingai 

- sugebu taisyklingai užrašyti žinomus žodžius; 
- sugebu taikyti rašybos taisykles, susijusias su 
lingvistiniame turinyje nurodytų gramatinių formų 
vartojimu. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti 
taisyklingas 
gramatines 
struktūras  

- sugebu taisyklingai vartoti pagrindinius laikus: 
esamąjį, būtuosius ir busimąjį, jų neigiamąją bei 
klausiamąją formas; 
- sugebu taisyklingai vartoti kitas gramatines 
struktūras nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 25)  

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
suvokti bendrą 
turinį  

- sugebu skaityti ir suprasti įvairius nespecifinius 
bendrinės šnekamosios kalbos tekstus, suprasdamas 
bendrą tokių tekstų turinio prasmę. 

5 4 3 2 1 

K
L

A
U

SY
M

A
S

 (
25

%
) Gebėjimas suvokti 

turinį  
 

- sugebu suprasti bendrinės šnekamosios kalbos 
pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, suvokdamas 
tokio teksto bendrą prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
teksto detales 
 

- sugebu suprasti bendrinės šnekamosios kalbos 
pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, išskirdamas 
reikalingas tokio teksto detales. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
žodžius 

- sugebu suprasti dažnai vartojamus, įprastus 
žodžius, frazes bei pasakymus, susijusius su 
studijų dalyko tematiniame turinyje nurodytomis 
temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
žodines instrukcijas 
 

- sugebu suprasti žodžiu duotus vidutinio 
sudėtingumo nurodymus bei instrukcijas. 

5 4 3 2 1 
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Galutinio įsivertinimo lentelė*: 
 

Kompetencijos Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 

Galutinis įvertinimas  (iš 25)  
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

  

Įsivertinkite savo prancūzų kalbos (1 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S

 (
25

%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
atskleisti turinį 

- sugebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis 
temomis išvardintomis tematiniame turinyje; 
- sugebu apibendrinti, atpasakoti gautą (perskaitytą, 
išgirstą) informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
kalbėti 
sklandžiai, 
rišliai ir 
nuosekliai 

- sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti įvairias 
žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- sugebu bendrauti paprasta kalba, klausyti ir atsakyti 
į paprastus klausimus apie gerai žinomus dalykus; 
- kalbėti tematiniame turinyje išvardintomis temomis; 
- vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai 
vietai apibūdinti, papasakoti apie savo šeimą bei 
pažįstamus žmones. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti 
fonetines 
struktūras 

- sugebu taisyklingai vartoti lingvistiniame turinyje 
nurodytas gramatines formas; 
- naudoju prancūzų kalbos fonetikos ypatumus. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (iš 20): 
 

SK
A

IT
Y

M
A

S
 (

25
%

) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
suvokti bendrą 
turinį  

- sugebu suprasti įprastinius pavadinimus, žodžius bei 
paprastus sakinius,  
 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti teksto 
detales 

- sugebu raiškiai, tinkama intonacija skaityti trumpus, 
paprastus tekstus  
 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
rašytines 
instrukcijas  

- sugebu rasti numatomą informaciją tekstuose: 
skelbimuose, meniu, tvarkarščiuose. 
 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
sklandžiai 
skaityti 

- sugebu perteikti reikiamą informaciją  
 5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

K
L

A
U

SY
M

A
S 

(2
5%

) Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
suvokti bendrą 
turinį  

- sugebu tiksliai suprasti žinomus žodžius bei frazes 
apie save, šeimą, artimiausią aplinką; 
 

5 4 3 2 1 
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Gebėjimas 
suvokti teksto 
detales  

- sugebu tiksliai suprasti trumpų žinučių, skelbimų ir 
pasakojimų, susijusių su būtiniausiomis reikmėmis, 
prasmę ir išskirti reikiamą informaciją 
 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti žodines 
instrukcijas 

- sugebu tiksliai perteikti reikiamą informaciją  
 5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

R
A

ŠY
M

A
S

 (
25

%
) 

Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo skalė 

Gebėjimas 
atskleisti turinį. 

- sugebu rašyti trumpais sakiniais buitinėmis 
temomis išvardintomis tematiniame turinyje; 
- Sugebu apibendrinti, atpasakoti gautą (perskaitytą, 
išgirstą) informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
rašyti rišliai ir 
struktūriškai 

- sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį, laikantis 
atitinkamų rašto darbų dėstymo pagrindų (asmeninio 
laiško, dokumentų pildymo, trumpo rašinėlio, etc.). 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti įvairias 
žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- sugebu paprasta kalba, vartojant  paprastas frazes ir 
sakinius rašyti trumpą tekstą tematiniame turinyje 
išvardintomis temomis. 
 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
rašyti 
taisyklingai 

- sugebu taisyklingai naudoti gramatines temas 
išvardintas lingvistiniame turinyje;  
- Sugebu taisyklingai išsidėstyti žodžius 
prancūziškuose sakiniuose; 
- sugebu taisyklingai vartoti ortografines prancūzų 
kalbos ypatybes. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 
Galutinio įsivertinimo lentelė*: 

Kompetencijos Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius 50 
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo prancūzų kalbos (2 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

(2
5%

) 

Gebėjimas atskleisti 
turinį  

- sugebu kalbėti bei pasakoti bendrine šnekamąja 
kalba studijų dalyko tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis, 
- sugebu išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo 
temą bei logiškai ir tematiškai tinkamai atsakyti į 
klausimus; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
sklandžiai, rišliai ir 
nuosekliai  

- sugebu kalbėti ir pasakoti nuosekliai trumpais ir 
nesudėtingais  paprastais, sudėtiniais bet 
sudurtiniais sakiniais, naudojant pagrindines 
jungiamąsias priemones, 
-  sugebu kalbėti sklandžiai, nedarant nereikalingų 
bei netinkamų pauzių, 
- sugebu bendrauti ir palaikyti pokalbį užduodant 
pašnekovui įvairių tipų klausimus bei pateikiant 
atitinkamus atsakymus į pastarojo klausimus; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines struktūras 

- sugebu vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus 
žodžius, frazes, pasakymus, pavyzdžiui,   kalbant 
apie artimiausią aplinką, kasdieninį gyvenimą, 
išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, planus ir 
veiksmus 
- sugebu užmegzti ir pratęsti socialinį kontaktą, 
vartojant pagrindines mandagumo formas tokias 
kaip mandagus pakvietimas, prašymas arba  
atsiprašymas bei parenkant tinkamą  mandagų 
atsakymą.  
- sugebu vartoti tinkamas šnekamosios kalbos 
formas tam tikroje situatcijoje, pavyzdžiui, 
gatvėje, restorane ar susipažįstant.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
fonetines struktūras 

- sugebu taikyti tinkamą intonaciją klausimuose, 
teiginiuose, mandagiuose pasiūlymuose bei 
prašant leidimo, 
- sugebu taisyklingai tarti garsus, daryti 
privalomas jungtis 
- sugebu taisyklingai tarti bei kirčiuoti žinomus 
žodžius, 
- sugebu taisyklingai kirčiuoti svarbiausius 
sakinio žodžius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
taisyklingai vartoti 
gramatines struktūras 

- sugebu taisyklingai vartoti pagrindinius 
esamuosius, būtuosius ir būsimuosius laikus, jų 
neigiamąją bei klausiamąją formas 
- sugebu taisyklingai vartoti kitas gramatines 
struktūras nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 
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Galutinis įvertinimas  (Iš 25):   

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

K
L

A
U

S
Y

M
A

S
 (

25
%

) 

Gebėjimas suvokti 
bendrą turinį  

- sugebu suprasti bendrinės šnekamosios 
kalbos pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, 
suvokdamas tokio teksto bendrą prasmę; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
teksto detales  

- sugebu suprasti bendrinės šnekamosios 
kalbos pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, 
išskirdamas reikalingas tokio teksto detales; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
žodyną 
 

- sugebu suprasti dažnai vartojamus, įprastus 
žodžius, frazes bei pasakymus, susijusius su 
studijų dalyko tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
žodines instrukcijas 

- sugebu suprasti žodžiu duotus vidutinio 
sudėtingumo nurodymus bei instrukcijas. 5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 25): 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

S
K

A
IT

Y
M

A
S

 (
25

%
) 

 
Gebėjimas suvokti 
bendrą turinį  

- sugebu skaityti ir suprasti įvairius 
nespecifinius bendrinės šnekamosios kalbos 
tekstus, suprasdamas bendrą tokių tekstų 
turinio prasmę; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
teksto detales 

-  sugebu išskirti nespecifinių bendrinės 
šnekamosios kalbos tekstų detales ir rasti 
tokiuose tekstuose reikiamą informaciją; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
rašytines instrukcijas  

- sugebu suprasti dažnai vartojamas, įprastas 
frazes ir posakius iš bendrosios prancūzų 
kalbos leksikos; 

5 4 3 2 1 

 
Gebėjimas suvokti 
instrukcijas raštu 

- sugebu suprasti parašytus vidutinio 
sudėtingumo nurodymus bei instrukcijas; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas sklandžiai 
skaityti 

-  sugebu sklandžiai skaityti nespecifinius 
bendrinės šnekamosios kalbos tekstus, 
taikydamas taisyklingą įvairių sakinių tipų 
intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 25): 
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Galutinio įsivertinimo lentelė*: 
 

Kompetencijos Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius 50 
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo rusų kalbos (1 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

 

 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S

 (
25

%
) 

Gebėjimas atskleisti 
turinį 

- Sugebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis 
temomis išvardintomis tematiniame turinyje; 
- Sugebu apibendrinti, atpasakoti gautą 
(perskaitytą, išgirstą) informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
sklandžiai, rišliai ir 
nuosekliai 

- Sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį. 5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- Sugebu bendrauti paprasta kalba, klausyti ir 
atsakyti į paprastus klausimus apie gerai žinomus 
dalykus; 
- Sugebu kalbėti tematiniame turinyje 
išvardintomis temomis; 
- Sugebu vartoti paprastas frazes ir sakinius 
gyvenamajai vietai apibūdinti, papasakoti apie 
savo šeimą bei pažįstamus žmones.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
fonetines struktūras 

- Sugebu taisyklingai vartoti lingvistiniame 
turinyje nurodytas gramatines formas; 
- naudoju rusų kalbos fonetikos ypatumus. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 20):   

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

S
K

A
IT

Y
M

A
S 

(2
5%

) 

Gebėjimas suvokti 
bendrą turinį 

- Sugebu suprasti paprastus tekstus tematiniame 
turinyje išvardintomis temomis; 
- Sugebu suprasti pagrindinę teksto mintį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
reikalingą 
informaciją 

- Sugebu surasti ir suprasti reikalingą 
informaciją žinomomis temomis. 5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
instrukcijas 

-  Sugebu suprasti pagrindinius nurodymus, kaip 
užpildyti anketą apie asmens duomenis; 
- Sugebu suprasti nuorodas viešose vietose. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas sklandžiai 
skaityti 

- Sugebu suprasti skelbimuose pateiktą 
informaciją, kur ir kada vyksta renginiai; 
-  Sugebu suprasti pranešimuose pateiktus 
nurodymus, kaip nuvykti iš taško A į tašką B; 
- Sugebu suprasti sveikinimus įvairiomis 
progomis, atvirlaiškius. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 20): 
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Galutinio įsivertinimo lentelė*: 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

K
L

A
U

S
Y

M
A

S
 (

25
%

) 

Gebėjimas suvokti 
bendrą turinį 

- Sugebu suprasti paprastus 3 min. trukmės 
pasakojimus tematiniame turinyje nurodytomis 
temomis, jei kalbama pakankamai aiškiai ir 
lėtai. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
reikalingą 
informaciją 
sakytiniame tekste 

-  Sugebu suprasti reikalingą informaciją 
žinomomis temomis. 5 4 3 2 1 

Gebėjimas dalyvauti 
pokalbyje/ dialoge 

-  Sugebu suprasti užduodamus klausimus 
tematiniame turinyje nurodytomis temomis; 
- Sugebu suprasti nurodomas kainas, datą, laiką 
ir kitą informaciją, susijusią su skaičiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
žodines instrukcijas 
klausant 

-  Sugebu suprasti žodinius pranešimus oro 
uostuose, traukinių ir autobusų stotyse; 
-  Sugebu suprasti žodinius nurodymus, kaip 
nuvykti iš taško A į tašką B; 
-  Sugebu suprasti žodinius sveikinimus 
įvairiomis progomis. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 20): 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) Vertinimo 
skalė 

R
A

ŠY
M

A
S

 (
25

%
) 

Gebėjimas atskleisti 
turinį. 

- Sugebu rašyti trumpais sakiniais buitinėmis 
temomis išvardintomis tematiniame turinyje; 
- Sugebu apibendrinti, atpasakoti gautą 
(perskaitytą, išgirstą) informaciją savais 
žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
rišliai ir struktūriškai 

- Sugebu paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir 
nuosekliai dėstyti mintis, atpasakoti turinį, 
laikantis atitinkamų rašto darbų dėstymo 
pagrindų (asmeninio laiško, dokumentų 
pildymo, trumpo rašinėlio). 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- Sugebu paprasta kalba, vartojant  paprastas 
frazes ir sakinius rašyti trumpą tekstą 
tematiniame turinyje išvardintomis temomis. 
 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
taisyklingai 

- Sugebu taisyklingai naudoti gramatines temas 
išvardintas lingvistiniame turinyje;  
- Sugebu taisyklingai dėstyti žodžius rusiškuose 
sakiniuose; 
- Sugebu taisyklingai vartoti ortografines rusų 
kalbos ypatybes. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 20): 
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Kompetencijos Vertinimo skalė 

  Maksimalus 
įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo rusų kalbos (2 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

(2
5%

) 

Gebėjimas 
atskleisti turinį  

-Sugebu kalbėti bei pasakoti bendrine šnekamąja 
kalba studijų dalyko tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis, 
- Sugebu išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo temą 
bei logiškai ir tematiškai tinkamai atsakyti į 
klausimus; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
sklandžiai, rišliai 
ir nuosekliai  

- Sugebu kalbėti ir pasakoti nuosekliai trumpais ir 
nesudėtingais  paprastais, sudėtiniais bet 
sudurtiniais sakiniais, naudojant pagrindines 
jungiamąsias priemones, 
- Sugebu kalbėti sklandžiai, nedarant nereikalingų 
bei netinkamų pauzių, 
- Sugebu bendrauti ir palaikyti pokalbį užduodant 
pašnekovui įvairių tipų klausimus bei pateikiant 
atitinkamus atsakymus į pastarojo klausimus; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti įvairias 
žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- Sugebu vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus 
žodžius, frazes, pasakymus, pavyzdžiui, 
apibūdinant savo šeimą, kitus savo aplinkos bei 
įžymius žmones, darbą, siekius, laisvalaikį, 
pagrindines Lietuvos bei užsienio šalių šventes; 
- Sugebu užmegzti ir pratęsti socialinį kontaktą, 
vartojant pagrindines mandagumo formas tokias 
kaip mandagus pakvietimas, prašymas arba  
atsiprašymas bei parenkant tinkamą  mandagų 
atsakymą.  
- Sugebu vartoti tinkamas šnekamosios kalbos 
formas tam tikroje situacijoje, pavyzdžiui, gatvėje, 
restorane ar susipažįstant.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
naudoti fonetines 
struktūras 

- Sugebu taikyti tinkamą intonaciją klausimuose, 
teiginiuose, mandagiuose pasiūlymuose bei prašant 
leidimo, 
- Sugebu taisyklingai tarti garsus ypač 
probleminius garsus,  
- Sugebu taisyklingai tarti bei kirčiuoti žinomus 
žodžius, 
- Sugebu taisyklingai kirčiuoti svarbiausius sakinio 
žodžius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
taisyklingai 
vartoti 
gramatines 
struktūras 

- Sugebu taisyklingai vartoti pagrindinius 
esamuosius, būtuosius ir būsimuosius laikus, jų 
neigiamąją bei klausiamąją formas, 
- Sugebu taisyklingai vartoti kitas gramatines 
struktūras nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 25):  
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 Kompetencijos                Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 
K

L
A

U
S

Y
M

A
S

 (
25

%
) 

Gebėjimas 
suvokti bendrą 
turinį  

- Sugebu suprasti bendrinės šnekamosios kalbos 
pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, suvokdamas tokio 
teksto bendrą prasmę; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti teksto 
detales  

- Sugebu suprasti bendrinės šnekamosios kalbos 
pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, išskirdamas 
reikalingas tokio teksto detales; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti žodyną 
 

- Sugebu suprasti dažnai vartojamus, įprastus 
žodžius, frazes bei pasakymus, susijusius su studijų 
dalyko tematiniame turinyje nurodytomis temomis; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti žodines 
instrukcijas 

- Sugebu suprasti žodžiu duotus vidutinio 
sudėtingumo nurodymus bei instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 25): 

 
 

Kompetencijos Pasiekti dalyko tikslai(subkompetencijos) Vertinimo skalė 

SK
A

IT
Y

M
A

S 
(2

5%
) 

Gebėjimas 
suvokti bendrą 
turinį  

- Sugebu skaityti ir suprasti įvairius nespecifinius 
bendrinės šnekamosios kalbos tekstus, suprasdamas 
bendrą tokių tekstų turinio prasmę; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti teksto 
detales 

- Sugebu išskirti nespecifinių bendrinės 
šnekamosios kalbos tekstų detales ir rasti tokiuose 
tekstuose reikiamą informaciją; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti žodyną 

- Sugebu suprasti dažnai vartojamas, įprastas, frazes 
ir posakius iš bendrosios rusų kalbos leksikos; 5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suvokti 
instrukcijas raštu 

- Sugebu suprasti parašytus vidutinio sudėtingumo 
nurodymus bei instrukcijas; 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
sklandžiai 
skaityti 

- Sugebu sklandžiai skaityti nespecifinius bendrinės 
šnekamosios kalbos tekstus, taikydamas taisyklingą 
įvairių sakinių tipų intonaciją.. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (Iš 25):  
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Galutinio įsivertinimo lentelė*: 

 
Kompetencijos Vertinimo skalė 

  Maksimalus 
įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius 50 
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7. DOKUMENTŲ PATEIKIMO FORMA 

 

Kandidatas siekdamas užsienio kalbos kompetencijų ir gebėjimų vertinimo bei pripažinimo 

turi pateikti nurodytus dokumentus, pagal tokią tvarką: 

1. Titulinis lapas 

2. Turinio lapas 

3. Kandidato CV 

4. Kalbų mokymosi pasiekimų aplankas: 

• Diplomų ir pažymėjimų apie baigtas studijas ar kvalifikacijos kursus sąrašas, bei jų 

kopijos 

• Kalbines kompetencijas grindžiančių įrodymų sąrašas 

• Savianalizės lentelės. 

 

Tituliniame lape kandidatas didžiosiomis raidėmis užrašo savo vardą ir pavardę, žemiau 

pateikia savo gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį, kuriuo būtų galima su juo susisiekti. 

Turinio lape kandidatas išvardija  savo pasiekimo aplanko sudedamąsias dalis tokia tvarka: 

• Kandidato gyvenimo aprašymas (CV) 

• Kalbų mokymosi pasiekimų aplankas 

• Diplomų ir pažymėjimų sąrašas 

• Kalbines kompetencijas grindžiantys dokumentai 

• Savianalizės lentelė (-ės) 

• Priedai 

Gyvenimo aprašyme kandidatas pateikia asmeninę informaciją, pageidaujamą užskaityti 

užsienio kalbą ir lygį, informaciją apie darbo patirtį, mokymąsi, asmeninius gebėjimus ir 

kompetencijas bei papildomą informaciją apie kandidato kalbinę patirtį. 

Kalbų mokymosi pasiekimų aplanke kandidatas pirmiausiai užpildo lentelę (diplomų ir 

pažymėjimų sąrašą), kurioje išvardija turimų diplomų ir pažymėjimų pavadinimus, juos išdavusių 

institucijų pavadinimus, metus, kuriais šie diplomai ir pažymėjimai buvo išduoti, kalbos mokėjimo 

įvertinimą, lankyto kurso valandų skaičių ir europinį kalbos mokėjimo lygmenį (jei toks yra 

nurodytas kandidato diplome ar pažymėjime).  

Toliau kandidatas užpildo lentelę (kalbines kompetencijas grindžiančių įrodymų sąrašą), 

kurioje pateikia informaciją apie pageidaujamos užskaityti kalbos kompetencijų sritis, t.y., rašymą, 

skaitymą, kalbėjimą bei klausymą, tų kompetencijų įgijimo būdus, laiką ir vietą, įvardija šių sričių 

gebėjimo lygį bei papildomą informaciją, kuri atspindėtų kandidato kalbinę kompetenciją. 
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Kandidatas taip pat turi užpildyti savianalizės lenteles, kuriose įsivertina savo kalbėjimo, 

rašymo, klausymo, skaitymo bei kalbos vartojimo kompetencijų gebėjimo lygį pagal penkiabalę 

vertinimo skalę. 

Priedų dalyje kandidatas sudeda diplomus, pažymėjimus (arba šių dokumentų, tvirtinančių 

kandidato kompetencijas, kopijas) bei rekomendacijas. 

Žemiau kandidatui pateikiamas surinktų dokumentų komplekto pavyzdys. 
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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

KARJEROS IR KOMPETENCIJŲ CENTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglų kalbos kompetencijas ir gebėjimus įrodančių dokumentų komplektas 

 

 

VARDENIS, PAVARDENIS 

Adresas (-ai), telefonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunas, 2012 
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Turinys 

 

1. Gyvenimo aprašymas Curriculum Vitae 

2. Kalbų mokymosi pasiekimų aplankas 

3. Diplomų ir pažymėjimų sąrašas  

4. Kalbines kompetencijas grindžiantys įrodymai 

5. Savianalizės lentelė (-ės) 

6. Priedai 
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GYVENIMO APRAŠYMAS 

Curriculum Vitae 

Asmeninė informacija 
 
Vardas (-ai) / Pavardė (-s) 
Adresas (-ai) 
Telefonas (-ai) 
El. paštas (-ai)  
Gimimo data 
 
Pageidaujama užskaityti užsienio kalba 
ir lygis 
 
Darbo patirtis 
 
Data 
Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
Darbovietės pavadinimas ir adresas 
 
Mokymasis 
 
Data, įgyta kvalifikacija 
Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas 
 
 
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos 
 
Gimtoji kalba  
Kita (-os) užsienio kalba (-os) 
Asmeninės savybės 
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos 
Meniniai gebėjimai ir kompetencijos 
 
Papildoma informacija 
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KALBŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ APLANKAS 
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DIPLOMŲ IR PAŽYMĖJIMŲ SĄRAŠAS 

 

Diplomo / pažymėjimo 
pavadinimas 

Išdavusioji institucija Metai Įvertinimas Kurso valandų 
skaičius 

Europinis lygmuo (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2) 

 
TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) 
 

 
Jaunimo karjeros centras, 

Kaunas 
2010 98 – – 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

KALBINES KOMPETENCIJAS GRINDŽIANČIŲ ĮRODYMŲ SĄRAŠAS 
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Anglų kalba  

Kompetencijų 
sritis 

Įgyta 
kompetencija 

(kokia?) 

Kompetencijos 
įgijimo būdas  

(kaip?) 

Kompetencijos įgijimo 
laikas 

(metai, mėnesis) 

Kompetencijos 
įgijimo vieta 

(miestas, šalis) 

Gebėjimų lygis 
Įrašykite: 

pradedantis, 
pažengęs ar 

įgudęs 

Papildoma 
informacija 

R
aš

ym
as

 
   

Laiškų 
rašymas 

 
Anglų kalbos kursai 

2006 m. rugsėjis–gruodis Kaunas pažengęs  

Sk
ai

ty
m

as
 

   

Knygų 
skaitymas 

Vaikų auklė „Au pair“ 2004 m. Londonas įgudęs  

K
al

bė
ji

m
as

 
   

Bendravimas 
su žmonėmis 

Darbas viešbučio 
registratūroje 

2005 
„Parkcity“ 18-30 
Lexham Gardens 

Kensington, Londonas 
įgudęs  

 
Diskusijų 
vedimas 

Vasaros mokykla 2006 m. liepa–rugpjūtis Windsor, Anglija pažengęs  
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Savianalizės lentelė 

 

Anglų kalbos (3 lygio) gebėjimai 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

(2
0%

) 

Kompetencijos Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) 
Vertinimo 

skalė 

Gebėjimas atskleisti 
turinį 

- sugebu logiškai ir išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo temą, kalbėdamas bendrine šnekamąja 
anglų kalba. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
sklandžiai, rišliai ir 
nuosekliai  

- sugebu sklandžiai, nuosekliai ir suprantamai reikšti savo mintis rišlia anglų kalba, nedarydamas 
ilgų, nereikalingų pauzių. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas dalyvauti 
pokalbyje 

- sugebu sėkmingai pradėti ir palaikyti pokalbį, užduoti tinkamus klausimus bei išsamiai ir logiškai 
atsakyti į užduotus, ir tinkamai reaguoti į pokalbio temos pokyčius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- sugebu kalbėti taisyklingais įvairaus ilgumo sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, taisyklingai 
vartodamas įvairius veiksmažodžių laikus bei kitas gramatines struktūras, turtingą bei įvairų žodyną, 
ir, priklausomai nuo situacijos, pritaikydamas atitinkamas mandagumo ar šnekamosios kalbos 
formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
fonetines struktūras 

- sugebu taisyklingai tarti ir kirčiuoti žodžius, naudoti fonetines jungtis įvairaus pobūdžio 
sakiniuose, teisingai kirčiuoti svarbiausius sakinio žodžius bei pritaikyti komunikacinės situacijos 
formalumo lygmenį ir kalbinį veiksmą atitinkančią intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 25)  

 

R
A

ŠY
-M

A
S 

(2
0%

) Kompetencijos Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) 
Vertinimo 

skalė 
Gebėjimas 
atskleisti turinį 

- sugebu logiškai ir išsamiai atskleisti pateiktą rašymo temą, atsižvelgdamas į rašytinio teksto 
paskirtį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti - sugebu rašyti rišlia anglų kalba, taisyklingai naudodamas įvairias teksto rišlumą užtikrinančias 5 4 3 2 1 
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rišliai ir 
struktūriškai  

jungtis; mano parašytas tekstas turi aiškią struktūrą, atitinkančią visus tokio teksto tipo struktūrinius 
reikalavimus. 

Gebėjimas 
naudoti įvairias 
žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

- sugebu rašyti taisyklingais įvairaus ilgumo sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, taisyklingai 
vartodamas turtingą bei įvairų žodyną, įvairius veiksmažodžių laikus bei kitas gramatines struktūras, 
ir, priklausomai nuo rašytinio teksto paskirties, pritaikydamas atitinkamas mandagumo formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
taisyklingai 

- sugebu rašyti taisyklingais anglų kalbos rašmenimis ir teisingai pritaikyti anglų kalbos žodžių 
rašybos bei skyrybos ypatumus. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 20)  
 

K
L

A
U

SY
M

A
S 

(2
0%

) 

Kompetencijos Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) 
Vertinimo 

skalė 
Gebėjimas suvokti 
bendrą turinį 

- sugebu tiksliai suprasti klausomo bendrinės šnekamosios kalbos pasakojamojo ir dialoginio teksto 
bendrą prasmę. 5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 
teksto detales 

- sugebu tiksliai suprasti ir išskirti visas reikalingas klausomo bendrinės šnekamosios kalbos 
pasakojamojo ir dialoginio teksto detales. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
žodines instrukcijas 

- sugebu tiksliai suprasti visus žodžiu pateiktus įvairaus sudėtingumo nurodymus bei instrukcijas. 5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 15)  
 

SK
A

IT
Y

M
A

S 
(2

0%
) Kompetencijos Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) 

Vertinimo 

skalė 

Gebėjimas suvokti 

bendrą turinį 

- sugebu tiksliai suprasti skaitomų įvairių nespecifinių bendrinės šnekamosios kalbos, publicistinių 

bei grožinės literatūros tekstų turinio bendrą prasmę. 
5 4 3 2 1 

Gebėjimas suvokti 

teksto detales 

- sugebu išskirti ir tiksliai suprasti skaitomų įvairių nespecifinių bendrinės šnekamosios kalbos, 

publicistinių bei grožinės literatūros tekstų visas turinio detales ir rasti reikalingą informaciją. 
5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti - sugebu tiksliai suprasti visus įvairaus sudėtingumo rašytinius nurodymus bei instrukcijas. 5 4 3 2 1 
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rašytines instrukcijas 

Gebėjimas sklandžiai 

skaityti 

- sugebu sklandžiai skaityti nespecifinius bendrinės šnekamosios kalbos, publicistinius bei grožinės 

literatūros tekstus, taikydamas taisyklingą įvairių sakinių tipų intonaciją. 
5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 20)  

K
A

L
B

O
S 

V
A

R
T

O
JI

M
A

S 
(2

0%
) Kompetencijos Pasiekti dalyko tikslai (subkompetencijos) 

Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias gramatines 
struktūras 

- sugebu atpažinti bei pats taisyklingai sudaryti įvairių veiksmažodžių veikiamosios ir 
neveikiamosios nuosakos laikų formas, būdvardžių bei prieveiksmių lyginamąsias konstrukcijas, 
teigiamus, neigiamus ir klausiamuosius paprastuosius, sudurtinius ir sudėtinius sakinius bei kitas 
gramatines struktūras ir jas teisingai pavartoti konkrečiame kontekste. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias leksines 
struktūras 

- sugebu atpažinti su kasdieninėmis temomis susijusius žodžius ir posakius, paaiškinti jų reikšmę, 
sudaryti giminingus žodžius ir žodžių junginius bei juos teisingai pavartoti konkrečiame kontekste. 5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 10)  
 
Galutinio įvertinimo lentelė*: 
 Kompetencijos Vertinimo skalė 

Maksimalus 
įvertinimas procentais 

Surinkti rezultatai 
taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti procentais 

1. Kalbėjimas  20 21 16,8 
2. Skaitymas  20 12 12 
3. Klausymas  20 13 17.3 
4. Rašymas  20 14 14 
5. Kalbos vartojimas 20 9 18 
 Iš viso: 100 69 78,1 
*Minimalus teigiamas taškų skaičius 
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Priedai 

 

 

 Čia sudėkite diplomus, pažymėjimus, rekomendacijas ar šių dokumentų (tvirtinančių jūsų 

kompetencijas) kopijas
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IŠVADOS 

 

Mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas yra prioritetinė Europos švietimo 

politikos sritis. Europos švietimo erdvėje vis sparčiau vyksta neformalaus mokslo pripažinimo 

procesai, reglamentuojami tarptautiniais ir nacionaliniais dokumentais. Manoma, kad pažanga šioje 

plotmėje bus esminis žingsnis į Europos mokymosi visą gyvenimą sritį.  

Vytauto Didžiojo universitete sukurta užsienio kalbų mokymosi sistema yra palanki 

vertinti bei pripažinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi pasiekimus. Šis darbas 

supažindina kandidatą, siekiantį įvertinti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas užsienio kalbų 

kompetencijas, su procedūriniais ir administraciniais vertinimo reikalavimais ir yra pateikiami 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų apibrėžimai. Knygoje nurodoma, kokios kandidato 

neformaliuoju būdu įgytos kalbinės kompetencijos ir gebėjimai yra užsiskaitomi VDU Karjeros ir 

kompetencijų centre. Kandidatas yra supažindinamas su užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo modeliu, veikiančiu užsienio kalbų pripažinimo proceso metu. Knygoje yra  pateikiami 

užsienio kalbų testai (anglų k., vokiečių k., prancūzų k. ir rusų k.) padedantys įsivertinti užsienio 

kalbų mokėjimo lygį pagal VDU Užsienio kalbų instituto standartus. Kandidatui yra nurodomi 

dokumentai, kurie reikalingi užsienio kalbų pasiekimų užskaitymui, t.y. CV ir Kalbos mokymosi 

pasiekimų aplankas, taip pat detaliai paaiškinama dokumentų pateikimo forma. Pateikiamas 

vertinimo ir pripažinimo procedūros aprašas, taip pat kandidatas supažindinamas su galima 

apeliacijos procedūra.  Šiame darbe yra nurodomi pragmatiniai – utilitariniai siekiai, kurių dėka 

kandidatai pasiruoš kalbinių gebėjimų vertinimui.  
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II DALIS 

 

1. UŽSIENIO KALBŲ KOMPETENCIJOS PLĖTOJIMO SVARBA∗∗∗∗ 

 

1.1. Užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo svarba es bei lietuvos švietimo ir kalbų politikos 

dokumentuose 

 

1.1.1. Užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo svarba ES švietimo politikos dokumentuose 

 

Europos Sąjungoje (toliau: ES) švietimas yra viena iš labiausiai prioritetinių sričių Europos 

ekonomikai ir konkurencingumui plėtoti. Skiriamas didžiulis dėmesys švietimo politikai visuose 

lygmenyse formuoti, kad būtų užtikrintas mokymosi visą gyvenimą procesas.  Mokymasis visą 

gyvenimą yra svarbi paradigma, kuri atsirado kartu su Bolonijos proceso reformomis siekiant 

harmonizuoti Europos aukštojo mokslo erdvę ir taip padidinti jo konkurencingumą tarptautinėje 

erdvėje. Šiame kontekste skiriamas nemenkas dėmesys kalbų politikai ir jos formavimui, 

daugiakalbystei, kalbų kompetencijų aprašymui, įvairioms problemoms susijusioms su užsienio 

kalbų kompetencijomis spręsti. ES švietimo ir kalbų politikos dokumentų analizės rezultatai 

išryškina švietimo ir kalbų politikos pagrindines tendencijas ir kryptis, užsienio kalbų 

kompetencijos plėtojimo mokymosi visą gyvenimą paradigmoje svarbą, parodo pagrindines 

praktines prielaidas užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo aukštajame moksle modernizavimui ir 

sistemos kūrimui.   

 

1.1.2. Aukštojo mokslo samprata ir pokyčiai Bolonijos proceso paradigmoje 

 

Aukštojo mokslo vieta Europos švietimo sistemoje pradėjo ryškėti po 1998 m. Sorbonos 

deklaracijos (ją pasirašė keturių Europos šalių – Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Jungtinės 

Karalystės – švietimo ministrai), kuri įtakojo Bolonijos proceso pradžią. Šio proceso ištakomis 

laikomas 1999 m Bolonijos deklaracijos „Europos aukštojo mokslo erdvė" (EAME)∗ paskelbimas, 

kurią pasirašė 29 Europos šalių švietimo ministrai Bolonijoje (Italija). Bolonijos deklaracijoje buvo 

numatyti pagrindiniai tikslai ir gairės kaip sukurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę. Po šios 

deklaracijos paskelbimo Europiniu ir nacionaliniais lygmenimis prasidėjo įvairios aukštojo mokslo 

reformos, kuriomis buvo ir yra siekiama įgyvendinti Europos aukštojo mokslo suderinamumo, 

palyginamumo, konkurencingumo ir patrauklumo europiečiams ir kitų kontinentų  studentams bei 

                                                 
∗ Remtasi V. Tuomaitės rengiama disertacija apie užsienio kalbų kompetencijos plėtojimą aukštajame moksle. 
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mokslininkams idėjas. Šiame procese aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos (ES) šalys, jų švietimo 

ministerijos ir aukštojo mokslo institucijos, šį procesą skatina ir aktyviai prisideda įvairios 

tarptautinės organizacijos ir Europos asociacijos, kurios atstovauja ne tik aukštojo mokslo 

institucijas, bet ir darbuotojus bei darbdavius.  

Bolonijos procesas ėmėsi spręsti įvairias Europos aukštojo mokslo erdvės problemas: 

aukštojo mokslo valdymo, visuomeninės atsakomybės už aukštąjį mokslą ir mokslinių tyrimų 

problemas, socialinę aukštojo mokslo dimensiją ir mokslinius tyrimus, aukštojo mokslo ir tyrimų 

vertybes bei jų vaidmenį globalioje, modernioje, ir vis konkurencingesnėje bei sudėtingesnėje 

visuomenėje, reikalaujančioje atitinkamų kompetencijų ir kvalifikacijų. 

Įgyvendinant Bolonijos procesą, kaip rodo Bolonijos proceso dokumentų analizė, aukštojo 

mokslo sistemos Europos šalyse turi būti organizuojamos taip, kad užtikrintų bendrą aukštojo 

mokslo erdvę; aukšto lygio išsilavinimą tiek Europos Sąjungos, tiek užsienio piliečiams; Europos 

švietimo sistemos konkurencingumą ir patrauklumą; aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą 

Europos darbo rinkai; dėstytojų, tyrėjų, studentų ir darbuotojų mobilumą; aukštojo mokslo sistemos 

skaidrumą ir lankstumą. 

Akivaizdu, jog Lietuvos aukštojo mokslo sistemos organizavimas nacionaliniu lygmeniu ir 

jos sėkmingas integravimas į Europos aukštojo mokslo sistemą europiniu, o ir pasauliniu, lygmeniu 

siekiant sukurti bendrą aukštojo mokslo erdvę, suteikiant aukšto lygio išsilavinimą Lietuvos 

piliečiams ir sudarant sąlygas įgyti lygiavertį išsilavinimą kitų šalių piliečiams, tapti 

konkurencingais ir patraukliais aukštojo mokslo lygmenyje Europoje ir pasaulyje, parengti aukštos 

kvalifikacijos specialistus tarptautinei darbo rinkai, užtikrinti dėstytojų, tyrėjų, studentų ir 

darbuotojų mobilumą bei aukštojo mokslo sistemos skaidrumą ir lankstumą, neįmanomas be 

užsienio kalbų kompetencijų tobulinimo sistemos aukštajame moksle modernizavimo atsižvelgiant į 

mokymosi visą gyvenimą paradigmą. 

Bolonijos procesą inspiravo Sorbonos deklaracija (1998), kurios pagrindinė idėja – 

Europos aukštojo mokslo struktūros harmonizavimas. Po šios deklaracijos, aukštojo mokslo 

ministrai pasirašė  Bolonijos deklaraciją (1999), kuri tapo svarbiausiu dokumentu, atvėrusiu kelią 

Europos aukštojo mokslo erdvės reformavimui ir modernizavimui. Reformos, prasidėjusios po šios 

deklaracijos pasirašymo, buvo pavadintos Bolonijos procesu. Bolonijos deklaracija iškėlė tikslą 

sustiprinti Europos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą ir sudominti tokia aukštojo mokslo 

sistema visą pasaulį. Šios deklaracijos užsibrėžtų tikslų ir uždavinių bei su jais susijusių reformų bei 

aukštojo mokslo pažangos įvertinimui buvo sušauktas aukštojo mokslo atstovų susitikimas Prahoje, 

kurio metu pasirašytas Prahos komunikatas (2001), numatantis prioritetines veiklos sritis 

tolimesniam Bolonijos proceso vyksmui, t.y. mokymosi visą gyvenimą plėtrą, aukštojo mokslo 

                                                                                                                                                                  
∗ Angl. European Higher Education Area (EHEA) 
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institucijų ir studentų vaidmens stiprinimą bei europinės aukštojo mokslo erdvės patrauklumo 

skatinimą. Svarbus Bolonijos proceso etapas buvo Berlyno komunikatas (2003), kuris buvo 

papildytas naujomis Bolonijos proceso veiklos sritimis – studijų kokybės užtikrinimo sistema, 

kvalifikacijų sistemos plėtojimas, doktorantūros – trečiosios studijų pakopos įdiegimas, aukštojo 

mokslo ir mokslo tyrimų glaudus ryšys. Bergeno komunikatas (2005) priėmė svarbius Bolonijos 

proceso dokumentus, t.y. Europos Aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartus ir kryptis 

(autorės vertimas) ∗ ir Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sąrangą (autorės vertimas)∗. 

Londono komunikatas (2007) pasižymėjo įsteigęs pirmąją Bolonijos proceso istorijoje teisinę 

instituciją – Europos kokybės užtikrinimo registrą (autorės vertimas)∗. Liuveno konferencijoje buvo 

apžvelgti Bolonijos proceso etapai bei pasiekimai Europos aukštojo mokslo erdvėje bei Liuveno 

komunikate (2009) numatytos prioritetinės kryptys tolesniam Bolonijos proceso plėtojimui per 

ateinantį dešimtmetį iki 2020 m.  

 

1.1.3. Užsienio kalbų mokymo ir mokymosi politikos aspektai kituose ES švietimo ir kalbų 

politikos dokumentuose 

 

Europos Sąjunga (ES) visokeriopai prisideda prie kokybiško švietimo plėtojimo 

skatindama piliečių judumą, rengdama bendras studijų programas, steigdama tinklus, dalydamasi 

informacija ir propaguodama mokymąsi visą gyvenimą. 

Kalbos – vienas iš pagrindinių ES švietimo plėtojimo aspektų. Kelias kalbas mokantys 

piliečiai gali geriau pasinaudoti integruotoje Europoje teikiamomis mokymosi galimybėmis. Pagal 

ES kalbų politiką remiama daugiakalbystė ir siekiama, kad kiekvienas ES pilietis, be gimtosios 

kalbos, galėtų kalbėti bent dviem užsienio kalbomis. Šių tikslų siekiama įgyvendinant mokymosi 

visą gyvenimą programą ir politines priemones, pvz., 2008 m. rugsėjo mėn. patvirtintą Komunikatą 

„Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis“ (2008). ES švietimo ir kalbų politikos 

dokumentuose taip pat siekiama labiau informuoti piliečius apie kalbų mokėjimo svarbą siekiant 

tvirtos Europos ekonomikos ir socialinės sanglaudos.  

Apibendrinant ES švietimo ir kalbų politiką pagal atliktos ES dokumetų analizės rezultatus 

tenka pasakyti, jog didelį stimulą ir poveikį Europos užsienio kalbų politikos formavimui turėjo 

Lisabonos strategija (2000). Lisabonos strategijoje iškelto tikslo tapti „konkurencingiausia ir 

dinamiškiausia pasaulyje žinių ekonomika“ pasiekimui numatyti ir konkretūs uždaviniai, vienas iš 

jų - „gerinti užsienio kalbų mokymąsi“. Kitų uždavinių įgyvendinimui kalbinė kompetencija nors ir 

                                                 
∗
 Angl. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 
∗ Angl.  Framework of Qualifications for the European Higher Education Area (FQ-EHEA). 
∗ Angl. European Quality Assurance Register (EQAR) 
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nenumatyta, bet būtina, pvz., judumo ir mainų stiprinimui, Europos bendradarbiavimui ar žinių 

visuomenei reikalingų įgūdžių ugdymas neišvengiamai susijęs su kalbinės kompetencijos poreikiu 

(Lisabonos strategija, 2010).  

Siekiant Lisabonos strategijos tikslų ir joje sukurtos švietimo ir mokymo iki 2010 metų 

programos keliamų uždavinių atverti pasauliui Europos švietimo ir mokymo sistemas, užsienio 

kalbų mokymas/is suvokiamas kaip svarbi įgyvendinimo sąlyga ir neabejotinas sėkmės įnašas šiame 

procese. Švietimo ir mokymo iki 2010 programoje nustatyti valstybių narių pažangos vertinimo 

kriterijai ir trys pagrindinės sritys, kuriose skatinama veikla ir dalijimasis patirtimi: 

� kalbų mokymo organizavimo būdai ir metodai;  

� kalbų mokymasis nuo ankstyvos vaikystės;  

� užsienio kalbų mokymosi ir vartojimo skatinimo būdai.  

Pagrindinių ES švietimo ir mokymo politikos bei pagrindinių Europos kalbų politikos 

dokumentų, paskelbtų per daugiau nei pastarąjį dešimtmetį, išsamios analizės rezultatai leidžia 

pateikti tokias juose skelbiamas apibendrintas išvadas, nuostatas, rekomendacijas, tendencijas ir 

kryptis Europos užsienio kalbų politikos kūrimui: 

� Spręsti informacinės visuomenės, internacionalizacijos ir mokslo bei technikos 

raidos pasitelkiant švietimą ir mokymą (Baltoji knyga, 2005). 

� Skatinti ES įvairovę skiriant dėmesį regioninėms bei tautinių mažumų kalboms (ES 

chartija, 2000). 

� Skirti didelį dėmesį ES šalių bendradarbiavimui ir mokymuisi vienoms iš kitų, 

pripažinti, kad švietimas ir mokymas yra itin svarbus šiandienos žinių visuomenės ir ekonomikos 

raidos akstinas bei sėkmės laidas ir įgyvendinti švietimo ir mokymo programą iki 2010 m. 

(Lisabonos strategija, 2000), 

� Suprasti kalbų mokymo ir mokymosi svarbą ir laikytis principo, kad ES visada bus 

daugiakalbė ir kad kalbų mokymasis kelias į naujas galimybes (2001-ieji paskelbti Europos kalbų 

metais). 

� Skatinti kalbų įvairovę ir kalbų mokymo/si priemones (Rezoliucija, 2002).   

� Skatinti ir kurti kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės priemones ir kalboms palankią 

aplinką Europoje, kad visi piliečiai visą gyvenimą galėtų naudotis kalbų mokymosi teikiamais 

pranašumais visose švietimo pakopose: ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo, aukštojo 

mokslo ir suaugusiųjų mokymosi (Veiksmų planas, 2003). 

� Pasirengti, atlikti testavimą ir ištirti kalbų mokėjimo situaciją Europoje bendrojo 

lavinimo mokyklos lygmenyje iki 2010 m. (Indikatorius, 2005) 

� Parengti pirmąją išsamią daugiakalbystės pagrindų strategiją Europoje 

(Daugiakalbystės strategija, 2005).  
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� Propaguoti nacionalines kalbas kitose šalyse ir skatinti nacionalinės kalbos, kaip 

antrosios užsienio kalbos, mokymą imigrantams ir tautinėms mažumoms (Tendencijos, 2008).  

� Pasiekti ambicingus “gimtoji kalba plius dvi užsienio kalbos” tikslus didinant 

bendradarbiavimą  tarp ES šalių, plėtojant mokomų kalbų spektrą, panaudojant naująsias 

technologijas ir plečiant kalbų mokymo sistemas ir sudarant žmonėms galimybes pritaikyti jas savo 

reikmėms ir patenkinti ekonomikos ir veiklos pasaulio poreikius (Įsipareigojimai, 2008). 

� Skatinti daugiakalbystę ir kalbų mokymą įvertinant kultūrinę kiekvienos kalbos 

svarbą ir vertę, kurti įvairiakalbystės ir daugiakalbystės politiką remiantis švietimo, socialinės 

sanglaudos ir konkurencingumo principais ir kurti Europą, kurioje įvairovė reiškia vienovę, nes 

skirtumai yra jos stiprybė ir puiki terpė vertybėms kurti (Konsultacijos, 2008). 

� Pripažinti, kad kalbų mokėjimas, praplėsdamas kultūrines ir socialines ribas, yra 

vienas iš pagrindinių gebėjimų, kurį reikia įgyti Europos piliečiams, kad jie galėtų aktyviai 

dalyvauti Europos žinių visuomenėje; kad skatintų judumą ir sudarytų palankesnes sąlygas 

socialinei integracijai ir sanglaudai (Išvados, 2008). 

� Užtikrinti, kad, naudojantis turimais ištekliais, daugiakalbystės aspektas būtų 

įtrauktas į visas ES politikos sritis, įskaitant mokymąsi visą gyvenimą, užimtumą, socialinę įtrauktį, 

konkurencingumą, kultūrą, jaunimą ir pilietinę visuomenę, mokslinius tyrimus ir žiniasklaidą bei 

sudaryti sąlygas ir užtikrinti didelę mokomų kalbų pasiūlą, kad kiekvienas galėtų pasirinkti norimą 

kalbą, ir, nustatant mokomų kalbų pasiūlą, atsižvelgti į vietos poreikius (Rezultatai, 2008). 

� Stiprinti kalbų mokymąsi visą gyvenimą nuo pat ankstyvo amžiaus ir bendrojo 

lavinimo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo studijų laikotarpiu, užtikrinti įvairias ir 

kokybiškas kalbų mokymosi ir kultūrinio švietimo galimybes, kad jie galėtų gerai išmokti bent dvi 

užsienio kalbas; nes šis gebėjimas yra pagrindinis integracijos į žinių visuomenę veiksnys, stiprinti 

kalbų gebėjimų įgijimą ir nuolatinį tobulinimą formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje bei 

savišvietos būdu, stengtis išplėsti galimybes rinktis kalbas, kurių mokoma įvairiais švietimo lygiais, 

kad besimokantieji galėtų pasirinkti remdamiesi, pavyzdžiui, asmeniniais interesais ar geografine 

padėtimi, skatinti mokytis kalbų pasinaudojant novatoriškomis priemonėmis, pavyzdžiui, 

skaitmeninėmis ryšių technologijomis bei nuotoliniu mokymusi ir metodais (Rezoliucija, 2008). 

� Paversti mokymąsi visą gyvenimą ir besimokančių asmenų judumą tikrove, susieti 

visas nacionalines kvalifikacijų sistemas su Europos kvalifikacijų sąranga, kad standartai ir 

kvalifikacijos, vertinimas ir įteisinimas, mokymosi kreditų perkėlimas, mokymo planai ir kokybės 

užtikrinimas būtų grindžiami mokymosi rezultatais, įgyvendinti aukštojo mokslo (įskaitant mokymo 

planus) modernizavimą, visapusiškai atsižvelgti į darbo rinkos reikmes ir laikyti prioritetu įvairiose 

srityse aktualių bendrųjų gebėjimų ugdymą visais lygmenimis (vidurinėse, aukštosiose bei 

profesinėse mokyklose ir suaugusiųjų mokymosi įstaigose) (Strateginis pagrindas, 2008). 
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Šiuose Europos Sąjungos švietimo politikos dokumentuose keliami tikslai ir uždaviniai 

tiesiogiai atskleidžia užsienio kalbų politikos formavimo svarbą Europiniu ir nacionaliniais 

lygmenimis norint užtikrinti sėkmingą ES ekonomikos plėtrą ir konkurencingumą pasaulyje. 

Svarbūs užsienio kalbų politikos formavimo veiksniai yra daugiakalbystės plėtojimas ir sąlygų 

gimtosios kalbos ir dviejų užsienio kalbų kaip bendrųjų kompetencijų ir įgijimui užtikrinimas 

mokymosi visą gyvenimą paradigmoje visų švietimo pakopų (ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio 

ugdymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi) procese, panaudojant įvairias informacinių 

technologijų teikiamas mokymosi būdų bei formų galimybes (kontaktinis, nuotolinis, mišrus 

mokymosi būdas) galimybes, įskaitant formaliojo, neformaliojo ir savaimino mokymosi pasiekimus 

bei atsižvelgiant į besimokančiųjų, visuomenės ir visų veiklos pasaulio sričių poreikius. 

Viename iš naujausių ES švietimo politikos dokumentų, 2009 m. gegužę priimtose 

Tarybos išvadose dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos 

(„ET 2020“) (2009) atsižvelgiama į pasiektą ankstesnę švietimo ir mokymo darbo programą 

padarytą pažangą ir nustatomi keturi strateginiai tikslai: mokymąsi visą gyvenimą ir judumą 

paversti tikrove, gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą, skatinti vienodas 

galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą, visuose švietimo ir mokymo lygiuose 

daugiau dėmesio skirti novatoriškumui ir kūrybingumui, įskaitant verslumą. Šia veikla taip pat 

prisidedama prie Bolonijos tarpvyriausybinio proceso aukštojo mokslo srityje.  

Tarybos išvadose 2009 m. gegužės 12 d. dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir 

mokymo srityje strateginės programos (ET 2020) (2009) (toliau: ET išvados) pabrėžiama, kad 

Europos bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje iki 2020 m. turėtų būti vykdomas laikantis 

tokios strateginės programos, kuri visas švietimo ir mokymo sistemas apjungtų į vieną visumą 

mokymosi visą gyvenimą paradigmos pagrindu, t.y. įtraukti mokymąsi į visas šios strateginės 

programos sritis – formalųjį, neformalųjį ar savaiminį – bei visuose lygiuose: nuo ikimokyklinio 

vaikų ugdymo ir mokyklų iki aukštojo mokslo, profesinio švietimo ir mokymo bei suaugusiųjų 

mokymosi. 

Kaip jau minėta, rengiant šią švietimo ir mokymo programą iki 2020, svarbu siekti 

įgyvendinti keturis strateginius tikslus: 

���� Mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove: 

- nuolat atnaujinti bei ugdyti gebėjimus atsižvelgiant į kintančias ekonomines ir 

socialines sąlygas; 

- mokymosi srityje laikytis požiūrio, grindžiamo mokymosi visą gyvenimą principais;  
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- mokymosi visą gyvenimą srityje plėtoti naujas iniciatyvas, bet ir toliau daryti 

pažangą įgyvendinant dabartines iniciatyvas, ypač nuoseklias ir išsamias mokymosi visą gyvenimą 

strategijas;  

- grįsti nacionalines kvalifikacijų sistemas mokymosi rezultatais, kad jos būtų susietos 

su Europos kvalifikacijų sandara; 

- įdiegti lankstesnius mokymosi būdus, užtikrinant lengvesnį perėjimą iš vieno 

švietimo ir mokymo sektoriaus į kitą; 

- skatinti atviresnį požiūrį į neformalųjį švietimą ir savišvietą, didinti skaidrumą bei 

pripažinti mokymosi rezultatus;  

- kurti naujas mokymosi formas ir naudoti naujas mokymo bei mokymosi 

technologijas; 

- plėtoti besimokančiųjų, mokytojų ir mokytojų instruktorių judumą, kaip vieną iš 

esminių mokymosi visą gyvenimą proceso elementų ir ugdymo priemonių bei svarbią galimybę 

žmonėms įsidarbinti ir prisitaikyti (kad mokymasis tam tikrą laikotarpį užsienyje – tiek Europoje, 

tiek visame pasaulyje – būtų veikiau taisyklė nei išimtis).  

���� Gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą: 

- siekti, kad švietimo ir mokymo sistemos būtų lemiamas Europos sėkmės ir 

galimybių įsidarbinti didinimo veiksnys; 

- užtikrinti, kad visi piliečiai įgytų bendrąsias kompetencijas, tuo pat metu visuose 

švietimo ir mokymo lygiuose  

- dėmesio skirti pagrindinių gebėjimų, pavyzdžiui, raštingumo ... ir kalbų mokėjimo 

gerinimui.  

���� Skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą: 

- siekti, kad visi piliečiai, nepriklausomai nuo jų asmeninių, socialinių ar ekonominių 

aplinkybių, galėtų įgyti, atnaujinti ir visą gyvenimą ugdyti darbui reikiamus gebėjimus bei 

įsidarbinti reikalingas svarbias bendrąsias kompetencijas, padedančias mokytis, toliau būti aktyviais 

piliečiais ir dalyvauti kultūrų dialoge;  

- padėti ugdyti tarpkultūrines kompetencijas.  

���� Stiprinti novatoriškumo ir kūrybingumo, įskaitant verslumą, aspektus visuose 

švietimo ir mokymo lygiuose: 

- skatinti tai, kad visi piliečiai įgytų bendrųjų kompetencijų, pavyzdžiui, mokėjimą 

mokytis ir kultūrinį sąmoningumą;  

- užtikrinti visapusišką žinių trikampio (švietimas, moksliniai tyrimai, 

novatoriškumas) veikimą; 
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- skirti daugiau dėmesio įmonių ir įvairių lygių švietimo, mokymo bei mokslinių 

tyrimų sektorių partnerystei, kuri užtikrintų, kad būtų skiriama daugiau dėmesio darbo rinkoje 

paklausiems gebėjimams ir kompetencijoms bei novatoriškumo ir verslumo principų įtvirtinimui 

visų formų mokymesi (ET išvados, 2009). 

Europos Sąjunga ir ateinančiam dešimtmečiui siekia kokybiško švietimo plėtojimo visose 

veiklos pasaulio srityse skatindama piliečių mobilumą, rengdama bendras ir palyginamas studijų 

programas, steigdama tinklus, dalydamasi informacija ir propaguodama mokymąsi visą gyvenimą. 

Vienas iš šio kokybiško švietimo veiklos aspektų ir toliau lieka užsienio kalbų kompetencijų ir kitų 

bendrųjų kompetencijų plėtojimas, be kurio neįmanomas švietimo ir mokymo programos ir jos 

strateginių tikslų įgyvendinimas. Nes tik kelių užsienio kalbų mokėjimas atveria kelią išnaudoti 

visas integruotoje Europoje teikiamas mokymosi ir kitos profesinės, akademinės ir mokslinės 

veiklos galimybes. 

ES kalbų politika siekia užtikrinti užsienio kalbų kompetencijų palyginamumas. ES remia 

pastangas sukurti sistemas, pagal kurias būtų vertinami užsienio kalbų gebėjimai ir pagal kurias šie 

gebėjimai būtų pripažįstami visur. ES padėjo įsteigti „Kalbų mokėjimo tikrinimo ir vertinimo 

asociaciją“ (EALTA), kurios tikslas – skatinti suprasti teorinius kalbos žinių tikrinimo ir vertinimo 

principus ir gerinti žinių tikrinimo ir vertinimo praktiką bei dalytis ja visoje Europoje, bei „Europos 

kalbų mokėjimo tikrintojų asociaciją“ (ALTE), kurios tikslas – nustatyti bendruosius kalbų 

mokėjimo lygius, siekiant skatinti tarptautinį Europoje išduodamų atestatų pripažinimą ir nustatyti 

bendrus standartus, taikomus visuose kalbos žinių tikrinimo proceso etapuose. ES švietimo 

politikos įtakoje buvo sukurta Europos Tarybos Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė 

sistema (CEFR)∗, vėliau labai svarbi CEFR priemonė Europos kalbų portfelis (ELP)∗ bei Europos 

kalbų mokymo politikos rengimo vadovas. 

Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (toliau: BEKM) (2008) pateikiamas bendras 

pamatas, kuriuo remiantis rekomenduojama rengti kalbų programas, mokymo planus, egzaminus, 

vadovėlius ir kita Europoje. Jame visapusiškai ir suprantamai aprašyta ką turi mokiniai išmokti 

daryti norėdami vartoti kalbą komunikacijai ir kokias žinias bei mokėjimus turi įgyti, kad tai atliktų 

efektyviai. Metmenyse taip pat apibūdinti mokėjimo lygiai (angl. levels of proficiency), leidžiantys 

įvertinti mokinio pažangą kiekviename jo mokymosi etape ir mokymosi visą gyvenimą kontekste. 

Ne užsienio kalbų, kitų veiklos sričių, specialistai pasakytų: užsienio kalbų mokymo/si 

srityje viskas aišku – programos parengtos, kompetencijos aprašytos, palyginamumo ir kitos 

problemos išspręstos. Deja, Europos Tarybos dokumento „Bendrieji Europos kalbų mokymosi, 

mokymo ir vertinimo metmenys“ paskirtis yra nėra nurodyti tikslus, kurių naudotojai turėtų siekti, 

                                                 
∗
 Angl. CEFR – Common European Framework of Language Reference (Liet. Bendrieji Europos kalbų metmenys 

(BEKM)) 
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ar metodus, kuriais dirbti, šis dokumentas nepagrindžia ką ar kaip daryti. Iš esmės, jame labiau 

keliami klausimai, nei į juos atsakoma. Juolab, kad juose praktiškai pateikiamos rekomendacijos 

viduriniojo pagrindinio išsilavinimo užsienio kalbų programoms, tikslams, vertinimo kriterijams 

kurti. 

Europos kalbų aplankas (toliau: EKA), parengtas 1998 – 2000 metais Europos Tarybos 

Kalbų politikos skyriaus Strasbūre kaip priemonė daugiakalbystei ir įvairių kultūrų sambūviui 

plėtoti. EKA – tai dokumentas, kuriame išmokę kalbą asmenys gali fiksuoti ir vertinti savo kalbų 

mokymąsi ir kultūrų pažinimą.  

Europos kalbų mokymo politikos rengimo vadovas (toliau: Vadovas) tai pamatinis 

dokumentas, kurį galima naudoti kaip analitinę priemonę, rengiant ir pertvarkant kalbų mokymo 

politikas valstybėse narėse. Dokumentas buvo parengtas atsakant į poreikį planingai rengti kalbų 

politikas, skatinančias daugiakalbystę ir įvairovę, ir priimti suderintus sprendimus. Jame, 

pavyzdžiui, nagrinėjama, kaip nustatyti pagrindinius principus ir tikslus, analizuoti konkrečią 

situaciją ir išteklius, lūkesčius, poreikius, įgyvendinimą ir vertinimą. Vadovas nepropaguoja nė 

vienos konkrečios kalbų mokymo politikos. Juo siekiama padėti nustatyti problemas ir galimus 

sprendimus remiantis bendraisiais principais. 

ES kalbų politika yra glaudžiai susijusi su bendrųjų gebėjimų plėtojimu. Europos Tarybos 

ir Komisijos parengtoje darbo programos „Švietimas ir mokymas 2010“ įgyvendinimo 2010 m. 

pažangos bendroje ataskaitoje (toliau: Švietimas ir mokymas) (2010) analizuojami Europos 

bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų metmenyse nustatyti ir apibrėžti 8 bendrieji 

gebėjimai, būtini asmeniniams rezultatams pasiekti, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir 

užimtumui žinių visuomenėje:  

� bendravimas gimtąja kalba;  

� bendravimas užsienio kalbomis;  

� matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai gamtos mokslų ir technologijų 

srityse;  

� skaitmeninis raštingumas;  

� mokymasis mokytis;  

� socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;  

� iniciatyva ir verslumas;  

� kultūrinis sąmoningumas ir raiška.  

 

Pirminis švietimas ir mokymas turėtų padėti išugdyti šiuos bendruosius gebėjimus tiek, kad 

visi jaunuoliai, įskaitant esančius nepalankioje padėtyje, turėtų pasirengimą tolesniam mokymuisi ir 

                                                                                                                                                                  
∗  Angl. ELP – European Language Portfolio (Liet. Europos kalbų aplankas (EKA)) 
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darbui. Suaugusiųjų švietimas ir mokymas turėtų suteikti realių galimybių visiems suaugusiems 

visą gyvenimą ugdyti ir atnaujinti bendruosius gebėjimus. (Švietimas ir mokymas, 2010).  

Šioje ataskaitoje (Švietimas ir mokymas, 2010) apžvelgiama gebėjimais grindžiamo 

metodo įgyvendinimo pažanga ir profesinio mokymo bei aukštojo mokslo modernizavimas kaip 

pačių svarbiausių elementų siekiant, kad Europa sėkmingai atsigautų po ekonomikos krizės bei 

išryškinamos ir pateikiamos šios tendencijos ir problemos:  

⋅ Lyginamųjų standartų įgyvendinimas; 

⋅ Švietimo reformos ir programų kūrimas vadovaujantis gebėjimais grindžiamo 

mokymo ir mokymosi bei mokymosi rezultatais grindžiamo metodo; 

⋅ Mokymosi visą gyvenimą programų įgyvendinimas per formalųjį, neformalųjį 

mokymąsi ir savišvietą ir judumo didinimas.  

Ataskaitoje pažymima, jog dauguma šalių daro didelę pažangą kurdamos nacionalines 

kvalifikacijų sąrangas, apimančias visų lygių ir rūšių švietimą ir mokymą, ir siekdamos jas susieti 

su EKS iki 2010 m. Tai susiję su platesniu mokymosi rezultatų panaudojimu siekiant apibrėžti ir 

apibūdinti kvalifikacijas ir įteisinti neformalųjį mokymąsi bei savišvietą. 

Švietimas ir mokymas, įskaitant universitetus, turėtų tapti atviresnis ir labiau atitikti darbo 

rinkos ir plačiosios visuomenės poreikius. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti švietimo ir mokymo bei 

darbo rinkos partnerysčių kūrimuisi. Šiuo aspektu, kuriant aukštojo mokslo studijų programas, 

svarbus yra užsienio kalbų studijų ir šių studijų kaip priemonės individo tarpkultūrišrkumui  ir  

bendrųjų gebėjimų plėtojimas atsižvelgiant į asmeninius, visuomeninius ir veiklos pasaulio 

poreikius. 

Ataskaitoje primenama, kad nuo bendrojo lavinimo mokyklos svarbu mokyti vadovaujantis 

tarpdisciplininiu požiūriu, daugiau dėmesio skiriant ne vien žinių, bet ir įgūdžių vystymui bei 

teigiamų nuostatų ugdymui, taip pat didesniam žinių pritaikymui „realiame gyvenime“. Mokymo 

programose vis svarbesni tampa įvairiose srityse aktualūs bendrieji gebėjimai. Nors ataskaitoje 

daugiausia dėmesio skiriama bendrųjų gebėjimų ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose, tačiau 

tolimesnis bendrųjų gebėjimų plėtojimas, orientuotas į aukštesnės kvalifikacijos profesijos, 

tolimesnių studijų bei konkurencingumo mokslo ir tyrimų srityje tarptautinėje erdvėje, yra taip pat 

svarbi prielaida aukštojo mokslo studijų organizavimo reformavimui ir modernizavimui. Aukštojo 

mokslo lygmenyje svarbu kurti studijų programas atsižvelgiant į mokykloje įgytų bendrųjų 

gebėjimų lygį ir sudarant sąlygas tolimesniam šių gebėjimų plėtojimui bei išnaudojant užsienio 

kalbų studijas kaip priemonę šioms bendrosioms kompetencijoms plėtoti. Šių tikslų įgyvendinimui 

būtina modernizuoti mokymosi proceso organizavimą, įskaitant ir užsienio kalbų studijų 

organizavimą.  
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Mokymosi visą gyvenimą strategijų įgyvendinimas ir tolesnis plėtojimas tebėra svarbi 

problema. Vos kelios strategijos yra nuoseklios ir išsamios, o kai kurios vis dar sutelktos į 

specifinius sektorius arba pritaikytos tikslinėms grupėms, o ne visam gyvenimui. Kad strategijos 

būtų veiksmingos, jos turi būti skirtos pakankamai ilgiems laikotarpiams, sudaryti mokymosi 

galimybes įvairaus amžiaus asmenims ir būti peržiūrimos bei toliau plėtojamos.  

Struktūrinis ir kultūrinis nelankstumas ir toliau yra didžiausia kliūtis siekiant sustiprinti 

aukštojo mokslo vaidmenį tęstinio dirbančių asmenų profesinio ar asmeninio tobulėjimo srityje. 

Aukštojo mokslo įstaigoms turėtų būti teikiamos paskatos, skirtos lankstesnėms studijų 

programoms parengti, lankstesnei paskaitų lankymo tvarkai nustatyti ir ankstesnio mokymosi 

pripažinimui plėtoti. Aukštasis mokslas turėtų būti glaudžiai susijęs su bendrų nacionalinių 

kvalifikacijų sąrangų rengimu. Itin svarbus dalykas yra didesnė universitetų autonomija ir geresnis 

valdymas bei atskaitomybė, kad jie galėtų suteikti galimybę mokytis visiems, ypač netradiciniais 

būdais besimokantiems asmenims, ir galėtų diversifikuoti pajamas.  

Daugelis šalių reformuoja mokymo programas, pirmiausia mokyklų, nuosekliai remdamosi 

Bendrųjų gebėjimų metmenimis. Tačiau reikia kurti ir plačiau įgyvendinti novatoriškus mokymo ir 

mokymosi metodus, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas pilietis galėtų pasinaudoti kokybiško 

mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. Taip pat reikia papildomų veiksmų siekiant parengti 

mokymo ir vertinimo metodus, atitinkančius gebėjimais grindžiamą metodą.  

Valstybės narės ir Komisija aktyviai imsis priemonių šiems klausimams spręsti pagal 

strateginę programą „ET 2020“. Strateginė programa „ET 2020“, kartu su iniciatyva „Nauji įgūdžiai 

naujoms darbo vietoms“ atliks vieną iš svarbiausių vaidmenų sprendžiant prioritetines problemas, 

kurios yra svarbiausi būsimos strategijos „ES 2020“ klausimai.. 

ES švietimo ir kalbų politikos dokumentų apžvalga ir analizė leidžia pateikti apibenrinimą 

užsienio kalbų studijų mokymosi visą gyvenimą paradigmoje svarbos pagrindu.  

Remiantis ES švietimo politikos dokumentų analizės rezultatais galima teigti, jog ES 

švietimo plėtojimas yra neatsiejamas nuo užsienio kalbų mokėjimo, nes kalbų mokėjimas – tai 

sėkmingos ir konkurencingos Europos pagrindas. ES švietimo politikos dokumentuose atsispindi 

užsienio kalbų mokymo/si įvairiuose švietimo lygmenyse ir veiklos srityse svarba ir skatinimas 

mokyti vaikus kalbų nuo ankstyvo amžiaus, kuris taptų mokymosi visą gyvenimą kontinuumu, kad 

visi europiečiai taptų atviresni kitoms kultūroms, būtų nevaržomi bendrųjų kompetencijų ir užsienio 

kalbų gebėjimų (įskaitant ir kitas bendrąsias kompetencijas, kurias galima plėtoti mokant užsienio 

kalbų) stygiaus ir galėtų dirbti ir mokytis įvairiose šalyse bei taptų konkurencingi ne tik Europos bet 

ir pasaulio ekonomikoje. 

ES švietimo politikos dokumentuose reflektuojama galimybė mokytis užsienio kalbų 

siekiant įveikti asmenines ir nacionalines kliūtis. ES švietimo ir kalbų politikos dokumentuose 
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atsispindi noras padėti visiems europiečiams geriau pažinti kalbas ir suteikti galimybę atlikti svarbų 

vaidmenį daugiakalbėje Europoje, kad galėtų suprasti savo kaimynus ir sujais bendrauti ir 

bendradarbiauti. ES švietimo ir kalbų politikos dokumentuose akcentuojamas kalbų mokymasis visą 

gyvenimą, geresnis ir kokybiškesnis kalbų mokymasis ir palankių sąlygų užsienio kalbų mokymuisi 

kūrimas. 

ES švietimo politiniuose dokumentuose raginama pradėti mokyti užsienio kalbas nuo 

ankstyvosios vaikystės, nes kalbų mokymasis turi teigiamą poveikį mokymosi įgūdžių formavimui 

ir įgyjimui, lavina gimtosios kalbos gebėjimus, plėtoja gebėjimus, reikalingus kitose srityse, įtakoja 

aukštesnį savęs vertinimą bei padeda visapusiškai ugdyti asmenybę.  

ES skatina mokyti be gimtosios kalbos dar dvi užsienio kalbas bendrojo lavinimo 

mokykloje, kurios atvertų moksleiviams įvairias perspektyvas gyvenime, supažindintų su kitų šalių 

kultūromis, plėstų akiratį ir prisidėtų prie pasaulėžiūros formavimo bei padidintų sėkmingos 

karjeros galimybes. Svarbu sukurti ir parengti tokias užsienio kalbų mokymo bendrojo lavinimo 

mokykloje programas, kad užsienio kalbų būtų mokomasi ne tam, kad moksleiviai galėtų gauti 

aukštesnius įvertinimus ar sėkmingai išlaikytų egzaminus, o tam, kad įgytų tokius užsienio kalbos 

gebėjimus, kurie leistų pagal poreikius ir aplinkos sąlygotus reikalavimus sėkmingai tęsti studijas 

aukštojoje mokykloje ar siekti karjeros kitoje veiklos srityje. 

ES švietimo politikos dokumentuose skatinama mokyti užsienio kalbų ir ugdyti 

daugiakalbystę, atliekančią svarbų vaidmenį tiek asmeniniame tiek visuomeniniame gyvenime. 

Užsienio kalbų mokymasis aukštajame moksle svarbus gilinant žinias apie kultūrą, vystant 

mobilumo tinklus ir galimybes, plėtojant bendrąsias kompetencijas būtinas profesiniam ir 

akademiniam konkurencingumui tarptautinėje erdvėje išlaikyti ir kelti. Kalbų mokymosi ir kalbų 

įvairovės skatinimo veiksmų plane 2004 – 2006 metams (Veiksmų planas, 2003) raginama 

įgyvendinti nuoseklią kalbų politiką, apibrėžiančią universiteto vaidmenį. ES skatina užsienio kalbų 

mokymąsi įtraukti į visų pakopų įvairių studijų sričių programas. ES švietimo dokumentai ragina 

kurti skaidrias kvalifikacijų sistemas, kurios užtikrintų judumą visose veiklos srityse, o tai reiškia, 

kad aukštajame moksle svarbu sukurti skaidrią ir standartizuotą užsienio kalbų gebėjimų įvertinimo 

sistemą, kuri taip pat garantuotų akademinį ir profesinį judumą. 

ES švietimo politikos dokumentuose nuolatos akcentuojamas užsienio kalbų mokymasis 

visą gyvenimą trunkantis nuo ankstyvos vaikystės iki vėlyvo brandaus amžiaus. Juose taip pat 

skiriama dėmesio ir specialių švietimo poreikių turintiems besimokantiems todėl skatina užsienio 

kalbų mokymo būdų ir mokymo medžiagos įvairovę. 

Visuose ES švietimo, kaip ir Bolonijos proceso dokumentuose, pažymima studijų pagal 

mokymosi pasiekimus palyginamumas, kompetencijų, gebėjimų ir įgūdžių palyginamumas kitose 

veiklos pasaulio srityse, todėl, daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje, pasižyminčioje kalbų, 
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kultūrų bei institucijų įvairove, būtina sukurti ir užsienio kalbų mokėjimo palyginamumo kriterijus 

ar sistemas visuose švietimo lygmenyse, o taip pat ir veiklos pasaulio įvairiose srityse, pagal kurias 

būtų galima nustatyti kvalifikacijas, kurias visi pripažintų. 

Neretai ES švietimo dokumentuose minima užsienio kalbų mokymosi nauda asmeninėje ir 

viešosios veiklos srityje, profesinės ir akademinės veiklos srityje. Užsienio kalbų mokėjimas 

padeda geriau suprasti kitas kultūras, o tuo pačiu, bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis. Užsienio 

kalbų mokymasis taip pat padeda geriau pažinti gimtąją kalbą, skatina atvirą mąstyseną, lavina 

protą ir atmintį, ugdo kognityvinius įgūdžius. Augant tarptautiniam bendradarbiavimui ir stiprėjant 

tarptautiniams ryšiams šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje užsienio kalbų mokėjimas tampa 

būtina konkurencingumo sąlyga tiek profesinės tiek ir akademinės veiklos srityje. Šiais aspektais 

užsienio kalbų mokėjimas svarbus ne tik karjeros konstravimui užsienio šalyje, bet ir savo šalyje 

siekiant karjeros medicinoje, socialiniame darbe, komercijoje, politikoje, turizmo pramonėje ar bet 

kurioje kitoje srityje.  

Pagal ES švietimo politikos dokumentuose pateikiamas nuostatas svarbu suteikti daugiau 

galimybių mokytis užsienio kalbų specialiųjų švietimo poreikių turintiems besimokantiesiems 

visuose švietimo lygmenyse ir pakopose, todėl skatina informacijos ir ryšių technologijų (IRT) 

prieinamumo ir pritaikomumo didinimą, įvairių mokymo ir mokymosi tinklų ir platformų kūrimą 

bei plėtrą, specialiems poreikiams pritaikytų mokymo metodų ir medžiagos tobulinimą ir taip 

prisidėti prie jų socialinės aprėpties, geresnių karjeros galimybių ir gerovės. 

ES švietimo politiniuose dokumentuose atsispindi ir užsienio kalbos bei veiklos pasaulio 

(verslo) glaudžios sąsajos. Kalbiniai įgūdžiai, tarpkultūrinė kompetencija, tarptautinio verslo 

komunikacija bei kiti bendrieji gebėjimai nepaprastai svarbūs ekonomikos, šalies verslo, kitų 

veiklos pasaulio sričių konkurencingumo plėtojimui. Kadangi daugiakalbis bendravimas yra vienas 

iš ES konkurencingumo strateginių veiksnių, todėl nacionaliniame lygmenyje būtina sukurti tokias 

švietimo ir veiklos pasaulio užsienio kalbų mokymo/si tinklus bei sistemas, kurios leistų sudaryti 

visas įmanomas sąlygas visiems įgyti šių įgūdžių pagal asmeninius ir veiklos pasaulio poreikius. 

Svarbu rengti specialistus, sugebančius ugdyti šias svarbias kompetencijas. 

ES švietimo politikos dokumentuose valstybės narės skatinamos bendradarbiauti 

daugiakalbystės plėtojimo srityje, keistis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Siekti 

įgyvendinti veiksmingą užsienio kalbų mokymo ir mokymosi visose švietimo, studijų ir darbinės 

veiklos pakopose. Propaguoja kalbų įvairovę, retų kalbų mokymąsi ir savo nacionalinių kalbų 

puoselėjimą. 
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1.1.4. Užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo aukštajame moksle svarba Lietuvos švietimo 

politikos dokumentuose 

 

Pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LKS) aprašą (Žin., 2011, Nr. 107-5057) Lietuvoje, 

kaip ir Europos kvalifikacijų sandaroje (EKS), visas kvalifikacijų spektras skaidomas į aštuonis 

lygius. Šie lygiai apima visas kvalifikacijų pakopas, pradedant pradinėmis (bendrojo ugdymo ar 

profesinio mokymo programų baigimo pažymėjimai) ir baigiant aukštosiomis (8 lygio mokslų 

daktaro laipsnis). Kadangi LKS, kaip ir EKS, siekiama skatinti mokymąsi visą gyvenimą, ji apima 

visus švietimo lygius, – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo. Be to, į sandarą 

įtrauktos nuosekliojo ir tęstinio mokymosi sistemoje įgyjamos kvalifikacijos. Aštuoni LKS, kaip ir 

EKS, lygiai aprašyti per mokymosi rezultatus (learning outcomes), kurie apibrėžiami kaip visuma 

to, ką besimokantysis žino, supranta ir geba padaryti, baigęs mokymosi procesą. LKS, kaip ir EKS, 

apibrėžiami mokymosi rezultatai. Mokymosi rezultatai suskirstyti į tris grupes: žinias, gebėjimus ir 

kompetentingumą. Tai reiškia, kad kvalifikacijos skirtingais deriniais apima įvairius mokymosi 

rezultatus.  

Taigi, Lietuvos švietimo sistemoje, nacionaliniu lygmeniu (kuris yra derinamas prie 

Europinio lygmens) kavalifikacijos yra suteikiamos pagal reglamentuojamus mokymosi/studijų 

rezultatus ugdymo/mokymo/studijų programose. Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis švietimą 

Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (ŠĮ) (Žin., 2011, Nr. 38-1804), kurio naują 

redakciją patvirtino Seimas 2011 m. kovo 17 d. Jame yra išskirti 3 švietimo sektoriai:  

⋅ bendrasis ugdymas, apimantis pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;  

⋅ profesinis mokymas;  

⋅ aukštasis mokslas.  

Taigi, bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) tikslus nustato Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymas. Valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 metų nuostatos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 (Žin., 2003, Nr. 

71-3216) nusako Lietuvos švietimo plėtotės tikslus bei priemones jiems įgyvendinti, taip pat 

apibrėžia pagrindinius kiekybinius ir kokybinius siekinius, kuriais grindžiama Lietuvos švietimo 

raida 2003 - 2012 metais. Remiantis šia strategija parengta Bendrojo lavinimo ugdymo turinio 

formavimo, vertinimo atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970 (Žin., 2007, Nr. 63-2440), kurios 

paskirtis – apibrėžti ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo tikslus ir 

principus, švietimo lygių funkcijas ir atsakomybę šiame procese, numatyti ugdymo turinio proceso 

iki 2012 m. prioritetus, priemones, jų įgyvendinimo rodiklius. Remiantis šia strategija atnaujintos 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos – dokumentai, reglamentuojantys 
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bendrojo ugdymo turinį, siekiant ugdymo dermės, prieinamumo ir kokybės visoje šalies švietimo 

sistemoje. Pagrindinė vykusio bendrųjų programų atnaujinimo kryptis buvo orientuoti ugdymo 

turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypač daug dėmesio 

skiriant mokymuisi mokytis, ir labiau individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių 

poreikius. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos atnaujintos 2008, vidurinio – 2011 

metais. Ugdymo turinys Bendrosiose programose apibrėžiamas aprašant numatomus mokinių 

mokymosi pasiekimus, pateikiant rekomenduojamas ugdymo gaires, nurodant dalykų turinio apimtį 

ir aprašant mokinių pasiekimų lygių požymius. Mokinių mokymosi pasiekimai Bendrosiose 

programose aprašomi kompetencijų terminais, ypač išryškinant mokinių įgyjamus bendrųjų 

kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų pagrindus. Kompetencija suprantama kaip žinių, 

gebėjimų ir nuostatų visuma. Bendrosios programos apibrėžia ugdymo turinį valstybės lygiu. 

Mokyklos ir mokytojai, vadovaudamiesi bendrosiomis programomis, formuoja mokyklos ir klasės 

lygio ugdymo turinį pagal atskirų klasių ir mokinių poreikius taip, kad mokiniai pagal savo išgales 

pasiektų kuo geresnius rezultatus. 

Kituose Lietuvos švietimo politikos dokumentuose nagrinėjami kalbų politikos formavimo 

Lietuvoje klausimai stengiantis laikytis ES švietimo ir kalbų politikos dokumentuose apibrėžiamų 

tikslų, uždavinių, tendencijų, veiklos krypčių ir sričių. Didžiausias dėmesys Lietuvos kalbų 

politikos padėties įvertinimui ir tolesnės kalbų politikos formavimo krypčių numatymui, 

atsižvelgiant į ES švietimo ir kalbų politikos tikslus, pradėtas skirti 2003 – 2006 metais, atsiradus 

naujoms bendrosioms programoms ir išsilavinimo standartams, Lietuvos kalbų politikos aprašui ir 

užsienio kalbų mokymo strategijai.       

Pagrindinio Lietuvos kalbų mokymo politikos aprašo (toliau: Aprašas) (Aprašas, 2006) 

tikslas – įsivertinti šalies kalbų mokymo padėtį, aprašyti esamą formaliojo kalbų mokymo padėtį 

Lietuvoje, išsiaiškinti esamus laimėjimus, ir trūkumus, nustatyti, kaip šalies kalbų politika atitinka 

šiuolaikinės visuomenės poreikius, nacionalinius ir Europos prioritetus, pasiremti patyrusių ET 

kalbų ekspertų nuomone apie šalies kalbų mokymo politiką, numatyti priemones tolesnei 

daugiakalbei šalies politikai sėkmingai plėtoti, informuoti šalies ir Europos kalbų politikos 

formuotojus, kalbų mokytojų bendruomenę ir kitus visuomenės sluoksnius apie šalies kalbų 

mokymo politiką. 

Šis aprašas tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ataskaita (toliau: 

Šalies ataskaita) ET apie kalbų politikos situaciją šalyje. Šalies ataskaitą sudaro trys dalys: Lietuvių 

kalbos ugdymo strategija bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose, Lietuvos tautinių 

mažumų kalbų mokymo apžvalga ir užsienio kalbų mokymo strategija. Nors aprašo tikslai yra labai 

platūs (ir gana deklaratyvūs) ir su pretenziją į platų ir išsamų šalies kalbų mokymo/si ir mokėjimą 

visose veiklos srityse ir visuose švietimo ir mokslo lygmenyse, tačiau šalies ataskaitos 
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sudedamosios dalys rodo, jog ataskaitoje užsienio kalbų politikos apžvalga remiasi bendrojo 

lavinimo bei kai kurių kitų sričių užsienio kalbų situacijos problemomis.  

Tačiau reikia pripažinti, jog išsami Aprašo analizė akivaizdžiai įrodo, kad Lietuvoje kalbų 

politika, „kaip dalis globalesnių klausimų, susijusių su nacionaline tapatybe, socialine sanglauda, 

ekonomine plėtra, tarptautine padėtimi ir santykiais Europoje bei už jos ribų, yra laikoma svarbiu 

politiniu klausimu“ (Aprašas, 2006). 

“Užsienio kalbų mokymo strategija 2004 – 2012 m.” (toliau: Strategija) (2004) - tai viena 

“Lietuvos Respublikos kalbų politikos aprašo” dalių, kurioje apibendrinama užsienio kalbų vieta 

bendroje Kalbų mokymo strategijoje Lietuvos švietimo sistemoje. Lietuvos užsienio kalbų mokymo 

strategijoje pateikiami kalbų mokymo/si kaitos procesai, mokymo/si tendencijos, pristatoma 

dabartinė padėtis, įvardijamos problemos bei ieškoma sprendimų, atliepiančių kiekvieno mūsų 

šalies piliečio poreikius bei interesus pagal šiuolaikinio gyvenimo reikalavimus.  

Visuomeniniai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai Europoje ir pasaulyje rado atgarsį ir kalbų 

politikos formavimui Lietuvoje. Lietuvos švietimo politikai ir praktikai ėmė kreipti vis didesnį 

dėmesį į būtinus kaitos procesus užsienio kalbų mokyme, atsižvelgdami į vis didėjančią užsienio 

kalbų mokėjimo reikšmę įvairiakultūrėje ir daugiakalbėje Europoje bei visame pasaulyje. Atsirado 

suvokimas apie kalbų mokėjimo privalumus, apie didėjančią galimybę bendrauti, mokytis, dirbti.   

Užsienio kalbų mokymosi strategijoje iki 2012 m. buvo pateikta ir išanalizuota užsienio 

kalbų politikos formavimas ir tikslai, ES ir ET švietimo dokumentuose atsispindinčių kalbų 

politikos tendencijų įgyvendinimo galimybės Lietuvos užsienio kalbų mokymo politikoje. 

Išanalizuotos užsienio kalbų mokymo/si galimybės Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, 

profesinėse mokyklose, taip pat galimybės mokytis užsienio kalbų specialiųjų poreikių turintiems 

moksleiviams ir tautinių mažumų atstovams. Numatytas užsienio kalbų mokymo programos 

organizavimas apibrėžiant bendrąsias komunikacinių gebėjimų ugdymo nuostatas bei mokymo 

kryptis ir priemones. Apibūdinami užsienio kalbų mokymo/si pasiekimai bendrojo lavinimo 

mokykloje, pasiekimų vertinimas ugdymo proceso kaitos kontekste, mokymosi pasiekimų 

vertinimas ir egzaminų sistema. Skiriama dėmesio užsienio kalbų mokytojų rengimo ir 

kvalifikacijos. Galiausiai, numatomos svarbiausios užsienio kalbų strategijos įgyvendinimo kryptys, 

prioritetai ir problemos. 

Nors numatomose įgyvendinti strateginės užsienio kalbų mokymo kryptyse 2004 – 2012 

m. vadovaujamasi bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais bei ES ir ET kalbų 

mokymo politikos dokumentais numatoma užsibrėžiama, suvokiant kalbų naudą šiuolaikinėje 

konkurencinėje visuomenėje, tenkinti Lietuvos piliečių poreikį mokytis užsienio kalbų visą 

gyvenimą, tačiau dauguma užsienio kalbų politikos Lietuvoje formavimo strateginių krypčių susiję 

su bendrojo lavinimo mokyklomis, profesinėmis mokyklomis, aplenkiant aukštojo mokslo švietimo 
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lygmenį. 

Lietuvos švietimo ir kalbų politikos dokumentų analizė parodo užsienio kalbų 

kompetencijos plėtojimo trūkumus ir suponuoja užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo poreikį. 

 

1.2. Teorinės ir filosofinės užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo prielaidos mokymosi visą 

gyvenimą paradigmoje 

 

Ugdymo teorijų įvairovė, atskleidžianti įvairiapusės šiuolaikinės asmenybės ugdymo 

tikslus, sukuria prielaidas ir teorinį pagrindą konkrečios ugdymo sistemos kūrimui, kurios tikslas 

išugdyti įvairiapusę šiuolaikinę asmenybę, gebančią prisitaikyti esant nuolat kintančioms veiklos 

pasaulio sąlygoms ir pasirengusią nuolatiniam kompetencijų plėtojimo ir visą gyvenimą 

trunkančiam mokymo/si procesui. Užsienio kalbų kompetencijos plėtojimas yra neatskiriama šio 

proceso dalis. Todėl užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje  

mokymosi visą gyvenimą paradigmoje modernizavimas ir sistemos kūrimas turėtų būti pagrįstas 

remiantis toliau pateikiamomis šiuolaikinių ugdymo filosofijų ir teorijų – holizmo, humanizmo, 

pragmatizmo, progresyvizmo, biheviorizmo, kognityvizmo, konstruktyvizmo ir socialinio 

konstruktyvizmo – bazinėmis nuostatomis. 

Holistinis ugdymas yra tokia ugdymo filosofija, kuri remiasi prielaida, kad kiekvienas 

žmogus suranda save, gyvenimo prasmę ir tikslą per ryšius su visuomene, gamta, humanistinėmis 

vertybėmis, tokiomis kaip empatija ir santarvė. Holistinio ugdymo tikslas sukelti  žmonėse tikrą 

pagarbą gyvenimui ir aistringą norą mokytis. Holistinio ugdymo teorija skiriasi nuo kitų ugdymo 

teorijų savo tikslais, savo išskirtiniu dėmesiu patirtiniam mokymuisi, kuriai mokymosi aplinkoje 

reikšmingiausia ir prasmingiausia yra santykiai su žmonėmis ir pagrindinių žmogiškųjų vertybių 

puoselėjimas. Pirma, žinias holizmas supranta kaip kažką kas yra konstruojama kontekste, kuriame 

žmogus gyvena. Taigi, svarbiausia mokyti studentus kritinio mąstymo, būdų, kaip surasti ir suprasti 

informaciją, kaip ją reflektuoti, skatinti juos rūpintis juos supančiu pasauliu. Šioms kompetencijoms 

ugdyti užsienio kalbų studijos yra ypatingai palanki aplinka, kurioje gali būti sudarytos visos 

sąlygos personalinėms ir socialinėms transformacijoms. Antra, holizmas akcentuoja sąsajos idėją ir 

priešpriešina ją fragmentiškumui, kuris yra ypatingai dažnas ir tendencingas reiškinys švietime. 

Fragmentiškumo pavyzdžių galime rasti tokiame studijų organizavime, kai mokomasi atskirų 

dalykų, kai nėra pereinamumo, kai studentai skirstomi į grupes pagal specialybes (ribotas 

bendravimas su kitu sričių specialistais) ir daug kitų pavyzdžių. Toks fragmentiškumas akivaizdus 

mokant užsienio kalbų Lietuvos aukštosiose mokyklose – nėra sąsajų tarp užsienio kalbų studijų ir 

studijų programos, nėra pereinamumo tarp pačių užsienio kalbų studijų dalykų programų, 

daugelyje universitetų studentai suskirstyti į grupes pagal vienos srities studijų sritis, todėl 
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studijuoja atskirtyje ir daug kitų fragmentiškumo pavyzdžių. (Stebimas net mokslinių tyrimų 

fragmentiškumas užsienio kalbų mokymo ir mokymosi srityje). Holizmas mato visus gyvenimo 

aspektus integruotus ir glaudžiai susijusius, taigi, ir užsienio kalbų studijos universitete turi būti 

integruotos tarpusavyje ir su kitais studijų programų dalykais, neturėtų būti skaidomos į atskirus 

elementus ar fragmentus. Be to, pagal holistinio ugdymo koncepciją dėstytojas yra ne autoritetas, 

kuris kontroliuoja, o patyręs ekspertas, mentorius, studentų pagalbininkas ir patarėjas, kolega ir 

draugas. Pagal šios teorijos nuostatas aukštoji mokykla yra ta vieta, kurioje dėstytojai ir studentai 

dirba kartu, vienoje komandoje ir siekia tų pačių tikslų. Tokioje aplinkoje svarbus atviras ir 

garbingas bendravimas, pagarba sau ir kitiems, tolerancija asmenybės skirtumams. Taigi, užsienio 

kalbų kompetencijos plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje  mokymosi visą gyvenimą paradigmoje 

modernizavimas ir sistemos kūrimas turėtų būti grindžiamas visuminio (holistinio) ugdymo 

idėjomis, kurios pagrindžia konceptualias nuostatas: žmogus yra integrali esybė ir ugdymo/si 

procese skleidžiasi holistiškai – kaip visuma, kaip savarankiškas subjektas, turintis brandžios 

asmenybės savimonę. Holistinis požiūris į tiriamą objektą – užsienio kalbų kompetencijos plėtojimą 

– skatina suprasti ugdymo paradigmų kaitos esmę, socialinius ir istorinius veiksnius (Morin, A. 

1997; Jackūnas, Ž. 1993, 2004).  

Humanizmas – ugdymo filosofija, kuri nagrinėja asmenybę kaip holistinį fenomeną jos  

saviraidos procese. Humanistinio ugdymo filosofijos atsiradimą įtakojo egzistencialistinė filosofija, 

kuri apibūdino žmogų kaip savitą, originalų ir išsiskiriantį iš tikrovės. Egzistencialistams išskirtinė 

ir svarbiausia, tik žmogui būdinga, savybė yra jo laisvė. Laisvas žmogus tai save mąstantis, sau 

kuriantis ir sau įsipareigojantis (sau ištikimas). Egzistencializmas sutelkė dėmesį į žmogaus realaus 

egzistavimo problemas, pabrėžė jo laisvę, kaip galimybę kurti save, įprasminti savo gyvenimą. 

Egzistencializmo ugdymo koncepcija skatina mokytoją ir besimokantįjį susidomėti esminiais 

žmogaus būties klausimais, įveikti pasitenkinimą materialine gerove. Šios filosofijos požiūriu 

ugdymu(si) skatinama ne tik rengtis gyvenimui, bet išgyvenimų patirtimi (gyvenimo džiaugsmo ir 

skausmo) išmokti spręsti pasirinkimo problemas (K. Pukelis, 1998).  

Žymiausi humanistinės ugdymo filosofijos atstovai A. H Maslow ir C. R. Rogers. 

Humanistinės filosofijos ašis – individas: asmens laisvės ir atsakomybės, vertybės ir įsitikinimai, 

veikla ir galimybės.  Humanizmo požiūriu mokymasis yra viena iš individo veiklos dalių, kuri 

įgalina individą realizuoti savo potencialą. Idėjos, kad mokymo/si turinys turi būti nukreiptas į 

besimokantįjį, kad mokytojas/dėstytojas yra pagalbininkas, kad kiekvienas besimokantysis yra 

atskiras individas su skirtingais poreikiais yra kilusios iš humanistinės ugdymo filosofijos pažiūrų.  

Humanistinės ugdymo filosofijos pradininkai A. H. Maslow (1970, 1999) ir  C. R. Rogers (1969, 

1983, 1987, 1999) teigė,  kad svarbiausias  asmenybės bruožas – jos  veržimasis į ateitį, siekis 

laisvai realizuoti savo galias. Siekiama padėti ugdytiniams suvokti savo poreikius ir taip skatinti 
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ugdytinio asmenybės tapsmą ir sklaidą. Humanistinė ugdymo teorija remiasi A. H. Maslow  

pasiūlyta žmogaus poreikių hierarchija, kurios viršūnėje – saviaktualizacijos siekis. Ugdytojas 

nusiteikęs įsivaizduoti save ugdytinio padėtyje, jausti jo išgyvenimus, nuoširdžiai ir atvirai su juo 

bendrauti.  

Humanistinės ugdymo filosofijos požiūriu tradiciniam  ugdymui  būdingos  tokios  

neigiamus  rezultatus  sukeliančios  nuostatos: pernelyg  idealizuojama ugdytojo ir ugdytininių 

veikla, ugdytojas perdėtai rūpinasi ugdytiniais, nesudaro sąlygų  patiems pasirūpinti savimi, 

ugdytoją  ir ugdytinį  kamuoja  baimė suklysti, ugdytojai mano, jog jie viską žino, tuo slopina 

ugdytinių aktyvumą, konservatyvus ugdymo turinys. Humanistinės ugdymo filosofijos teoretikai 

siūlo alternatyvinius sąveikos principus: siekti nuoširdaus bendravimo su ugdytiniu, jį teigiamai 

vertinti, padėti  ugdytiniui  suvokti  save, savo problemas, saviraidos tikslus, bendradarbiauti su 

ugdytiniais, kad jie pajaustų atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatus, optimizuoti ugdymo procesą, 

grindžiamą ugdytinių poreikiais.  

Humanistinės ugdymo filosofijos tikslas – adekvačios asmenybės ugdymas. Toks ugdymas 

anot A. W. Combs pasižymi keturiomis charakteristikomis: teigiamu požiūriu į save; savęs 

identifikavimu lyginant su kitais; atvirumu patirčiai ir jos įsisavinimui; jutimų ir pojūčių, įgytų 

mokykloje ir iš kitų neformalių šaltinių, įvaldymui (cituota Pukelis K., 1998, p. 206). Toks 

ugdymas padėtų asmenybei emancipuoti ir sudarytų sąlygas „humanistiniam visuomenės 

pertvarkymui“ (K. Pukelis, 1998).  

Mokymas humanistinės ugdymo filosofijos požiūriu yra besimokančiojo veikla, vykdoma 

jo paties pastangomis. Mokymas turi aktyvinti besimokančiuosius, skatinti juos siekti kontaktų su 

kitais, ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, padėti jiems suvokti savo pačių poreikius, o ne 

priversti daryti tai, ko iš jų nori kiti žmonės. Humanistinio ugdymo teorija skatina „mokymą per 

veikimą“, kur pastarasis pastiprinamas besimokančiųjų emocionalumo skatinimu, nes, anot C.H. 

Pattersono, „jie patys keičia savo siektinus tikslus, formuluoja savo problemas, priima sprendimus 

kaip veikti, pasineria į subjektyvųjį patyrimą ir jaučia to pasekmes …“ (cituota Pukelis, K., 1998, p. 

207).  

Taigi, humanizmas - pažiūrų sistema, žmogų laikanti pagrindine vertybe, jo gerovę – 

socialinių institutų vertinimo kriterijumi, o lygybę, teisingumą, žmogiškumą – trokštamais žmonių 

santykių principais. Humanizmo teorijos ugdymo tikslas – padėti ugdytiniui išreikšti save ir tapti 

geresniu, harmoningai gyvenančiu žmogumi. Humanistinės teorijos požiūriu ugdymas turi 

labiausiai padėti žmogui surasti, pažinti ir kūrybiškai realizuoti save. Todėl aukštojo mokslo 

institucija pirmiausia turi padėti kiekvienam suprasti save, suvokti savo tapatybę, rasti gyvenimo 

tikslą. Vadinasi, ugdymas turi būti orientuotas į žmogų, turi jam padėti išreikšti save ir tapti 

geresniam. Manoma, kad viską galima pasiekti patenkinus esminius besimokančiojo poreikius: jis 
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turi būti gerbiamas, mylimas, psichologiškai turi jaustis saugus, vertinamas kitų, adekvačiai vertinti 

save. Kai įgyvendinami šie poreikiai, skleidžiasi ir ugdosi sveikas, harmoningas žmogus, kuris 

gyvenime vadovaujasi bendrosiomis vertybėmis. Taigi, remiantis humanistinės ugdymo teorijos 

nuostatomis,  užsienio kalbų studijos aukštajame moksle turėtų būti organizuojamos skiriant dėmesį 

studentų poreikiams ir interesams, skatinant visapusišką tobulėjimą ir mokymosi mokytis troškimą, 

užtikrinant šiltus emocinius ir psichologinius santykius tarp studentų ir dėstytojų, sukuriant 

optimalias sąlygas užsienio kalbų studijoms aukštajame moksle.  

Pragmatizmas - ugdymo filosofijos kryptis, ypač akcentuojanti indukciją, žmogaus 

patyrimo svarbą, natūralistinį humanizmą bei mokslo ir žmonių kultūros tarpusavio santykį. XX a. 

pagrindines pragmatizmo idėjas išplėtojo John Dewey. Pragmatizmo požiūriu ugdymo realybės 

pagrindas yra ugdytinio sąveika su dinamiška, nuolat besikeičiančia aplinka. Pragmatikams būdingi 

požiūriai – į problemą orientuotas mokymas, ašinė programa, projektų metodas, probleminis 

požiūris. Pragmatizmo filosofinio judėjimo srovės teoretikai įsitikinę, jog bet kurio teiginio 

sampratos pagrindimas turi turėti praktines prielaidas. Pragmatizmas teigia empirinę individo veiklą 

esant pagrindiniu intelektualiosios veiklos pagrindu ir vertinimo kriterijumi. Pagrindinė prielaida 

teorijų kūrimui ir plėtojimui yra neatskiriama nuo protingos praktinės veiklos. Teorija ir praktika 

nėra atskiros sritys. Teorija yra įrankis arba žemėlapis, kuris padeda rasti kelią pasaulyje. Savo 

ruožtu, teorija be praktikos tėra abstrakcija.   Pragmatizmo teorijos ugdymo tikslas – ugdyti 

individą, mokantį spręsti gyvenimo problemas. Pragmatizmas akcentuoja svarbiausią ugdymo 

paskirtį – padėti ugdytiniui sukaupti gyvenimo problemų sprendimo patirtį, t.y. išmokti taikyti 

bendrus problemų sprendimo principus, būdus, formas, optimaliai santykiauti su aplinka, 

pertvarkyti ją ir kurti visuomenę. Aukštojo mokslo erdvėje taikant šios ugdymo teorijos principus 

plėtojamos bendrosios individo kompetencijos būtinos funkcionavimui veiklos pasaulyje mokymosi 

visą gyvenimą paradigmoje. Tokios kompetencijos gali būti sėkmingai ugdomos užsienio kalbų 

studijų procese vėliau jas perkeliant į kitas darbo ar mokymosi sferas.  

Progresyvizmo teorijos ištakos randamos pragmatizmo teorijoje, kuriai pagrindus padėjo J. 

Dewey ir W. James. Visuomenės modernizavimo galimybes jie matė tik visapusišką privalomą visų 

visuomenės narių išsilavinimą. Šios teorijos šalininkai ypatingai bendradarbiavo su švietimo ir 

ugdymo srities mokslininkais ir įvertino įvairius švietimo ir ugdymo aspektus. Šio 

bendradarbiavimo rezultatas buvo standartizuoti testai mokymosi pasiekimams matuoti. 

Progresyvizmo teorijos ugdymo tikslas – ugdyti individą, atsižvelgus į jo interesus ir poreikius. 

Progresyvizmas, tam tikra prasme artimas pragmatizmui, ugdymą taip pat grindžia mokymu spręsti 

problemas, ypač atsižvelgiant į ugdytinių interesus bei poreikius.  
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Edukologijos moksle mokymas/is yra procesas, kuris apjungia kognityvines, 

emocionalines ir aplinkos veiksnius bei patirtis kad būtų įgytos, sustiprintos ar pakeistos žinios, 

įgūdžiai, vertybės, pasaulėžiūra   (Illeris, 2000; Ormorod, 1995). Mokymasis kaip procesas 

akcentuoja tai, kas atsitinka, kai vyksta mokymasis. Aiškinimai to, kas vyksta, vadinami mokymo/si 

teorijomis. Mokymo/si teorija yra bandymas paaiškinti kaip žmonės mokosi ir padėti suprasti 

natūraliai sudėtingą mokymosi procesą.  

Egzistuoja įvairios bendrosios, tradicinės, specifinės, neformalios, postmodernistinės ir 

kitokios mokymo/si teorijos. Neformalios mokymo/si teorijos mėgina analizuoti mokymosi procesą 

ieškodami praktiškumo. Kai kurios iš tokių teorijų svarsto ar mokymosi procesas turėtų vykti kaip 

atskirų koncertų konstravimas į vieną visumą, ar bendras visumos supratimas turėtų būti 

papildomas detalėmis. Kitos teorijos mokymą/si analizuoja kaip paskatą mokytis. Kai kurių  

nuomone, mokymasis pirmiausia yra savireguliacija pagrįstas procesas, kiti teigia, jog izoliacijoje 

mokymasis nevyksta. Yra teorijų, kurios buvo sukurtos kaip specifinės, o ne bendrosios, mokymo/si 

teorijos. Pavyzdžiui andragogika yra suaugusiųjų mokymo/si menas ir mokslas. Konektyvizmas, 

neseniai atsiradusi tinklinio mokymo/si teorija, kuri analizuoja mokymą/si per ryšius (pvz. virtualus 

bendravimas). Multimedia mokymo/si teorija remiasi efektyvaus multimedia mokymo/si procese 

panaudojimo principais. Mokymosi teorijų kriticizmo požiūriu nėra jokio poreikio kurti mokymo/si 

teorijas, nes mėginimas suprasti mokymo/si procesą kuriant teoriją realiai sukūrė daugiau problemų 

nei jų išsprendė.  

Tačiau yra bendrųjų mokymo/si teorijų, kurios turi tvirtus pamatus. Yra trys pagrindinės 

filosofinės nuostatos, kuriomis remiasi mokymo/si teorijos: biheviorizmas, kognityvizmas ir 

konstruktyvizmas. Biheviorizmas akcentuoja tik objektyviai matomus mokymo/si aspektus. 

Kognityvistinės teorijos žiūri už elgesio ribų ir tyrinėja protiniais sugebėjimais pagrįstą mokymąsi. 

Konstruktyvizmo teorijos požiūriu mokymas/is yra procesas, kurio metu besimokantysis aktyviai 

konstruoja ar kuria naujas mintis ar reikšmes.    

Biheviorizmo teorijos pradininkas yra B.F. Skinner. Kiti šios mokymo/si teorijos kūrėjai 

yra A. E. Kazdin, A. Bandura, E. R. Guthrie, R. J. Herrnstein, C. L. Hull, I. Pavlov, E. L. Thorndike, 

E. C. Tolman, M. Sidman, J. B. Watson, O. I. Lovaas, S. C. Hayes, D. Baer. Šiuos teoretikus vienija 

jų pamatinės prielaidos apie mokymosi procesą.  Iš esmės tai yra trys pagrindinės šios teorijos 

požiūriu mokymo/si procesą apibūdinančios prielaidos.  Pirma, mokymas/is pasireiškia per elgesio 

pokyčius. Antra, elgesį formuoja aplinka. Galiausiai, artimumo (kaip arti laike turi būti du įvykiai 

vienas šalia kito, kad tarp jų atsirastų ryšys) ir sustiprinimo (bet kokios priemonės padidinančios 

tikimybę, kad įvykis pasikartos) principai yra pagrindiniai principai, kurie paaiškina mokymosi 

procesą. Taigi, biheviorizmas mokymąsi apibūdina kaip naujo elgesio, esant tam tikram poveikiui, 

įgijimą.   
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Bihevioristai  ieško visuotinio mokymo/si modelio, paaiškinančio visų gyvų organizmų 

veiklą. Pagal šį požiūrį, mokyme ir mokymesi  svarbiausi veiksniai yra mokymas, t.y., stimulas, ir 

mokymo rezultatas, t.y., reakcija. Taigi mokymusi (arba išmokimu) yra laikomas pasikeitęs 

individo išorinis elgesys, kurį galima sustiprinti apdovanojimais ir bausmėmis. Anot bihevioristų, 

studijuoti besimokančiojo mąstymą ir informacijos apdorojimą neįmanoma, nes tokių dalykų 

negalima tiesiogiai stebėti.  Taigi tyrimo objektas yra mokymo organizavimas, mokinių elgesys ir jų 

tarpusavio priklausomybė.  Tyrimo metodas – pozityvistinis modelis, pasiskolintas iš gamtos 

mokslų metodų.  Didžiausia bihevioristinių mokymosi ir išmokimo sampratų problema yra ta, kad 

pakitęs elgesys ir jo įsigalėjimas apibūdinami, remiantis “išoriniu” stebėjimu. Besimokantysis 

suvokiamas kaip pasyvus gavėjas, kuris neatsako už tai, kaip mokosi ir išmoksta.  

Naujesnė, kognityvioji mokymosi samprata išsirutuliojo iš bihevioristų neišspręstų 

problemų. Pirmosios abejonės biheviorizmo idėjomis atsirado 1929 metais geštaltų psichologijos 

teoretiko Bode darbuose. Jis kritikavo bihevioristus už per didelį dėmesį elgesiui, kuriuo 

paaiškinamas mokymas/is. Geštaltų psichologai siūlė tyrinėti susijusias struktūras, o ne atskirus 

įvykius. Geštaltų psichologijos teoretikų požiūriai į mokymą/si išsirutuliojo į kognityvines teorijas. 

Dvi pagrindinės prielaidos atspindi kognityvinį požiūrį į mokymą/si: 1. atminties sistema yra 

aktyvus organizuotas informacijos procesorius; 2. Ankstesnės žinios atlieka svarbų vaidmenį 

mokymosi procese. Kognityvinės teorijos žiūri į mokymąsi ne tik kaip elgesiu pagrįstą procesą, bet 

ir tyrinėją protinių sugebėjimų vietą šiame procese. Kognityvistai tyrinėja kaip atmintis įtakoja 

mokymą/si. Kai kognityvinės psichologijos teorijoje atsirado tokios atminties teorijos kaip 

Atkinson-Shiffrin atminties modelis ir Baddeley veikliosios atminties modelis, 1970-aisiais, 1980-

aisiais ir 1990-aisiais atsirado naujo kognityvistiniai požiūriai į mokymą/si. Šiandien tyrinėtojai 

nagrinėja tokias temas kaip kognityvinio krūvio ir informacijos apdirbimo teorijos. Šios mokymo/si 

teorijos atlieka svarbų vaidmenį ir įtakoja mokymo/si turinio modeliavimą. Kognityvizmo teorijos 

aspektų galima rasti mokymosi kaip mokytis procese, socialinio vaidmens įgijimo procese, 

išsilavinimo, mokymosi ir atminties lavinimo, susijusio su amžiumi, procesuose.    

Šių tyrimų metu gilinamasi į  kokybines mokymosi ir teorinio mąstymo ypatybes. 

Kognityvioji mokymosi teorija remiasi kognityviosios psichologijos naudojamu informacijos 

apdorojimo modeliu, ir žvelgia į žmogų kaip į aktyvų, tikslo siekiantį, gaunantį, apdorojantį ir 

kuriantį informaciją. Taigi, labiau pabrėžiamas informacijos apdorojimas, o ne rezultatas. 

Kognityviuoju požiūriu, mokymasis yra daug potyrių, kurie ne visada pastebimi išoriniame 

elgesyje. Kognityviosios mokymosi sampratos iškilimas sietinas su technologijų laimėjimais, 

pirmiausia kibernetika ir dirbtinio intelekto tyrimais. Technologiniai modeliai paakino mus gilintis į 

mąstymą ir atmintį. Apskritai laikomasi nuomonės, kad mokymosi aiškinimai, remiantis pažinimo 
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procesais, geriau parengti, tikslesni negu bihevioristų teorijos, ir padeda mums geriau suprasti, kaip 

mes mokomės ir išmokstame.  

Vienas iš gerai žinomų mokymo/si turinio modelių yra W. Dick ir L. Carey sisteminio 

požiūrio modelis (1 pav.). Šį modelį autoriai sukūrė 1978 metais ir aprašė jį savo knygoje 

„Sisteminis mokymo/si turinio modelis“ (‚The Systematic Design of Instruction‘). W. Dick ir L. 

Carey padarė didelį įnašą mokymo/si turinio modeliavimo srityje, nes buvo pirmieji pristatę 

sisteminį požiūrį, o ne susidedantį iš atskirų dalių, į mokymo/si turinio modeliavimą. Pagal šį 

požiūrį, mokymas/is yra sistema, kurioje akcentuojamas tarpusavio ryšys tarp konteksto, turinio, 

mokymosi ir mokymo. Anot W. Dick ir L. Carey (2005) „komponentai tokie kaip 

mokytojas/dėstytojas, besimokantieji mokymo/si medžiaga, mokymo/si veiklos, dėstymo sistemos, 

mokymo/si ir darbo aplinkos sąveikauja tarpusavyje ir šios sąveikos rezultatas – siekiami studentų 

mokymosi rezultatai“. Šio sisteminio požiūrio modelio, žinomo kaip W. Dick ir L. Carey modelis, 

komponentai, kurie siejasi tarpusavyje ne linijiniu būdu, o iteratyviai ir paraleliai, yra šie: 

mokymo/si tikslų nustatymas; mokymo/si analizė; besimokančiųjų ir konteksto analizė; mokymo/si 

veiklos uždaviniai; vertinimo instrumentai; mokymo/si strategija; mokymo/si medžiagos atrinkimas 

ir sukūrimas; formuojamasis mokymo/si vertinimas; mokymo/si peržiūrėjimas ir atnaujinimas; 

kaupiamasis vertinimas. 
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Mokymo/si teorijos taip pat atlieka svarbų vaidmenį kuriant ir parenkant mokymo/si turinį. 

Taigi, tokios teorijos kaip biheviorizmas, kognityvizmas, socialinis mokymas/is ir konstruktyvizmas 

įtakoja ir apibrėžia mokymo/si turinį.  

Konstruktyvistinės teorijos požiūriu mokymas/is yra procesas, kurio metu besimokantysis 

aktyviai konstruoja ar kuria naujas reikšmes ar sampratas esamų ir praeities žinių bei įgytos patirties 

pagrindu. Kitaip tariant  mokymasis yra žinių konstravimas per patirtį. Vadinasi, konstruktyvistinis 

mokymasis yra labai asmeninis siekinys, kuris apima ir internalizuotų kultūrinių sampratų, taisyklių 

ir bendrųjų principų taikymą praktiškame realaus pasaulio kontekste. Toks požiūris vadinamas 

socialiniu konstruktyvizmu. Socialinio konstruktyvizmo požiūriu žinios yra konstruojamos 

individams socialiai dalyvaujant pokalbyje ar veikloje, sprendžiant problemas ar atliekant užduotis. 

Mokymasis yra procesas, kuriame individai susipažįsta su kultūra per kitus labiau įgudusius 

individus (Driver et al., 1994). Konstruktyvizmo teorijoje egzistuoja įvairios kryptys, tokios kaip 

aktyvus mokymąs/is, mokymas/is per atradimą, žinių konstravimas. Nepaisant krypties, 

konstruktyvizmas skatina besimokančiojo laisvą studijavimą tam tikroje sistemoje ar struktūroje. 

Mokytojas/dėstytojas yra pagalbininkas, kuris skatina besimokančiuosius patiems atrasti principus 

ir konstruoti žinias sprendžiant realistines problemas.  

Konstruktyvizmas yra teorija apie žinias (epistemologija), pagal kurią teigiama, kad 

žmonės generuoja žinias ir reikšmes iš interakcijos tarp jų patirties ir jų minčių. Kūdikystėje ar 

vaikystėje tai yra interakcija tarp jų patirties ir refleksų arba elgsenos modelių.  Jean Piaget 

pavadino šias žinių sistemas „schemata“. Konstruktyvizmas nėra specifinė pedagogika, nors ši 

teorija yra dažnai painiojama su konstrukcionizmu, edukologijos teorija, kurią, įtakotas J. Piaget 

konstruktyvistinių ir patirtinio mokymosi idėjų, išplėtojo Seymour Papert. J. Piaget 

konstruktyvistinio mokymosi teorija turėjo didžiulį poveikį mokymosi teorijoms ir mokymo 

metodams edukologijos moksle ir tebėra aktuali tema šiandieniniuose švietimo reformų 

judėjimuose.   

Praėjusiuose šimtmečiuose konstruktyvistinės idėjos buvo nepripažįstamos dėl priimto 

suvokimo, kad vaikų žaidimas yra betikslis ir neturi jokios reikšmės. Tačiau J. Piaget nesutiko su 

šiuo tradiciniu požiūriu – jis teigė, jog žaidimas yra svarbi besimokančiojo pažintinio vystymosi 

dalis ir moksliškai pagrindė savo požiūrį. Šiandien konstruktyvistinės teorijos tapo labai 

įtakingomis mokymosi teorijomis, ypatingai neformalaus mokymosi srityje. Vienas labai geras 

konstruktyvistinio mokymosi pavyzdžių yra neformali aplinka Tyrimų centre Gamtos istorijos 

muziejuje Londone, kuriame lankytojai gali tyrinėti tikrus gamtos istorijos pavyzdžius, patirti ir 

įgauti mokslinių įgūdžių ir patys daryti mokslinius atradimus.  
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Konstruktyvistinės mokymosi teorijos atsiradimą ir vystymąsi įtakojo tokios istorinės 

asmenybės kaip Giambattista Vico (1668 – 1744), Immanuel Kant (1724 – 1804), John Dewey 

(1859 – 1952), Maria Montessori (1870 – 1952), Władysław Strzemiński (1893 – 1952),  Jean 

Piaget (1896 – 1980), Lev Vygotsky (1896 – 1934), Heinz von Foerster (1911 – 2002), Jerome 

Bruner (1915 –), Herbert Simon (1916 – 2001), Paul Watzlawick (1921 – 2007), Ernst von 

Glasersfeld (1917 – 2010), Edgar Morin (1921 –).  

Konstruktyvistinės mokymosi teorijos formalizavimas, kuris yra dažniausiai siejamas su 

Jean Piaget vardu, nes jis įvardijo mechanizmus, kuriais besimokantieji internalizuoja žinias. Jis 

teigė, jog individai konstruoja naujas žinias iš savo patirties per akomodacijos (pritaikymo) ir 

asimiliacijos (sulyginimo, įsisavinimo) procesus.  Asimiliacijos procese individai inkorporuoja 

naują patirtį į jau egzistuojančią patirčių konstrukciją (struktūrą, sandarą, sistemą), nekeisdami šios 

konstrukcijos.  Individas sujungia naujas patirtis su savo vidine pasaulio reprezentacija. Šiuo atveju, 

esant klaidingam suvokimui, gali jo nepakeisti, nes individas, pavyzdžiui, gali nepastebėti kai kurių 

įvykių, gali neteisingai suprasti kitus, gali nuspręsti, kad įvykis yra tik atsitiktinumas ir dėl to 

nesvarbus pasaulio suvokimui. Priešingai, kai individo patirtis prieštarauja vidinei pasaulio 

reprezentacijai, tuomet individas šią patirtį gali suvokti atitinkamai pagal savo vidinę reprezentaciją. 

Akomodacijos procese individas perkonstruoja savo mentalinę išorinio pasaulio reprezentaciją 

pagal naujas patirtis. Akomodacija yra mechanizmas pagal kurį mokomės iš nesėkmių:  gyvename 

pagal lūkesčius, atitinkančius pasaulio vaizdą, o kai jie nepasitvirtina, mes patiriame nesėkmę, 

tačiau mes pritaikome šią nesėmę ir rekonstruojame pasaulio modelį – mokomės iš savo arba kitų 

nesėkmių patyrimo. Konstruktyvizmas yra teorija apibrėžianti mokymosi procesą, nepriklausomai 

nuo to ar besimokantysis naudoja savo patirtį, kad suprastų paskaitą, ar klausosi instrukcijų, kaip 

padaryti lėktuvo modelį. Abiem atvejais konstruktyvizmas teigia, kad besimokantysis konstruoja 

savo žinias iš patirties. Šiuo atveju tenka prisiminti, kad nors konstruktyvizmas ir nėra grynai 

pedagogikos mokslų sritis, konstruktyvizmo teorija dažnai asocijuojama su pedagoginėmis 

teorijomis, kurios skatina aktyvų mokymąsi, mokymąsi darant. Vadinasi, gali būti taikoma kaip 

efektyvi šiuolaikinė užsienio kalbų mokymosi teorija. 

Konstruktyvistinė mokymo/si teorija atsižvelgia į besimokantįjį ir jo prigimtį. Kiekvienas 

besimokantysis socialinio konstruktyvizmo požiūriu yra unikalus individas su unikaliais poreikiais 

ir išsilavinimu, sudėtinga ir daugiamatė asmenybė. Socialinis konstruktyvizmas ne tik pripažįsta 

besimokančiojo unikalumą ir sudėtingumą, bet ir remia, naudoja ir atlygina kaip integralią 

mokymosi proceso dalį (Wertsch, 1997).  

Konstruktyvistinės teorijos požiūriu svarbu atsižvelgti į ankstesnį besimokančiojo 

išsilavinimą ir jo priklausymą kuriai nors kultūrai. Pagal socialinio konstruktyvizmo teoriją 
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besimokantysis skatinamas surasti savąją tiesą, tiesos versiją, pagrįstą išsilavinimu, kultūrą ar 

įsitvirtinusia pasaulėžiūra. Istorinės raidos ir simbolių sistemas, tokias kaip kalba, logika, 

matematinė sistema, besimokantysis paveldi kaip tam tikros kultūros narys ir mokosi jų visą savo 

gyvenimą. Svarbi besimokančiojo socialinė interakcija su patyrusiais visuomenės nariais, be kurios 

neįmanomas svarbių simbolių sistemų socialinės reikšmės supratimas ir šių sistemų naudojimas. 

Socialinio konstruktyvizmo požiūriu svarbu atsižvelgti į besimokančiojo išsilavinimą ir kultūrą per 

visą mokymosi procesą, nes tai padeda formuoti žinias ir tiesą, kurias besimokantysis kuria, atranda 

ir gauna mokymosi procese (Wertsch, 1997). Taigi, remiantis socialinio konstruktyvizmo teorijos 

požiūriu, užsienio kalbų mokymasis aukštojoje mokykloje grindžiamas gimtosios kalbos įgijimo ir 

mokymosi patirtimi užsienio kalbos/kalbų mokymosi patirtimi formalioje bendrojo lavinimo 

mokyklos aplinkoje bei patirtimi neformalaus mokymosi aplinkoje, naujos užsienio kalbų žinios, 

gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos, kaip ir bendrieji gebėjimai, tokie kaip mokymosi mokytis 

užsienio kalbos, konstruojamos anksčiau įgytųjų pagrindu, naujos užsienio kalbos mokymas/is, 

daugiakalbystės kompetencija plėtojama įgytos patirties šioje srityje pagrindu. 

Konstruktyvistinė mokymo/si teorija atkreipia dėmesį ir akcentuoja besimokančiojo 

požiūrį į mokymąsi. Pareiga ir atsakomybė mokytis neabejotinai turi priklausyti besimokančiajam 

(Glasersfeld, V., 1989). Priešingai nei kitose mokymo/si teorijose, kuriose akcentuojama mokytojo 

atsakomybė už mokymosi procesą, o studentas atlieka pasyvaus klausytojo vaidmenį, socialinio 

konstruktyvizmo teorijoje pabrėžiama besimokančiojo aktyvaus dalyvavimo mokymosi procese 

svarba.  V. Glasersfeld (1989) teigia, kad besimokantieji patys konstruoja savo supratimą, o ne 

paprasčiausiai atkartoja ar reflektuoja ką perskaitė ar išgirdo. Besimokantieji ieško prasmės ir, net 

neturėdami visos informacijos, randa dėsningumus ir sudėlioja įvykių seką. 

Konstruktyvistinės mokymo/si teorijos požiūriu svarbu skatinti besimokančiojo motyvaciją 

mokytis. Besimokančiojo esmę šioje teorijoje apibūdina ir motyvacijos mokytis lygmuo ir 

priežastys. Anot V. Glasersfeld (1989) motyvacija mokytis labai priklauso nuo besimokančiojo 

tikėjimo savo mokymosi potencialu. Kompetencijos pojūtis ir tikėjimas savo potencialu spręsti 

naujas problemas atsiranda iš asmeninės problemų sprendimo patirties praeityje ir yra daug 

galingesnis nei bet kuris kitas išorinis pripažinimas ar motyvavimas (Prawat; Floden, 1994). Tai 

susiję su L. Vygotsky (1978) „artimiausio išsivystymo  zona“, kai besimokantieji yra skatinami ar 

turi motyvaciją siekti aukštesnio už esamą tobulėjimo, augimo lygmens. Sėkmingai susidorojęs su 

iššūkiais ir atlikęs tam tikras užduotis, besimokantysis įgauna pasitikėjimo ir motyvacijos imtis 

sudėtingesnių iššūkių. 

Konstruktyvistinė mokymo/si teorija, skirtingai nei tradicinės mokymo/si teorijos, 

akcentuoja kitokį požiūrį į mokytojo/dėstytojo vaidmenį mokymosi procese. Socialinio 

konstruktyvizmo teorijos požiūriu mokytojai/dėstytojai turi imtis pagalbininko, o ne „mokytojo“ 
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tradicine prasme vaidmens (Bauersfeld, 1995). Mokytojas/dėstytojas skaito paskaitą dalyko tema, 

tuo tarpu mokytojas/dėstytojas pagalbininkas padeda besimokančiajam pačiam suprasti dalyko 

turinį. Pirmuoju atveju besimokantysis pasyvus klausytojas, antruoju – aktyvus mokymosi proceso 

dalyvis. Pastaruoju atveju pagrindinis dėmesys skiriamas studentui ir jo poreikiams, o ne 

mokytojui/dėstytojui ar dalyko turiniui (Gamoran, Secada, Marrett, 1998). Toks dramatiškas 

vaidmenų pasikeitimas reiškia, kad mokytojo/dėstytojo pagalbininko vaidmuo reikalauja visiškai 

skirtingų nei tradicinio mokytojo/dėstytojo įgūdžių (Brownstein, 2001). Tradicinis mokytojas/ 

dėstytojas pasakoja,  tuo tarpu mokytojas/dėstytojas pagalbininkas klausia; tradicinis mokytojas/ 

dėstytojas skaito paskaitą auditorijos priekyje priešais studentus, mokytojas/ dėstytojas 

pagalbininkas suteikia paramą sėdėdamas šalia;  tradicinis mokytojas/ dėstytojas duoda atsakymus į 

klausimus tik pagal programos reikalavimus, mokytojas/ dėstytojas pagalbininkas pateikia gaires ir 

rekomendacijas besimokančiajam rasti ir padaryti savas išvadas; tradicinis mokytojas/dėstytojas 

sako monologą, mokytojas/ dėstytojas pagalbininkas dalyvauja aktyviame dialoge su studentais 

(Rhodes; Bellamy, 1999). Mokytojas/ dėstytojas pagalbininkas taip padeda  mokymosi patirtį 

„pagauti ore“ ir imasi iniciatyvos nukreipti ją studentų poreikių ir jų kuriamos mokymosi vertės 

linkme.  

Sukurta mokymosi aplinka turi skatinti studentų kritinį mąstymą (Di Vesta, 1987). 

Studentas pats kuria problemos ir jos sprendimo situaciją ir procesą, tačiau taI nereiškia, kad bet 

koks sprendimas yra adekvatus. Svarbiausias tikslas yra sukurti efektyvią problemų sprendimo ir 

kritinio mąstymo aplinką pasiskirstant vaidmenimis ir bendradarbiaujant. Kai kurios tokio 

vaidmenų pasiskirstymo ir bendradarbiavimo strategijos yra: 

⋅ abipusis tarpusavio klausinėjimas: studentai  dirba grupėse ir užduoda bei atsko į 

klausimus; 

⋅ „zigzago“ principo paskaita: studentai patys tampa kurios nors grupės projekto dalies 

„ekspertai“ ir moko kitus grupės narius; 

⋅ struktūruota diskusija/polemika/problemos sprendimas: studentai dirba kartu, 

dalyvauja diskusijoje, polemikoje, ieško ir randa problemos sprendimą (Woolfolk, 2010). 

Konstruktyvistinės teorijos pasekėjai analizuoja ir apibūdina mokymosi proceso prigimtį. 

Socialinio konstruktyvizmo teoretikai, L. Vygotsky (1978) konstruktyvistinių idėjų įtakoje, teigia, 

jog žinios pirmiausia yra konstruojamos socialiniame kontekste ir tik po to jas įsisavina individai 

(Bruning et al., 1999; M. Cole, 1991; Eggan; Kauchak, 2004). Anot socialinių konstruktyvistų, 

individualių požiūrių dalijimosi procesas, vadinamas tobulėjimu bendradarbiaujant (Meter; 

Stevens, 2000), kurio rezultatas yra bendras besimokančiųjų ko nors supratimo konstravimas, kuris 

būtų neįmanomas tai darant individualiai (Greeno et al., 1996). Socialinio konstruktyvizmo atstovai 

mokymąsi mato kaip aktyvų procesą, kurio metu besimokantieji patys išmoksta atrasti principus, 
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sąvokas, faktus, ryšius tarp jų, skatinant besimokančiųjų spėjimo ir intuityvaus mąstymo gebėjimus 

(Brown et al., 1989; Ackerman, 1996). Pagal socialinio konstruktyvizmo teoriją realybė nėra 

kažkas, ką mes galime atrasti kas neegzistuoja anksčiau už mūsų socialinį to kažko sukūrimą.  Anot 

Kukla (2000) realybė yra konstruojama mūsų pačių veikla ir žmonės, kartu su kitais visuomenės 

nariais, sukuria mūsų pasaulio savybes. Kiti konstruktyvistai pritaria šiai nuomonei ir pabrėžia, jog 

individai sukuria reikšmes sąveikaudami vieni su kitais aplinkoje, kurioje gyvena. Taigi, žinios yra 

žmonijos produktas ir yra socialiai ir kultūriškai konstruojamos (Ernest, 1991; Prawat; Floden, 

1994). McMahon (1997) taip pat teigia,jog mokymasis yra socialinis procesas, kuris vyksta ne tik 

mūsų mintyse, kuris nėra pasyvus mūsų elgesio tobulėjimas sąlygojamas išorinių jėgų, kuris įgyja 

reikšmę kai individai dalyvauja socialinėje veikloje. L. Vygotsky (1978) taip pat pabrėžia socialinių 

ir praktinių elementų konvergenciją mokymosi procese ir teigia, jog reikšmingiausias 

intelektualinio tobulėjimo momentas yra tuomet, kai kalba ir praktinė veikla, dvi savarankiškos 

tobulėjimo linijos, susilieja. Per praktinę veiklą besimokantysis konstruoja reikšmę 

intrapersonaliniame lygmenyje, tuo tarpu kalba sujungia šią reikšmę su interpersonaliniu 

besimokančiojo ir jo kultūros pasauliu. Taigi, konstruktyvistinės teorijos požiūriu mokymasis yra 

aktyvus socialinis procesas. 

Konstruktyvistinės mokymo/si teorijos teoretikai taip pat analizuoja ir apibūdina sąveiką 

(dinaminė interakcija) tarp užduoties, mokytojo/dėstytojo ir besimokančiojo. Socialinio 

konstruktyvizmo požiūriu mokytojas/dėstytojas pagalbininkas ir besimokantieji dalyvauja 

mokymosi procese lygiomis teisėmis ir mokosi vieni iš kitų (Holt and Willard-Holt 2000). Tai 

reiškia, kad mokymosi patirtis yra subjektyvi ir objektyvi tuo pat metu, nes mokytojo/dėstytojo 

pagalbininko kultūra, vertybės ir išsilavinimas  tampa pagrindine sąveikos tarp besimokančiojo ir 

užduoties, konstruojant reikšmę, dalimi. Besimokantieji tikrina savąją tiesos versiją lygindami ją su 

mokytojo/dėstytojo ir savo kolegų besimokančiųjų ir sužino naują, socialiai patikrintą, tiesos versiją 

(Kukla, 2000). Taigi, užduotis yra sąsaja tarp mokytojo/dėstytojo pagalbininko  ir besimokančiojo 

(McMahon, 1997). Ji sukuria dinaminę interakciją tarp užduoties, mokytojo/dėstytojo pagalbininko 

ir besimokančiojo. Tai reiškia, kad besimokantieji ir mokytojai/dėstytojai pagalbininkai turi žinoti ir 

suprasti vieni kitų požiūrius ir laikytis savo įsitikinimų, standartų ir vertybių ir taip būti objektyvūs 

ir subjektyvūs tuo pat metu (Savery, 1994). Kai kurie konstruktyvistai kalba apie mentoriavimo 

svarbą mokymosi procese (Archee; Duin, 1995; Brown et al., 1989). Taigi, socialinio 

konstruktyvizmo modelyje pabrėžiama santykio tarp mokytojo/dėstytojo pagalbininko ir 

besimokančiojo mokymosi procese svarba. 

Konstruktyvistinės mokymo/si teorijos požiūriu labai svarbus yra besimokančiųjų 

bendradarbiavimas. Besimokantieji su skirtingais įgūdžiais ir skirtingu išsilavinimu turi 

bendradarbiauti atlikdami užduotis ir dalyvaudami diskusijose ir surasti bendrą tam tikros srities 
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tiesos supratimą (Duffy; Jonassen, 1992). Daugumoje kitų socialinio konstruktyvizmo modelių taip 

pat akcentuojama besimokančiųjų bendradarbiavimo svarba mokymosi procese kaip tiesioginė 

priešprieša tradicinėms mokymosi teorijoms. 

Vienas iš įdomesnių pagal konstruktyvistinę teoriją mokymo/si metodas - mokymasis 

mokant. Mokymasis mokant yra mokymo/si metodas, kurį apibūdino J. P. Martin (Grzega, J., 

Schoener, M., 2003), pagal kurį studentai patys ruošia ir dėsto kitiems studentams paskaitas. 

Mokymo/si mokant nereikia painioti su prezentacijomis arba studentų parengtomis paskaitomis, nes 

studentai ne tik perteikia kažkokį tai turinį, bet patys pasirenka savo kolegų mokymo metodą ir jį 

taiko, mokydami kokį nors dalyką. Mokytojas/dėstytojas šiame procese remia ir padeda studentams. 

Studentai patys tampa atsakingi už savo mokymąsi ir mokymą. Svarbus šio metodo aspektas yra tas, 

kad šis metodas taip pat neturėtų būti painiojamas ir su į studentą, kaip mokytoją, orientuotą 

mokymą. Socialinio konstruktyvizmo paradigmoje kontekstas, kuriame vyksta mokymo/si procesas, 

tampa pagrindiniu mokymo/si proceso elementu. (McMahon, 1997). 

Skirtingas nei tradicinių mokymo/si teorijų yra konstruktyvistinės teorijos požiūris  ir į 

vertinimą. Holt ir Willard-Holt (2000) pateikia dinaminio vertinimo sampratą, kuri reiškia 

besimokančiojo tikrojo potencialo vertinimą  ir labai skiriasi nuo vertinimo konvencinių testų 

pagalba. Taigi, iš esmės interaktyvi mokymosi prigimtis pereina į vertinimo procesą. Vertinimas, 

pagal šią teoriją, nėra vienakryptis procesas, kuriame dalyvauja vienas veikėjas, t.y. 

mokytojas/dėstytojas; vertinimas yra dvikryptis procesas, kuriame dalyvauja ir besimokantysis, ir 

mokytojas/dėstytojas. Vertintojas įsijungia į dialogą su vertinamaisiais, kad nustatytų esamą 

užduoties atlikimo lygį ir parodytų būdus, kaip tą užduoties atlikimą pagerinti kitose situacijose. 

Taigi, vertinimas ir mokymasis yra glaudžiai susiję, o ne atskiri, procesai (Holt; Willard-Holt, 

2000). Šiuo požiūriu, mokytojui/dėstytojui vertinimas yra tęstinis interaktyvus procesas, kurio metu 

matuojami besimokančiojo pasiekimai, mokymosi patirties kokybė ir kurso turinys. Grįžtamasis 

ryšys vertinimo procese yra svarbiausias ir tiesioginis pagrindas tolimesniam tobulėjimui.  

Konstruktyvistai skiria didelį dėmesį ir kurso turiniui ir naudojamai medžiagai, jos 

apimčiai ir išdėliojimui. Konstruktyvistinės teorijos požiūriu žinios atrandamos kaip integruota 

visuma. Žinios neturėtų būti skirstomos pagal skirtingus dalykus ar atskiras dalis, o turėtų būti 

atrandamos ir įgyjamos kaip integruota visuma. (McMahon, 1997; Di Vesta, 1987). Tai dar kartą 

pabrėžia konteksto, kuriame vyksta mokymas/is, svarbą (Brown et al., 1989). Pasaulis, kuriame 

besimokantysis funkcionuoja, egzistuoja ne atskirų dalykų forma, bet yra sudėtinga kompleksinė 

faktų, problemų, dimensijų ir percepcijų miriada (Ackerman, 1996). 

Konstruktyvistinės teorijos požiūriu labai svarbus besimokančiųjų įtraukimas į mokymo/si 

procesą ir sudominimas juo. Besimokantieji turėtų būti nuolatos įtraukiami į mokymosi procesą, 

sudominami ir atlikti tokias užduotis, kurios tobulina jų esamus gebėjimus, plėtoja žinias ir 
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įgūdžius. Tai skatina jų motyvaciją ir, jau įgytų pasiekimų pagrindu, stiprina besimokančiojo 

pasitikėjimą (Brownstein, 2001). Tai dera ir su L. Vygotsky „artimiausio tobulėjimo zona“, kuri 

apibūdinama kaip atstumas tarp aktualaus išsilavinimo lygmens (nustatyto pagal sugebėjimą 

savarankiškai spręsti problemas) ir potencialau išsilavinimo lygmens (nustatomo pagal sugebėjimą 

spręsti problemas su pagalba arba bendradarbiaujant su labiau išsilavinusiais bendraamžiais) 

(Vygotsky, 1978). Tam, kad besimokantieji būtų pilnai įtraukti į mokymosi procesą ir sudomintu, 

užduotys ir mokymosi aplinka turėtų atspindėti visą aplinkos, kurioje besimokantysis turės ateityje 

funkcionuoti, kompleksiškumą. Besimokantiesiems priklauso ne tik mokymo/si ar problemų 

sprendimo procesas, bet ir pati problema  (Derry, 1999). Konstruktyvistinės teorijos požiūriu kurso 

turinio išdėliojimas, dalyko pagrindai gali būti dėstomi bet kuriame kurso etape kokia nors forma 

(Duffy; Jonassen, 1992). Tai reiškia, kad kurso pradžioje mokytojas/dėstytojas turėti pristatyti 

pagrindinius, esminius dalykus, kurie suteikia temai ar dalykui jo esmę ir formą, o kurso eigoje 

grįžti prie jų ir papildyti naujomis žiniomis, informacija gebėjimais. Toks medžiagos išdėliojimas 

plačiai naudojamas rengiant studijų programas ar studijų dalykus. Svarbu, kad mokytojai/ dėstytojai 

suprastų, kad nors ir kurso programa parengta ir jiems pateikiama, ji neišvengiamai 

mokytojo/dėstytojo koreguojama, įgauna asmeniškumo atspalvį, ir galutiniame rezultate atspindi jo 

ir besimokančiųjų  įsitikinimų ir pasaulėžiūros sistemą, mintis ir jausmus apie dalyko turinį 

(Rhodes; Bellamy, 1999). Taigi, mokymo/si procesas ir patirtis tampa „bendra akcine įmone“. 

Vadinasi, dalyvaujančiųjų mokymo/si procese emocijos ir gyvenimo kontekstai yra integrali 

mokymosi proceso dalis. Besimokančiojo poreikiai yra mokymo/si pagrindas  (Brown et al., 1989; 

Ackerman, 1996). 

Konstruktyvistai kreipia dėmesį ir apibūdina mokymosi proceso struktūriškumą.  Svarbu 

rasti teisingą pusiausvyrą tarp nustatytos mokymo/si proceso struktūros ir jos lankstumo.  Savery 

(1994) tvirtina, kad kuo labiau struktūruota yra mokymosi aplinka, tuo sunkiau besimokantiesiems 

konstruoti naujas jų konceptualaus supratimo reikšmes. Mokytojas/dėstytojas pagalbininkas turėtų 

struktūruoti mokymosi procesą ir patirtį, kad studentai gautų tikslią pagalbą ir parametrus 

mokymosi tikslams pasiekti, tačiau mokymosi patirtis turėtų būti atvira ir laisva, kad besimokantieji 

galėtų atrasti, džiaugtis, bendradarbiauti ir taip atrasti savo socialiai patikrintą tiesą.   

 

Konstruktyvistų manymu, suaugusieji besimokantieji turi savus mokymosi būdus. Dėl 

didelės patirties suaugusieji turi iš anksto egzistuojančias neurologines struktūras, todėl naujas 

mokymasis reikalauja naujų sąsajų tarp jau egzistuojančių neurologinių struktūrų. Yra keletas 

procesų, kurie yra svarbūs dirbant su suaugusiais: abipusio planavimo mechanizmai, 

besimokančiųjų poreikių ir interesų diagnozė, kooperatyvus, bendradarbiavimo principu paremtas 

klimatas, nuosekli veikla siekiant mokymosi tikslų, mokymosi tikslų formulavimas remiantis 
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diagnozuotais poreikiais ir interesais, mokymo metodų, medžiagos ir resursų parinkimas, mokymosi 

vertinimas. Suaugusiuosiu reikia informuoti kodėl svarbu ką nors išmokti ir parodyti kelius ir būdus 

kaip to siekti. Tema turėtų būti susijusi su besimokančiųjų patirtimi. Žmonės nesimoko, kol nėra 

tam pasirengę ir motyvuoti, todėl jiems gali reikėti pagalbos įveikiant nuostatas, įsitikinimus, 

požiūrį į mokymąsi. Asmeninis turinio relevantiškumas ir besimokančiojo įtraukimas į mokymo/si 

procesą ir gilesnis šių koncepcijų suvokimas yra pagrindiniai suaugusiųjų mokymosi principai 

konstruktyvistinės teorijos požiūriu. 

Apibendrinant konstruktyvistinės mokymo/si esmę, galima pabrėžti, kad konstruktyvistinė 

mokymo/si intervencija yra tokia intervencija, kur naudojama kontekstualizuota veikla (užduotys), 

kad besimokantieji turėtų galimybę atrasti ir bendradarbiavimo pagrindu konstruoti reikšmes šios 

intervencijos eigoje. Besimokantieji yra gerbiami kaip unikalūs individai, mokytojai/dėstytojai yra 

pagalbininkai mokymosi procese.  
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1. KOMPETENCIJOS IR UŽSIENIO KALBŲ KOMUNIKACINĖS KOMPETENCIJOS 

SAMPRATOS PROBLEMATIKA∗∗∗∗ 

 

1.1. Mokymosi visą gyvenimą paradigma ir jos pagrindiniai elementai 

 

Europos Taryba 2000 m. kovo mėnesį Lisabonoje patvirtino, kad Europa neginčijamai 

įžengė į žinių amžių, kad labai greitai keičiasi mokymo/si, gyvenimo ir darbo modeliai, kad 

Europos, o kartu ir Lietuvos, piliečiams reikia ne tik prisitaikyti prie pokyčių, bet turi keistis ir jų 

veiklos būdai (Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, 2001). Mokymasis visą gyvenimą – tai 

tikslinga mokymosi veikla, kurios nuolat imamasi, siekiant didinti ir plėtoti žinias, įgūdžius, 

kompetenciją.  

Mokymasis visą gyvenimą – tai nėra tik vienas iš švietimo ir mokymo aspektų. Sparčios 

globalėjančio pasaulio permainos visose veiklos srityse – asmeninio ir visuomeninio, profesinio, 

akademinio gyvenimo – reikalauja iš esmės naujo požiūrio į švietimą ir mokymą/si. Taigi, 

mokymosi visą gyvenimą paradigma yra tarsi skėtis, po kuriuo vienijasi įvairios mokymo ir 

mokymosi formos ir rūšys su jas pagrindžiančiomis filosofinėmis bei šioulaikinių mokymo ir 

mokymosi teorijų nuostatomis.  

„Mokymosi visą gyvenimą memorandumas“ akcentavo šešias tezes, kurios apibūdina 

mokymosi visą gyvenimą struktūrą. Įvairiapusiu ir nuosekliu mokymusi visą gyvenimą reiktų 

siekti: 

⋅ garantuoti universalią ir nenutrūkstamą mokymosi galimybę, siekiant įgyti naujų 

įgūdžių ir atnaujinti senuosius, kurių reikės žinių visuomenėje; 

⋅ padidinti investicijas į žmoniškuosius resursus, kad prioritetą įgytų brangiausias 

Europos turtas – jos žmonės; 

⋅ kurti veiksmingus mokymo ir mokymosi metodus bei sąlygas mokymosi visą 

gyvenimą kontinuumui; 

⋅ patobulinti būdus, kuriais suprantamas ir vertinamas dalyvavimas mokymesi ir 

rezultatai, ypač neformaliojo ir savaiminio mokymosi srityse; 

⋅ užtikrinti, kad kiekvienam būtų lengvai prieinama kokybiška informacija ir patarimai 

apie mokymosi galimybes visoje Europoje per visą gyvenimą. 

⋅ sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas kuo arčiau besimokančiųjų – jų 

bendruomenėse ir, kai tik įmanoma, suteikti informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis 

aprūpintas patalpas.  

                                                 
∗
 Remtasi V. Tuomaitės rengiama disertacija apie užsienio kalbų kompetencijos plėtojimą aukštajame moksle. 
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Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje atsiranda naujasis mokymasis, savianalize, 

planavimu, refleksija pagrįstas savo kompetencijos bei kompetencijų tobulinimas, vykstantis bet 

kokioje žmogaus veikloje ir besitęsiantis visą gyvenimą. Anot „Mokymosi visą gyvenimą 

memorandumo“ (2001), kiekvienam turi būti sudarytos sąlygos siekti mokslo pagal pasirinkimą, o 

švietimo ir mokymo sistemos turi prisitaikyti prie individualių besimokančiųjų ir veiklos pasaulio 

poreikių ir reikalavimų. 

Šalia iki šiol politiniame mąstyme dominavusio formalaus mokymo/si (tai tas mokymasis, 

kuris vyksta švietimo ir mokymo įstaigose, gaunami pripažinti diplomai ir kvalifikacijos) vyksta 

neformalus mokymas/is (tai tas mokymas, kuris vyksta šalia pagrindinių švietimo ir mokymo 

sistemų, neįteikiamas formalizuotas sertifikatas), o taip pat savaiminis mokymasis, kuris teikia 

daugiau mokymosi galimybių, yra svarbus mokymo ir mokymosi metodų naujovių šaltinis. 

Nuolatinis mokymasis vyksta per visą gyvenimą, be perstojo arba periodiškai. Visaapimantis 

(lifewide) mokymasis atskleidžia daugiau mokymosi sklaidą – mokymąsi per visą gyvenimą visose 

srityse. Visaapimantis mokymasis rodo, kad formalusis, neformalusis ir savaiminis mokymasis 

papildo vienas kitą. Visaapimantis mokymasis – tai veikla ir mokymas/mokymasis kaip vaidmenys, 

kurie įvairiu laiku ir įvairiose vietose gali keistis.  

„Mokymosi visą gyvenimą memorandumo“ idėjos lėmė tam tikrų vėlesnių švietimo 

politikos dokumentų ir Europoje, ir Lietuvoje atsiradimą, kuriuose nagrinėjama, apibrėžiama ar 

pabrėžiama svarba įvairių studijų (mokymo/si) veiklos kategorijų,  studijų (mokymo/si) veiklos 

formų, studijų programų ir dalyko programų turinys, mokymo/si būdai ir kiti su švietimu ir ugdymu 

susiję dalykai.  

Taigi, mokymosi visą gyvenimą paradigma yra toks mokymo/si modelis, kuriame 

sąveikauja pilnas mokymosi kontekstų kontinuumas, įvairios mokymo ir mokymosi rūšys, kuriame 

veikla vyksta drauge ir veiksmingai bendradarbiaujant individams ir organizacijoms. Nuolatinis 

švietimas ir mokymas/is padeda išsaugoti profesinį ir akademinį konkurencingumą ir galimybę 

dirbti, studijos (mokymas/is) skirtas individams bei jų poreikiams, jis susideda iš eilės mokymosi 

visą gyvenimą elementų. Kaip jau buvo minėta, esminis mokymosi visą gyvenimą aspektas yra 

žinių, įgūdžių ir kompetencijos plėtojimas, tame tarpe ir komunikacinės kompetencijos plėtojimas, 

kuria didžiąja dalimi gali vykti plėtojant užsienio kalbų kompetenciją. Užsienio kalbų 

kompetencijos plėtojimas, kaip ir kitų žinių, įgūdžių bei kompetencijų plėtojimas, vyksta mokymosi 

visą gyvenimą paradigmoje, kurioje galime išskirti šiuos struktūrinius elementus:    

⋅ Studijų (mokymo/si) veiklos kategorijos (Europinis lygmuo) – formalusis, 

neformalusis, savaiminis; 
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⋅ Studijų (mokymo/si) veiklos formos (Nacionalinis lygmuo) – nuolatinis, nuotolinis, 

atvirasis, lankstusis; 

⋅ Studijų programų ir studijų dalyko programų turinys (Institucinis lygmuo) – tikslas, 

žinios ir įgūdžiai, gebėjimai, kompetencijos, mokymosi siekiniai, vertinimas, studijų mokymo/si 

priemonės (informacinės technologijos, literatūra, infrastruktūra), studijų dalykai (bendroji – 

akademinė – profesinė kalba), daugiakalbė kompetencija; 

⋅ Mokymo/si būdai (strategijos) (Individualusis lygmuo) – komunikacinės 

(produkcijos (kalbėjimo ir rašymo veiklose); recepcijos (klausymo ir skaitymo veiklose); sąveikos 

ir tarpininkavimo (mediacijos veiklose)) bei mokymosi (atminties, kognityvinės, kompensacinės, 

metakognityvinės, socialinės, afektyvinės)  

Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai, sąlygojami visuotinės globalizacijos ir 

technologizacijos, pokyčiai ekonomikoje ir veiklos pasaulyje, neišvengiamai įtakojo politines ir 

mokslines diskusijas besimokančios visuomenės poreikius, apie mokymąsi visą gyvenimą bei naują 

požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą, apimantį tiek naujų kompetencijų įgijimą, tiek anksčiau įgytų 

plėtojimą.  

Mokymosi visą gyvenimą procesus analizavo ir apibūdino užsienio šalių mokslininkai P. 

Jarvis (1997), L. Stoll ir D. Fink (1998), B. Bennet (2000), C. Knapper ir A. Cropley (2000), T. 

Guskey (2004), bei Lietuvos mokslininkai M. Teresevičienė ir G. Gedvilienė (1999), S. Raižienė 

(2000), B. Simonaitienė ir V. Targamadzė (2001), R. Stančikaitė (2002), V. Šernas (2003), K. 

Pukelis (2003), G. M. Linkaitytė ir D. Lukšytė (2003), V. Laurutis ir A. Gumuliausienė (2003), B. 

Stanikūnienė ir P. Jucevičienė (2004), V. Zuzevičiūtė ir M. Teresevičienė (2007), N. Longworth 

(2007) ir kiti tyrėjai.  

Mokymosi visą gyvenimą tipus, t.y. formalųjį, neformalųjį ir savaiminį mokymąsi 

apibūdino M. Knowles (1975), P. Davies, J. Gallacher ir F. Reeve (1998), G. Dohmen (1998), A. 

Bron (1998), I. Jones (1998), A.P. Wailey, R.J. Simpson (1998), J. Bjornavold (2000), D.W. 

Livingstone (2001), C.N. Quinn (2004), A. Rogers (2004), E. Webb (2006), lietuvių mokslininkai 

R. Laužackas (2002, 2005), A. Gaižutis (2003) bei kiti tyrėjai.  

Mokymo/si formas dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą procesuose tyrinėjo V. 

Kavaliauskienė (2001), B. Simonaitienė ir V. Targamadzė (2001), R. Adamonienė (2002), T. 

Guskey (2004), R. Laužackas (2005), M. Tight (2007) ir kiti tyrėjai.  

Tyrinėjant užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo aukštajame moksle mokymosi visą 

gyvenimą paradigmoje procesus svarbu tiksliai apibrėžti susijusių konceptų ir juos sudarančių 

komponentų sampratas. Mokslinėje praktikoje dažnai iškyla skirtingo konceptų interpretavimo 

problema. Tai būdinga ir edukologijos mokslui, ypatingai perkeliant sąvokas iš vienos kalbos ir 

kultūrinio konteksto į kitą.  
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Analizuojant dokumentuose ir mokslo šaltiniuose pateikiamas kompetencijos, 

kompetentingumo, gebėjimų, įgūdžių, mokymosi pasiekimų bei mokymosi rezultatų/siekinių 

konceptų sampratas išryškėjo tendencija, kad lietuviškoje edukologijos terminologijoje dar nėra 

vieningo sutarimo dėl šių koncertų ir jų komponentų turinio ir naudojimo. Tačiau vykstančios 

mokslinės diskusijos liudija apie tinkamiausios, aiškiausios, bei loginį pagrindimą turinčios 

interpretacijos paieškas. Toliau pateikiama šiame tyrime naudojamų kompetencijos, 

kompetentingumo, gebėjimų, įgūdžių, mokymosi pasiekimų bei mokymosi rezultatų/siekinių 

sampratų analizė bei jų apibrėžimai.  

Mokymosi (studijų) pasiekimų, mokymosi (studijų) rezultatų/siekinių, kompetencijos ir 

kompetentingumo konceptus ir su jais susijusias komponentus analizavo ir apibrėžė R. E. Boyatzis 

(1982), D. M. Medley (1982), G. Boak (1991), D. D. Dubois (1993), L. M. Spencer ir S. Jr. Spencer 

(1993), L. Jones ir R. Moore (1995), W. J. Rothwell ir J. E. Lindholm (1999), J. Leino (1999), C. 

Velde (1999), M. E. Allbredge ir K. J. Nilan (2000), R. Laužackas ir K. Pukelis (2000), B. Bitinas 

(2000), D. Lepaitė (2001), F. Vargas Zúñiga (2002), M. Tight (2002), A. Stoof, R. L. Martens, J. 

Van Merrienboer ir T. Bastiaens (2002), P. Jucevičienė ir D. Lepaitė (2002), V. Žydžiūnaitė (2003, 

2005, 2008), B. Mansfield (2004), R. Laužackas ir V. Dienys (2004), F. Delamare Le Deist ir J. 

Winterton (2005), J. Winterton, F. Delamare Le Deist ir E. Stringfellow (2005), K. Pukelis ir N. 

Pileičikienė (2005), E. Webb (2006), M. Mulder (2007) bei kiti mokslininkai. 

Mokslininkų teigimu svarbiausi mokymosi visą gyvenimą paradigmos konceptų yra 

gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos, mokymo/si ar studijų rezultatai/siekiniai. „Gebėjimo, 

kompetencijos, mokymosi ar studijų rezultato, kvalifikacijos ir kompetentingumo sąvokos, kaip ir 

kai kurios kitos, yra pagrindiniai reiškiniai („plytos“, „ląstelės“, „atomai“) iš kurių statomas visas 

ugdymo pastatas. Būtent todėl pagrįstas šių reiškinių apibrėžimas (paaiškinimas) yra svarbi 

prielaida susisteminti kitus švietimo ir darbo rinkos reiškinius“ (Pukelis, K., 2009) 

Remdamasis įvairių mokslo šaltinių bei jų autorių M. E. Allbredge ir K. J. Nilan (2000), G. 

Boak (1991), F. Delamare Le Deist ir J. Winterton (2005), L. Jones ir R. Moore (1995), B. 

Mansfield (2004), M. Mulder (2007), W. J. Rothwell ir J. E. Lindholm (1999), A. Stoof, R. L. 

Martens, J. Van Merrienboer ir T. Bastiaens (2002), C. Velde (1999), J. Winterton, Delamare- F. Le 

Deist ir E. Stringfellow (2005), o taip pat Europos kvalifikacijų sąrangos (The European 

Qualification Framework, 2008) ir kitų Europos švietimo politikos dokumentų analizės rezultatais, 

K. Pukelis apibendrina kertinių švietimo sistemos sąvokų sampratas bei palengvina socialinių 

mokslų srities tyrėjų bei mokslininkų susikalbėjimą ir padidina jų bendravimo efektyvumą.  

 



 

133 
 

Gebėjimas, anot K. Pukelio, yra bendriausia sąvoka, apimanti visas penkias svarbiausias 

ugdymo sąvokas. Gebėjimas yra per ugdymą/si išplėtotas asmens gabumas. Gebėjimas ugdomas 

taikant žinias praktikoje (žinios – gebėjimai – įgūdžiai) Daug kartų gebėjimą taikant standartinėse 

situacijose, išlavinamas įgūdis. Įgūdis automatiškai atliekamas gebėjimas. Įgūdis yra gebėjimo 

kokybės rodiklis, asmens profesionalumo išraiška, nes naudodamasis įgūdžiais asmuo darbą atlieka 

automatiškai neskirdamas dėmesio atliekamai veiklai. Gebėjimas yra veikiančios žinios, o įgūdis – 

tobulai veikiančios žinios (Pukelis, K., 2009). 

Lavinant konkrečius gebėjimus pagal tam tikras taisykles gali būti pasiekta kompetencija. 

Kompetencija yra „reikalingas įgūdis atlikti konkretų darbą ar užduotį“ (Oxford..., 2005, p. 307), 

“funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą, turėti jai pakankamai žinių, įgūdžių, 

energijos” (Tarptautinių žodžių žodynas,…).   

Lietuvių kalboje kompetencijos sampratą Tarptautinių žodžių žodynas (1985) aiškina 

dviem prasmėmis: klausimų ar reiškinių sritis, su kuria kas gerai susipažinęs ir visuma kurio nors 

organo arba pareigūno teisių ir pareigų, nustatytų to organo statuto ar nuostatų. Vėlesnio leidimo 

tarptautinių žodžių žodynas (2004) kompetenciją apibrėžia kaip funkcinį gebėjimą adekvačiai atlikti 

tam tikrą veiklą, turėti jai pakankamai žinių, įgūdžių, energijos. Šiuo metu Lietuvoje galima išskirti 

tris kompetencijos sąvokas, kurios yra plačiai vartojamos skirtinguose kontekstuose ir skirtingų 

vartotojų:  

- derinys žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurios reikalingos tam tikroms veiklos užduotims 

atlikti;   

- asmens savybė, apibūdinanti jo/jos sugebėjimus pasiekti tam tikrų rezultatų įvairiose 

gyvenimo srityse ir padedanti apibūdinti žmogaus elgesio išraiškas įvairiose asmeninio ir socialinio 

gyvenimo srityse, akcentuojant kokybinius šio elgesio aspektus;  

- formalus leidimas arba teisė atlikti tam tikras funkcijas, akredituotas valstybinių 

institucijų. (Laužackas, R., Tutlys, V., Spūdytė, I., 2009). 

Užsienio autorių publikacijose tiek kompetencijos samprata, tiek jos apibrėžimai yra gana 

skirtingi. Pavyzdžiui R. E. Boyatzis (1982) kompetenciją apibrėžia kaip giluminę individo 

charakteristiką, t.y. motyvą, savybę, įgūdžius, savęs suvokimo aspektus, socialinį vaidmenį ar 

žinias, kurios įtakoja efektyvesnį ar geresnės kokybės darbo atlikimą. LR švietimo įstatymas (2003) 

kompetenciją apibrėžia kaip „mokėjimą atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, 

gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma“. R. Laužackas ir K. Pukelis (2000) laikosi tos pačios 

nuostatos ir teigia, kad kompetencija žymi darbuotojo gebėjimą taikyti turimas žinias konkrečioje 

situacijoje efektyviai sprendžiant iškylančias problemas. R. Laužackas ir V. Dienys (2004) toliau 

aiškina, kad kompetencija reiškia funkcinį gebėjimą atlikti dalį daugiafunkcinės veiklos. R. 

Laužackas (2005b, p. 18) patikslina, kad kompetencija (angl. competency) yra gebėjimas atlikti tam 
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tikrą operaciją ar užduotį realioje ar imituojamoje veiklos situacijoje, ir, kad kompetenciją lemia 

mokymosi metu įgytos žinios, gebėjimai, turimi požiūriai ir vertinimai. D.M. Medley (1982), E. 

Webb (2006) taip pat teigia, kad kompetencija (angl. competency) yra žinių, gebėjimų ir vertybinių 

nuostatų derinys. D. D. Dubois (1993), pritaikomųjų kompetencijų srities ekspertas, kompetenciją 

apibūdina kaip darbuotojo sugebėjimą įgyvendinti (ar viršyti) darbinius reikalavimus atliekant 

darbą pagal nustatytus kokybės reikalavimus, atsižvelgiant į organizacijos vidinę ir išorinę aplinkas. 

Spencer ir Spencer (1993) manymu kompetencija yra giluminis individo bruožas (charakteristika), 

kuri priežastiniais ryšiais yra susijusi su išmatuojamais efektyvesniais ar tiesiog geresniais 

rezultatais atliekant darbą ar kitoje situacijoje. Kitaip sakant, kompetencija yra stipriai pasireiškianti 

ir nuolatinė asmens savybė, kuri  įtakoja elgseną. Kiti autoriai kaip Poole, Warner (2000) 

kompetenciją apibūdina kaip sugebėjimą praktinėms situacijoms taikyti pagrindinius tam tikro 

turinio srities principus ir technikas. Pasak Sokol (2001) kompetenciją galima apibrėžti kaip 

elgsenos repertuarą, leidžiantį konkrečioje organizacijoje adekvačiais būdais pasiekti efektyvumo 

siekiant strateginių organizacijos tikslų. Kitaip tariant, kompetencija reiškia būtinų darbo uždaviniui 

ar vaidmeniui atlikti mokėjimo, įgūdžių, žinių ir gebėjimų derinį. Martinkus, Sakalas, Neverauskas 

(2003) pažymi, kad kompetencijos, tai žinių ir įgūdžių derinimas bei gebėjimas juos pritaikyti 

konkrečiomis aplinkybėmis, vadybos funkcijų atlikimas, atsižvelgiant į aplinkos ir situacijos 

apribojimus. Anot V. Žydžiūnaitės (2003) kompetencija gali būti aiškinama dvejopai: asmens 

sugebėjimas atlikti užduotį, susietą su profesinės veiklos sritimi ir/ar specializacija, kaip sėkmingos 

veiklos prielaida yra asmens įgyta kvalifikacija arba asmens sugebėjimas atlikti vaidmenį ar 

vaidmenis konkrečioje darbo aplinkoje, kai efektyvios veiklos prielaida yra asmenybės bruožai ir 

elgsena, atspindinti žmogaus socialinių gebėjimų įvaldymą. Darbuotojas, norėdamas kokybiškai 

(kvalifikuotai) atlikti savo darbą, turi turėti tam tikrų funkcinių gebėjimų, kurie vadinami 

kompetencijomis, leidžiančiomis jam sėkmingai atlikti minėtas veiklos funkcijas (Laužackas, R. ir 

kt., 2006). Kompetencijos reiškia kompleksinę veiksmų sistemą, kuri apima žinias ar žinojimo 

gebėjimus, strategijas ir žinomus šablonus, kuriems reikia pritaikyti žinias ir įgūdžius, taip pat 

emocijas ir nuostatas bei efektyvų šių kompetencijų valdymą (Gudauskaitė, 2007). Kompetencijų 

apibrėžimų yra daug ir jie gan skirtingi, tačiau jų visuma suformuoja gilesnę ir išsamesnę 

kompetencijos sampratą.  

R. Laužackas ir K. Pukelis (2000) teigia, kompetencijos pagrindą sudaro žinios, o viršūnę 

– įgūdžiai, kurie yra svarbiausias profesionalumo kriterijus. Įgūdžiai, atsirandantys kartu su 

patirtimi, leidžia perkelti dėmesį į kitų problemų sprendimą. Autoriai pažymi, kad žinios, 

mokėjimai, įgūdžiai bei požiūris į atliekamą veiklą nurodo kompetencijos kokybę. Akcentuodamas 

funkcinį kompetencijų pobūdį, B. Bitinas (2000) teigia, kad kompetencija yra daugiau negu drauge 

paimtos žinios, mokėjimai, nuostatos veikti, ir nurodo, kad kompetencija yra tai, kas sąlygoja 
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gebėjimą įgytą išsilavinimą ir patirtį pritaikyti konkrečiai gyvenimo problemai spręsti. Vadinasi, 

kompetencijas galima vadinti objektyviaisiais studijų (mokymosi) rezultatais/siekiniai, kurie 

nusako, ką konkrečiai asmuo žinos, bei gebės atlikti baigęs studijas. A.Jenkins ir D. Unwin (1996) 

taip pat pažymi, kad kompetencija yra suprantama kaip rezultatas (angl. outcome), t.y. ką 

besimokantieji gebės atlikti pasibaigus mokymosi procesui. M. Tight (2002) akcentuoja, kad 

kompetencijos apibrėžime neturėtų būti nurodomas mokymosi būdas, kurio pagalba asmuo įgyja 

žinias, įgūdžius ir gebėjimus, nes tai priklauso nuo individualių veiksnių. D. Lepaitė (2001), 

analizuodama kompetencijos sąvoką, pabrėžia, kad vertybinės orientacijos ir kitos asmeninės 

savybės įgalina asmenį siekti rezultatų esant skirtingiems veiklos kontekstams. M. Tight (2002) 

pastebi, kad kompetencija yra vadinamas sugebėjimas atlikti tam tikrą veiklą (ar veiklos dalį), pagal 

numatytus standartinius reikalavimus. Taigi, kompetencija siejama su tam tikrais profesiniais 

reikalavimais. 

Kompetencijos užsienio kalbų studijų dalyko programoje turėtų būti formuluojamos kaip ir 

studijų (mokymosi) rezultatai/siekiniai yra formuluojamos profesijos remiantis studentų 

asmeninės/visuomeninės, profesinės ir akademinės veiklos poreikių bei veiklos pasaulio 

reikalavimų tyrimais. Pasak A. Čižo (2003), apibrėžiant kompetencijas svarbu apibrėžti: 1. ką 

asmuo turi žinoti; 2. ką turi gebėti atlikti; 3. kaip jo/jos įgytų žinių bei įgūdžių lygis turi būti 

įvertinamas. 

F. Vargas Zśńiga (2002) teigia, kad kompetencijos yra nuolatos įgyjamos ir tobulinamos 

formaliojo švietimo, profesinės patirties bei kasdieninių situacijų pagalba, todėl jos negali būti 

pastebimos, ar, juo labiau vertinamos atskirai nuo konteksto ir realios darbo situacijos. Tas pats 

autorius kompetencijos sudedamąsias dalis įvardija kaip kompetencijos resursus teigdamas, kad 

siekiant įvertinti ar asmuo turi įgijęs kompetenciją, pirmiausiai įvertinami jos resursai. Anot R. 

Laužacko (2005b), kompetencijos kokybiškumą įtakoja asmens sukaupta patirtis. K. Pukelis ir R. 

Laužackas (2000) teigia, kad kompetencija yra sudėtinė kvalifikacijos dalis. 

Apibendrinant galima teigti, kad kompetencija, tai - sugebėjimas atlikti tam tikrą veiklos 

dalį (operaciją), remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, įsitikinimų bei vertybinių nuostatų 

visuma. Tam tikrų kompetencijų „puokštė“ sudaro kvalifikaciją. Kompetencija yra objektyvusis 

mokymosi ar studijų rezultatas.  

Šiame darbe remiamasi prielaida, kad kompetenciją sudaro žinios, įgūdžiai, gebėjimai bei 

vertybinės nuostatos, kuriuos, kaip mokymosi (studijų) pasiekimus, asmuo gali įgyti formaliuoju, 

neformaliuoju ar savaiminiu būdu, praktinės veiklos metu. 

Analizuodami kompetencijas būtinas veiklos atlikimui, mokslininkai dažniausiai išskiria 

tris pagrindinius kompetencijų tipus: funkcinės, kognityvinės (pažintinės) ir bendrosios 

kompetencijos. Žiūrint į šių kompetencijų struktūrą galima teigti, kad kiekvieno tipo kompetencijos 
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susideda iš įgūdžių, žinių bei pagrindinių įgūdžių ir gebėjimų, kur kiekvienas iš šių komponentų turi 

skirtingą svorį priklausomai nuo kompetencijos tipo: funkcinėse kompetencijose dominuoja 

įgūdžiai, kognityvinėse (pažintinėse) – žinios, bendrosiose kompetencijose pagrindiniai įgūdžiai ir 

gebėjimai (2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 pav.).  Funkcinių, kognityvinių ir bendrųjų kompetencijų sudedamosios dalys 

(pagal Laužackas, R., Tutlys, V., Spūdytė, I., 2009) 

 

K. Pukelis (2009), nagrinėdamas kompetencijos reiškinį ir siekdamas apibrėžti šio 

reiškinio sąvoką socialinių mokslų srityje, pažymi, jog svarbi kompetencijos ypatybė – asmens 

gebėjimas išspręsti tam tikrą problemos dalį ar problemas nenuspėjamoje (darbinėje) situacijoje. 

Vadinasi, kompetencija yra patikrintas gebėjimas, kompetentingumo sąlyga. Anot mokslininko, 

svarbu suvokti, kad ne asmens kompetencijos yra ugdomos ar tobulinamos, bet mokymo(si)/studijų 

procesuose (formaliuose, neformaliuose ir savaiminio mokymosi) yra ugdomi bei tobulinami 

asmens gebėjimai pagal kompetencijas, apibrėžtas standartuose. Ne asmens kompetencijos 

Funkcinės kompetencijos 

Įgūdžiai Žinios Pagrindiniai įgūdžiai 
ir gebėjimai 

Kognityvinės kompetencijos 

Žinios 
 

Įgūdžiai 
 

Pagrindiniai įgūdžiai 
ir gebėjimai 

Bendrosios kompetencijos 

Pagrindiniai įgūdžiai 
ir gebėjimai 
 

Žinios 
 

Įgūdžiai 
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vertinamos ar įvertinamos, bet asmens gebėjimų atitikimas standarte apibrėžtoms kompetencijoms. 

Asmens gebėjimai gali tik atitikti arba neatitikti standarte apibrėžtas kompetencijas. „Kompetencija 

yra lyg švyturys, parodantis kuria linkme asmens gebėjimai turi būti plėtojami mokymo(si)/studijų 

rezultatais grįstame mokymo(si)/studijų procese“ (Pukelis, K., 2009). Vadinasi, kompetencija, kaip 

pats reiškinys, gali būti plėtojama kaip studijų programos, studijų dalyko programos ar profesijos 

standarto dalis. Taigi, kompetencija gali būti plėtojama, kai atlikus veiklos pasaulio poreikių 

tyrimus ir patikslinus standartą suformuluojamos naujos kompetencijos, atitinkančios esamus darbo 

rinkos poreikius. Kompetencijų tobulinimas iš esmės yra asmens gebėjimams keliamų reikalavimų 

atnaujinimas ir pasenusių kompetencijų pakeitimas naujomis. Asmens gebėjimų plėtotė iš esmės 

vyksta mokymo(si)/studijų procese, grindžiamame mokymo(si)/studijų rezultatais, kurie yra 

gaunami iš kompetencijų (Pukelis, K., 2009). 

Mokymosi pasiekimai (angl. Learning achievements) apibrėžiami kaip „gebėjimų, žinių, 

supratimo, kuriuos asmuo gali demonstruoti, visuma“ (Profesinio rengimo terminų....,1998, p. 7). 

Studijų pasiekimai – studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir vertybės (Pukelis, K., 

Pileičikienė, N. 2005). Kitaip tariant, mokymosi pasiekimai yra subjektyvieji mokymosi 

rezultatai/siekiniai. L. Dunn, C. Morgan, M. O‘Reilly ir S. Parry (2005) teigimu, mokymosi 

pasiekimai gali būti: žinios ir supratimas, gebėjimai demonstruoti įvairių procedūrų atlikimą bei 

technikų naudojimą, kūryba, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, problemų sprendimas bei savikritika 

ir savęs tobulinimas. Mokymosi pasiekimus galima kategorizuoti, priskiriant juos trims 

pagrindinėms mokymo/si sritims, pagal B. Bloom (Jensen, E. 1999, Arends, R.I. 1998): 

kognityvinei (kuri apima žinias, supratimą, pritaikymą, analizę, sintezę bei įvertinimą), 

psichomotorinei (kuri apima tikslumą, koordinaciją, manipuliaciją), bei afektinei (kuri apima 

priėmimą, reakcijas, vertinimą, organizavimą bei vertybių išraišką). Atsižvelgiant į šias tris 

pagrindines mokymosi sritis aukštosios mokyklos studentų užsienio kalbų mokymosi 

rezultatai/siekiniai (subjektyvieji mokymosi pasiekimai) pagal atitinkamus užsienio kalbos 

lygmenis galėtų būti apibrėžiami:  

⋅ kognityvinėje srityje – žinios ir supratimas (teorinės užsienio kalbos žinios: 

gramatika, žodynas, morfologija, fonetika, ortografija ir kt.); 

⋅ psichomotorinėje srityje – įgūdžiai ir gebėjimai (įgūdžiai, praktika ir elgesio 

modeliai, sugebėjimas praktiškai pritaikyti tai, ko jie išmoksta), 

⋅ afektinėje srityje – nuostatos ir įsitikinimai (vertybinės nuostatos, įgyjamos 

mokymo/si ir patirties dėka bei pasireiškiančios asmeninės ir išorinės įtakos mokymo/si procesams, 

vertinime). 
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Apibendrinant galima teigti, kad aukštojo mokslo institucijos studentų užsienio kalbų 

mokymosi pasiekimai (objektyvieji mokymosi rezultatai/siekiniai) gali pasireikšti kaip žinios, kaip 

gebėjimai, įgūdžiai arba kaip vertybinės nuostatos, kiekvienas atskirai, arba kompleksiškai. Tam 

tikrų apibrėžtų mokymosi rezultatų/siekinių (subjektyvių mokymosi pasiekimų) derinys sudaro 

kompetenciją. 

Analizuodamas švietimo sistemos reiškinius Pukelis K. apibūdina ir mokymo(si)/studijų 

rezultatų kategoriją ir teigia, jog mokymo(si)/studijų rezultatai/siekiniai yra „objektyvūs 

visuomenės ir profesinės veiklos reikalavimai, išvesti iš konkretaus profesijos standarto 

kompetencijų (arba suformuluoti remiantis profesinės veiklos tyrimų duomenimis, gautais įtraukus 

platų įvairių socialinių dalininkų spektrą) būtini pasiekti iki mokymo/studijų programos pabaigos, 

kad būtų pripažinta konkreti kvalifikacija“ (Pukelis, K., 2009). Mokymosi/studijų rezultatas yra 

pagrindinis mokymo/studijų programos požymis, nes modernus mokymo(si)/studijų turinio 

projektavimas ir jo tobulinimas yra grindžiamas mokymo(si)/studijų rezultatais/siekiniais (arba dar 

vadinamas kompetencijomis grindžiamu mokymo(si)/studijų turiniu). Mokslininko teigimu, 

mokymosi/studijų rezultatas, kaip ir kompetencija, yra asmens gebėjimas išspręsti problemą, tačiau, 

skirtingai nuo kompetencijos, nuspėjamoje (mokymo/si) situacijoje. Nuspėjama situacija reiškia, 

kad asmuo iš anksto žino, iš kokios srities ir kokio tipo užduotys jam bus pateikiamos egzaminų 

metu, tik nežino, kokią konkrečią užduotį bus paprašyta atlikti pasiekimų vertinimo proceso metu. 

Nuspėjama situacija taip pat reiškia, kad besimokantieji gali būti tikrinami tik iš tų sričių ir dalykų, 

kuriuos jie tiesiogiai arba netiesiogiai studijavo (Pukelis, K., 2009). Apibendrinant galima teigti, 

kad mokymosi/studijų rezultatai/siekiniai yra formuluojami remiantis kompetencijomis, kurios 

studijų programos ar studijų dalyko turinį. 

Mokymo(si)/studijų rezultatų/siekinių pagrindu (t.y. gebėjimu spręsti problemas 

nuspėjamose situacijose, o ne nenuspėjamose situacijose (kompetencijos atveju)) suteikiama 

kvalifikacija. Pukelio K. teigimu (2009) mokymosi/studijų rezultatai/siekiniai iš esmės yra 

redukuotos, mokymosi/studijų proceso aplinkai ir jos galimybėms pritaikytos (kur vyksta 

mokymosi/studijų procesas) kompetencijos. Būtent tai ir parodo skirtumą tarp kvalifikacijos ir 

kompetentingumo. Asmens gebėjimas spręsti problemas nenuspėjamose situacijose rodo jo 

kompetentingumą. O skirtumas tarp mokymosi/studijų rezultato/siekinio ir kompetencijos glūdi 

tame, kad mokymosi/studijų rezultatas/siekinys rodo asmens gebėjimų pagrįstumą (tinkamumą) 

atlikti vieną ar kitą veiklos funkciją ar užduotį, o kompetencija rodo ne tik asmens gebėjimų 

pagrįstumą tam tikrai veiklai atlikti, bet ir jo patikimumą tam tikros veiklos srityje. „Kompetencija 

yra ne tik būtina kompetentingumo sąlyga, bet ir kompetentingumo dalis“ (Pukelis, K., 2009) 

Apibendrindamas mokslininkas pabrėžia, jog mokymo(si)/studijų rezultatas/siekinys (kaip 
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kvalifikacijos dalis) gali virsti kompetencija (kaip kompetentingumo dalis), jei jie yra „užpildomi“ 

konkrečia patirtimi, tiesiogiai susijusia su veikla. 

Kompetencijos, kaip atskiri elementai, nuolat pasireiškiantys apibrėžtoje ir 

besikartojančioje asmens veikloje, sudaro kompetentingumą. R. Laužackas (2005b, p. 19) 

kompetentingumą (angl. competence) apibūdina kaip efektyvios, kokybiškos veiklos 

demonstravimą, patvirtinamą rezultatais, tenkinančiais darbo pasaulio reikalavimus. R. Laužackas ir 

V. Dienys (2004) akcentuoja, kad žodį kompetentingumas arba nekompentetingumas reikia vartoti 

tuomet, kai norime pabrėžti darbuotojo veiklos efektyvumą, jos kokybę arba gebėjimą praktikoje 

panaudoti tam tikras kompetencijas ar kvalifikaciją. P. Jucevičienė ir D. Lepaitė (2002) 

kompetentingumo (angl. competence) konceptą glaudžiai sieja su veiklos pasauliu. 

Anot D.M. Medley (1982) kompetentingumo sąvoka susijusi su klausimu, kokiu lygiu 

asmuo yra įvaldęs turimų kompetencijų kompleksą. B. Buck (2005) akcentuoja, kad 

kompetentingumas pasireiškia kaip gebėjimas demonstruoti įgytas kompetencijas neapibrėžtose, 

neįprastose bei kompleksinėse situacijose. J. Leino (1999) įvardija du kompetentingumą 

apibūdinančius bruožus: 1. kompetentingumas pasižymi sugebėjimu tinkamai atlikti tam tikras 

užduotis įvairiose situacijose, ir, 2. užduočių atlikimo pobūdį derinti prie kintančios situacijos darbo 

rinkoje. R. Laužackas (2005b) pabrėžia, kad kompetentingumo pagrindą lemia asmens turimų 

kompetencijų ar kvalifikacijos lygis, bei sukaupta profesinė patirtis. P. Jucevičienė ir D. Lepaitė 

(2002) teigia, kad kompetentingumą sudaro matomoji ir paslėptoji dalys. Matomajai (tuo pačiu ir 

vertinamajai) kompetentingumo daliai priskiriamos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, tuo tarpu 

paslėptąją dalį sudaro savęs suvokimas, asmenybinės charakteristikos, motyvai ir pan.  

Visi aukščiau išvardyti reiškiniai turi dvi dimensijas: pažintinę (žinios, įgūdžiai) ir 

pasaulėžiūrinę (vertybės, požiūriai). Tai reiškia, pavyzdžiui, kad gebėjimas (arba bet kuris kitas 

reiškinys, paminėtas šio straipsnio pavadinime) visada yra susijęs su „ko nors darymu kaip nors“ 

(pažintinė dimensija) ir su tam tikru tikslu ar su tam tikru ketinimu (pasaulėžiūrinė dimensija). 

Vadinasi, gebėjimo, kompetencijos, mokymosi/studijų rezultato, kvalifikacijos ir kompetentingumo 

struktūra iš esmės yra ta pati. Turimų žinių, įgūdžių, vertybių ir požiūrių kokybė duotuoju momentu 

lemia gebėjimo, kompetencijos, mokymosi/studijų rezultato, kvalifikacijos ir kompetentingumo, 

kaip atskiro vieneto, kokybę. Žinios ir vertybės, kaip asmens atributas, kintant jo patirčiai kinta, 

tačiau tiek žinios, tiek vertybės pačios nesprendžia problemų. Jos tik atlieka problemų sprendimo 

„atraminę“ funkciją, t. y. jų kokybė sąlygoja įgūdžių ir požiūrių kokybę, kurie iš esmės lemia, kaip 

asmuo spręs problemą. Taigi gebėjimų, kompetencijų ir mokymosi/studijų rezultatų kokybė 

sąlygoja suteikiamos kvalifikacijos arba kompetentingumo lygį (3 pav.). 
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3 pav. Sąvokų kompetentingumas (angl. competence), kvalifikacija, kompetencijos 

(angl. competencies) kompetencija (angl. competency) ir mokymosi pasiekimai santykis 

 

Skirtumas tarp kvalifikacijos ir kompetentingumo taip pat dar glūdi ir būde, kaip jie 

įgyjami: kvalifikacija kol kas dažniausiai įgyjama užbaigus formalų mokymosi ar studijų procesą, o 

kompetentingumas paprastai yra neformalaus ir savaiminio mokymosi ar/ir studijavimo rezultatas. 

Besimokančiųjų pasiekimų, įgytų neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu, vertinimo teorijos ir 

praktikos tobulėjimas vis dažniau leidžia pamatuoti gebėjimus ir pripažinti atitinkamą kvalifikaciją, 

įgytą ne tik formaliu mokymosi būdu. 

 

2.2. Komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos mokymosi visą gyvenimą paradigmoje 

 

Remdamiesi kompetencijos sąvokos apibrėžimo turiniu, mokslininkai įvairiai klasifikuoja 

kompetencijas, tačiau bet kurioje klasifikacijoje viena iš svarbiausiųjų bendrųjų kompetencijų – 

socialinė kompetencija, kuriai pirmiausia priskiriama komunikacinės žinios, įgūdžiai ir gebėjimai. 

Užsienio kalbų komunikacinės kompetencijos plėtojimą, jos svarbą daugiakalbėje ir daugiakultūrėje 

visuomenėje nagrinėjo ir įrodė užsienio šalių mokslininkai D. H. Hymes (1966, 1971, 1997), G. 

Philipsen (1975), M.A.K. Halliday ir R. Hasan (1976), M. Swain (1980), M. Canale (1980, 1983), 
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K. Faerch (1983), E. Coseriu (1985), Van Ek (1986), L.  Bachman (1990), J. Sheils (1995), R. 

Scollon ir S.W. Scollon (1995), R. de Beaugrande ir W. U Dressler (1996), S.J. Savignon (1997), D. 

Cameron (2001), T. R. Lindlof ir B. C. Taylor (2002), S. W. Littlejohn ir K. A. Foss (2005), C. 

Leung (2005), G. H. C. Lin (2010) bei Lietuvos tyrėjai I. Cesevičiūtė ir R. Minkutė-Henrickson 

(2001), N. Mačianskienė (2001, 2004), J. Suchanova (2006), , V. Šernas (2006) ir kiti mokslininkai.  

Remiantis šių mokslininkų darbais galima apibendrinti ir teigti, jog komunikacinė 

kompetencija sudaryta iš kelių subkompetencijų: lingvistinės, socialinės, kultūrinės, diskursinės, 

strateginės. Lingvistinė subkompetencija suvokiama kaip gebėjimas taisyklingai skaityti, kalbėti ir 

rašyti, kalbos sistemos ir kalbos funkcionavimo pažinimas, gausus žodynas. Tačiau lingvistinės 

subkompetencijos ugdymas nėra savitikslis: ji skirta komunikacinei kompetencijai ir bendram 

kultūriniam išsilavinimui plėsti. Čia svarbu nepamiršti, kad komunikacinė užsienio kalbos 

kompetencija yra realizuojama kitokiame nei gimtosios kalbos ir artimos socialinės bei kultūrinės 

aplinkos kontekste, todėl reikalingos kitokios žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, vertybės bei motyvacija. 

Komunikacinė užsienio kalbos kompetencija – tai žinios, gebėjimai ir įgūdžiai suvokti kalbantįjį, 

palaikyti pokalbį, skaityti ir suprasti tekstą, išryškinant socialinius aspektus, suvokiant kultūrų 

skirtumus, gebėjimas išreikšti savo jausmus, gyvenimo faktus ir reiškinius raštu ir žodžiu, t.y. 

vartojant konkrečias kalbines veiklas. Apibendrinant galima teigti, kad komunikacinės užsienio 

kalbos kompetencijos esmę sudaro gebėjimas suprantamai perduoti pranešimus ir suprasti, 

analizuoti juos bei tinkamai reaguoti, išryškinant socialinius aspektus, suvokiant kultūrų skirtumus, 

gebėjimas išreikšti savo jausmus, gyvenimo faktus ir reiškinius raštu ir žodžiu, t. y. vartojant 

konkrečias kalbines veiklas: produkciją (žodinę ir rašytinę); recepciją (žodinę, vizualinę ir audio-

vizualinę); interakciją (žodinę ir rašytinę); mediaciją (žodinę ir rašytinę). (Jodienė, Stunžėnienė, 

2005).  

Taigi, komunikacinė užsienio kalbos kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas 

suprantamai perduoti pranešimus ir suprasti, analizuoti juos bei tinkamai reaguoti išryškinant 

socialinius aspektus, suvokiant kultūrų skirtumus, gebėjimas išreikšti savo jausmus, gyvenimo 

faktus ir reiškinius raštu ir žodžiu.  

Taigi, komunikacinė kompetencija yra gebėjimas tinkamai naudoti kalbą socialinėse 

situacijose. Sėkmingas kalbos vartojimas priklauso nuo lingvistinės kompetencijos: įvaldyto tarimo, 

taisyklingos gramatikos ir plataus žodyno vartojimo. Tačiau komunikacijos aktui nepakanka vien 

lingvistinės kompetencijos – sėkmingai komunikacijai svarbi ir sociolingvistinė kompetencija: 

žinios ir gebėjimai kaip pradėti ir užbaigti pokalbius, kaip ir kada būti mandagiems, kaip kreiptis į 

komunikacijos akto dalyvius. Be to, reikalinga ir strateginė kompetencija: žinios ir gebėjimai  kaip 

sukurti, sudaryti ar sujungti kalbos vienetą, jos  dalį, kokiu būdu tai padaryti, kaip kompensuoti 
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komunikacijos akte atsiradusius nesusipratimus ar įveikti kitus kalbinius ar sociokultūrinius 

sunkumus.  

Komunikacinės kompetencijos konceptą ir sąvoką siaurąja prasme pristatė amerikiečių 

lingvistas D. Hymes 1970-aisiais. D. Hymes buvo nusivylęs siauru daugelio lingvistų požiūriu į 

kalbą tik kaip į vidinę lingvistinę struktūrą, todėl, mąstydamas apie komunkacijos aktą, norėjo 

atkreipti dėmesį į tai, kaip tinkamai kalba yra vartojama. Taigi, komunikacinė kompetencija yra 

lingvistinė sąvoka, reiškianti ne tik kalbos vartotojo kalbos sintaksės, morfologijos, fonologijos ir 

kitas gramatines žinias, bet taip pat ir socialines žinias apie tai kaip ir kada jas tinkamai vartoti. 

Kaip jau buvo minėta, komunikacinės kompetencijos sąvoką įvedė D. Hymes 1966 m. kaip 

prieštarą N. Chomsky kompetencijos (competence) ir atlikimo (performance) sąvokų apibrėžtims. 

Aiškindamas neadekvačiai apibrėžtą N. Chomsky abstrakčią kompetenijos sąvoką, D. Hymes atliko 

etnografinį komunikacinės kompetencijos tyrimą, kuris apėmė integralią komunikacijos formos ir 

funkcijos sąveiką (Leung, 2005). Šis požiūris, kuriuo rėmėsi D Hymes aiškindamas komunikacinę 

kompetenciją, šiandien yra žinomas kaip komunikacijos etnografija. 

Egzistuoja nuomonių įvairovė ir vyksta nesibaigiantys debatai apie lingvistinę 

kompetenciją ir komunikacinę kompetenciją mokslinėje literatūroje apie užsienio kalbų mokymą/si, 

tačiau komunikacinė kompetencija, kaip D. Hymes priešprieša N. Chomsky lingvistinės 

kompetencijos sampratai, pripažįstama kaip superiorinis kalbos modelis.   Šią priešpriešą remia, jos 

pagrindines nuostatas ir tinkamumą priima ir pripažįsta, naujų krypčių šiuolaikinėje komunikacijos 

epochoje šalininkai. 

Komunikacinės kompetencijos samprata yra viena iš teorijų, kuria grindžiamas 

komunikatyvinis požiūris į užsienio kalbų mokymą/si.   

M. Canale ir M. Swain (1980) apibrėžė komunikacinę kompetenciją kaip trijų jos 

sudedamųjų dalių išraišką:  

⋅ gramatinė kompetencija: žodžiai ir taisyklės  

⋅ sociolingvistinė kompetencija: (ati)tinkamumas  

⋅ strateginė kompetencija: tinkamas komunikacinių strategijų vartojimas  

M. Canale (1983) patobulino šį modelį pridėdamas diskursinę kompetenciją: koheziją∗ 

(ryšiai/sąryšiai) ir koherenciją∗ (rišlumas, susijimas, siejimas). Kohezija yra gramatiniai ir leksiniai 

ryšiai tekste ar sakinyje. Kohezija gali būti apibrėžiama kaip ryšiai, kurie sieja tekstą ir suteikia jam 

prasmę. Ši sąvoka yra glaudžiai susijusi su platesne koherentiškumo sąvoka. Išskiriami du 

pagrindiniai kohezijos tipai: gramatinė kohezija, charakterizuojanti struktūrinį turinį, ir leksinė 

                                                 
∗ kohčzija 〈pranc. cohésion – sankiba < lot. cohaesus – surištas〉, sįnkiba 
∗ koherentłs, koherenti 〈lot. cohaerens, kilm. cohaerentis – susijęs〉  
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kohezija, charakterizuojanti kalbinio vieneto kalbinį turinį (Lingvistinių terminų žodynas). Teksto 

kohezija gali būti kuriama įvairiais būdais. M.A.K. Halliday ir R. Hasan (1976) nurodo penkias 

pagrindines kohezijos priemonių kategorijas, kurios padeda sukurti teksto koheziją; referencija 

(denotatas), elipsė, substitucija, leksinė kohezija ir konjunkcija (jungimas). Koherencija yra tai, kas 

suteikia tekstui semantinę reikšmę. Tai yra teksto lingvistikos sritis. Koherencija pasiekiama 

sintaksinėmis priemonėmis, tokiomis kaip deiktinių, anaforinių ir kataforinių elementų vartojimas, 

loginė laikų struktūra, presupozicijos (prielaidos, spėjimai) ir implikacijos (potekstės), susijusios su 

paprastomis, bendromis, visuotinėmis pasaulio žiniomis (Lingvistinių terminų žodynas). Tuo tarpu, 

kaip jau buvo minėta, grynai lingvistiniai elementai sudaro teksto koheziją. Tačiau šie teksto 

kohezijos elementai nebūtinai suteikia tekstui koherenciją, t.y. nebūtinai suteikia kalbiniam vienetui 

reikšmę, būtų tai rašytinis ar sakytinis tekstas. Teksto koherencija pasiekiama, kaip jau buvo 

minėta, tik esant aplinkinio pasaulio koherencijai. R. de Beaugrande ir W. U Dressler (1996) 

apibūdina koherenciją kaip „prasmių seką“ ir „abipusį konfigūracijos sąvokų ir sąsajų priėjimą ir 

relevantiškumą“. Tokiu būdu sukuriamas teksto pasaulis, kuris nebūtinai turi atitikti tikrąjį pasaulį, 

tačiau šiame teksto pasaulyje argumentai turi būti susiję loginiais ryšiais, kad skaitytojas ar 

kalusytojas galėtų atpažinti ir sukurti koherenciją. 

Analizuodamas naujausius samprotavimus apie komunikacinę kompetenciją, L.  Bachman 

(1990) skirsto ją į platesnes kategorijas: organizacinę kompetenciją, kuri apima gramaktinę ir 

diskursinę (tekstinę) kompetenciją ir pragmatinę kompetenciją, kuri apima sociolingvistinę ir 

‘ilokucinę’ kompetenciją. Strateginė kompetencija yra asocijuojama su pašnekovo gebėjimu 

naudoti komunikacines strategijas (Faerch, Kasper, 1983; Lin, 2010). 

Komunikacinio požiūrio į užsienio kalbos mokymą/si įtakoje tapo plačiai priimtina ir 

nekvestionuojama, kad komunikacinės kompetencijos panaudojimo gebėjimų plėtojimas, kaip 

priešprieša anksčiau egzistavusiems požiūriams, metodams ir teorijoms, tokios kaip gramatinės 

kompetencijos gebėjimų plėtojimas,  yra pagrindinis šiuolaikinio globalaus daugiakalbio ir 

multikultūrinio veiklos pasaulio kalbos/kalbų mokymo/si tikslas.  

Komunikacijos etnografija yra diskurso analizės metodas lingvistikoje. Ji apima kalbą ir 

kultūrą, kaip sudedamąsias dalis ir kaip kontruktus. Savo knygoje “Kokybiniai komunikacijos 

tyrimo metodai” T. R. Lindlof ir B. C. Taylor (2002) paaiškina, kad “Komunikacijos etnografija 

konceptualizuoja komunikaciją kaip nenutrūkstamą informacijos srautą, o ne segmentuotą 

pasikeitimą tam tikromis žinutėmis”. Kaip teigia D. Cameron (2001), komunikacijos etnografiją 

galima suprasti kaip etnografinių metodų taikymą kokios nors grupės komunikacijos modeliams. S. 

W. Littlejohn ir K. A. Foss (2005) pritaria D. Hymes nuomonei, kad “kultūros komunikuoja 

skirtingai, bet visos komunkacijos formos reikalauja vieningo kodo, komunikacijos dalyvių, kurie 
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žino ir naudoja tą kodą, kanalo, aplinkos, žinutės formos, temos ir įvykio, kurį sukuria žinutės 

transmisija". Komunikacijos etnografija gali būti naudojama kaip priemonė tirti interakcijoms tarp 

specifinės kultūros narių, kurią G. Philipsen (1975) vadina “kalbos bendruomene”. Kalbos 

bendruomenė sukuria ir įtvirtina savo kalbėjimo kodus ar normas. G. Philipsen (1975) mano, jog 

“kiekviena bendruomenė turi savo kultūrines kalbėjimo vertybes, kurios yra susijusios su nuomone 

apie situacijos tinkamumą”. Pagrindiniai šio kokybinio tyrimo tikslai yra atskirti, kurie 

komunikacijos aktai ir/ar kodai yra svarbūs skirtingoms grupėms, kokio tipo reikšmes skirtingos 

grupės taiko skirtingiems komunikacijos įvykiams ir kaip šios grupės nariai išmoksta šiuos kodus – 

šie tikslai padeda giliau pažvelgti į tam tikras bendruomenes. 

Komunikacijos teorija. Žmonių komunikacija gali būti suprantama įvairiai ir ši įvairovė yra 

rezultatas komunikacijos kaip naujos mokslinių tyrimų srities,  kuri apima daugybę disciplinų: 

retoriką, žurnalistiką, sociologiją, psichologiją, antropologiją, semiotiką ir kitas. Bendrąja prasme 

žmonių komunikacija yra reikšmės kūrimas ir supratimo pasikeitimas. Vienas iš komunikacijos 

sampratos modelių yra požiūris į komunikaciją iš informacijos perdavimo vieno asmens kitam 

perspektyvos. Šią sampratą priima daugelis komunikacijos mokslininkų kaip pačią bendriausią 

komunikacijos apibrėžtį ir naudoja H. D. Lasswell∗ maksimą, kad komunikacija yra “kas ką sako 

kam, kokiu kanalu ir kokiu tikslu”. Komunikacija egzistavo nuo žmonijos atsiradimo pradžios, bet 

tik 20 amžiuje, atsiradus komunikacinėms technologijoms, žmonės pradėjo studijuoti šį procesą. 

Komunikacija ir komunikacijos teorijos gali būti tyirnėjamos įvairiais požiūriais: mechansitiniu, 

psichologiniu, socialiniu konstruktyvistiniu, sisteminiu, kritiniu.  

Komunikacija (lot. communicatio – pranešimas, perdavimas < communico – padarau 

bendrą, bendrauju) yra socialinės sąveikos rūšis – bendravimas, keitimasis informacija, mintimis; 

informacijos perdavimas (Tarptautinių žodžių žodynas, 2008).  

Komunikacija socialinė sąveika, kai tarpusavyje keičiamasi (perduodama ir priimama) 

informaciniais ženklais (kalba, vaizdais, gestais, mimika, judesiais). Kiekviename komunikacijos 

akte būtinai yra siuntėjas (adresantas), gavėjas (adresatas) ir pats pranešimas (tai, kas perduodama ir 

gaunama). Skiriamos šios komunikacijos proceso funkcijos: valdymo, informacinė, emocinė ir 

fatinė. Pagal šių funkcijų vyravimą, komunikaciniai pranešimai skirstomi į skatinamuosius 

(įtikinėjimas, įtaiga, įsakymas, prašymas), informacinius (realių ar išgalvotų žinių perdavimas), 

ekspresinius (emocinio išgyvenimo perteikimas) ir fatinius (kontakto užmezgimas). Pagal sąveikos 

dalyvių tipą skiriama tarpasmeninė, viešoji ir masinė komunikacija.  

Komunikacinė kompetencija žinios apie kalbos vartojimą ir gebėjimas kalbą vartoti realioje 

komunikacijoje. Cesevičiūtė I. ir Minkutė-Henrickson R. (2001), analizuodamos komunikacinės 

kompetencijos sampratą, pristato vieną išsamiausių Van Ek komunikacinės kompetencijos 
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sampratos aiškinimų, kuris išskiria tokias jos sudedamąsias dalis: lingvistinę, sociolingvistinę, 

diskurso, strateginę, sociokultūrinę ir socialinę komptencijas (Van Ek, 1986; Sheils, J., 1995) (4 

pav.). Autorių nuomone, rengiant studijų programas, studijų dalykų programas, vadovėlius, pagal 

kuriuos siekiama plėtoti komunikacinius gebėjimus, būtina atsižvelgti į aukščiau išvardintas 

komunikacinės kompetencijos sudedamąsias dalis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Komunikacinės kompetencijos struktūra (Van Ek, 1986; Sheils, J., 1995) 

 

                                                                                                                                                                  
∗
 Harold Dwight Lasswell (1902 02 13 – 1978 12 18) žymus amerikiečių politikos ir komunikacijos mokslų teoretikas.  

Komunikacinė kompetencija 

Gebėjimais pagrįsti komponentai Žiniomis, mokėjimais, vertybėmis ir 
asmeninėmis savybėmis pagrįsti 

komponentai 

Sociolingvistinė kompetencija – 
gebėjimas vartoti ir interpretuoti kalbos formas 
pagal bendravimo situaciją (kontekstas – kas 
bendrauja su kuo, apie ką, kokiu tikslu – nulemia 
kalbos formųų pasirinkimą). 

Diskursinė kompetencija –  
gebėjimas suprasti ir sudaryti rišlius pasakymus 
bendraujant. 

Strateginė kompetencija –  
gebėjimas vartoti verbalines ir neverbalines 
strategijas, kompensuojant nepakankamą 
kalbančiojo kodo mokėjimą. 

Lingvistinė kompetencija –  
žodyno žinios ir tam tikrų struktūros taisyklių 
mokėjimas; šie elementai kombinuojami taip, kad 
pasidarytų prasminga kalba. 

Sociokultūrinė kompetencija –  
tam tikras susipažinimo su sociokultūriniu 
kontekstu, kuriame vartojama ta kalba, laipsnis. 

Socialinė kompetencija – noras bendrauti 
su kitu ir pasitikėjimas savimi, taip pat gebėjimas 
„įsijausti“ į kitą ir mokėjimas tinkamai elgtis 
socialinėse situacijose. 
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Svarbu atkreipti dėmesį ir į glaudžias komunikacinės kompetencijos sudedamųjų dalių 

sąsajas su diskurso∗ daugiaprasmiškumo dimensijomis. Remdamosi C. Kramsh (1993) 

išskiriamomis lingvistine, situacine, sąveikos, kultūrine ir intertekstine diskurso 

daugiaprasmiškumo dimensijomis, I. Cesevičiūtė ir R. Minkutė-Henrickson (2001) apibūdina, kaip 

su jomis siejasi lingvistinė, sociolingvistinė, diskurso, strateginė, sociokultūrinė ir socialinė 

kompetencijos. Lingvistinė kompetencija yra nukreipta į sėkmingą veiklą diskurso 

daugiaprasmiškumo lingvistinėje dimensijoje, kur formos pasirinkimą ar jos interpretaciją nulemia 

aplink esantys lingvistiniai elementai, požiūriu. Situacinės dimensijos prasme diskursą lemia 

komunikacinės situacijos vieta ir dalyviai. Vadinasi, anot autorių, sociolingvistinė kompetencija 

visų pirma siejama su sėkminga diskurso situacinės plotmės interpretacija. Diskursinės 

kompetencijos komponentas susijęs su efektyviu paties diskurso kūrimu, o strateginės 

kompetencijos elementas apdraudžia nuo galimų dėl lingvistinės kompetencijos trūkumo 

atsirandančių nesėkmių kuriant diskursą, nes leidžia numatyti minėtą trūkumą kompensuojančias 

strategijas. Sociokultūrinė komunikacinė kompetencija siejama su diskurso kontekstu – šią 

kompetenciją lemia efektyvus veikimas situacinės, sąveikos ir kultūrinės diskurso 

daugiaprasmiškumo plotmių atžvilgiu. Sąveikos dimensijos požiūriu komunikacijos reikšmės 

kuriamos remiantis bendra diskurso sistemai socialine patirtimi, o kultūrinėje dimensijoje 

reikšmingos bendros tam tikrai etninei grupei žinios ir patirtis. Socialinė kompetencija taip pat yra 

kontekstinio pobūdžio – dėl poreikio interpretuoti socialines situacijas ją būtų galima sieti su 

situacine konteksto daugiaprasmiškumo dimensija (Cesevičiūtė, Minkutė-Henrickson, 2001). 

Autorių aptartos komunikacinių kompetencijų sąsajos su diskurso daugiaprasmiškumo 

dimensijomis rodo, kad visi komunikacinės kompetencijos elementai yra nukreipti į efektyviai 

socialinei sąveikai būtiną diskurso interpretavimą ir jo kūrimą. Vadinasi, anot autorių, 

komunikacinės kompetencijos elementai yra būdingi ir kalbinei komunikacinei kompetencijai.  

Komunikacinė kompetencija dažnai tapatinama su kalbos mokėjimu ir prilyginama 

gimtakalbio žinioms, todėl iškeliama kaip siekiamybė ir galutinis kalbos mokymosi tikslas. 

Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse (2008) pateikiamas 

komunikacinės kompetencijos modelis susideda iš trijų pagrindinių dalių: lingvistinės, 

sociolingvistinės ir pragmatinės kompetencijos, kurios savo ruožtu susideda iš žinių, įgūdžių ir 

gebėjimų (1.4.4. pav.).  

 

                                                 
∗
 diskłrsas [pranc. discours – kalba, kalbos tipas, tekstas]: 1. kalbot. sudarytas pagal tam tikrą sistemą, ppr. išplėstas 

minties apie kurį nors dalyką išreiškimas; 2. semiotikoje – kalbinis arba nekalbinis procesas, turintis vienokią ar kitokią 
prasmę (Tarptautinių žodžių žodynas). 
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Lingvistinė kompetencija yra kalbos išteklių ir kalbos vartosenos taisyklių žinios bei 

gebėjimas jas taikyti; komunikacinės kompetencijos dalis. Lingvistinę kompetenciją sudaro 

fonologinės, grafinės, morfologinės, sintaksinės, leksinės, semantinės, diskurso/teksto žinios, 

įgūdžiai ir gebėjimai. Savo lingvistinę kompetenciją žmogus parodo vartodamas kalbą taisyklingai 

ir tinkamai. Ji apima tuos kalbos sistemos aspektus, kurie nepriklauso nuo sociolingvistinio 

vartojamų kalbos variantų poveikio ir pragmatinių kalbos atlikties funkcijų. Lingvistinė 

kompetencija yra ne tik žinių apimtis ir kokybė (pavyzdžiui, žodyno apimtis ir vartojimo 

tikslumas), bet ir kognityvinis jų organizavimas bei išsaugojimas atmintyje (pavyzdžiui, kaip 

leksikos vieneto, atitinkančio kalbėtojui suprantamą asociacijų junginį) ir laisvas vartojimas 

(pavyzdžiui, kaip tas vienetas gali būti atgaminamas, suaktyvinamas ir pasakomas arba 

suprantamas). Kartais tai gali vykti sąmoningai ir paaiškinamai, o kartais – ne. Manoma, kad 

kognityvinė žodyno organizacija atmintyje – tai, kaip jis išsaugomas – priklauso nuo daugelio 

veiksnių, tarp jų ir nuo kultūrinių bendruomenės (ar bendruomenių), kurioje vyksta kalbos vartotojo 

socializacija, bruožų bei kalbos vartotojo mokymosi patirties.  

Sociolingvistinė kompetencija žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, susiję su kalbos vartojimo 

socialinėmis dimensijomis. t.y.apima žinias, įgūdžius ir gebėjimus tikslingai vartoti kalbą 

visuomeniniame kontekste. Sociolingvistinė kompetencija apima:  

⋅ lingvistinius socialinių santykių žymiklius, t. y. kalbos formas, sąlygotas adresato ir 

adresanto statuso, jų santykio, diskurso registro ir pan. Tokie žymikliai gali būti įvairūs 

pasisveikinimo būdai („labas“, „laba diena“), kreipiniai („tu“, „jūs“, „pone“, „brangioji“), žodžio 

perėmimo normos, ištiktukų vartojimas ( „oi!“, „velnias!“) ir pan; 

⋅ mandagumo normas, kooperacijos principą. Skirtingose kultūrose mandagumo 

normų griežtumas ar laisvumas ir specifika gali skirtis, pvz., komplimentų sakymas ar reagavimas į 

pagyrimą, svetingumo rodymas ir reiškimas, atsiprašymas, draudimas, prašymas ir padėka, 

neigiamų emocijų raiška. Dėl mandagumo normų kultūrinės specifikos gali kilti įvairių 

tarpkultūrinio bendravimo nesusipratimų; 

⋅ sakytinį folklorą, visuotinai žinomus ir vartojamus populiariosios kultūros kalbinius 

elementus, pvz., patarles ar priežodžius, populiariąsias citatas, televizijos frazes. Tai svarbu 

ugdantis ne tik sociolingvistinę, bet ir sociokultūrinę kompetenciją; 

⋅ registro skirtumus, t. y. kai vartojamos kalbos oficialumo laipsnis priklauso nuo 

kontekso oficialumo. Pirmaisiais negimtosios kalbos mokymosi etapais svarbu vartoti neutralųjį 

registrą, nes jis geriausiai tinka daugeliui situacijų. Vėliau susipažįstama su oficialiuoju ir 

neoficialiuoju registru, tačiau juos vartoti reikia atsargiai, nes dėl netinkamo vartojimo gali rastis 

keblumų; 
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⋅ dialekto ir akcento kalbinius žymiklius, rodančius kalbos vartotojo socialinį sluoksnį, 

regioninę kilmę ar priklausomybę, tautybę, profesinę grupę ir pan. Tokie žymikliai gali būti 

specifinė leksika, gramatika, fonetika, garsinės charakteristikos (tonas, garsumas ir pan.), kūno 

kalba.  

Taigi, kadangi kalba yra visuomeninis reiškinys, ją vartojant reikia atsižvelgti į visuomenės 

normas ir papročius, kurie gana ženkliai veikia visą įvairių kultūrų atstovų kalbinę komunikaciją, 

net jei jos dalyviai šito ir nejaučia. Visuomenės normos lemia kreipinius, mandagumo ir 

sveikinimosi raišką, tai, kaip kartų, lyčių, skirtingo visuomeninio statuso asmenų, socialinių grupių 

santykiai reiškiami specialiais kalbos ženklais, lingvistiškai koduojamais ritualais, registro, dialekto 

ir akcento skirtumais (pavyzdžiui, balso ritmu).  

Pragmatinė kompetencija apima žinias, įgūdžius ir gebėjimus tikslingai vartoti kalbos 

priemones remiantis žinomais scenarijais ar numatomais tarpusavio sąveikos modeliais. Ji taip pat 

apima gebėjimą kurti rišlų ir sklandų diskursą, atpažinti teksto tipus ir žanrus, vartoti ironiją ir 

parodiją. Manoma, kad pragmatinių gebėjimų ugdymą labiau nei lingvistinę kompetenciją veikia 

tarpusavio sąveikos patirtis ir kultūrinė aplinka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Komunikacinės kompetencijos sudedamosios dalys (pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis, 2008) 

Komunikacinė kompetencija 

Lingvistinė 
kompetencija 

(žinios, įgūdžiai, gebėjimai) 
 

Sociolingvistinė 
Kompetencija 

(žinios, įgūdžiai, gebėjimai) 
 

Pragmatinė 
kompetencija 

(žinios, įgūdžiai, gebėjimai) 
 

Fonologinės 

Ortografinės 

Morfologinės 

Gramatinės 

Leksinės 

Sintaksinės 
 

Semantinės 

Diskurso/teksto 
 

Lingvistiniai 
socialinių santykių 

žymikliai 

Mandagumo  
normos,  

kooperacijos principai 

Sakytinis folkloras, 
populiarioji  

kultūra 

Registro  
skirtumai 

Dialekto ir  
akcento žymikliai 

Diskursinė 
kompetencija 

Funkcinė 
kompetencija 

Mikro 
funkcijos 

Lankstumas 

Kalbėjimas 
paeiliui 

Teminis 
tobulėjimas 

Rišlumas/ 
darnumas 

Makro 
funkcijos 
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Kalbinė komunikacinė kompetencija, sudėtinė komunikacinės kompetencijos dalis, 

išskiriama kaip viena esminių kompetencijų, reikalingų šiuolaikinėjė daugiakalbėje multikultūrinėjė 

veiklos pasaulio erdvėje. Kalbinė komunikacinė samprata yra glaudžiai susijusi ir su užsienio kalbų 

mokymo/si procesu, jo tikslų ir turinio formavimu.  

Kompetencijos, įgytos per kalbinę patirtį ir ankstesnę komunikacinę veiklą, reikalingos 

įvairioms kalbinės veiklos rūšims atlikti. Kompetencijos – tai tarsi įrankiai, kuriais, vykstant 

komunikacijos procesui, naudojasi kalbos vartotojas, ir kurie nuolat kinta bei įgyjama vis naujų. 

Įvaldžius šiuos įrankius, t.y. komunikacines kompetencijas, galima atlikti daug veiklos rūšių. Taigi, 

kad užsienio kalbų mokymasis būtų sėkmingas, būtina susieti šias dvi kategorijas – veiklos rūšis ir 

kompetencijas.  

 

2.3. Kalbinės veiklos rūšys 

 

Kalbinė veikla (angl. language activity) tai yra komunikacinės kalbinės kompetencijos 

taikymas veikiant – skaitomų ar klausomų tekstų supratimas, produkavimas ir pan. (Bendrieji 

Europos kalbų metmenys, 2008). Kalbinės veiklos rūšys (angl. language activities) yra recepcija 

(klausymas ir skaitymas), produkcija (kalbėjimas ir rašymas), sąveika ir tarpininkavimas (Bendrieji 

Europos kalbų metmenys, 2008). Kalbos vartotojo komunikacinė užsienio kalbos kompetencija 

pasireiškia atliekant įvairią kalbinę veiklą, kuri apima recepciją, produkciją, sąveiką ir 

tarpininkavimą. Kiekviena ši veiklos rūšis gali būti susijusi su sakytiniais, rašytiniais arba abiejų 

formų gebėjimais (1.4.5. pav).  

Recepcija ir produkcija (sakytinė ir/ar rašytinė), kaip procesai, yra akivaizdžiai 

pamatiniai, nes abu būtini tarpusavio sąveikai. Receptyvioji veikla yra labiau orientuota į tylųjį 

skaitymą ir įvairiomis priemonėmis pateikiamų tekstų supratimą. Ji taip pat labai svarbi daugeliui 

mokymosi formų (suprasti mokymo kurso turinį, dirbti su vadovėliu, papildoma literatūra, 

dokumentais). Sakytinė recepcija (klausymas), pavyzdžiui, yra klausymas auditorijoje, pranešimų ir 

nurodymų klausymas, radijo ir garso įrašų klausymas. Rašytinė recepcija (skaitymas) – 

korespondencijos skaitymas, nurodymų skaitymas, apžvalginis skaitymas, pažintinis skaitymas. 

Taip pat gali būti išskiriama audiovizualinė recepcija – televizijos laidų ir filmų žiūrėjimas. 

Produkcinė veikla atlieka svarbią funkciją daugelyje akademinių ir profesinių sferų (sakytinės 

pateiktys, rašytiniai moksliniai darbai ir pranešimai) ir jai teikiama ypatinga socialinė reikšmė 

(vertinama, kas pateikta raštu, ar sklandžiai kalbama, kaip pristatoma sakytinė pateiktis). 

Pavyzdžiui, sakytinė produkcija – parengtas nenutrūkstamas monologas: patirties apibūdinimas, 

parengtas monologas: argumentų ir faktų pateikimas (pavyzdžiui, debatuose), viešas pareiškimas, 
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kalbėjimas auditorijai. Rašytinė produkcija – kūrybinis rašymas, pranešimų ir ataskaitų rašymas 

(pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, 2008). 

Tarpusavio sąveikoje (interakcijoje) žodžiu ir/ar raštu dalyvauja mažiausiai du individai. 

Čia produkcija ir recepcija kaitaliojasi ir gali net „užkloti“ viena kitą, kai bendraujama žodžiu. Du 

pašnekovai tuo pačiu metu gali ir kalbėti, ir klausyti vienas kito. Net tada, kai pasikeitimo 

kalbėtojo–klausytojo vaidmenimis griežtai paisoma, iš esmės klausytojas jau iš anksto prognozuoja 

tolesnę kalbančiojo pranešimo dalį ir rengia atsakymą. Taigi sąveikos mokymas/is apima daugiau 

nei mokymą/si suprasti ir produkuoti pasakymus. Iš esmės vartojant kalbą ir jos mokant/is sąveika 

laikoma ypač svarbia, nes bendraujant jai tenka pagrindinis vaidmuo. Sakytinės tarpusavio sąveikos 

(interakcijos) pavyzdys yra pokalbis, neoficiali diskusija ar oficiali diskusija (susirinkimuose), 

tikslingas bendradarbiavimas, prekių ir paslaugų įsigijimas, keitimasis informacija, interviu 

(ėmimas ir davimas). Rašytinė tarpusavio sąveika (interakcija) – susirašinėjimas pastabos, žinutės, 

formų, blankų, anketų pildymas. Ir recepcijos, ir produkcijos požiūriu rašytinė ir/ar sakytinė 

tarpininkavimo veikla leidžia keistis informacija asmenims, kurie dėl kokios nors priežasties 

negali vienas su kitu bendrauti tiesiogiai. Verčiant raštu ar žodžiu, perfrazuojant, darant santraukas 

arba įrašus trečiajam asmeniui pateikiamas performuluotas tekstas, tiesiogiai pastarajam 

neprieinamas. Tarpininkavimas – teksto pateikimas kitaip – yra labai svarbus, kad įvairios kalbinės 

bendruomenės galėtų normaliai funkcionuoti. Sakytinis tarpininkavimas (mediacija) – sinchroninis 

vertimas (konferencijos, susitikimai, oficialios kalbos ir kt.), nuoseklusis vertimas (sveikinimo 

kalbos, gido pasakojimo ir pan.), neoficialusis vertimas. Rašytinis tarpininkavimas (mediacija) - 

tikslusis vertimas (kontraktai, teisiniai ir moksliniai tekstai), grožinės literatūros vertimas, 

reziumavimas (straipsnių ir kt. santraukos) ta pačia kalba arba verčiant iš vienos kalbos į kitą, 

perfrazavimas (specialybės tekstų nespecialistams ir kt.)  (pagal Bendruosius Europos kalbų 

mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, 2008). 

Kaip matyti iš kalbinės veiklos rūšių apibūdinimo, visos šios komunikacinės kalbinės 

veiklos rūšys – produkcija, recepcija, tarpusavio sąveika ir tarpininkavimas – gali, kaip jau buvo 

minėta, vykti sakytine ir rašytine forma arba jų deriniu. Kokie yra specifiniai šių veiklos rūšių 

bruožai? Recepcija reikalauja iš klausytojo susikaupimo ir dėmesio kalbėtojui arba rašytiniam 

šaltiniui ir yra labai svarbi daugelyje mokymosi sričių (kai reikia suprasti turinį, skaitomus arba 

klausomus nurodymus, dokumentus, ieškoti informacijos žinynuose). Produkcija taip pat svarbi 

mokymosi ir profesinio bendravimo situacijose (rengiant pateiktis, ataskaitas, akademinius darbus). 

Sąveikaujant tarpusavyje šios dvi veiklos (produkcija ir recepcija) keičia viena kitą, tačiau 

klausytojas bando nuspėti, kaip toliau plėtosis pokalbis, ir iš anksto rengiasi reaguoti. Todėl 

tarpusavio sąveika nėra tik recepcijos ir produkcijos suma. Mokymo/si procese jai skiriama labai 

daug dėmesio, nes bendraujant ji dažnai būna svarbiausia. Tarpininkavimas taip pat apima recepciją 
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ir produkciją, jo esmė – vertimas ir atpasakojimas. Šiuolaikinėje visuomenėje tokia veikla – 

reziumavimas, perskaitytų šaltinių atpasakojimas, teksto aiškinimas savais žodžiais – dažnai užima 

didelę kasdienio darbo dalį (pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo 

metmenis, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Kalbinės veiklos rūšys  

 

2.4. Bendravimo sritys 

 

Kalbinė veikla vyksta tam tikrose bendravimo srityse. Jų gali būti labai įvairių (pagal 

Bendruosius Europos kalbų metmenis, DIALANG, ALTE ir kt.), bet dėl praktiškiausių užsienio 

kalbos mokymosi tikslų ir mokymo/si (studijų) rezultatų/siekinių formulavimo ypatybių, šiame 

darbe  jos skirstytinos į tris dideles grupes: viešosios veiklos ir, asmeninio gyvenimo sritis, 

profesinės veiklos sritis ir akademinės (mokymo ir mokymosi) veiklos sritis (6 pav.). Viešosios 

veiklos sritis apima visa, kas susiję su įprasta socialine sąveika (verslo ir administravimo reikalai, 

paslaugos, viešojo pobūdžio kultūrinė ir laisvalaikio veikla, santykiai su žiniasklaida ir t. t.) ir ją 

papildanti asmeninio gyvenimo sritis apima šeimos santykius ir individualius įpročius. Profesinės 

veiklos sritis aprėpia visa, kas susiję su asmens profesine veikla ir santykiais darbe. Akademinės 

(mokymo ir mokymosi) veiklos sritis susijusi su mokymo/si kontekstu (iš esmės institucinio 

pobūdžio), kur keliamas tikslas – gauti tam tikrų žinių ar įgyti gebėjimų. 

Kalbinės veiklos rūšys 

Recepcija 
(sakytinė ir rašytinė) 

Produkcija 
(sakytinė ir rašytinė) 

Sąveika ir 
tarpininkavimas 

(sakytinė ir rašytinė) 

Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas Recepcija Produkcija 

Gebėjimai 
G1, G2 ... Gn 

Gebėjimai 
G1, G2 ... Gn 

 

Gebėjimai 
G1, G2 ... Gn 

 

Gebėjimai 
G1, G2 ... Gn 

 

Gebėjimai 
G1, G2 ... Gn 

 

Gebėjimai 
G1, G2 ... Gn 
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6 pav. Bendravimo veiklos sritys 

 

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad bet kokia kalbos vartojimo ar mokymosi forma 

galėtų būti apibūdinama taip: 

Kalbos vartojimas, apimantis ir kalbos mokymąsi, susideda iš veiksmų, atliekamų asmenų, 

kurie, kaip individai ir socialinės veiklos subjektai, plečia savo kompetencijų – ir bendrųjų, ir 

ypač komunikacinių kalbinių – diapazoną. Įvairiuose kontekstuose, esant įvairioms sąlygoms ir 

įvairiems apribojimams, jie pasikliauja savo turimomis kompetencijomis, kad atliktų kalbinę 

veiklą, apimančią tekstų, susijusių su tam tikrų sričių temomis, produkavimo ir / arba supratimo 

kalbinius procesus, suaktyvindami tas strategijas, kurios atrodo tinkamiausios užduotims atlikti.  

 

2.5. Užsienio kalbų kompetencijos pagal bekm 

 

3 lentelė 

Užsienio kalbų kompetencijos pagal BEKM 

Įg
ud

ęs
 v

ar
to

to
ja

s 

10 lygis 

- pasiekti, išplėtoti, įgyti tikslią diferencijuotą minčių ir nuomonių raišką 

natūraliu stiliumi 

- argumentuotai pareikšti nuomonę, įgudusiai derėtis 

- rašyti iš esmės taisyklingus esė, pranešimus, straipsnius, ataskaitas ir kt.   

C2 

9 lygis 

- jaustis patogiai ir pasitikinčiai vartojant užsienio 

kalbą 

- būti kūrybingu vartojant kalbą ir susikurti asmeninį 

stilių 

- perteikti sudėtingas mintis nuomones, požiūriu 

susirinkimuose, seminarus,ataskaitose  

ranešimuo,straipsniuose 

Šį užsienio kalbos 

kompetencijos lygį 

svarbu pasiekti 

norint studijuoti 

aukštojo mokslo 

institucijoje aukštojo 

mokslo erdvėje 

C1 
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8 lygis 

- tinkamai įsiterpti ir dalyvauti diskusijoje  

- formuluoti ir sistemiškai išdėstyti mintis 

- pabrėžti, akcentuoti specifinę nuomonę, mintis 

susirinkimuose, seminaruose, ataskaitoe,  

pranešimuose, straipsniuose  

(pirmojoje, antrojoje 

ir trečiojoje studijų 

pakopoje) 
N

ep
ri

kl
au

so
m

as
 v

at
to

ja
s 

7 lygis 

- palaikyti gyvą pokalbį ir spontanišką, natūralią 

interakciją su gimtakalbiais  

- pristatyti ir argumentuotai apginti savo požiūrį 

- perteikti tikrą, patikimą, detalią informaciją   

Šio užsienio kalbos 

kompetencijos 

lygmens, formaliai 

pripažinto 

dokumentais ar 

sertifikatais, 

reikalauja darbdaviai 

profesinio veiklos 

pasaulio sferose  

B2 

6 lygis 

- aktyviai dalyvauti ilgesnėse diskusijose 

- detaliai, argumentuotai išdėstyti ir apibūdinti 

problemas  

- reaguoti į kitų pastabas bei komentarus 

- sklandžiai bendrauti telefou  

5 lygis 

- įsijungti į pokalbį be išankstinio pasirengimo 

- formuluoti mintis 

- suprasti, kontroliuoti ir perteikti informaciją 

- perteikti detalias instrukcijas   

Šis užsienio kalbos 

kompetencijos 

lygmuo leidžia 

funkcionuoti darbo 

vietoje 

B1 

4 lygis 

- palaikyti pokalbį ir bendrauti su draugais 

 lanksčiai reaguoti į įvairias situacijas 

- išreikšti jausmus  

B
az

in
is

 a
rt

ot
oj

as
 

3 lygis 

- sugebėti suprantamai kalbėti nuspėjamose kasdieninėse situacijose 

- gauti, sužinoti specifinę informaciją 

- apibūdinti įvykius ir asmenines patirtis   

A2 

2 lygis 

- gauti, sužinoti paprastą inormciją 

- suprasti atsakymus į klausimus 

- aptarti ką daryti 

- apibūdinti veiklas kasdieninėse situacijose   

1 lygis 

- paprastai, elementariai bendrauti atostogaujant, keliaujant 

- užsisakyti kambarius viešbučiuose 

- nusipirkti ko reikia restoranuose ir kavinėse ir parduotuvėse   

A1 

0 lygis -nulinės žinios  A1 
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2. NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO UŽSIENIO KALBŲ MOKYMOSI 

SAMPRATA IR ESMĖ 

 

Šiuolaikiniame mobiliame ir globalizuotame pasaulyje kalbų mokėjimas yra tapęs būtinybe 

būsimiems ir esamiems įvairiausių sričių specialistams ir darbuotojams. Naujoji rinkos ekonomika 

bei globalizacijos ir konkurencijos mastai reikalauja nuolat tobulėti bei įgyti vis naujų žinių ir 

gebėjimų. Užsienio kalbų mokėjimas yra ne tik reikalavimas, kurį kelia darbdaviai, bet ir svarbi 

sąlyga nuolat atnaujinti turimas žinias bei įgyti naujų. Europai būdinga daugiakalbystė dabar tampa 

svarbesnė nei bet kada, kadangi nuo pramoninės ekonomikos palaipsniui pereinama prie žinių 

ekonomikos.Užsienio kalbų mokėjimas suteikia galimybę mokytis, kelti kvalifikaciją ir tobulintis, 

dalyvaujant tarptautinėse ir multikultūrinėse mokymo bei mainų programose, seminaruose bei 

stažuotėse, o taip pat pristatyti savo pasiekimus konferencijose, simpoziumuose bei moksliniuose ir 

profesiniuose leidiniuose, užtikrinant informacijos sklaidą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Be to, 

kalbų mokėjimas skatina kultūrinius mainus bei kultūrinę toleranciją, kuri yra būtina sąlyga 

multikultūrinėje Europos Sąjungoje. Europos Komisijos įsteigto daugiakalbystei skirto verslo 

forumo atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad tarptautinėse rinkose reikia įvairių kalbų žinių, taip pat 

kultūrinių įgūdžių, kuriuos dažniaisiai įmanoma įgyti tik mokant kalbas. 

Kad ekonomika sėkmingai augtų ir būtų kuriamos naujos darbo vietos, labai svarbu 

užtikrinti technikos pažangą, o mokytis visą gyvenimą – tiesiog būtina. Besikeičianti ir globalėjanti 

darbo rinka lankstumo ir nuolatinio tobulinimosi reikalauja ne tik iš naujai į darbo rinką ateinančių 

specialistų, bet ir iš patirtį turinčių darbuotojų. Dėl to pastaruoju metu vyksta vis daugiau diskusijų 

apie nenutrūkstantį mokymasi visą gyvenimą – formalųjį ir neformalųjį (tikslinį) bei savaiminį 

(atsitiktinį) mokymąsi – bei šių procesų pasekoje įgytų kompetencijų pripažinimą ir vertinimo 

metodus.  

Kalbinės kompetencijos yra vienos lanksčiausių, kadangi yra įgyjamos pačiose 

įvairiausiose situacijose, dažnai netelpančiose į formalaus mokymosi rėmus. Reaguodami į per 

pastaruosius dešimtmečius pakitusius darbo rinkos bei asmeninius poreikius, žmonės pradėjo ne tik 

aktyviai lankyti užsienio kalbų kursus, bet ir savarankiškai mokytis kalbų ar atnaujinti ir tobulinti 

anksčiau įgytus įgūdžius, pavyzdžiui, naudodamiesi savarankiškam mokymui skirtomis 

priemonėmis (vadovėliais, žodynais, garso ir vaizdo įrašais), skaitydami profesinę literatūrą 

užsienio kalba, dalyvaudami įvairiose multikultūrinėse ir multilingvistinėse socialinėse situacijose 

ar tiesiog žiūrėdami kitų šalių televizijų laidas bei naudodami kompiuterių programas.  

Kalbinės kompetencijos įgyjamos visose trijose mokymo/si kategorijose, tai yra formalaus, 

neformalaus ir informalaus arba savaiminio, mokymosi visą gyvenimą paradigmoje tam tikrame 
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nustatytame užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procese.  

 

 

 

 

7 pav. Užsienio kalbų kompetencijų plėtojimo ir pripažinimas mokymosi visą 

gyvenimą paradigmoje. Adaptuota pagal (2009. Europejskie wskazówki dotyczące walidacji 

uczenia się pozaformalnego i nieformalnego). 

 

Kalbinės kompetencijos įgyjamos visose trijose mokymo/si kategorijose: formalaus, 

neformalaus ir informalaus arba savaiminio.   

• Formalus mokymas/is – toks švietimas, kuris vyksta švietimo  įkurtoje ir 

finansuojamoje sistemoje, siekiant tam tikrų konkrečių tikslų;  

• Neformalus mokymas/is – apima tam tikras mokymo įstaigas, įkurtas už švietimo 

sistemos ribų, pvz. kitų ministerijų arba departamentų (sveikatos, žemės ūkio ir kt.) arba agentūrų, 

kurioms švietimas yra pavaldus (bažnyčios, prekybos skyriai ir kita);  
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• Informalus  arba savaiminis mokymas/is – tai neplanuotas, atsitiktinis mokymasis, 

kurio metu žmonės informuoja, įkalbinėja, pasakoja, įtakoja, pataria ir instruktuoja vieni kitus; jie 

taip pat sąmoningai ieško informacijos, patarimo, paaiškinimo, išminties ir apsišvietimo.  

 

4 lentelė.  

Pagrindinės užsienio kalbų mokymo/si kategorijos. Adaptuota pagal Tight M.(1990. Adult learning 

and education.  Education for adults. Routledge in assossiation with The Open University). 

                 

Formalus užsienio kalbų 
mokymas/is 

Neformalus užsienio kalbų 
mokymas/is 

Informalus  arba savaiminis 
užsienio kalbų mokymas/is 

Tai mokymosi įstaigoje 
vykstantis struktūrizuotas 
mokymasis,  kurio išdavoje, 
kaip mokymosi patvirtinimas,  
gaunamas baigimo sertifikatas. 

Tai ne mokymosi įstaigoje 
vykstantis mokymosi procesas, 
kurio pabaigoje  
dažniausiai nėra išduodamas 
pažymėjimas. Tačiau toks 
mokymasis, vis dėlto, yra  
struktūruotas, t.y., turi 
mokymosi tikslus, mokymosi 
laiką. 

Tai savaiminis  mokymasis, 
vykstantis kasdien tiek darbe,  
tiek namuose, tiek laisvalaikio 
metu. Jis neturi struktūros, 
tikslų bei numatyto laiko  ir 
near lydimas baigimo 
pažymėjimo. Toks mokymasis 
gali būti intencinis, bet gali 
būti ir atsitiktinis. 

 

Kalbų mokymasis ir kalbinių kompetencijų tobulinimas yra nesibaigiantis procesas. 

“Europos mokymosi visą gyvenimą memorandume” (2000), kuriuo buvo siekiama įvardinti 

nuoseklias strategijas ir praktinius būdus, užtikrinančius visiems prieinamą mokymąsi visą  

gyvenimą, greta kompiuterinio raštingumo ir bendravimo įgūdžių, atsirado ir bendrosios 

kompetencijos, t.y. užsienio kalbų tobulinimas. 

2007 m pradžioje EK pabrėžė daugiakalbystės svarbą pirmą kartą paskirdama specialųjį 

Europos Komisijos narį Leonard Orban tvarkyti daugiakalbystės reikalų, tačiau po 2009 m Barosso 

pertvarkymo daugiakalbystė buvo priskirta Komisijos nario, atsakingo už švietimą, kultūrą, 

daugiakalbystę ir jaunimą, kompetencijoms 2008 m EK su Komisijos nariu Orban priešakyje 

paskelbė komunikatą Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis, kuriame konstatuota, kad 

kalbų politika yra tarpdalykinė sritis, prisidedanti ir prie visų kitų ES politikos sričių. Šiame 

komunikate EK išdėstė, ką reikia padaryti, norint paversti kalbinę įvairovę solidarumo ir gerovės 

turtu. Du centriniai daugiakalbystės politikos uždaviniai:  

• didinti informuotumą apie ES kalbų įvairovės reikšmę ir teikiamas galimybes bei 

paskatinti šalinti kliūtis kultūrų dialogui vykti; 

• suteikti visiems piliečiams realias galimybes, be savo gimtosios kalbos, mokytis ir 

bendrauti dar dviem kalbomis. 
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Valstybės narės raginamos veiksmingiau diegti įvairesnių kalbų mokymą švietimo 

sistemoje, pradedant nuo ankstyvo amžiaus, baigiant suaugusiųjų švietimu, ir skirti daugiau 

dėmesio neformaliam kalbinių įgūdžių lavinimui EK taip pat pareiškė savo pasiryžimą strategiškai 

naudotis atitinkamomis ES programomis ir iniciatyvomis, kad priartintų daugiakalbystę prie piliečių 

gyvenimo. 

Europos Taryba kviečia ES šalis-nares, atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines politinių, 

teisinių, biudžeto bei švietimo ir rengimo sistemų sąlygas bei prioritetus, siekti įvairių su užsienio 

kalbų mokymu/si susijusių tikslų, kurių tarpe yra ir tokie kaip sukurti kalbinės kompetencijos 

įvertinimo sistemas, remiantis Europos Tarybos parengtais Bendraisiais Europos kalbų 

metmenimis, sukurti savaiminio kalbų mokymosi metu įgytų gebėjimų pripažinimo priemones (2002 

m. vasario 14 d., Rezoliucija lingvistinės įvairovės ir kalbų mokymosi skatinimo klausimu, 

įgyvendinant Europos kalbų metų 2001 tikslus).Už nacionalinę švietimo politiką, įskaitant kalbų 

mokymą, atsako pačios šalys-narės, tačiau, ES finansuoja nemažai programų, kuriomis skatinamas 

Europos kalbų mokymas ir mokymasis. 2007 m. pagrindinės programos buvo įtrauktos į bendrą ES 

Mokymosi visą gyvenimą programą (MVGP). Kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės skatinimas – 

vienas iš programos ir jos keturių specialiųjų paprogramių tikslų: Comenius mokykloms, Erasmus 

aukštajam mokslui, Leonardo da Vinci profesiniam švietimui ir mokymui ir Grundtvig – 

suaugusiųjų švietimui. Kiekviena iš šių programų atitinkamose srityse siekiama: 

• skatinti visus dirbančius bet kokio amžiaus ir išsilavinimo žmones mokytis kalbų; 

• teikti daugiau galimybių naudotis visos Europos kalbų mokymosi ištekliais; 

• plėtoti ir skleisti naujoviškus mokymo metodus ir gerąją patirtį; 

• užtikrinti, kad besimokantiems kalbų žmonėms būtų suteikta pakankamai įvairių 

mokymosi priemonių; 

• didinti informuotumą apie daugiakalbystės, kaip svarbaus ekonominio ir socialinio 

ES turto, rikšmę. 

 Užsienio kalbų mokymasis suprantamas kaip mokymosi visą gyvenimą dalis. Aukštoji 

mokykla tęsia vidurinėje mokykloje pradėtą kalbų mokymąsi, tobulindama ne tik bendrąją kalbą, 

bet suteikdama studentams galimybes įgyti akademinės ir profesinės kalbos gebėjimus. Kaip 

teigiama Europos Komisijos dokumente (2002) Kalbinės kompetencijos yra dalis bendrųjų 

gebėjimų, užtikrinančių kiekvieno piliečio įsidarbinimo, išsilavinimo bei asmeninio tobulėjimo 

galimybes. Šiuos gebėjimus reikia pastoviai atnaujinti ir papildyti. Seniai praėjo dienos, kai 

mokymasis prasidėdavo ir baigdavosi vidurinėje mokykloje, kalbų mokymasis – mokymosi visą 

gyvenimą veikla. (Europos komisija, 2002) 

 

Lietuvoje užsienio kalbų kompetencijų vertinimas dažniausiai vykdomas formaliojo ir 



 

158 
 

neformaliojo mokymo rėmuose, t.y. aukštosiose ir aukštesniosiose mokymo įstaigose, kalbų 

kursuose. Naujai įstoję studentai ar kursų lankytojai diagnostinio testavimo principu pagal kalbinių 

gebėjimų lygį suskirstomi į skirtingų lygių grupes (pvz. VDU Užsienio kalbų centre studentai 

skirstomi į 5 lygių grupes). Tokio testavimo tikslas yra siekis, kad būtų optimizuotas mokymo 

procesas, tikslingai parenkant būtent to lygio besimokančiųjų žinias tobulinančias užduotis, 

gilinantis į problemiškas sritis, lavinant jau esančius gebėjimus. Tačiau tokie testavimai dažnai 

neaprėpia visų kalbinių gebėjimų: supratimo (klausymo, skaitymo), kalbėjimo ir rašymo. 

Dažniausiai duodamos užduotys raštu, kurios tikrina studentų gebėjimą suprasti tekstą, taikyti 

gramatines konstrukcijas, žodyno turtingumą. Klausymo ir kalbėjimo įgūdžiai tokiu atveju 

dažniausiai nėra tikrinami ir vertinami. Be to, studentui neišduodamas joks jo kompetencijas 

įvertinantis dokumentas, kadangi tokio vertinimo tikslas yra studentui parinkti ir pritaikyti jam/jai 

tinkamą mokymo programą, o ne leisti jam rinktis pačiam. Dar daugiau, studentas dažnai nežino, 

kokie reikalavimai keliami vienam ar kitam kalbos mokėjimo lygiui konkrečioje institucijoje, o 

kiekviena jų gali turėti skirtingą lygių sistemą. Taigi, toks vertinimas yra integrali iš anksto 

suplanuoto ir reglamentuoto mokymo proceso dalis, o ne galimybė besimokančiajam pasirinkti 

individualizuotą jo mokymosi poreikius atitinkančią programą.    

Europos Sąjungoje vykdomi įvairūs projektai, susiję su neformaliuoju, savarankišku ir 

savaiminiu mokymusi bei jo metu įgytų kompetencijų, taip pat ir kalbinių, vertinimu. Toks yra, 

pavyzdžiui, Europos Tarybos inicijuotas European Language Portfolio projektas, skirtas visoms 

Europos šalims. Jo tikslas yra motyvuoti besimokančiuosius užsienio kalbų ir skatinti juos gilinti 

bei tobulinti įvairias kalbines kompetencijas, patiems reguliariai registruojant ir įsivertinant naujai 

įgytas kalbines ir kultūrines žinias bei gebėjimus.  

Kiekvienas projekto dalyvis, formaliai ar neformaliai besimokantis ar mokęsis kalbų, 

susikuria savo kalbų aplanką (portfolio), kuriame nuolat dokumentuoja savo pasiekimus, įgytus 

įgūdžius ir mokėjimus. Pildomi trys dokumentai. Pagrindinis yra vadinamasis “kalbų pasas”, 

kuriame besimokantysis įsivertina skirtingus kalbinius gebėjimus (supratimas, kalbėjimas, rašymas) 

pagal nurodytus lygmenis bei apibūdina kalbos vartojimo patirtį; “kalbų biografija” – tikslinis 

dienoraštis, kuriame besimokantysis registruoja ir aprašo įvairius mokymosi procesus, juos planuoja 

ir vertina; “dosje”, kurioje besimokantysis kaupia įvairią su kalbų mokymusi susijusią medžiagą. 

Šių dokumentų pildymas padeda besimokančiajam sąmoningai planuoti, organizuoti, sisteminti ir 

vertinti mokymosi procesą. Be to, projekto dalyvis gali naudotis projekto metu pildomais 

dokumentais, pavyzdžiui, pereidamas ar stodamas į tam tikrą mokymo įstaigą, pradėdamas lankyti 

kalbų kursus, ar kandidatuodamas į darbo vietą savo šalyje ar užsienyje (daugiau informacijos 

oficialiame projekto tinklapyje). Prie šio projekto yra prisijungusi ir Lietuva. Jį koordinuoja 

Švietimo mainų paramos fondas.  
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European Language Portfolio projektu siekiama skatinti žmonių mobilumą ir 

multikultūrinius mainus, apibrėžiant ir pripažįstant kiekvieno asmens kvalifikaciją ir kompetencijas. 

Vienas iš projekto tikslų yra įvesti vieningus visoms šalims kalbų mokėjimo ir vertinimo kriterijus, 

kad kiekvienas asmuo galėtų nesunkiai įsivertinti savo gebėjimų kompetencijas, įgytas ir formaliojo 

ir neformaliojo bei savaiminio mokymosi būdu. “Kalbų pasas”, kaip ir kiti panašūs dokumetai (pvz. 

Europass CV, Europass mobilumo dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie įgytą 

tarptautinę patirtį, ar Europass diplomo priedėlis, kuris suteikia papildomos informacijos apie 

asmens kvalifikaciją) dažniausiai pildomi ir naudojami vykstant į bet kurią Europos šalį mokymosi 

tikslais ar atlikti darbinės praktikos. Tačiau jie nesuteikia besimokančiajam galimybės rinktis 

individualizuotą jo mokymosi poreikius atitinkančią formaliųjų aukštojo mokslo studijų programą. 

Vienas iš esminių šio projekto aspektų yra tai, kad besimokantieji skatinami aktyviai ir 

sąmoningai dalyvauti mokymosi, jo organizavimo ir savo pasiekimų vertinimo procesuose. Į kalbų 

aplanko dokumentų kūrimą nesikiša jokie kiti vertintojai, išskyrus patį besimokantįjį, tad jis pats 

prisiima atsakomybę už vertinimo ir pateiktos informacijos teisingumą. Akivaizdu, kad tokiu atveju 

besimokantysis turėtų turėti aiškiai suformuluotus kriterijus, pagal kuriuos galėtų įvertinti savo 

žinias ir gebėjimus. Be to, kadangi šie dokumetai skirti ne vien besimokančiajam, juose pateikiama 

informacija turi būti aiški ir suprantama tiek save vertinančiam žmogui, tiek šios informacijos 

gavėjui. Todėl prie “kalbų paso” formos, kurioje kiekvienas gali įvardinti savo kalbinių 

kompetencijų lygį, yra pridedamas priedas, apibrėžiantis skirtingiems kalbos mokėjimo lygiams 

keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į konkrečius gebėjimus (supratimą, rašymą, kalbėjimą). Priede 

pateiktoje skalėje gebėjimai apibrėžti naudojant konkrečius ir aiškius pavyzdžius. Be to, pildantys 

formą yra skatinami įvardinti kalbinių kompetencijų įgijimo pobūdį: ar kalbos buvo mokomasi 

formaliai (mokykloje, kolegijoje, universitete), ar neformaliai (pvz. buvo lankomi kursai), ar 

išmokta savaiminio mokymosi būdu (dalyvaujant multilingvistinėse ar/ir multikultūrinėse 

situacijose, pavyzdžiui, keliaujant, dirbant užsienyje, gyvenant užsieniečių šeimoje, mokantis 

savarankiškai. Taigi, besimokantieji skatinami įvertinti savo kalbinę patirtį. 
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EUROPOS LYGMENYS – ĮSIVERTINIMO LENTELĖ  

 

 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

S 
U 
P 
R 
A 
T 
I 

M 
A 
S 

Klausymas Gebu suprasti žinomus 
žodžius ir pačias 
bendriausias frazes apie 
save, šeimą bei 
artimiausią aplinką, jeigu 
žmonės kalba lėtai ir 
aiškiai.  

Gebu suprasti frazes ir 
dažniausiai vartojamus 
žodžius, susijusius su 
būtiniausiomis 
reikmėmis, pvz.: 
paprastą informaciją 
apie asmenį ir šeimą, 
apsipirkimą,  
gyvenamąją vietą, 
įsidarbinimą. Suprantu 
trumpų, aiškių ir 
paprastų žinučių bei 
skelbimų prasmę.  

Gebu suprasti esmę, kai 
aiškiai kalbama bendrine 
kalba gerai žinomomis 
temomis, kuriomis tenka 
bendrauti darbe, 
mokykloje, poilsiaujant 
ir pan. Gebu suprasti 
daugelio radijo ir 
televizijos laidų apie 
kasdienius dalykus, 
asmeninėmis ar 
profesinėmis temomis 
esmę, kai kalbėjimo 
tempas santykinai lėtas, 
o tarimas aiškus. 

Gebu suprasti išplėtotą 
kalbą ir paskaitas bei 
sekti net sudėtingą 
samprotavimą, jeigu 
tema neblogai žinoma. 
Gebu suprasti 
daugumą TV žinių ir 
laidų apie kasdienius 
dalykus. Gebu suprasti 
daugumą filmų 
bendrine kalba. 

Gebu suprasti išplėtotą 
kalbą, net jei jos struktūra 
nėra visiškai aiški, o ryšiai 
tik numanomi, bet 
nepateikiami akivaizdžiai. 
Gebu be didelių pastangų 
suprasti televizijos 
programas ir filmus. 

Nesunkiai suprantu bet kokią 
sakytinės kalbos atmainą, 
tiek girdimą tiesiogiai, tiek 
transliuojamą, net kai 
kalbama natūraliai greitu 
tempu, jeigu turiu šiek tiek 
laiko priprasti prie akcento.  

Skaitymas Gebu suprasti įprastinius 
pavadinimus, žodžius ir 
labai paprastus sakinius, 
pvz., iš skelbimų, plakatų 
ar katalogų. 

Gebu skaityti labai 
trumpus, paprastus 
tekstus. Gebu rasti 
specifinę, numatomą 
informaciją paprastuose 
kasdieniuose tekstuose: 
skelbimuose, 
reklaminiuose 
lapeliuose, meniu, 
tvarkaraščiuose, ir gebu 
suprasti trumpus, 
paprastus asmeninius 
laiškus.  

Gebu suprasti tekstus, 
kuriuose daug dažnai 
vartojamų žodžių ir 
gramatinių formų bei 
konstrukcijų, susijusių 
su kasdieniu gyvenimu 
ar darbu. Gebu suprasti 
įvykių, jausmų ir norų 
aprašymus asmeniniuose 
laiškuose. 
 

Gebu skaityti 
straipsnius ir 
pranešimus, kuriuose 
keliamos šiuolaikinės 
problemos, reiškiamas 
tam tikras rašytojo 
požiūris ir nuomonė. 
Gebu suprasti 
šiuolaikinę prozą.  

Gebu suprasti ilgus ir 
sudėtingus informacinius ar 
grožinės literatūros tekstus, 
suprasti stilių skirtumus. 
Gebu suprasti specializuotus 
straipsnius ir ilgesnes 
technines instrukcijas, net jei 
jie nesusiję su mano veiklos 
sritimi. 

Gebu lengvai skaityti beveik 
visų rašytinės kalbos 
atmainų tekstus: santraukas, 
struktūriškai ar kalbos 
atžvilgiu sudėtingus tekstus, 
pvz.: vadovėlius, specialybės 
straipsnius ar grožinės 
literatūros tekstus. 
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K 
A 
L 
B 
Ė 
J 
I 

M 
A 
S 

Bendravim
as žodžiu 

Gebu bendrauti paprasta 
kalba, jeigu pašnekovas 
pasirengęs pakartoti ar 
perfrazuoti, pasakyti 
lėčiau ir padėti 
suformuluoti mintį. Gebu 
klausti ir atsakyti į 
paprastus klausimus apie 
būtiniausius poreikius 
arba gerai žinomus 
dalykus. 

Gebu bendrauti 
atlikdamas (-a) 
įprastines nesudėtingas 
užduotis, kai reikia 
tiesiogiai pasikeisti 
informacija gerai 
žinomomis temomis. 
Gebu kalbėti trumpais 
sakiniais buitinėmis 
temomis, nors ne visada 
suprantu tiek, kad 
galėčiau palaikyti 
pokalbį. 

Gebu bendrauti 
daugelyje situacijų, į 
kurias galiu patekti 
keliaudamas po šalį, 
kurioje kalbama ta 
kalba. Gebu 
nepasirengęs įsitraukti į 
pokalbį žinomomis, 
dominančiomis arba 
kasdienio gyvenimo 
temomis, pvz., apie 
šeimą, pomėgius, darbą, 
keliones ir naujausius 
įvykius. 

Gebu gana laisvai ir 
spontaniškai bendrauti, 
todėl galiu normaliai 
bendrauti su 
asmenimis, kuriems ta 
kalba yra gimtoji. 
Gebu aktyviai 
dalyvauti diskusijose, 
kurių kontekstas gerai 
žinomas, pateikti ir 
pagrįsti savo nuomonę. 

Gebu bendrauti laisvai ir 
spontaniškai beveik 
neieškodamas (-a)  posakių. 
Gebu veiksmingai ir 
lanksčiai vartoti kalbą 
socialiniais ir profesiniais 
tikslais. Gebu tiksliai 
formuluoti idėjas ir 
nuomones, sumaniai susieti 
savo ir  pašnekovų 
nuomones. 

Gebu be pastangų dalyvauti 
bet kuriame pokalbyje ir 
diskutuoti vartodamas (-a) 
idiomas ir šnekamosios 
kalbos posakius. Gebu 
laisvai reikšti mintis, tiksliai 
perteikti reikšmių atspalvius. 
Jei iškyla sunkumų, gebu 
pradėti iš naujo ir lengvai 
persakyti kitaip, kad 
pašnekovas net nepastebėtų 
sutrikimo. 

Informacijo
s 

pateikimas 
žodžiu 

Gebu vartoti paprastas 
frazes ir sakinius 
gyvenamajai vietai ir 
pažįstamiems žmonėms 
apibūdinti. 

Gebu vartoti paprastų 
frazių ir sakinių rinkinį 
apibūdindamas (-a) savo 
šeimą ir kitus žmones, 
gyvenimo sąlygas, savo 
išsilavinimą ir dabartinį 
arba buvusį darbą.  
 

Gebu paprastai sieti 
frazes, kad apibūdinčiau 
patirtį, įvykius, svajones, 
viltis ir siekius. Gebu 
trumpai pateikti 
nuomonių ir planų 
priežastis ir 
paaiškinimus. Gebu 
pasakoti arba atpasakoti 
knygos ar filmo siužetą, 
išreikšti savo požiūrį. 

Gebu aiškiai, detaliai 
apibūdinti daug 
dalykų, susijusių su 
savo interesų sfera. 
Gebu paaiškinti 
požiūrį į tam tikrą sritį, 
pateikti įvairių 
nuomonių privalumus 
ir trūkumus. 

Gebu aiškiai, detaliai 
apibūdinti sudėtingus 
reiškinius, sujungti 
smulkesnes temas, išskirti 
specifinius aspektus bei 
apibendrinti, pateikdamas 
atitinkamas išvadas. 

Gebu aiškiai ir sklandžiai 
apibūdinti ar argumentuoti, 
pasirinkdamas stilių, kuris 
atitinka situaciją ir tinkamą, 
logišką struktūrą, todėl 
pašnekovas gali pastebėti ir 
įsiminti svarbiausius 
dalykus. 
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R 
A 
Š 
Y 
M 
A 
S 

Rašymas Gebu užrašyti paprastą, 
trumpą tekstą ant 
atviruko, pvz., šventinį 
sveikinimą. Gebu į 
nustatytos formos 
dokumentus įrašyti 
asmens duomenis, pvz., 
viešbučio registracijos 
lapelyje įrašyti savo 
pavardę, tautybę, adresą. 

Gebu rašyti trumpas, 
paprastas pastabas ar 
žinutes. Gebu parašyti 
labai paprastą asmeninį 
laišką, pvz., kam nors už 
ką nors padėkoti. 

Gebu parašyti paprastą 
rišlų tekstą gerai 
žinomomis ar 
dominančiomis 
temomis. Gebu rašyti 
asmeninius laiškus, 
apibūdinti patirtį ir 
įspūdžius. 

Gebu parašyti aiškų 
detalų tekstą daugeliu 
temų, susijusių su 
mano interesais. Gebu 
parašyti rašinį ar 
ataskaitą ir pateikti 
duomenis ar priežastis, 
kurios paremia ar 
paneigia tam tikrą 
požiūrį. Gebu rašyti 
laiškus ir pabrėžti 
įvykių ir patirties 
svarbą man.   
 

Gebu išreikšti savo mintis 
aiškiais ir gerai 
struktūrizuotais tekstais bei 
gana išsamiai apibūdinti 
savo požiūrį. Gebu rašyti 
apie sudėtingus dalykus 
laiškuose, rašiniuose ir 
ataskaitose, pabrėžti, mano 
nuomone, svarbiausius 
dalykus. Gebu rašyti įvairius 
tekstus, atsižvelgdamas (-a) į 
skaitytoją.  
 

Gebu parašyti aiškų, sklandų 
tinkamo stiliaus tekstą. Gebu 
rašyti sudėtingus laiškus, 
ataskaitas ar straipsnius, 
kuriuose aiškiai išdėstyta 
tema, jie yra tinkamos, 
logiškos struktūros, todėl 
skaitytojas gali pastebėti ir 
įsiminti svarbiausius 
dalykus. Gebu rašyti 
specialybės ar grožinės 
literatūros tekstų santraukas 
ir apžvalgas. 

 

©  Council of Europe: Common European Framework of Reference for Languages (CEF)  -  Europos Taryba: “ Bendrieji Europos kalbų 

metmenys ”  
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Europass kalbų pasas  

Europos Tarybos parengto Europos kalbų aplanko dalis  

   

 
VARDAS(-AI) 

PAVARDĖ(-ĖS) 

 

 
Gimimo data *  

 
Gimtoji kalba(-os)  

 
Kita kalba(-os)  

 
 

 
   

Kalbos mokėjimo įsivertinimas ** 

 Supratimas Kalbėjimas Rašymas   

 
Klausymas Skaitymas  

Bendravimas 
žodžiu  

Informacijos 
pateikimas žodžiu  

 

            

Diplomai ar pažymėjimai * 

 
Diplomo ar pažymėjimo pavadinimas Išduodanti institucija Metai 

Europos 
lygmuo ***  

 

      

Bendravimo patirtis * 

 Apibūdinimas  Nuo Iki  

     
 
 
 
   

Kalbos mokėjimo įsivertinimas ** 

 Supratimas Kalbėjimas Rašymas  
 

Klausymas Skaitymas 
Bendravimas 
žodžiu  

Informacijos 
pateikimas žodžiu  

 

            

Diplomai ar pažymėjimai * 
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Diplomo ar pažymėjimo pavadinimas Išduodanti institucija Metai 

Europos 
lygmuo *** 

 

      

Bendravimo patirtis * 

 Apibūdinimas Nuo Iki  

     
 

*  Informacija žvaigždute * Pažymėtose eilutėse yra neprivaloma  ** Žr. Įsivertinimo lentelę kitame puslapyje.  

*** Lygis pagal „Bendruosius Europos kalbų“  metmenis (angl. Common European Framework of Reference for 

Languages, CEF), jeigu nurodyta pažymėjime arba diplomo originale. 

 

Vertinimo kriterijų suformulavimas ir kompetencijų vertinimas nėra lengvas procesas, ypač 

jeigu mokymasis yra neformalus ar savaiminis. R. Laužackas, E. Stasiūnaitienė ir M. Teresevičienė 

(2005) pažymi, kad “kartais labai sunku ir sudėtinga 'išversti' numanomas, intuityvias žinias į oficialiai 

įvardintas žinias. Nelengva todėl, nes įžengiama į sritį, kurią apskritai sunku apibūdinti. Sudėtinga, 

kadangi 'vertimo' rezultatas gali būti visai kitas, nei tikėtasi”. Autoriai akcentuoja ir dar vieną – 

etiškumo – aspektą, pabrėždami, kad šiame kontekste “mokymusi” pervadinami ir vertinami procesai ir 

veiksmai, kurių tradiciškai nesuprantame kaip mokymosi: darbas, hobis, šeimos gyvenimas – taigi, 

įvairi patirtis. Taipogi pripažįstama, kad visuomenė bei darbo rinka gali nepripažinti tokio mokymosi 

būdu įgytų gebėjimų arba kitaip juos interpretuoti . 

Nepaisant to, būtent patirtis bei jos sąmoningas kontempliavimas, sisteminimas ir 

apibendrinimas yra suaugusiųjų mokymosi, ir formaliojo, ir neformaliojo bei savaiminio pagrindas 

(Laužackas, Stasiūnaitienė ir Teresevičienė, 2005; Kaminskienė ir Teresevičienė, 2000). Sekdamos P. 

Jarvis'o (1992) idėjomis, L. Kaminskienė ir M. Teresevičienė pabrėžia, kad, skirtingai negu vaikų, 

suaugusiųjų mokymasis remiasi patirties refleksija, kontempliacija ir eksperimentais . Skirtingai negu 

vaikai, suaugusieji jau turi analitinių įgūdžių ir iš patirties žino, kad nepakanka vien reprodukuoti 

(socialinius, lingvistinius) veiksmus ir procesus.   

Kalbų mokymasis neapsiriboja formaliuoju mokymusi, net jeigu ir vyksta jo rėmuose. 

Besimokantytis gali nuolat įtvirtinti įgytus mokėjimus ne vien atlikdamas skirtas užduotis, bet ir 

skaitydamas (pvz. užsienio spaudą, interneto puslapius), klausydamasis (pvz. televizijos ar radijo laidų, 

muzikos įrašų), bei aktyviai vartodamas kalbą raštu ir žodžiu įvairiose socialinės situacijose (pvz. 

keliaudamas, bendraudamas su užsienio svečiais ar naudodamasis internetinėmis pokalbių 

programomis, pildydamas dokumentus). Taip jis kaupia, naudoja ir sistemina kalbinę patirtį, o jos 

sąmoningas apsvarstymas, apibendrinimas ir įvertinimas pagal tai, kaip jam sekasi funkcionuoti 
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įvairiose situacijose, kuriose reikalinga užsienio kalba, leidžia  besimokančiajam pastebėti žinių ir 

gebėjimų spragas, suprasti “silpnąsias ir stipriąsias puses” bei “pajusti savo pasiekimus” – tai 

“ugdomoji” mokymosi pasiekimų vertinimo ir patirties sisteminimo paskirtis (Laužackas, 

Stasiūnaitienė ir Teresevičienė), kuri turi svarbią motyvacinę reikšmę.  

 

Taigi, mokantis kalbų kaip ir bet kurio kito dalyko svarbios ne tik faktinės žinios – “žinojimas 

kad” – bet ir “žinojimas kaip” (Laužackas, Stasiūnaitienė ir Teresevičienė, 2005), tai yra gebėjimas 

žinias pritaikyti praktiškai. Nors mokantis kalbų dažnai akcentuojama, naudojant P. Jarvis'o terminus, 

nerefleksyviojo reproduktyvaus mokymosi mintinai reikšmė, pavyzdžiui, mokantis svetimos kalbos 

žodžių, tipinių frazių, tarties, gramatinių formų bei konstrukcijų, ne mažiau svarbus yra ir refleksyvusis 

mokymasis – sužinojimas kaip – kuomet siekiama išsiaiškinti ir suprasti kalbos taisyklių esmę, kalbos 

“veikimo” principus bei išbandyti juos praktikoje, pavyzdžiui, pritaikant įgytus mokėjimus socialinėje 

– šiuo atveju ir multilingvistinėje ir net multikultūrinėje (tikroje ar susimuliuotoje, pvz. klasėje ar 

auditorijoje) – situacijoje. Tipiški pavyzdžiai būtų atvejai, kai užmiršus išmoktą vieno ar kito žodžio 

prasmę, skaitant ar klausantis ji suprantama iš konteksto, arba, kalbant, pamiršus vieną ar kitą žodį, jis 

keičiamas jį paaiškinančia fraze ar vengiama naudoti ne iki galo suvoktas gramatines konstrukcijas.  

Dėl šių priežasčių, mokant užsienio kalbų tiek formaliojo, tiek neformaliojo mokymo 

kontekste, ypač aukštajame moksle, daugiausiai dėmesio skiriama būtent refleksyviajam mokymuisi. L. 

Kaminskienė ir M. Teresevičienė vardina keletą naujų andragogikos metodų, pasiteisinusių suaugusiųjų 

auditorijose: darbas grupėse, atvejų analizė, klausimynų ir tikslinių dienoraščių pildymas. Tai metodai, 

neapriboti auditorijos sienų ir “pagrįsti individualios patirties aktualizavimu”. Autorės analizuoja verslo 

vadybos mokymo programas įvairiose aukštosiose mokyklose, tačiau svarbu pažymėti, kad tokie 

metodai sėkmingai taikomi ir mokant(is) užsienio kalbų, net jeigu besimokantysis pradeda mokytis nuo 

nulio.  

VDU užsienio kalbų mokymo programos sudaromos taip, kad sinchroniškai būtų lavinami bei 

įtvirtinami visi kalbiniai gebėjimai: supratimas, rašymas, kalbėjimas. Vadovėliai parenkami tokie, kurie 

struktūruojami pagal temas, kai kiekviena pritaikyta tam tikrai kalbinei funkcijai pristatyti, išaiškinti ir 

aktualizuoti. Gramatinės konstrukcijos ir taisyklės aiškinamos ar kartojamos (pažengusiųjų grupėse) 

pasitelkiant įvairių socialinių situacijų modelius, kurie savu ruožtu besimokantįjį supažindina su 

specifiniu konkrečioje situacijoje reikalingu žodynu bei konkrečiai kultūrai būdinga socialine elgsena, 

elgesio formulėmis ir taisyklėmis.  
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Vėliau specifinės su konkrečia tema susijusios situacijos simuliuojamos auditorijoje įvairių 

klausymo ir kalbėjimo užduočių pagalba. Plačiai naudojamos ir minėtos darbo grupėse bei tikslinių 

dienoraščių rašymo strategijos. Pavyzdžiui, darbas grupėse gali būti pasitelkiamas simuliuojant 

konkrečią situaciją, kuomet grupės nariai pasiskirsto ir atlieka tam tikrus vaidmenis, naudodami 

užsienio kalbą. Taipogi darbas grupėse gali būti naudojamas besimokantiesiems atliekant įvairias 

klausymo, skaitymo ar rašymo užduotis, mėginant pritaikyti išmoktus duomenis (gramatines taisykles, 

žodyną) apie tam tikrą kalbą.  Reikšminga, kaip pastebi L. Kaminskienė ir M. Teresevičienė (2000), 

kad greta tiesioginio mokymosi  proceso, dirbant grupėje “aktyviai reiškiasi tokie ugdymo proceso 

elementai, kaip lyderiavimas, grupinės atsakomybės prisiėmimas, sąmoningas rolės supratimas, 

dėmesys, atidumas ir pagarba kolegoms”. Taigi, besimokantysis lavina ir savo socialinius įgūdžius.  

Toks mokymas akivaizdžiai reikalauja aktyvaus ir refleksyvaus besimokančiojo dalyvavimo 

procese. Svarbu ir tai, kad vertinant užsienio kalbos kompetencijas, nesvarbu, ar besimokantysis yra 

testuojamas, ar vertina save pagal tam tikrus kriterijus, jis turi pasitelkti ne vien mintinai išmoktus 

faktus, bet būtent refleksyviąją patirtį ir pademonstruoti savo gebėjimus panaudoti, o ne vien 

reprodukuoti įgytus įgūdžius: pavyzdžiui, parinkti ir pritaikyti, o ne tiesiog atkartoti gramatines 

konstrukcijas, paaiškinti žodžių prasmę, reaguoti į simuliuojamas ar aprašomas kalbines situacijas, 

arba, remdamasis savo patirtimi, nuspręsti, ar tokiose situacijose jis gebėtų funkcionuoti. Tokie 

procesai padeda kiekvienam besimkančiajam suprasti savo pasiekimus ir spragas bei kontroliuoti savo 

individualų mokymosi vyksmą. Šiame kontekste vienodai svarbu ir paties besimokančiojo savų 

kompetencijų, ir išorinio vertintojo įvertinimas.  
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3. UŽSIENIO KALBŲ STUDIJŲ DALYKŲ PROGRAMOS∗∗∗∗ 

 

Anglų kalba, 1 lygis (A1) 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

ANK 0311 D1 6 2012 04 03 2014 04 03  

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 

Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 

Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 

Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 

Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

ANGLŲ KALBA, 1 LYGIS (A1) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 

ENGLISH LANGUAGE, LEVEL 1 (A1) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  

Studentai plėtoja pradedančiųjų žemesniojo (A1) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: anglų kalbos žodžių 
tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas; įvadas į pagrindines 
kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; anglų 
kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, 
vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE 
virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios 
užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  
 The course provides students with the elementary (A1) level of the English language. It aims to present 
the learners with the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as to 
teach them the required oral and written communication skills of the relevant level.  The course covers 
the following: word order of the English sentence; formation of declarative, interrogative and negative 
                                                 
∗ Studijų dalykų programos atnaujintos kartu su UKI ekspertais. 
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sentences; introduction to the basic parts of speech; lexical items and structures for the communication 
on everyday topics; the peculiarities of the pronunciation of English sounds, words, and intonation. The 
form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual 
MOODLE environment (on-line work, synchronous / asynchronous conversations, discussion forums, 
interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Šio dalyko studijoms neprivalomas joks išankstinis pasiruošimas. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų žemesniajame lygmenyje 
(A1). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Vartoti A1 lygmenį 
atitinkančias gramatines 
struktūras, leksinius vienetus ir 
tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Taisyklingai vartoja 
A1 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, leksinius 
vienetus ir tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Kalbos dalių daryba ir vartosena. 
Žodžių tvarka sakiniuose.  
Paprastieji ir eigos esamieji laikai. 
Klausimų sudarymas. 
Klausiamieji žodeliai.   
Dažnumo prieveiksmiai. 
Skaičiuotiniai ir neskaičiuotiniai 
daiktavardžiai. 
Pagrindiniai artikelių vartojimo 
atvejai. 
Kiekybiniai žodeliai some, any, 
much , many , a lot of. 
Modalinis veiksmažodis can/ 
can‘t. 
Būdvardžiai ir jų laipsniavimas. 
Sinonimai ir antonimai. 
Žodžių rašybos pagrindai. 
Pagrindinės skyrybos taisyklės.  
Garsų bei žodžių tarimo ir 
intonacijos pagrindai.  
Asmeninio pobūdžio dokumentų 
pildymas. 
Prisistatymas ir susipažindinimas. 
Profesijos. 
Šeimos nariai.  
Daiktų apibūdinimas.  
Kasdieninis gyvenimas. 
Laisvalaikis.  
Visuomeninis transportas.  
Maistas. 
Istorijos ir kultūros faktai. 
Biografijos. 
Pinigai ir apsipirkimas.  

Skaityti ir suprasti nesudėtingus 
tekstus, dialogus, elektroninius 
laiškus, atviručių tekstą, 
paprastus informacinio 
pobūdžio tekstus. 

Supranta nesudėtingus 
skaitomus tekstus, dialogus, 
elektroninius laiškus, atviručių 
tekstą, paprastus informacinio 
pobūdžio tekstus. 

Suprasti maždaug 3 minučių 
trukmės adaptuotus audio ir 
video įrašus, nesudėtingas 
instrukcijas, frazes ir 
dažniausiai vartojamus žodžius, 
susijusius su būtiniausiomis 
reikmėmis. 

Supranta maždaug 3 minučių 
trukmės adaptuotus audio ir 
video įrašus, nesudėtingas 
instrukcijas, frazes ir dažniausiai 
vartojamus žodžius, susijusius su 
būtiniausiomis reikmėmis. 

Paprasta kalba bendrauti 
įprastomis kasdieninėmis 
temomis. 
 

Paprasta kalba bendrauja 
įprastomis kasdieninėmis 
temomis. 
 

Pradėti ir palaikyti pokalbį apie 
žinomus dalykus, klausti bei 
reaguoti į nesudėtingus 
pašnekovo teiginius. 

Pradeda ir palaiko pokalbį apie 
žinomus dalykus, klausia bei 
reaguoja į nesudėtingus 
pašnekovo teiginius. 
 

Trumpai ir paprastai aprašyti 
save ir savo aplinką; parašyti 
trumpą atvirutę; užpildyti 
nesudėtingas formas. 

Teisingai aprašo save ir savo 
aplinką; parašo trumpą atvirutę; 
užpildo nesudėtingas formas. 
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Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, 
diskusijų forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę 
medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai 
semestro metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2008 

Lebeau, I., Rees, G. 
Language Leader 
Elementary. 
Coursebook and CD -
ROM.  

Harlow: 
Pearson 
Education 

6 1 - 

2. 2008 

D’Arcy, A.-V. 
Language Leader 
Elementary. 
Workbook and Audio 
CD. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

4 1 - 

3. 2012 
Mokomoji medžiaga 
MOODLE virtualioje 
aplinkoje 

VDU - - - 

Papildoma literatūra 

1. 2003 

Balčiūnaitienė, A., 
Ilgūnaitienė, R., 
Ivanauskienė, V., 
Rašinskienė, S. 
English for 
Extramural Students: 
Level 1. Mokomoji 
knyga. 

Kaunas: 
Vytauto 
Didžiojo 
universiteto 
leidykla 

 

2. 2007 

Murphy, R. Essential 
Grammar in Use. A 
self-study reference 
and practice book for 
elementary students of 
English. 

Cambridge: 
Cambridge 
University 
Press 

 

 
3. 

 
  2008 

Oxford Essential 
Dictionary for 

Oxford: 
Oxford 
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Elementary and Pre-
Intermediate Learners 
of English. 

University 
Press 
 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lekt. V. Daugėlaitė, lekt.D. Pundziuvienė, lekt. L. Krunkaitytė,  Užsienio kalbų centras. 
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Anglų kalba, 2 lygis (A2) 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS  

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

ANK 0312 D1 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

ANGLŲ KALBA, 2 LYGIS (A2) 
Dalyko pavadinimas anglų kalba 

ENGLISH LANGUAGE, LEVEL 2 (A2) 
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su anglų kalbos sistema, tobulina 
fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su angliškai 
kalbančių šalių kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, 
tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje 
(sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas 
darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  
 This course presents a follow-up programme of the previous lower level English courses and provides 
students with the Pre-Intermediate (A2) level of the English language. Based on communicative 
methodology and a skill-oriented approach, the course aims to present the learners with the English 
language system, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and 
developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level. The form of studies 
includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE 
environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, 
interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A1 lygmens anglų kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų aukštesniajame lygmenyje 
(A2). 
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Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Taisyklingai vartoti A2 lygmenį 
atitinkančias gramatines 
struktūras, leksinius vienetus ir 
tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Taisyklingai vartoja 
A2 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, 
leksinius vienetus ir tarimo 
bei intonacijos modelius. 

Paprastųjų ir eigos esamųjų laikų 
kartojimas.  
Esamasis atliktinis laikas. 
 Esamasis atliktinis tęstinis laikas. 
Paprastasis ir eigos būtieji laikai. 
Būsimųjų laikų išraiškos formos. 
Būtojo paprastojo laiko neveikiamoji 
rūšis.  
Artikeliai.  
Būdvardžių laipsniavimas, lyginimo 
konstrukcijos.  
Modaliniai veiksmažodžiai.  
Antrojo tipo sąlygos sakiniai. 
Asmeniniai įvardžiai. 
Asmeninės nuomonės pateikimas: 
pritarimo ir nepritarimo frazės. 
Skirtingi mokymosi stiliai ir 
strategijos. 
Elektroninių laiškų rašymas. 
Apibendrinimų formulavimo 
pagrindai. 
Lentelių ir grafikų aprašymo 
pagrindai. 
Kalbėjimo prieš auditoriją 
pagrindiniai aspektai. 
Oras.  
Atostogos.  
Visuomenės informavimo priemonės.  
Medicina.  
Kraštovaizdis.  
Šeima ir visuomenė.  
Mokslas.  
Naktinis gyvenimas.  
Globalinės problemos.  
Pramonė ir darbas.  
Aplinkosauga.  
Sportas.  

Suprasti skaitomų gana 
paprastų bendrosios kalbos 
tekstų pagrindinę mintį bei rasti 
specifinę informaciją. 

Supranta skaitomų gana 
paprastų bendrosios kalbos 
tekstų pagrindinę mintį bei 
randa specifinę informaciją. 

Suprasti nesudėtingų  
bendrosios kalbos garso įrašų 
kasdieninėmis temomis esmę 
bei išskirti specifines detales. 

Supranta nesudėtingų  
bendrosios kalbos garso 
įrašų kasdieninėmis 
temomis esmę bei išskiria 
specifines detales. 

Kalbėti bei papasakoti gana 
paprasta kalba su dabartimi, 
praeitimi arba ateitimi 
susijusiomis asmeninėmis,  
kasdieninėmis  temomis, 
paprastomis formuluotėmis 
pagrįsti asmeninę nuomonę, 
teisingai tarti žinomus žodžius, 
frazes, naudoti tinkamą 
intonaciją. 

Kalba bei papasakoja gana 
paprasta kalba su dabartimi, 
praeitimi arba ateitimi 
susijusiomis asmeninėmis,  
kasdieninėmis  temomis, 
paprastomis formuluotėmis 
pagrindžia asmeninę 
nuomonę, teisingai taria 
žinomus žodžius, frazes, 
naudoja tinkamą intonaciją. 

Pradėti pokalbį be pasiruošimo 
bei pasikeisti informacija, esant 
pažįstamai kalbinei situacijai. 

Pradeda pokalbį be 
pasiruošimo bei pasikeičia 
informacija, esant 
pažįstamai kalbinei 
situacijai. 

   Gana paprasta kalba parašyti      
   asmeninį laišką, pastraipą ar  
   rašinėlį, užrašyti trumpas  
   pastabas. 

Gana paprasta kalba parašo 
asmeninį laišką, pastraipą ar 
rašinėlį, užrašo trumpas 
pastabas. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
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Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2008 

Lebeau, I., Rees. G. 
Language Leader Pre-
Intermediate. 
Coursebook and CD -
ROM. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

4 1  

2. 2008 

Lebeau, I., Rees. G. 
Language Leader Pre-
Intermediate. 
Workbook and Audio 
CD. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

6 1  

3. 2005 
Eastwood, J.Oxford 
Practice Grammar. 

Oxford: 
Oxford 
University 
Press 

 1  

4.    
Mokomoji medžiaga 
MOODLE virtualioje 
aplinkoje 

 
   

Papildoma literatūra 

1. 2008 

Oxford Essential 
Dictionary for 
Eementary and Pre-
Intermediate Learners 
of English. 

Oxford: 
Oxford 
University 
Press 

 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lekt. V. Bartusevičienė, lekt. R. Ilgūnaitienė, doc.dr. N. Mačianskienė,  lekt. L.D. Zutkienė, Užsienio 
kalbų centras. 
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ANGLŲ KALBA, 3 LYGIS (B1) 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS  

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

ANK 0103 A 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Privalomas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

ANGLŲ KALBA, 3 LYGIS (B1) 
Dalyko pavadinimas anglų kalba 

ENGLISH LANGUAGE, LEVEL 3 (B1) 
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir 
leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie 
angliškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas B1 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas 
grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir 
MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, 
interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  
 This course presents a follow-up programme of the previous lower level English courses and provides 
students with the Intermediate (B1) level of the English language. Based on communicative 
methodology and a skill-oriented approach, the course aims to present the learners with the English 
language system, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and 
developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level. The form of studies 
includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE 
environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, 
interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A2 lygmens anglų kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų žemesniajame lygmenyje 
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(B1). 

Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų  
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Taisyklingai vartoti B1 lygmenį 
atitinkančias gramatines 
struktūras, leksinius vienetus ir 
tarimo bei intonacijos modelius. 
 

Taisyklingai vartoja 
B1 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, leksinius 
vienetus ir tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Klausimų sudarymas, 
veiksnio/ papildinio klausimai.   
Esamieji veiksmažodžių laikai. 
Būsimieji veiksmažodžių 
laikai. Būtieji veiksmažodžių 
laikai. Modaliniai 
veiksmažodžiai. Netiesioginė 
kalba. Neveikiamoji rūšis.  
Sąlygos sakiniai.  
Pranešimo pristatymas.  
 
Santraukos rašymas.  
Skaitymo, rašymo ir klausymo 
strategijos.  
Motyvacinio laiško ir CV 
rašymas.  
Nesudėtingos statistinės ir 
lyginamosios analizės 
rašymas. Jungiamųjų 
priemonių naudojimas tekste. 
 
Asmenybė.  
Darbas.  
Kalbos.  
Verslas.  
Dizainas.  
Švietimas.  
Inžinerija. 
Nusikalstamumas.  
 

Pakankamai sklandžiai 
diskutuoti, pateikti argumentus ir 
nuomones įvairiomis bendromis 
temomis. 
 

Pakankamai sklandžiai diskutuoja, 
pateikia argumentus ir nuomones 
įvairiomis bendromis temomis. 

Parengti ir pristatyti pranešimą 
pasirinkta bendrąja tema, 
naudojantis rašytinės 
informacijos šaltiniais anglų 
kalba bei informacinėmis 
technologijomis. 
 

Geba parengti ir pristatyti 
pranešimą pasirinkta bendrąja 
tema, naudojantis rašytinės 
informacijos šaltiniais anglų kalba 
bei informacinėmis 
technologijomis. 

Bendrauti įvairiose 
gyvenimiškose situacijose žodžiu 
ir virtualiuose forumuose, 
tinkamai įsitraukti į pokalbį. 
 

Bendrauja įvairiose 
gyvenimiškose situacijose žodžiu 
ir virtualiuose forumuose, 
tinkamai įsitraukia į pokalbį. 

Suprasti vidutinio sudėtingumo 
skaitomų ir klausomų tekstų 
pagrindinę mintį ir detales. 
 

Supranta vidutinio sudėtingumo 
skaitomų ir klausomų tekstų 
pagrindinę mintį ir detales. 
 

  Rašyti pakankamai rišlų       
  tekstą: gyvenimo aprašymą,     
  formalų laišką, nesudėtingą   
  statistinę bei lyginamąją  
  analizę, apibendrinimą. 

Rašo pakankamai rišlų       
tekstą: gyvenimo aprašymą,     
formalų laišką, nesudėtingą   
statistinę bei lyginamąją  
analizę, apibendrinimą. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
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Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2008 

Cotton, D., Falvey, D., 
Kent, S. Language 
Leader Intermediate. 
Coursebook and CD -
ROM. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

4 1 - 

2. 2008 

Hughes, J. Language 
Leader Intermediate. 
Workbook and Audio 
CD. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

6 1 - 

3. 2011 

Evans, V., Dooley, J.  
New Round-up 5. 
English Grammar 
Practice. Students’ 
Book with CD-ROM. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

- 1 - 

4.  
Mokomoji medžiaga 
MOODLE virtualioje 
aplinkoje 

 - - - 

Papildoma literatūra 

1. 2007 

Mann, M., Taylore-
Knowles, S. 
Destination B1. 
Grammar & 
Vocabulary. 

Oxford: 
Macmillan 
Education 

 

2. 2011 
Oxford Advanced 
Learner's Dictionary , 
8th edition. 

Oxford: 
Oxford 
University 
Press 

 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
dr. V. Bijeikienė, lekt. D. Pundziuvienė, Užsienio kalbų centras. 
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ANGLŲ KALBA, 4 LYGIS (B2) 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

ANK 0104 A 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Privalomas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

ANGLŲ KALBA, 4 LYGIS (B2) 
Dalyko pavadinimas anglų kalba 

ENGLISH LANGUAGE, LEVEL 4 (B2) 
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir 
leksinę kompetencijas, analizuoja pasiruošimo įvairių tipų kalbų sakymui techniką, mokosi kritiškai 
vertinti, argumentuoti, naudoti rašinio organizavimo techniką B2 lygmenyje.Taikoma mišri studijų 
forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  
 The course is aimed at multilayered, topic based syllabus which includes a thorough and 
comprehensive work on grammar, vocabulary, pronunciation and integrated skills with strong emphasis 
on listening, reading, speaking, writing, and study skills and is based on communicative methodology 
and a skill-oriented approach. The course is a follow-up programme of the previous lower level English 
courses and is a keystone for practical student knowledge and skills employment in practice at the 
upper-intermediate level (B2). The course involves main forms and methods of language teaching and 
learning including work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line activities, 
synchronous / asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

B1 lygmens anglų kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų aukštesniajame lygmenyje 
(B2). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  
Dalyko rezultatai Studijavimo pasiekimų Turinys (temos) 
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įvertinimo kriterijai 
Taisyklingai vartoti B2 lygmenį 
atitinkančias gramatines 
struktūras, leksinius vienetus ir 
tarimo bei intonacijos modelius. 
 
 

Taisyklingai vartoja 
B2 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, 
leksinius vienetus ir tarimo 
bei intonacijos modelius. 
 

Asmenuojamų veiksmažodžių laikų 
sistema ir jų panaudojimas: aspekto 
formos bei veikiamoji ir neveikiamoji 
rūšys (esamieji, būtieji, būsimieji  
laikai).  
Žodžių tartys, jungtys, kirčiavimas, 
kalbos intonacija.   
Klausymo strategijos.  
Artikeliai ir jų panaudojimas. 
Pasiruošimo įvairių tipų kalbų 
sakymui technika.  
Neasmenuojamos veiksmažodžio 
formos (bendratis, gerundijus ir 
dalyvis) ir jų panaudojimas 
esamajame, būsimajame bei būtajame 
laikuose.  
Rašinių tipai.  
Rašymo technika.   
Modaliniai veiksmažodžiai ir 
modalūs žodžiai bei jų panaudojimas 
esamajame, būsimajame bei būtajame 
laikuose. 
Tariamoji nuosaka ir jos 
panaudojimas.  
Šalutiniai laiko ir sąlygos sakiniai.  
Skaitymo technika ir strategijos. 
Tiesioginė ir netiesioginė kalba. 
Bendravimas.  
Sportas.  
Medicina. 
Transportas.  
Literatūra. 
Architektūra.  
Globalizacija.  
Menas.  
Psichologija.  
Kultūra.  
Technologijos.  

Atpažinti, vertinti, identifikuoti, 
schematizuoti ir diferencijuoti 
sakytinės ir rašytinės bendrinės, 
akademinės ir profesinės kalbos 
tekstuose perduodamą 
informaciją. 
 

Atpažįsta, vertina, 
identifikuoja, 
schematizuoja ir 
diferencijuoja sakytinės ir 
rašytinės bendrinės, 
akademinės ir profesinės 
kalbos tekstuose 
perduodamą informaciją. 

Skaityti ir kritiškai vertinti 
įvairių tipų konkretaus ir 
abstraktaus turinio tekstus, 
naudoti įvairias skaitymo 
technikas.  
 

Skaito ir kritiškai vertina 
įvairių tipų konkretaus ir 
abstraktaus turinio tekstus, 
naudoja įvairias skaitymo 
technikas. 

Dalyvauti diskusijose, kritiškai 
ir analitiškai reaguoti į įvykį ar 
problemą, argumentuoti mintis, 
formuluoti ir pagrįsti asmeninę 
nuomonę, bendrauti su 
auditorija ir demonstruoti 
bendravimo normas ir etiketą, 
užduoti ir adekvačiai atsakyti į 
klausimus, vartoti taisyklingą 
bendrinę kalbą. 
 
 

Dalyvauja diskusijose, 
kritiškai ir analitiškai 
reaguoja į įvykį ar 
problemą, argumentuoja 
mintis, formuluoja ir 
pagrindžia asmeninę 
nuomonę, bendrauja su 
auditorija ir demonstruoja 
bendravimo normas ir 
etiketą, užduoda ir 
adekvačiai atsako į 
klausimus, vartoja 
taisyklingą bendrinę kalbą. 

Naudoti rašinio organizavimo 
techniką, argumentuoti, paremti 
mintis pavyzdžiais, 
paaiškinimais ir komentarais, 
lyginti ir pagrįsti reiškinius, 
aprašyti situaciją ir atpasakoti 
įvykius rašytiniame tekste. 
 

Naudoja rašinio 
organizavimo techniką, 
argumentuoja, paremia 
mintis pavyzdžiais, 
paaiškinimais ir 
komentarais, lygina ir 
pagrindžia reiškinius, 
aprašo situaciją ir 
atpasakoja įvykius  
rašytiniame tekste. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
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Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 
Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2008 

Cottonm, D., Falvey, 
D., Kent, S. Language 
Leader. Upper- 
Intermediate. 
Coursebook and CD -
ROM. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

6 1 - 

2. 2008 

Kempton, G. 
Language Leader. 
Upper- Intermediate. 
Workbook and Audio 
CD. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

9 1 - 

3. 2001 
Evans, V. Round-Up 6. 
English Grammar 
Practice. 

Harlow: 
Pearson 
Education 

- 1 - 

4.  
Mokomoji medžiaga 
MOODLE virtualioje 
aplinkoje 

    

Papildoma literatūra 

1. 2011 
Oxford Advanced 
Learner's Dictionary , 
8th edition. 

Oxford: 
Oxford 
University 
Press 

 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lekt. E. Bartnikaitė, lekt. E. Linkevičiūtė, lekt. V. Tuomaitė, Užsienio kalbų centras. 
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ANGLŲ KALBA, 5 LYGIS (C1) 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS  

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

ANK 0311 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Pavadinimas 

ANGLŲ KALBA, 5 LYGIS (C1) 
Pavadinimas anglų kalba 

ENGLISH, LEVEL 5 (C1) 
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  

Dalykas skirtas plėtoti studentų anglų kalbos komunikacinę kompetenciją pažengusiųjų lygmenyje per 
recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei 
tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro gramatikos, žodyno, skaitymo, 
klausymo,  kalbėjimo ir bendrųjų bei perkeliamųjų įgūdžių plėtojimo veiklos: motyvuojančių ir 
informatyvių tekstų skaitymas ir klausymas, nuoseklus ir sisteminis gramatikos ir žodyno plėtojimas, 
diskusijos aktualiomis ir originaliomis temomis, pranešimų studentų pasirinktomis temomis rengimas, 
jų apibendrinimas ir vertinimas. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, porose, vaidmenų 
žaidimai, simuliacijos, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir 
MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, 
interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba 
The course is designed to develop students‘ English communicative competence at an advanced level 
through the linguistic activities of reception (listening and reading), production and interaction 
(speaking and writing), and mediation (translation). The contents of the course is composed of 
grammar, lexical, reading, listening, speaking, and general and transferable skills activities: motivating 
and informative texts to improve listening and reading skills, consistent and systematic grammar and 
lexis development, stimulating discussions on actual and original topics, student actual presentations, 
their assessment and self-evaluation. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks 
and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and 
asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
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komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų lygmenyje (C1). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

 
Vartoti taisyklingas, sudėtingas 
gramatines ir semantines 
konstrukcijas sakytiniame ir 
rašytiniame kontekste ir pagal 
atitinkamą diskursą. 
 

 
Vartoja taisyklingas, 
sudėtingas gramatines ir 
semantines konstrukcijas 
sakytiniame ir rašytiniame 
kontekste ir pagal atitinkamą 
diskursą. 
 

Teminis: 
Švietimas ir įsidarbinamumas. 
Turizmas ir konservacija. 
Tarptautiniai santykiai. 
Sveikatos priežiūra. 
Mada ir vartotojiškumas. 
Technologijos ir pažanga. 
Žmonės ir idėjos. 
Žurnalistika ir žiniasklaida. 
Teisė ir visuomenė. 
Menas ir kultūra. 
Verslas ir ekonomika, 
Mokslas ir gamta. 
 
Gramatinis: 
Veiksmažodžio laikų tęstinis ir 
atliktinis aspektai. 
Veikiamoji/neveikiamoji rūšis. 
Netiesioginė kalba/Laikų 
derinimas. 
Modaliniai veiksmažodžiai: 
esamojo, būtojo ir būsimojo laiko 
tęstinė ir atliktinė forma. 
Tariamoji nuosaka. 
Veiksmažodinės konstrukcijos. 
Artikeliai. 
Prielinksniniai veiksmažodžiai. 
Fraziniai veiksmažodiai. 
Emfatinės struktūros. 
Kohezija: jungimas, pakeitimas, 
elipsė. 
Nominalizacija. 
 

 
Vartoti teisingą leksiką ir 
leksines konstrukcijas 
sakytiniame ir rašytiniame 
kontekste ir pagal atitinkamą 
diskursą. 
 

 
Vartoja teisingą leksiką ir 
leksines konstrukcijas 
sakytiniame ir rašytiniame 
kontekste ir pagal atitinkamą 
diskursą. 
 

 
Suprasti ilgus ir sudėtingus 
informacinius ar grožinės 
literatūros tekstus, suvokti stilių 
skirtumus. Suprasti specialius 
straipsnius ir ilgesnes technines 
instrukcijas, susijusias su 
įvairiomis veiklos sritimis. 
 

 
Supranta ilgus ir sudėtingus 
informacinius ar grožinės 
literatūros tekstus, suvokia 
stilių skirtumus. Supranta 
specialius straipsnius ir 
ilgesnes technines 
instrukcijas, susijusias su 
įvairiomis veiklos sritimis. 
 

 
Nesunkiai suprasti bet kokią 
sakytinės kalbos atmainą, tiek 
girdimą tiesiogiai, tiek 
transliuojamą, net kai kalbama 
natūraliai greitu tempu, su 
akcentu. 
 

 
Nesunkiai suprantai bet kokią 
sakytinės kalbos atmainą, tiek 
girdimą tiesiogiai, tiek 
transliuojamą, net kai kalbama 
natūraliai greitu tempu, su 
akcentu. 
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Bendrauti laisvai ir spontaniškai 
beveik neieškant posakių. 
Veiksmingai ir lanksčiai vartoti 
kalbą socialiniais ir profesiniais 
tikslais. Tiksliai formuluoti 
idėjas ir nuomones, sumaniai 
susieti savo ir pašnekovų 
nuomones. 
 

 
Bendrauja laisvai ir 
spontaniškai beveik neieškant 
posakių. Veiksmingai ir 
lanksčiai vartoja kalbą 
socialiniais ir profesiniais 
tikslais. Tiksliai formuluoja 
idėjas ir nuomones, sumaniai 
susieja savo ir pašnekovų 
nuomones. 
 

Leksinis: 
Idiomos. 
Žodžių junginiai. 
Sudurtiniai žodžiai. 
Žodžių daryba: priešdėliai ir 
priesagos. 
Klaidinantys žodžiai. 
Žodžių registras: neformalus/ 
neutralus/formalus. 
Akademinės kalbos terminija. 
Profesinės kalbos terminija. 
Sutrumpinimai ir akronimai. 
 
Bendrųjų ir perkeliamųjų įgūdžių 
plėtojimo: 
Mokymasis mokytis. 
Savianalizė. 
Kūrybiškumas. 
Planavimas. 
Kritinis mąstymas. 
Tyrimo įgūdžiai. 
Literatūros paieška ir analizė. 
Informacijos sintezė. 

Aiškiai, detaliai apibūdinti 
sudėtingus reiškinius, apjungiant 
smulkesnes temas, išskiriant 
specifinius aspektus bei 
apibendrinant  ir pateikiant 
atitinkamas išvadas. 

 
Aiškiai, detaliai apibūdina 
sudėtingus reiškinius, 
apjungia smulkesnes temas, 
išskiria specifinius aspektus 
bei apibendrina  ir pateikia 
atitinkamas išvadas. 
 

Išsamiai išreikšti savo požiūrį 
aiškiais, reikiamos struktūros 
tekstais. Rašyti apie sudėtingus 
dalykus laiškuose, rašiniuose ir 
ataskaitose, pabrėžti svarbiausius 
dalykus. Rašyti įvairius tekstus, 
atsižvelgiant į skaitytoją. 

 
Išsamiai išreikia savo požiūrį 
aiškiais, reikiamos struktūros 
tekstais. Rašo apie sudėtingus 
dalykus laiškuose, rašiniuose 
ir ataskaitose, pabrėžia 
svarbiausius dalykus. Rašo 
įvairius tekstus, atsižvelgiant į 
skaitytoją. 
 

 
Analizuoti ir aprašyti vizualinę 
informaciją. Demonstruoti 
tyriminius įgūdžius. Gebėti 
susirasti literatūrą ir ją analizuoti. 
Sintezuoti informaciją. 
 

Analizuoja ir aprašo vizualinę 
informaciją. Demonstruoja 
tyriminius įgūdžius. Geba 
susirasti literatūrą ir ją 
analizuoti. Sintezuoja 
informaciją. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
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Rekomenduojama literatūra 

Nr
. 
 

Leidi
mo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 

Egzempliorių skaičius 
Universitet
o 
bibliotekoje 

Metodiniuo
se 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2010 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, 
S., Lebeau, I., Rees, G. 
Language Leader Advanced. 
Coursebook  

Pearson 
Longma
n 

2 1 1 

2. 2010 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, 
S., Lebeau, I., Rees,  G. 
Language Leader Advanced .  
CD-ROM 

Pearson 
Longma
n 

2 1 1 

3. 2010 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, 
S., Lebeau, I., Rees,  G. 
Language Leader Advanced. 
Workbook and Audio CD 

Pearson  
Longma
n 

2 1 1 

Papildoma literatūra 

1. 2012 
Mokomoji medžiaga virtualioje 
MOODLE aplinkoje 

VDU  

2.  Internetiniai šaltiniai   
 
Dalyko programos rengėjas/-ai 

Lektorė Virginija Tuomaitė, Užsienio kalbų centras. 
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VOKIEČIŲ KALBA, 1 LYGIS (A1) 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

VKL 0311 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

VOKIEČIŲ KALBA, 1 LYGIS (A1) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
GERMAN LANGUAGE, LEVEL 1 (A1) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Šiame kurse įgyjama vokiečių kalbos kompetencija, atitinkanti A1 lygmenį. Šiuo kursu siekiama 
besimokančiuosius supažindinti su vokiečių kalbos leksiniais, gramatiniais bei fonetiniais ypatumais, 
taip pat plėtoti besimokančiųjų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją. Dalyko turinį 
sudaro šios pagrindinės temos: vokiečių kalbos žodžių tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, 
neigiamojo sakinių formavimas; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, 
naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; vokiečių kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos 
ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: auditorinės paskaitos, seminarai, savarankiško mokymosi 
užduotys, darbas SANAKO laboratorijoje ir virtualioje MOODLE aplinkoje (užduotys  interneto 
erdvėje, sinchroniniai ir asinchroniniai pokalbiai bei diskusijos, interaktyvūs testai ir pratimai). 
Dalyko anotacija anglų kalba  

The course acquaints learners with German linguistic system, prepares them to the minimal and simple 
oral and written communication, also develops their receptive and productive general and special skills 
and helps them to acquire socio-cultural and communicative competence at elementary level. After 
completing the level the students will be able to speak about their family, surroundings, form simple 
questions, start a social conversation using elementary forms of politeness, listen and grasp the 
interlocutor’s ideas, correctly describe themselves in written form; read adapted texts and translate 
them into Lithuanian and retell the contents using uncomplicated grammatical speech forms. The form 
of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE 
environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, 
interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Šio dalyko studijoms neprivalomas joks išankstinis pasiruošimas. 
Dalyko tikslas  
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Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų žemesniajame lygmenyje 
(A1). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Vartoti A1 lygmenį 
atitinkančias gramatines 
struktūras, leksinius vienetus 
ir tarimo bei intonacijos 
modelius.  

Taisyklingai vartoja 
A1 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, leksinius 
vienetus ir tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Pagalbinių veiksmažodžių 
asmenavimas. Esamasis laikas. 
Modaliniai veiksmažodžiai.  
Perfekt laikas. Veiksmažodžių 
priešdėliai. Žodžių tvarka 
tiesioginiame, klausiamajame bei 
liepiamajame sakiniuose. Neiginys. 
Asmeniniai, savybiniai, 
parodomieji ir klausiamieji 
įvardžiai. Daiktavardis ir artikelis; 
Daiktavardžių daugiskaita. 
Artikelio vartojimas. Sudurtiniai 
daiktavardžiai. Kiekiniai ir 
kelintiniai skaitvardžiai. 
Prielinksniai vietai ir krypčiai 
nusakyti.  
Prisistatymas ir susipažindinimas. 
Šeimos nariai. 
Laisvalaikis ir pomėgiai. 
Kelionės. Pasaulio šalys. 
Maisto produktų parduotuvėje. 
Kavinėje. 
Daiktų apibūdinimas. 
Butas. Baldai.  
Darbinė veikla ir kasdieninio 
gyvenimo rutina. 
Keliavimas visuomeniniu 
transportu, krypties nurodymas, 
objektų paieška. 
Viešbutyje. 
Metų laikai, mėnesiai, savaitės, 
dienos, valandos, paros dalių 
pavadinimai, datos. Orai. 
Dienotvarkė. 

Skaityti ir suprasti 
nesudėtingus tekstus, 
dialogus, elektroninius 
laiškus, atviručių tekstą, 
paprastus informacinio 
pobūdžio tekstus 

Supranta nesudėtingus 
skaitomus tekstus, dialogus, 
elektroninius laiškus, atviručių 
tekstą, paprastus informacinio 
pobūdžio tekstus 

Suprasti maždaug 3 minučių 
trukmės adaptuotus audio ir 
video įrašus, nesudėtingas 
instrukcijas, frazes ir 
dažniausiai vartojamus 
žodžius, susijusius su 
būtiniausiomis reikmėmis. 

Supranta maždaug 3 minučių 
trukmės adaptuotus audio ir 
video įrašus, nesudėtingas 
instrukcijas, frazes ir dažniausiai 
vartojamus žodžius, susijusius su 
būtiniausiomis reikmėmis. 

Užmegzti paprasčiausius 
socialinius ryšius: 
pasisveikinti, atsisveikinti, 
prisistatyti, vartojant 
paprasčiausias kasdienes 
mandagumo formules. 

Užmezga paprasčiausius 
socialinius ryšius: pasisveikina, 
atsisveikina, prisistato, 
vartodamas paprasčiausias 
kasdienes mandagumo formules. 

Paprasta kalba bendrauti 
įprastomis kasdieninėmis 
temomis. 

Paprasta kalba bendrauja 
įprastomis kasdieninėmis 
temomis. 

Pradėti ir palaikyti pokalbį 
apie žinomus dalykus, 
paklausti bei reaguoti į 
nesudėtingus pašnekovo 
klausimus. 

Pradeda ir palaiko pokalbį apie 
žinomus dalykus, sudaro 
klausimą bei reaguoja į 
nesudėtingus pašnekovo 
klausimus. 

Trumpai ir paprastai aprašyti 
save ir savo aplinką: kur 
gyvena, ką veikia; parašyti 
trumpą atvirutę; užpildyti 
nesudėtingas formas. 

Teisingai aprašo save ir savo 
aplinką; parašo trumpą atvirutę; 
užpildo nesudėtingas formas. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
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Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 
Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr
. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 

Egzempliorių skaičius 
Universite
to 
bibliotekoj
e 

Metodiniuo
se 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2006. 

 Aufderstraße, H. 
Lagune 1 : Deutsch als 
Fremdsprache : Kursbuch : 
[Niveaustufe A1]  
 

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

94 - - 

2. 2006 

Aufderstraße, H. 
Lagune 1 : Deutsch als 
Fremdsprache : 
Arbeitsbuch: [Niveaustufe 
A1]  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

3 - - 

3. 2006 

Aufderstraße, H. 
Lagune 1 : CD 
Hörverstehens- texte, 
Sprechübungen und Diktate.  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

- 1 - 

Papildoma literatūra 

1. 2003 

Andruškevičienė, J., 
Dailidienė, J., 
Tandzegolskienė, I. Damit 
Grammatik nicht weh tut.  
 

Vytauto 
Didžiojo 
universiteta
s 

 

2.  2000 
Lepp, M. Grammatik ist 
kinderleich. 

Šviesa 
 

  
Mokomoji medžiaga 
MOODLE virtualioje 
aplinkoje. 

 
 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų centras. 
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VOKIEČIŲ KALBA, 2  LYGIS (A2) 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

VKL0 312 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

VOKIEČIŲ KALBA, 2  LYGIS (A2) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
GERMAN LANGUAGE, LEVEL 2 (A2) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Vokiečių  kalbos 2 lygio dalykas plėtoja studentų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę 
kompetenciją, padeda įgyti bendrosios sakytinės bei rašytinės produkcijos, recepcinės veiklos – 
klausymo ir skaitymo bei garso ir vaizdo įrašų supratimo – gebėjimus, reikalingus paprastose, su 
socialiniais santykiais susijusiose, bei kasdieninės veiklos situacijose. Susipažįstama ir plėtojama 
gramatinių kategorijų ir komunikacinei veiklai būtino žodyno kompetencija bei bendrosios sakytinės 
sąveikos gebėjimai. Kurso medžiagos įsisavinimui naudojami grupinio ir darbo porose metodai, 
vaidmenų žaidimai. Taikoma studijų forma: paskaitos, seminarai, savarankiškos užduotys, darbas 
SANAKO media laboratorijoje bei virtualioje MOODLE aplinkoje (interaktyvūs testai ir pratimai). 
Dalyko anotacija anglų kalba  

The course acquaints students with the noun, the adjective, the numeral, the preposition and the rules 
of complex sentence structure and morphology. Students develop receptive and productive general and 
special skills and acquire socio-cultural communicative competence at pre-intermediate level. The 
form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE 
environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, 
interactive tests and exercises). After completing the level the students will be able to express 
themselves in a variety of topics listed in the course plan, form and answer questions, establish social 
contacts, keep the conversation on the discussed topics, listen to and understand the interlocutor, 
describe themselves and their family members in written form, make a comparison between the two 
cultures orally and in written form, read adapted texts, grasp the main idea of the text, retell the gist of 
the text using not complicated language.  
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A1 lygmens vokiečių kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  
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Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų aukštesniajame lygmenyje 
(A2). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Taisyklingai vartoti A2 
lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, 
leksinius vienetus ir 
tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Taisyklingai vartoja 
A2 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, leksinius 
vienetus ir tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Prielinksniai vietai ir krypčiai 
nusakyti.  
Veiksmažodžio Perfekt ir Imperfekt 
laikai. 
Sangrąžinis veiksmažodis.  
Prielinksniniai veiksmažodžiai.  
Būdvardžio linksniavimas, 
laipsniavimas, derinimas su 
daiktavardžiais.  
Sudėtiniai sakiniai. Pagrindinio ir 
šalutinio sakinio žodžių tvarka ir 
struktūra, sujungiamojo ir 
prijungiamojo sakinio jungtukai.  
Bendratinės konstrukcijos. 
Priežasties, sąlygos, tikslo 
aplinkybės šalutiniai sakiniai.  
Žodžių daryba. Neveikiamosios 
rūšies Präsens laikas.  
Įsimintinos datos, šventės 
Vokietijoje ir Lietuvoje. 
Mityba. Valgymo įpročiai. 
Restorane. Pakvietimas į svečius.  
Namai, būstas, patalpos, interjeras, 
baldai. Buto paieška. Skelbimai.  
Išvaizdos apibūdinimas. 
Drabužiai ir avalynė, papuošalai. 
Švietimo sistema Vokietijoje ir 
Lietuvoje. Klasės susitikimai. 
Studijos universitete. 
Profesijų įvairovė.  CV rašymas. 
Darbo skelbimai. Praktikos vietos 
paieška.  

Suprasti skaitomų gana 
paprastų bendrosios 
kalbos tekstų pagrindinę 
mintį bei rasti specifinę 
informaciją. 

Supranta skaitomų gana paprastų 
bendrosios kalbos tekstų 
pagrindinę mintį bei randa 
specifinę informaciją. 

Suprasti klausomo ir 
skaitomo teksto 
pagrindinę mintį ir 
detales, atsakyti į 
klausimus. 

Supranta klausomo ir skaitomo 
teksto pagrindinę mintį bei 
detales, atsako į klausimus;  
 

Kalbėti bei papasakoti 
gana paprasta kalba su 
dabartimi, praeitimi arba 
ateitimi susijusiomis 
asmeninėmis,  
kasdieninėmis  temomis, 
paprastomis 
formuluotėmis pagrįsti 
asmeninę nuomonę, 
teisingai tarti žinomus 
žodžius, frazes, naudoti 
tinkamą intonaciją. 

Kalba bei papasakoja gana 
paprasta kalba su dabartimi, 
praeitimi arba ateitimi 
susijusiomis asmeninėmis,  
kasdieninėmis  temomis, 
paprastomis formuluotėmis 
pagrindžia asmeninę nuomonę, 
teisingai taria žinomus žodžius, 
frazes, naudoja tinkamą 
intonaciją. 

Išreikšti nuomonę, 
pasiūlyti, sutikti arba 
nesutikti su kito žmogaus 
nuomone. 

Pasako savo nuomonę, pasiūlo, 
išreiškia pritarimą arba 
nepritarimą kito žmogaus 
nuomonei.  

Gana paprasta kalba 
parašyti rašinėlį pateikta 
tema, asmeninį laišką, 
pareiškimą, gyvenimo 
aprašymą, formuluoti 
klausimus, suprasti lėtą ir 
aiškų pokalbį. 

Gana paprasta kalba parašo 
rašinėlį pateikta tema, asmeninį 
laišką, pareiškimą, gyvenimo 
aprašymą,  formuluoja 
klausimus, supranta lėtą ir aiškų 
pokalbį. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
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laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 

Egzempliorių skaičius 

Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuos
e 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekos
e   

Pagrindinė literatūra 

1. 2006. 

 Aufderstraße, H. 
Lagune 2: Deutsch als 
Fremdsprache: Kursbuch: 
[Niveaustufe A2]  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

80 - - 

2. 2007 

Aufderstraße, H. 
Lagune 2 : Deutsch als 
Fremdsprache : 
Arbeitsbuch: [Niveaustufe 
A2]  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

3 - - 

3. 2006 
Lagune 2: CD 
Hörverstehenstexte,Sprech
übungen und Diktate.  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

- 1 - 

Papildoma literatūra 

1. 2001 

Luscher, R. 
Übungsgrammatik für 
Anfänger. Deutsch als 
Fremdsprache  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

 

2.  2000 
Lepp, M. Grammatik ist 
kinderleich. 

Šviesa 
  

3.   
Mokomoji medžiaga 
MOODLE virtualioje 
aplinkoje. 

 
 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų centras. 
 



 

190 
 

 
VOKIEČIŲ KALBA, 3 LYGIS (B1) 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   

 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

VKL 0312 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

VOKIEČIŲ KALBA, 3 LYGIS (B1) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
GERMAN LANGUAGE, LEVEL 3 (B1) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) vokiečių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir 
leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie 
vokiškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas.  B1 lygmenyje taikoma mišri studijų forma: darbas 
grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir 
MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, 
interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  

The goal of the course is to acquaint students with the noun, the adjective, the numeral, the preposition 
and complex sentence structure rules of morphology, also to develop receptive and productive general 
and special skills and acquire socio cultural communicative competence at an intermediate (B1) level. 
The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual 
MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion 
forums, interactive tests and exercises). After completing the level the students will be able to express 
themselves in a variety of topics listed in the course plan, form and answer questions, establish social 
contacts, keep the conversation on the discussed topics, listen to and understand the interlocutor, 
describe themselves and their family members in written form, make a comparison between the two 
cultures orally and in written form, read adapted texts, grasp the main idea of the text, retell the gist of 
the text using not complicated language.  
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A2 lygmens vokiečių kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  
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Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų žemesniajame lygmenyje 
(B1). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Taisyklingai vartoti B1 lygmenį 
atitinkančias gramatines 
struktūras, leksinius vienetus ir 
tarimo bei intonacijos modelius. 

Taisyklingai vartoja 
B1 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, leksinius 
vienetus ir tarimo bei intonacijos 
modelius. 

Komunikacinės kalbos 
kompetencijos tobulinimo: 
Masinės informacinės 
priemonės. Žinios. Teatras. 
Kinas.  Atostogos vokiškai 
kalbančiose šalyse. 
Lankytinos vietos. Tikrovė, 
norai, svajonės. Patarimų 
raiškos būdai. Sportas ir 
sveika gyvensena. 
Draudiminiai įvykiai. Verslo 
idėjos. Verslo naujienos.  
 
Lingvistinis:  
Imperfekt, Pluquamperfekt ir 
Futur laikai. Santykiniai 
įvardžiai. Pažyminio 
šalutiniai sakiniai. Tariamoji 
nuosaka; nerealūs noro 
sakiniai. Modalinių 
veiksmažodžių Perfekt laikas. 
Neveikiamoji rūšis: Präsens, 
Imperfekt, Perfekt laikai. 
Beasmenis pasyvas.  

Pakankamai sklandžiai diskutuoti, 
pateikti argumentus ir nuomones 
įvairiomis bendromis temomis. 

Pakankamai sklandžiai diskutuoja, 
pateikia argumentus ir nuomones 
įvairiomis bendromis temomis. 

Parengti ir pristatyti pranešimą 
pasirinkta bendrąja tema, 
naudojantis rašytinės informacijos 
šaltiniais vokiečių kalba bei 
informacinėmis technologijomis. 

Geba parengti ir pristatyti 
pranešimą pasirinkta bendrąja 
tema, naudojantis rašytinės 
informacijos šaltiniais vokiečių 
kalba bei informacinėmis 
technologijomis. 

Bendrauti įvairiose 
gyvenimiškose situacijose žodžiu 
ir virtualiuose forumuose, 
tinkamai įsitraukti į pokalbį. 

Bendrauja įvairiose 
gyvenimiškose situacijose žodžiu 
ir virtualiuose forumuose, 
tinkamai įsitraukia į pokalbį. 

Suprasti vidutinio sudėtingumo 
skaitomų ir klausomų tekstų 
pagrindinę mintį ir detales, 
pasižymėti raktiniais žodžiais.  

Supranta vidutinio sudėtingumo 
skaitomų ir klausomų tekstų 
pagrindinę mintį ir detales, 
pasižymi raktiniais žodžiais. 

Rašyti pakankamai rišlų  tekstą: 
gyvenimo aprašymą,     
formalų laišką, nesudėtingą   
statistinę bei lyginamąją  analizę, 
apibendrinimą. 

Rašo pakankamai rišlų       
tekstą: gyvenimo aprašymą,     
formalų laišką, nesudėtingą   
statistinę bei lyginamąją  
analizę, apibendrinimą. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr Leidimo Leidinio autoriai ir Leidykla Egzempliorių skaičius 
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. 
 

metai pavadinimas Universite
to 
bibliotekoj
e 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2008 

 Aufderstraße, H.:  
Lagune 3. Deutsch als 
Fremdsprache : Kursbuch: 
[Niveaustufe B1]  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

30 - - 

2. 2008 

Aufderstraße, H.  
Lagune 3. Deutsch als 
Fremdsprache : 
Arbeitsbuch: [Niveaustufe 
B1]  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

3 - - 

3. 2006 

Aufderstraße, H.  
Lagune 3. CD 
Hörverstehenstexte,Sprechü
bungen und Diktate.  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

- 1 - 

Papildoma literatūra 

1. 2010 

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

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

 

2.   
Mokomoji medžiaga 
MOODLE virtualioje 
aplinkoje. 

 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų centras. 
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VOKIEČIŲ KALBA, 4 LYGIS (B2) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   
 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

VKL 0314 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

VOKIEČIŲ KALBA, 4 LYGIS (B2) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
GERMAN LANGUAGE, LEVEL 4 (B2) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) vokiečių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir 
leksinę kompetencijas, analizuoja pasiruošimo įvairių tipų kalbų sakymui techniką, mokosi kritiškai 
vertinti, argumentuoti, naudoti rašinio organizavimo techniką B2 lygmenyje. Taikoma mišri studijų 
forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  

The goal of this B2 level course is to deepen all the linguistic skills acquired previously, activate the 
students’ interest in the German language and culture by analyzing and discussing the specificity of 
social problems in Germany and other important issues. Students develop their morphological, 
syntactical and lexical skills, learn to listen to complicated texts and select means of communication 
appropriate to a situation, communicate in various spheres, express their opinion, grasp ideas, 
determine logical links and put forward the arguments. The form of studies includes seminars, self-
study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous 
and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

B1 lygmens vokiečių kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų aukštesniajame lygmenyje 
(B2). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai Studijavimo pasiekimų Turinys (temos) 
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įvertinimo kriterijai 

Taisyklingai vartoti B2 lygmenį 
atitinkančias gramatines 
struktūras, leksinius vienetus ir 
tarimo bei intonacijos modelius. 

Taisyklingai vartoja 
B2 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, leksinius 
vienetus ir tarimo bei 
intonacijos modelius. 

Tariamosios nuosakos praeities 
laikai. Konstrukcijos haben/sein/ 
brauchen + zu.  
Sudaiktavardintas būdvardis ir 
dalyvis.  
Dvinariai jungtukai.   
Papildinių vieta sakinyje.  
Partizip I ir II.  
Išplėstos dalyvinės konstrukcijos.  
Tariamoji nuosaka I.  
Netiesioginė kalba.  
Žodžių daugiareikšmiškumas.  
Modalūs žodžiai.   
Oficialaus laiško rašymo 
ypatumai.  
Schemų ir grafikų aprašymai. 
Palyginimai.  
Išvadų formulavimas.  
Žymių žmonių istorijos.  
Priežodžiai.  
Istoriniai įvykiai. Jų 
interpretacija.  
Politikos naujienos.  
Rinkimai Vokietijoje.  
Vokietijos istorija.  
Literatūra ir menas.  
Modernusis menas.  
 
 

Klausyti radijo bei televizinius 
interviu, konferencijų 
medžiagą, diskusijas (trukmė 
iki 8 minučių), atlikti klausymo 
pratimų užduotis 

Klauso radijo bei televizinius 
interviu, konferencijų 
medžiagą, diskusijas (trukmė 
iki 8 minučių), atlieka 
klausymo pratimų užduotis.  

Atpažinti, vertinti, identifikuoti, 
schematizuoti ir diferencijuoti 
sakytinės ir rašytinės bendrinės, 
akademinės ir profesinės kalbos 
tekstuose perduodamą 
informaciją. 

Atpažįsta, vertina, 
identifikuoja, schematizuoja ir 
diferencijuoja sakytinės ir 
rašytinės bendrinės, 
akademinės ir profesinės kalbos 
tekstuose perduodamą 
informaciją. 

Skaityti ir kritiškai vertinti 
įvairių tipų konkretaus ir 
abstraktaus turinio tekstus, 
naudoti įvairias skaitymo 
technikas. 

Skaito ir kritiškai vertina įvairių 
tipų konkretaus ir abstraktaus 
turinio tekstus, naudoja įvairias 
skaitymo technikas. 

Dalyvauti diskusijose, kritiškai 
ir analitiškai reaguoti į įvykį ar 
problemą, argumentuoti mintis, 
formuluoti ir pagrįsti asmeninę 
nuomonę, bendrauti su 
auditorija ir demonstruoti 
bendravimo normas ir etiketą, 
užduoti ir adekvačiai atsakyti į 
klausimus, vartoti taisyklingą 
bendrinę kalbą. 

Dalyvauja diskusijose, kritiškai 
ir analitiškai reaguoja į įvykį ar 
problemą, argumentuoja mintis, 
formuluoja ir pagrindžia 
asmeninę nuomonę, bendrauja 
su auditorija ir demonstruoja 
bendravimo normas ir etiketą, 
užduoda ir adekvačiai atsako į 
klausimus, vartoja taisyklingą 
bendrinę kalbą. 

Naudoti rašinio organizavimo 
techniką, argumentuoti, paremti 
mintis pavyzdžiais, 
paaiškinimais ir komentarais, 
lyginti ir pagrįsti reiškinius, 
aprašyti situaciją ir atpasakoti 
įvykius rašytiniame tekste. 

Naudoja rašinio organizavimo 
techniką, argumentuoja, 
paremia mintis pavyzdžiais, 
paaiškinimais ir komentarais, 
lygina ir pagrindžia reiškinius, 
aprašo situaciją ir atpasakoja 
įvykius rašytiniame tekste. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
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Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 

Egzempliorių skaičius 
Universitet
o 
bibliotekoj
e 

Metodiniuos
e 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2006. 

 Aufderstraße, H.  
Lagune 3. Deutsch als 
Fremdsprache : 
Kursbuch : 
[Niveaustufe B1]  
 

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

30 - - 

2. 2006 

Aufderstraße, H.  
Lagune 3: Deutsch als 
Fremdsprache : 
Arbeitsbuch: 
[Niveaustufe B1]  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

3 - - 

3. 2006 

Aufderstraße, H.  
Lagune 3. CD 
Hörverstehenstexte, 
Sprechübungen und 
Diktate.  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

- 1 - 

Papildoma literatūra 

1. 2010 
Dinsel, S., Geiger, S. 
Großes Übungsbuch. 
Grammatik 

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

- - - 

2. 1996 
Duden. Deutsches 
Universal Wörterbuch. 

Mannheim, 
Leipzig, 
Wien, 
Zürich 

- - - 

 3. 2009 

Dallapiazza, R. M., 
Eduard von Jan, 
Blüggel, B., Schümann, 
A. Tangram Z, 
Zertifikat Deutsch. 
Kursbuch und 
Arbeitsbuch  

Hueber 
Verlag, 
Ismaning 

8 - - 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų centras. 
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PRANCŪZŲ KALBA,  1 LYGIS (A1) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS  
 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

PRC 0311 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

PRANCŪZŲ KALBA,  1 LYGIS (A1) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
FRENCH LANGUAGE, LEVEL 1 (A1) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pradedančiųjų žemesniojo (A1) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: prancūzų  kalbos žodžių 
tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas; leksiniai vienetai ir 
struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; prancūzų kalbos garsų, žodžių tarimo bei 
intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, 
tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje 
(sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas 
darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  
The course provides students with the elementary (A1) level of the French language. It aims to present 
the learners with the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as to 
teach them the required oral and written communication skills of the relevant level.  The course covers 
the following: word order of the French sentence; formation of declarative, interrogative and negative 
sentences; lexical items and structures for the communication on everyday topics; the peculiarities of 
the pronunciation of French sounds, words, and intonation. The form of studies includes lectures, 
seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line 
work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and 
exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Šio dalyko studijoms neprivalomas joks išankstinis pasiruošimas. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų žemesniajame lygmenyje 
(A1). 
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Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Taisyklingai skaityti trumpus, 
nesudėtingus tekstus, žinutes, 
skelbimus, pavadinimus, 
sutinkamus įprastinėse 
kasdieninėse situacijose. 

Taisyklingai skaito trumpus, 
nesudėtingus tekstus, žinutes, 
skelbimus, pavadinimus, 
sutinkamus įprastinėse 
kasdieninėse situacijose. 

Komunikacinės kalbos 
kompetencijos tobulinimas  
Trumpas savęs  bei artimiausios 
aplinkos pristatymas: šeima, 
draugai, kambarys, butas, 
profesija, pomėgiai, laisvalaikis, 
šventės, kasdienybė, atostogos, 
kelionės, miestas, kaimas, šalis, 
apranga, maistas ir maitinimasis, 
valgymo tradicijos Lietuvoje ir 
Prancūzijoje, ateities planai bei 
praeities prisiminimai, oras, 
laikas. 
 
Lingvistinis:  
Žodžių tvarka sakinyje.  
Artikeliai, daiktavardis: giminė ir 
skaičius. Būdvardis: giminė ir 
skaičius. Skaitvardžiai: kiekiniai, 
kelintiniai. Įvardžiai: įvardis-
veiksnys, įvardžiu išreikštas 
tiesioginis ir netiesioginis 
papildinys. Veiksmažodis.: 
présent, futur proche, futur 
simple,  passé pompose; 
imparfait, laikų  sudarymas ir 
vartojimas. Liepiamoji nuosaka.  
Klausimų sudarymas. Neigimas. 

Klausyti pokalbius, kai kalbama 
lėtai ir aiškiai, tematiniame 
turinyje numatytomis temomis. 

Supranta pokalbius, kai kalbama 
lėtai ir aiškiai, tematiniame 
turinyje numatytomis temomis. 

Perteikti nesudėtingas 
mandagumo frazes, apibūdinti 
aplinką, žmones, save, veiklos 
sritis, įspūdžius, formuluoti 
klausimus. 

Perteikia nesudėtingas 
mandagumo frazes, apibūdina 
aplinką, žmones, save, veiklos 
sritis, įspūdžius, formuluoja 
klausimus. 

Parašyti nesudėtingus sakinius 
apie save, savo aplinką, veiklą ir 
pomėgius, užpildyti anketinius 
duomenis, parašyti trumpą 
sveikinimą ir nesudėtingą 
asmeninį laišką. 

Rašo nesudėtingus sakinius apie 
save, savo aplinką, veiklą ir 
pomėgius, pildo anketinius 
duomenis, parašo trumpą 
sveikinimą ir nesudėtingą 
asmeninį laišką. 

Bendrauti paprastame lygyje, 
paklausti ir atsakyti į klausimus, 
formuluoti teiginius, nuorodas. 

Bendrauja paprastame lygyje, 
klausia ir atsako į klausimus, 
formuluoja teiginius, nuorodas. 

Naudoti paprastas lingvistines 
struktūras sakytinėje ir 
rašytinėje kalboje. 

Naudoja paprastas lingvistines 
struktūras sakytinėje ir rašytinėje 
kalboje. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai 
ir pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 
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1. 2003 

Capelle, G., 
Menand, R. Taxi! 
1: Méthode de 
franēais. 

Paris: Hachette 20 - - 

2. 2003 

Capelle, G., 
Menand, R. Taxi! 
1: Cahier 
d‘exercices. 

Paris: Hachette 1 - - 

Papildoma literatūra 

3.      2003 

Capelle, G., 
Menand, R. Taxi! 
1 Double CD 
audio 

Paris: Hachette         1 - 
 
- 
 

4. 2005 

Parizet, M. L., 
Grandet, E, 
Corsain, M. 
Activités pour le 
cadre commun A1. 

Paris: Clé 
International 

0 - - 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lektoriai Daina Kazlauskaite, Loic Boizou ,Užsienio kalbų centras. 
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PRANCŪZŲ KALBA, 2 LYGIS (A2) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   
 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

PRC 0312 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

PRANCŪZŲ KALBA, 2 LYGIS (A2) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
FRENCH, LEVEL 2 (A2) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su prancūzų kalbos sistema, tobulina 
fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su prancūziškai 
kalbančių šalių kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, 
tekstų analizė, darbas SANAKO „multimedia“ laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje 
(sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas 
darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  

In Level 2 of the French language students study written and oral conversational language building 
upon their knowledge acquired in Level 1. Through the application of computer assisted language 
learning, students develop their phonetic skills as well as learn the grammar rules corresponding to the 
pre-intermediate level including compound tenses in the subjunctive mood, the passive voice, the 
sequence of tenses, pronouns and adverbs. Students read adapted texts, discuss various everyday topics 
as well as write compositions and letters on the assigned tasks. The form of studies includes lectures, 
seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line 
work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and 
exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A1 lygmens prancūzų kalbos kompetencija 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų aukštesniajame lygmenyje 
(A2). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  
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Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Skaityti  nesudėtingą tekstą 
pagal dalyko  turinio temas 
. 

Skaito nesudėtingą tekstą 
pagal dalyko  turinio temas. 

Komunikacinės kalbos kompetencijos 
tobulinimo: 
 Asmuo ir jo kilmė, elgesys, įpročiai. 
Gyvenama aplinka: regionas, transportas, 
būstas. Sveikatos problemos, dieta, 
rūkymas, sportas. Mokykla, studijos 
Lietuvoje ir užsienyje, darbo paieškos. 
Savaitgalio veikla, pomėgiai: 
meistravimas, susitikimai su draugais. 
Kelionės: motyvai, elgesys, įspūdžių 
pasakojimas. Pilietiškumas: gyvenimo 
vertybės, politika. Socialinės problemos, 
elgesys gatvėje ir darbe. Masinės 
informacijos priemonės.  
Lingvistinis:  
Parodomieji ir santykiniai įvardžiai. 
Būdvardžių laipsniavimas. 
Veiksmažodžio tariamoji nuosaka 
(conditionnel présent ir subjonctif). 
Prieveiksmis. Pusdalyvis (gérondif)  ir jo 
vartojimas. Įvardžių vartojimas 
(tiesioginis, netiesioginis papildinys, 
dvigubi įvardžiai, jų vieta sakinyje). 
Tiesioginė ir netiesioginė kalba. 
Beasmenės konstrukcijos. Veiksmažodžio 
neveikiamoji rūšis. 

Klausyti  originalo kalba 
įrašytų pokalbių 
tematiniame turinyje 
numatytomis temomis. 

Supranta originalo kalba 
įrašytų pokalbių esmę 
tematiniame turinyje 
numatytomis temomis. 

Išsakyti savo nuomonę  
tematiniame turinyje 
numatytomis temomis. 

Išsako savo nuomonę 
tematiniame turinyje 
numatytomis temomis. 

Bendrauti kasdieninėmis 
temomis trumpuose 
pokalbiuose. 

Bendrauja kasdieninėmis 
temomis trumpuose 
pokalbiuose. 

Papasakoti istorijas, 
susijusias su kasdienine 
veikla. 

Pasakoja istorijas, susijusias 
su kasdienine veikla 

Sklandžiai perteikti mintis 
nagrinėtomis temomis. 

Sklandžiai perteikia mintis 
nagrinėtomis temomis. 

Parašyti trumpą įvykio ar 
kasdieninio gyvenimo 
aprašymą, žinutę ar 
nesudėtingą asmeninį 
laišką. 

Rašo trumpus įvykio ar 
kasdienio gyvenimo 
aprašymus, žinutes ar 
nesudėtingus asmeninio 
pobūdžio laiškus. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO „multimedia“ 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai 
ir pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2003 
Menand, R. Taxi 
2!: méthode de 
franēais. 

Paris: 
HACHETTE 

27 1 - 
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2. 2003 
Hutchings, L. 
Taxi ! 2: Cahier 
d’exercices 

Paris: 
HACHETTE 

1  - 

3.      2003 
Guédon, P. Guide 
pédagogique. 

Paris: 
HACHETTE 

1 1 
 
- 

Papildoma literatūra 

4. 2007 

Grégoire, M., 
Thiévenaz, O. 
Grammaire 
progressive du 
Franēais 

Paris: Clé 
International 

1 1 - 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lektoriai Daina Kazlauskaite, Loic Boizou , Užsienio kalbų centras. 
 
PRANCŪZŲ KALBA, 3 LYGIS (B1) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   
 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

 
PRC 0313 
 

D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

PRANCŪZŲ KALBA, 3 LYGIS (B1) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
FRENCH, LEVEL 3 (B1) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir 
leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie 
angliškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas B1 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas 
grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir 
MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, 
interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  
This course presents a follow-up programme of the previous lower level French courses and provides 
students with the intermediate (B1) level of the French language. Based on communicative 
methodology and a skill-oriented approach, the course aims at expanding students’ knowledge of 
phonological, grammatical and lexical structures, as well as improving students’ reading, writing, 
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speaking and listening skills of the relevant level. The French language skills are developed through 
individual and class work including reading and discussing texts on up-to-date topics, doing extended 
speaking practice in real-life situations in the Scenario lessons, making oral presentations, doing other 
skill-oriented activities as well as work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line 
activities, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and 
exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A2 lygmens prancūzų kalbos kompetencija 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų žemesniajame lygmenyje 
(B1). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Laisvai reikšti mintis 
tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis, 
išsakyti savo nuomonę. 

Laisvai reiškia mintis 
tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis, 
išsako savo nuomonę. 

Komunikacinės kalbos kompetencijos 
tobulinimo:  
Imigracija. Identiškumo, tapatybės problemos. 
Nacionalinė ir europinė tapatybės. Prancūzų 
visuomenės evoliucija, požiūris į celibatą ir 
viengungystę.  Individualumo raiška. 
Kontrastingas prancūzų portretas. Tradicinės 
šventės ir naujoviškas svetingumas. Streikai, 
teisė streikuoti. Visuomenės senėjimo 
problemos. Jaunystės kultas, tarp svajonių ir 
realybės. Darbas. Poilsis. Ekologinės 
problemos miestuose.  
Lingvistinis:  
Pasakojimo laikai, jų vartojimas: présent, 
passé composé, plus-que parfait, passé simple. 
Palyginimas. Neiginių vieta sakinyje.   
Daiktavardinės priesagos. Sudėtiniai 
santykiniai įvardžiai. Tariamųjų nuosakų 
vartojimas (Conditionnel présent ir passé, 
subjonctif présent ir passé). Priežasties bei 
pasėkmės reiškimo būdai, laikų derinimas.   

Improvizuoti dialogus. Improvizuoja dialogus. 
Dalyvauti spontaniškuose 
pokalbiuose. 

Dalyvauja spontaniškuose 
pokalbiuose. 

Išsakyti  savo nuomonę 
duotomis temomis. 

Išsako savo nuomonę 
duotomis temomis. 

Analizuoti bendro 
pobūdžio tekstus. 

Analizuoja bendro 
pobūdžio tekstus. 

Raštu reikšti savo mintis, 
asmeninį požiūrį bendrojo 
pobūdžio tema (parašyti 
rašinį, laišką, nedidelės 
apimties tekstą).  

Raštu reiškia savo mintis, 
asmeninį požiūrį bendrojo 
pobūdžio tema (rašo 
rašinį, laišką, nedidelės 
apimties tekstą). 

Taisyklingai naudoti 
lingvistiniame turinyje 
nurodytas gramatines 
formas ir sintaksines 
struktūras. 

Taisyklingai naudoja 
lingvistiniame turinyje 
nurodytas gramatines 
formas ir sintaksines 
struktūras. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 
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Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai 
ir pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2004 

Jonhson, A. M., 
Menand, R. Taxi!3: 
Méthode de 
franēais . 

Paris: Hachette 20 1 - 

2. 2004 
Jonhson, A. M.,  
Menand, R.Taxi! 3:  
Cahier d‘exercices 

Paris: Hachette 1 1 - 

3.     2004 
Le Corre, A. L. 
Guide pédagogique 

Paris: Hachette 1 1 
 
- 
 

Papildoma literatūra 

4. 2006 
Zbinden, I. 
C.B1/1Grammaire 
plus 

Milan:  
Romagna 
Grafika 

1 1 - 

5. 2006 

Parizet, M. L., 
Grandet, E, 
Corsain, M. 
Activités pour le 
cadre commun B1. 

Paris: Clé 
International 

1 1 - 
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PRANCŪZŲ KALBA, 4 LYGIS (B2) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS  
  

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

 
PRC 0314 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

PRANCŪZŲ KALBA, 4 LYGIS (B2) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
FRENCH, LEVEL 4 (B2) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir 
leksinę kompetencijas, analizuoja pasiruošimo įvairių tipų kalbų sakymui techniką, mokosi kritiškai 
vertinti, argumentuoti, naudoti rašinio organizavimo techniką B2 lygmenyje.Taikoma mišri studijų 
forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  

In this Level 4 course of the French language students develop the linguistic and discursive skills to 
describe and discuss a broad scope of cultural and social issues related to the French culture and society. 
Students speak, read, write and listen to the following topics: the evolution of the French gastronomic 
peculiarities, the image of the French in the world, the major 20th century social changes, money and 
business as well as art, culture and religion. During this course students acquire the basic knowledge and 
skills of argumentation, the sequence of tenses and the patterns of pronoun construction. The form of 
studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE 
environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, 
interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

B1 lygmens prancūzų kalbos kompetencija 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų aukštesniajame lygmenyje 
(B2). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  
Dalyko rezultatai Studijavimo pasiekimų Turinys (temos) 
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įvertinimo kriterijai 
Laisvai ir argumentuotai 
išsakyti savo mintis 
tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis,  
diskutuoti. 

Laisvai ir argumentuotai 
išsako savo mintis 
tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis,  
diskutuoja. 

Komunikacinės kalbos kompetencijos 
tobulinimo: 
 Prancūzijos gastronomija. Pinigai. 
Teisinga prekyba (Commerce 
équitable). Prancūzų įvaizdis 
pasaulyje, Prancūzijos simboliai. 
Didieji socialiniai Prancūzijos XX 
amžiaus pokyčiai. Mokslo pasiekimai. 
Menas. Religija.  
 
Lingvistinis: 
Laikų vartojimas, laikų derinimas 
būtojo ir būsimojo laiko plane ; 
neveikiamoji veiksmažodžių rūšis. 
Lokalizacijos reiškimo būdai; sąlygos 
šalutiniai sakiniai; neapibrėžti 
būdvardžiai ir prieveiksmiai; 
sudurtinių daiktavardžių daugiskaitos 
sudarymas; neigiamą prasmę turintys 
priešdėliai; priešpastatymo reiškimo 
būdai; tikslo ir pasekmės reiškimo 
būdai. 

Klausyti radijo bei televizinius 
interviu, konferencijų 
medžiagą, diskusijas (trukmė 
iki 8 minučių),  atlikti 
klausymo pratimų įvairiausias 
užduotis. 

Klauso radijo bei 
televizinius interviu, 
konferencijų medžiagą, 
diskusijas (trukmė iki 8 
minučių),  atlieka klausymo 
pratimų įvairiausias 
užduotis. 

Analizuoti argumentacinio bei 
informacinio turinio tekstus. 

Analizuoja argumentacinio 
bei informacinio turinio 
tekstus. 

Raštu argumentuotai išdėstyti 
savo mintis, asmeninį požiūrį 
(parašyti atsiliepimą 
diskutuotinu klausimu, oficialų 
laišką ar kritinį straipsnį). 

Raštu argumentuotai išdėsto 
savo mintis, asmeninį 
požiūrį (rašo atsiliepimą 
diskutuotinu klausimu, 
oficialų laišką ar kritinį 
straipsnį). 

Taisyklingai naudoti 
lingvistiniame turinyje 
nurodytas gramatines formas ir 
sintaksines struktūras. 

Taisyklingai naudoja 
lingvistiniame turinyje 
nurodytas gramatines formas 
ir sintaksines struktūras. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai 
ir pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2004 

Jonhson, A. M., 
Menand, R. 
Taxi!3: Méthode 
de franēais 

Paris: Hachette 20 2 1 
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2. 2004 

Jonhson, A. M.,  
Menand, R.Taxi! 
3:  Cahier 
d‘exercices. 

Paris: Hachette 2 1 - 

3.      2004 
Le Corre, A. L. 
Guide 
pédagogique. 

Paris: Hachette 1 1 
 
2 
 

Papildoma literatūra 

4. 2002 

Steele, R. 
Civilisation 
progressive du 
franēai. 

Paris: Cle 
International 

1 1 - 

5. 2002 

Sirejols, E.,  
Claude, P. 
Grammaire 450 
nouveaux 
exercices. 

Paris: Cle 
International 

2 1 - 
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RUSŲ KALBA, 1 LYGIS (A1) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
   

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

RUS 3011 D3 6 2012 04 03 2014 04 20  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

RUSŲ KALBA, 1 LYGIS (A1) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
RUSSIAN LANGUAGE, LEVEL 1 (A1) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pradedančiųjų žemesniojo (A1) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: rusų kalbos abėcėlė 
(skirtumas tarp rašytinių ir spausdintinų raidžių), pagrindinės rusų literatūrinės  kalbos ortoepijos bei  
ortografijos taisyklės, intonavimo ypatumai; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir 
struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis. Taikoma mišri studijų forma: darbas 
grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir 
MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, 
interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  

The goal of the Russian language Level 1 course is to introduce students to the Cyrillic alphabet and 
the main orthoepic and orthographic rules of the Russian literary language, teach the usage of pronoun 
and verb morphological forms, and develop receptive and productive general and specific skills. In 
addition to that, the course is designed to help students to acquire socio-cultural and communicative 
competence at elementary level. Students learn to speak about themselves, their family and 
surroundings, form and answer simple questions, use the orthoepic rules correctly, establish a contact 
using adequate forms of politeness, listen to and grasp the message of the interlocutor. Students can 
also present simple information about themselves in written and in oral forms, read adapted texts, 
translate such texts into Lithuanian and retell their content using uncomplicated speech forms. The 
form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual 
MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion 
forums, interactive tests and exercises). 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Šio dalyko studijoms neprivalomas joks išankstinis pasirengimas 
Dalyko tikslas  
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Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų žemesniajame lygmenyje 
(A1). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  
 

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Argumentuotai reikšti mintis 
tematiniame turinyje 
nurodytomis temomis, išsakyti 
savo nuomonę.  

Argumentuotai reiškia 
mintis tematiniame 
turinyje nurodytomis 
temomis, išsako savo 
nuomonę.  

Komunikacinės kalbos kompetencijos 
tobulinimo: Pasisveikinimo ir 
atsisveikinimo etiketas. Prisistatymas ir 
susipažinimas. Duomenų apie save 
pateikimas. Šeimos nariai. Išvaizdos 
apibūdinimas. Profesijos. Laisvalaikis ir 
pomėgiai. Daiktų apibūdinimas. Studijos. 
  
Lingvistinis:  
Kirilicos raidynas(spausdintinės ir 
rašytinės raidės). Pagrindinės rusų 
literatūrinės  kalbos ortoepijos bei  
ortografijos taisyklės .Intonavimo 
konstrukcijos. Kirčiuotų bei nekirčiuotų 
balsių rašymo taisyklės. Balsių redukcija. 
Balsių tarimo bei rašymo taisyklės po 
žvarbiųjų priebalsių bei «ц». Priebalsiai: 
kietieji, minkštieji, žvarbieji. Priebalsių 
asimiliacija. Priebalsių palatalizacija. 
Žodžiai su netariamais priebalsiais bei jų  
rašymo taisyklės. Daiktavardis (giminės 
nustatymas, (ne)gyvąsias būtybės 
daiktavardžiai).Įvardis (asmeniniai ir 
savybiniai įvardžiai). Būdvardis. 
Veiksmažodis (asmenuotės nustatymas, 
asmenavimas esamajame, būsimajame ir 
būtajame laikuose). 

Formuluoti klausimus bei 
atsakyti į klausimus turinyje 
nurodytomis temomis, 
improvizuoti dialogus. 

Formuluoja klausimus bei 
atsako į klausimus 
turinyje nurodytomis 
temomis, improvizuoja 
dialogus. 

Išmokti rašyti kirilicos 
rašmenis.  

Tinkamai rašo (ranka) 
tekstą rusų kalba. 

Raštu reikšti savo mintis  
(parašyti rašinį apie save, savo 
šeimą, pomėgius);  taisyklingai 
naudoti lingvistiniame turinyje 
nurodytas gramatines formas ir 
sintaksines struktūras. 

Raštu reiškia savo mintis  
(parašo rašinį apie save, 
savo šeimą, pomėgius, 
aprašo daiktus, 
situacijas);  taisyklingai 
naudoja lingvistiniame 
turinyje nurodytas 
gramatines formas ir 
sintaksines struktūras. 

Skaityti, analizuoti bei 
atpasakoti  nesudėtingus  
(adaptuotus, paprastus 
informacinius) tekstus, 

Skaito, analizuoja bei 
atpasakoja  nesudėtingus 
(adaptuotus, paprastus 
informacinius) tekstus. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 
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Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2009 

Чернышов С., 
Чернышова А. 
Поехали! Русский 
язык для взрослых. 
Ч.1. Базовый курс. 

Санкт-
Петербург:  
Златоуст 

3 2 - 

2. 2009 

Копцева Е.И., 
Столбова А.И. 
Прописи для 
ускоренного обучения 
письму. 

Санкт-
Петербург:  
Златоуст 
 

1 1 - 

3.  2003 
West D. 
Russian. Teach yourself 
(book+CD). 

Hodder 
Headline 

- 1 - 

Papildoma literatūra 

4. 1998 

Костомаров В.Г. 
Русский язык для всех. 
Давайте поговорим и 
почитаем. Сборник 
упражнений. 

Москва: 
Русский 
язык 

   

5. 2001 

Голубева, А.В., 
Лемешев К.Н. 
Прогулки по 
Петербургу. Учебный 
видеофильм для 
изучающих русский 
язык. Начальный этап.  
Тексты и упражнения. 

Санкт-
Петербург:  
Златоуст 
 

   

6.  2003 
Rusų kalbos gramatikos 
lentelės 

Kaunas:  
Šviesa 

   

7. 2004 
Brezgina, M. Ar moki 
rusų kalba? 

Kaunas: 
Šviesa 

   

8. 2007 
Оливьер Д. 
Иллюстрированный 
словарь. Русский язык 

ELI    

Interneto šaltiniai 

9.  

Interaktyvus rusų kalbos 
vadovėlis 
http://www.speak-
russian.cie.ru/time_new/ 
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RUSŲ KALBA, 2 LYGIS (A2) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   
 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

RUS 3012 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

RUSŲ KALBA, 2 LYGIS (A2) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
RUSSIAN LANGUAGE,  LEVEL 2 (A2) 
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji gilina žinias apie rusų kalbos sistemą, tobulina 
fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su rusų kultūra. 
Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas 
SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės 
konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę 
medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  

The main goal of the Russian language Level 2 course is to acquaint students with the correct usage of the 
Russian nouns, adjectives, pronouns and numerals and the main rules of their morphology. The course is 
designed to improve the students’ receptive and productive general and specific skills of the relevant level 
enabling them to acquire socio-cultural and communicative competence. The form of studies includes 
lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-
line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and 
exercises).      
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A1 lygmens rusų kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pradedančiųjų aukštesniajame lygmenyje 
(A2). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 
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Vartoti A2 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, leksinius 
vienetus ir tarimo bei intonacijos 
modelius.  

Taisyklingai vartoja 
A2 lygmenį atitinkančias 
gramatines struktūras, 
leksinius vienetus ir tarimo 
bei intonacijos modelius. 

Komunikacinės kalbos 
kompetencijos tobulinimo:  
Anketos pildymas. Transportas. 
Mano darbo diena bei laisvalaikis. 
Laikas. Užsienio kalba mūsų 
gyvenime. Garderobas ir mada. 
Šiuolaikinės masinės informacijos 
priemonės. Sveikas gyvenimo 
būdas. Rusiška virtuvė. Suvenyrai. 
Rusų įpročiai.  
 
Lingvistinis: 
Priebalsių  bei balsių kaita šaknyje. 
Prielinksniai. Daiktavardis 
(giminės nustatymas, daugiskaitos 
sudarymas, linksniavimas, 
nelinksniuojami daiktavardžiai). 
Būdvardis (kokybiniai, santykiniai, 
savybiniai, aukštesnysis ir 
aukščiausiasis laipsniai, kokybinių 
būdvardžių trumposios formos, 
kokybinių bei savybinių 
būdvardžių linksniavimas, 
būdvardžių priesagos ir jų rašymo 
taisyklės). Veiksmažodis (eigos ir 
įvykio veikslai; liepiamoji ir 
tariamoji nuosakos). Jungtukai. 
Daiktavardžio, būdvardžio bei 
veiksmažodžio derinimo formos. 

Formuluoti klausimus bei atsakyti į 
klausimus paprastomis temomis, 
improvizuoti dialogus. 
 

Formuluoja klausimus bei 
atsako į klausimus 
paprastomis temomis, 
improvizuoja dialogus. 

Suprasti skaitomų nesudėtingų 
bendrosios kalbos tekstų 
pagrindinę mintį bei rasti specifinę 
informaciją. 
 

Supranta skaitomų 
nesudėtingų bendrosios 
kalbos tekstų pagrindinę 
mintį bei randa specifinę 
informaciją. 

Suprasti nesudėtingų  bendrosios 
kalbos garso įrašų kasdieninėmis 
temomis esmę bei išskirti 
specifines detales.  

Supranta nesudėtingų  
bendrosios kalbos garso įrašų 
kasdieninėmis temomis esmę 
bei išskiria specifines detales. 

Inicijuoti pokalbį be pasiruošimo 
bei pasikeisti informacija, esant 
pažįstamai kalbinei situacijai. 

Inicijuoja pokalbį be 
pasiruošimo bei pasikeičia 
informacija, esant pažįstamai 
kalbinei situacijai. 

Kalbėti bei papasakoti gana 
paprasta kalba su dabartimi, 
praeitimi arba ateitimi susijusiomis 
asmeninėmis,  kasdieninėmis  
temomis, paprastomis 
formuluotėmis pagrįsti savo 
nuomonę. 

Kalba bei papasakoja gana 
paprasta kalba su dabartimi, 
praeitimi arba ateitimi 
susijusiomis asmeninėmis,  
kasdieninėmis  temomis, 
paprastomis formuluotėmis 
pagrindžia savo nuomonę. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr
. 
 

Leidim
o metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 

Egzempliorių skaičius 
Universitet
o 
bibliotekoj
e 

Metodiniuos
e 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 
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1. 2009 

Чернышов С., 
Чернышова А. 
Поехали! Русский 
язык для взрослых. 
Базовый курс. Ч.2.I, 
Ч.2.II 

Санкт-
Петербург: 
Златоуст 

2 1 0 

2. 2006 

Ермаченкова В.С. 
Слово. Пособие по 
лексике и 
разговорной 
практике (+СD), 
А2-В1) 

Санкт-
Петербург: 
Златоуст 

1 1 0 

3. 2000 

Аникина М.И. 
Начинаем изучать 
русский язык. 
Учебное пособие 
по русскому языку. 
Средний  и 
среднепродвинутый 
уровень. 

Москва: 
Русский язык 

   

Papildoma literatūra 

4. 2008 

Капитонова Т.И., 
Захарова С.В., 
Бабина М.В. Как вы 
скажете это по-
русски? Пособие по 
русскому речевому 
этикету для 
иностранных 
студентов. 

Санкт-
Петербург:СМ
ИО Пресс 

   

5. 2007 

Костюк Н.А., 
Филлипс Д.  
Читаем без 
проблем. Книга по 
чтению.Часть 
первая. 

Санкт-
Петербург: 
Златоуст  

   

6.  2003 
Rusteikienė I. Rusų 
kalbos gramatikos 
lentelės. 

Kaunas: Šviesa    

7. 2004 
Brezgina  M. Ar 
moki rusų kalba? 

Kaunas: Šviesa    

Interneto šaltiniai 

8.  

Interaktyvus rusų 
kalbos vadovėlis 
http://speak-
russian.cie.ru/time_n
ew/  
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RUSŲ  KALBA, 3 LYGIS (B1) 
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS   
 

Dalyko 
kodas 

Dalyko grupė 
Dalyko 
apimtis ECTS 
kreditais 

Dalykas 
atestuotas 

Dalyko 
atestacija 
galioja iki 

Reg. Nr. 

RUS 3013 D3 6 2012 04 03 2014 04 03  

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas 
Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 
Semestras, kuriame teikiamas dalykas Rudens/Pavasario 
Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) Mišri 
Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

RUSŲ  KALBA, 3 LYGIS (B1) 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
RUSIAN LANGUAGE, LEVEL 3 (B1) 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba  
Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos 
(klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo 
(vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir 
leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie 
rusiškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas B1 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, 
vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE 
virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios 
užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Dalyko anotacija anglų kalba  

The students read, write and talk on the issues of emigration, analyse the topics from the lingua-cultural 
point of view (Russia-Lithuania), study the themes connected with the expression of individualism, as 
well as those related to science, work, leisure and other everyday life issues. When presenting their 
attitude and opinion on the topics discussed, the students employ the structure of an argument 
(statement-reasoning-assumption-conclusion). During this course, the students develop their knowledge 
of sentence structure; they are introduced to the grammatical forms of the participle and the adverb and 
their function in the sentence. The students develop the ability to denote the difference between the 
adverb and other morphological forms and acquire deeper knowledge of the grammatical forms of 
numerals. 
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

A2 lygmens rusų kalbos kompetencija. 
Dalyko tikslas  

Plėtoti komunikacinę kalbinę kompetenciją, kuri apima lingvistinį, pragmatinį ir sociolingvistinį 
komponentus per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir 
rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis pažengusiųjų žemesniajame lygmenyje 
(B1). 
Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  
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Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų 
įvertinimo kriterijai 

Turinys (temos) 

Reikšti mintis nurodytomis 
temomis,  argumentuotai išsakyti 
savo nuomonę, dalyvauti 
dialoguose. 
 

Reiškia mintis nurodytomis 
temomis,  argumentuotai išsako 
savo nuomonę, dalyvauja 
dialoguose. 
 

Komunikacinės kalbos 
kompetencijos tobulinimo: 
Tradicinės šventės  Rusijoje ir 
Lietuvoje: tapatumai ir 
skirtumai. Sankt-Peterburgas ir 
Lietuva: istoriniai bei kultūriniai 
ryšiai.  
Rusų rašytojai ir poetai Lietuvos 
kultūroje ir istorijoje. 
Individualumo raiška: mokslas, 
darbas, poilsis.  
Profesijos pasirinkimo 
motyvacija.  Emigracijos 
problemos.  
Rusų ir lietuvių patarlės. 
 
Lingvistinis: 
Skaitvardžiai, jų rūšys, 
skaitvardžių linksniavimas.  
Dalyvis.  
Prieveiksmis.   
Dalyvio ir prieveiksmio vieta  
bei  funkcija rusų kalbos sakinio 
struktūroje. 

Skaityti ir analizuoti bendro 
pobūdžio ir grožinės literatūros 
tekstus, dramas. 
 

Skaito ir analizuoja bendro 
pobūdžio ir grožinės literatūros 
tekstus, dramas. 
 

Raštu reikšti savo mintis, 
asmeninį požiūrį aptartomis 
temomis (parašyti rašinį, laišką, 
nedidelės apimties tekstą). 
 

Raštu reiškis savo mintis, 
asmeninį požiūrį aptartomis 
temomis (parašo rašinį, laišką, 
nedidelės apimties tekstą). 
 

Taisyklingai naudoti  
lingvistiniame turinyje nurodytas 
gramatines formas ir sintaksines 
struktūras; 
rengti žodines prezentacijas 
panaudojant lingvistiniame 
turinyje nurodytas gramatines 
formas bei tematiniame turinyje 
analizuotų temų žodyną. 

Taisyklingai naudoja  
lingvistiniame turinyje nurodytas 
gramatines formas ir sintaksines 
struktūras; 
rengia žodines prezentacijas 
panaudojant lingvistiniame 
turinyje nurodytas gramatines 
formas bei tematiniame turinyje 
analizuotų temų žodyną. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia 
laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 
forumai, interaktyvios užduotys). Savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai žodžiu ir raštu. 
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 30 ak. val. nuotoliniu būdu). 
Individualus savarankiškas darbas 70 ak. val. Iš viso 160 ak. val. 
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro 
metu - 50 % galutinio pažymio. 
Rekomenduojama literatūra 

Nr. 
 

Leidimo 
metai 

Leidinio autoriai ir 
pavadinimas 

Leidykla 
Egzempliorių skaičius 
Universiteto 
bibliotekoje 

Metodiniuose 
kabinetuose 

Kitose 
bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2000 

Аникина, М.И. 
Начинаем изучать 
русский язык. 
Учебное пособие 
по русскому языку. 

Русский язык 
 

1 1 1 
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Средний  и 
среднепродвинутый 
уровень. 

2. 2008 
Русские в истории 
и культуре Литвы. 

Вильнюс: Vaga 
 

1 1 1 

3.  2004 
Brizgina, M. Ar moki 
rusų kalba? 

Kaunas: Šviesa 1 1 1 

4. 2007 

Paulauskienė, D. ir 
kt. Rusų kalbos 
rašymo užduočių ir 
testų rinkinys. 

Vilnius: Presvika 
 

1 1 1 

5. 2001 

Чехов А.П. Дом с 
мезонином. 
Повести, рассказы 
и драмы. 

Москва: 
Художественная 
литература  
 

1 1 1 
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4. STUDIJŲ DALYKO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠYMO IR VERTINIMO 

INSTRUMENTŲ PAVYZDŽIAI 

  
Vertinimo kriterijai vertintojui 

 
Įvertinkite kandidato anglų kalbos (1 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 
 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

(2
5%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
išsamiai atskleisti 
turinį 

- kalba trumpais sakiniais buitinėmis temomis 
išvardintomis tematiniame turinyje; 
- apibendrina, atpasakoja gautą (perskaitytą, išgirstą) 
informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
struktūrizuotai, 
nuosekliai ir 
rišliai reikšti 
mintis 

- paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir nuosekliai 
dėsto mintis, atpasakoja turinį.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
vartojant 
turtingą, įvairų ir 
tinkamą žodyną 

- bendrauja paprasta kalba, klauso ir atsako į 
paprastus klausimus apie gerai žinomus dalykus; 
- kalba tematiniame turinyje išvardintomis temomis; 
- vartoja paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai 
vietai apibūdinti, papasakoja apie savo šeimą bei 
pažįstamus žmones. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
vartojant 
taisyklingas 
leksines, fonetines 
ir gramatines 
struktūras 

- taisyklingai vartoja lingvistiniame turinyje 
nurodytas gramatines formas; 
- susipažinęs/usi su anglų kalbos fonetikos 
ypatumais. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

S
K

A
IT

Y
M

A
S 

(2
5%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo skalė 
Teksto turinio 
supratimas 
 

- supranta paprastus tekstus tematiniame turinyje 
išvardintomis temomis; 
- supranta pagrindinę teksto mintį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas surasti 
ir suprasti 
reikalingą 
informaciją tekste 

- suranda ir supranta reikalingą informaciją 
žinomomis temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
instrukcijas 
 

-  supranta pagrindinius nurodymus, kaip užpildyti 
anketą apie asmens duomenis; 
- supranta svarbiausius nurodymus kompiuterinėse 
programose; 
- supranta nuorodas viešose vietose (pvz. No 
parking). 

5 4 3 2 1 
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Gebėjimas 
suprasti 
skaitomus 
skelbimus ir 
pranešimus 

- supranta skelbimuose pateiktą informaciją, kur ir 
kada vyksta renginiai; 
-  supranta pranešimuose pateiktus nurodymus, kaip 
nuvykti iš taško A į tašką B; 
-  supranta sveikinimus įvairiomis progomis, 
atvirlaiškius. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

K
L

A
U

SY
M

A
S 

(2
5%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
suprasti sakytinio 
teksto/monologo 
turinį 

- supranta paprastus 3 min. trukmės pasakojimus 
tematiniame turinyje nurodytomis temomis, jei 
kalbama pakankamai aiškiai ir lėtai. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
reikalingą 
informaciją 
sakytiniame 
tekste 

-  supranta reikalingą informaciją žinomomis 
temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
dalyvauti 
pokalbyje/ 
dialoge 

-  supranta užduodamus klausimus tematiniame 
turinyje nurodytomis temomis; 
- supranta nurodomas kainas, datą, laiką ir kitą 
informaciją, susijusią su skaičiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti žodines 
instrukcijas 
klausant 
 
 

-  supranta žodinius pranešimus oro uostuose, 
traukinių bie autobusų stotyse; 
-  supranta žodinius nurodymus, kaip nuvykti iš taško 
A į tašką B; 
-  supranta žodinius sveikinimus įvairiomis progomis. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

R
A

ŠY
M

A
S 

(2
5%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
išsamiai atskleisti 
turinį 

- rašo trumpais sakiniais buitinėmis temomis 
išvardintomis tematiniame turinyje; 
- apibendrina, atpasakoja gautą (perskaitytą, išgirstą) 
informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
nuosekliai, rišliai 
išdėstyti mintis 
raštu pagal 
reikiamą 
struktūrą 

- paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir nuosekliai 
dėsto mintis, atpasakoja turinį, laikantis atitinkamų 
rašto darbų dėstymo pagrindų (asmeninio laiško, 
dokumentų pildymo, trumpo rašinėlio, etc.). 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas vartoti 
turtingą, įvairų ir 
tinkamą žodyną 

- paprasta kalba, vartojant  paprastas frazes ir 
sakinius rašo trumpą tekstą tematiniame turinyje 
išvardintomis temomis. 
 

5 4 3 2 1 



 

218 
 

Gebėjimas 
taisyklingai 
vartoti leksines ir 
gramatines 
struktūras raštu  

- taisyklingai naudoja gramatines temas išvardintas 
lingvistiniame turinyje;  
- žino žodžių tvarkos išsidėstymo principus 
angliškuose sakiniuose; 
- taisyklingai vartoja ortografines anglų kalbos 
ypatybes. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 
 
Galutinio įvertinimo lentelė*: 
 

Kompetencijos sritis Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti rezultatai 
taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso: 100   
 
*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 
 

Įsivertinkite savo anglų kalbos (1 lygio) gebėjimus 
Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S

 (
25

%
) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
išsamiai 
atskleisti turinį 

- sugebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis 
temomis išvardintomis tematiniame turinyje; 
- sugebu apibendrinti, atpasakoti gautą (perskaitytą, 
išgirstą) informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
struktūrizuotai, 
nuosekliai ir 
rišliai kalbėti 

- paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir nuosekliai 
dėstau mintis, atpasakoju turinį.  

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
vartoti turtingą, 
įvairų ir tinkamą 
žodyną 

- bendrauju paprasta kalba, klausau ir atsakau į 
paprastus klausimus apie gerai žinomus dalykus; 
- kalbu tematiniame turinyje išvardintomis temomis; 
- vartoju paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai 
vietai apibūdinti, papasakoju apie savo šeimą bei 
pažįstamus žmones. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
taisyklingai 
vartoti leksines, 
fonetines ir 
gramatines 
struktūras 

- taisyklingai vartoju lingvistiniame turinyje nurodytas 
gramatines formas; 
- esu susipažinęs/usi su anglų kalbos tarimo 
ypatumais. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

S
K

A
IT

Y
M

A
S 

(2
5%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
suprasti teksto 
turinį 
 

- suprantu paprastus tekstus tematiniame turinyje 
išvardintomis temomis; 
- suprantu pagrindinę teksto mintį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas surasti 
ir suprasti 
reikalingą 
informaciją tekste 

- sugebu surasti ir suprantu reikalingą informaciją 
žinomomis temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
instrukcijas 
 

-  suprantu pagrindinius nurodymus, kaip užpildyti 
anketą apie asmens duomenis; 
- suprantu svarbiausius nurodymus kompiuterinėse 
programose; 
- suprantu nuorodas viešose vietose (pvz. No 
parking). 

5 4 3 2 1 
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Gebėjimas 
suprasti 
skaitomus 
skelbimus ir 
pranešimus 
 

- suprantu skelbimuose pateiktą informaciją, kur ir 
kada vyksta renginiai; 
-  suprantu pranešimuose pateiktus nurodymus, kaip 
nuvykti iš taško A į tašką B; 
-  suprantu sveikinimus įvairiomis progomis, 
atvirlaiškius. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

K
L

A
U

S
Y

M
A

S
 (

25
%

) 

Gebėjimai Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
suprasti sakytinio 
teksto/monologo 
turinį 

- suprantu paprastus 3 min. trukmės pasakojimus 
tematiniame turinyje nurodytomis temomis, jei 
kalbama pakankamai aiškiai ir lėtai. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti 
reikalingą 
informaciją 
sakytiniame 
tekste 

-  suprantu reikalingą informaciją žinomomis 
temomis. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
dalyvauti 
pokalbyje/ 
dialoge 

-  suprantu užduodamus klausimus tematiniame 
turinyje nurodytomis temomis; 
- suprantu nurodomas kainas, datą, laiką ir kitą 
informaciją, susijusią su skaičiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
suprasti žodines 
instrukcijas 
klausant 
 

-  suprantu žodinius pranešimus oro uostuose, 
traukinių ir autobusų stotyse; 
-  suprantu žodinius nurodymus, kaip nuvykti iš taško 
A į tašką B; 
-  suprantu žodinius sveikinimus įvairiomis progomis. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 

R
A

Š
Y

M
A

S
 (

25
%

) 

Gebėjimai Vertinimo skalė 
Gebėjimas 
išsamiai atskleisti 
turinį 

- rašau trumpais sakiniais buitinėmis temomis 
išvardintomis tematiniame turinyje; 
- apibendrinu, atpasakoja gautą (perskaitytą, išgirstą) 
informaciją savais žodžiais. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas 
nuosekliai, rišliai 
išdėstyti mintis 
raštu pagal 
reikiamą 
struktūrą 

- paprastais žodžiais, tačiau logiškai ir nuosekliai 
dėstau mintis, atpasakoju turinį, laikantis atitinkamų 
rašto darbų dėstymo pagrindų (asmeninio laiško, 
dokumentų pildymo, trumpo rašinėlio, etc.). 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas vartoti 
turtingą, įvairų ir 
tinkamą žodyną 

- paprasta kalba, vartojant  paprastas frazes ir 
sakinius rašau trumpą tekstą tematiniame turinyje 
išvardintomis temomis.  

5 4 3 2 1 
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Gebėjimas 
taisyklingai 
vartoti leksines ir 
gramatines 
struktūras raštu  

- taisyklingai naudoju gramatines temas išvardintas 
lingvistiniame turinyje;  
- žinau žodžių tvarkos išsidėstymo principus 
angliškuose sakiniuose; 
- taisyklingai vartoju anglų kalbos rašybos ypatybes. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Iš 20): 
 
 
Galutinio įsivertinimo lentelė*: 
 

Kompetencijų sritis Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
 
*Minimalus teigiamas taškų skaičius procentais 50 
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Studijų dalyko vertinimo metodai ir priemonių pavyzdžiai 

 

Studijų dalyko vertinimo metodai 

 

Žinių patikrinimas trunka 60 minučių, skiriant kiekvienai kompetencijai (kalbėjimo, klausymo, rašymo, 

skaitymo) vienodą dalį laiko. 

 

Kalbėjimas:  

 

Pasiruošimo laikas 10 min.  

Patikrinimo trukmė: 5 min.  

Galimos užduotys, skiriant tik vieną iš trijų pasirenkamų: 

I Variantas  

Monologas: kandidatas prisistato, papasakoja apie save, savo veiklą. 

II Variantas: 

Pasikeitimas informacija: kandidatas atsako į egzaminuotojo klausimus, reaguoja į nesudėtingas 

replikas. 

III Variantas:  

Suvaidintas dialogas: kandidatui pasiūloma paprasta kasdieninė situacija, pvz. parduotuvėje, muitinėje 

ir pan. ir jis vaidina jam pasiūlytą personažą bendraudamas su vertintoju, kuris irgi turi vaidmenį. 

 

Rašymas:  

 

Trukmė: 15 min.  

Galimos žodyno ir gramatikos tikrinimo užduotys, skiriant tik dvi iš trijų pasirenkamų (atitinkamai, 

vieną žodynui ir antrą gramatikai įvertinti): 

I Variantas: užpildyti nesudėtingą formą, pvz. viešbutyje. 

II Variantas: parašyti nesudėtingą tekstą kasdieninio gyvenimo tematika (pvz. laišką draugui, atvirutę, 

elektroninį laišką ir pan.)  

III Variantas: gramatikos pratimai pagal atitinkamas lingvistinio turinio temas. 

 

Klausymas: 
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Trukmė: 15 min.  

Kalbos vartotojas klauso trumpą tekstą (klausymas kartojamas du kartus) ir užpildo jam pasiūlytą 

klausimyną, kuris susideda iš atvirų bei uždarų klausimų.  

 

Skaitymas:  

Trukmė: 15 min.  

Kalbos vartotojas skaito paruoštą tekstą ir užpildo jam pasiūlytą klausimyną, kuris susideda iš atvirų 

bei uždarų klausimų. 

 

Pažymys ir užduočių parinkimas:  

 

Žinių patikrinimo užduotys iš viso sudaro 80 taškų, skiriant po 20 taškų kiekvienos kompetencijos 

tikrinimui. Pavertus taškų skaičių į procentus, skiriama po 25% kalbėjimui, rašymui, klausymui ir 

skaitymui, viso: 100%. Teigiamo vertinimo  riba  procentais 50/100. Egzamino užduotys parenkamos iš 

duomenų bazės kiekvienam studentui individualiai.  

 

Studijų dalyko vertinimo priemonių pavyzdžiai 

 

Kalbėjimo užduotys  

 

Task I (20 points):  

 

Variant I:  

 

Monologue  

“My Family Members“.  

Prepare to speak on the topic for 5 minutes.  

 

Variant II: 

 

Conversation: 
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You will be asked questions on your hobbies and free time. Think on the topic for some time. You can 

give questions to the interviewer during the conversation. The conversation will last up to 5 minutes 

 

 

Variant III:  

 

Dialogue:  

Imagine that you are in a cafe and want to order a big meal. The interviewer will take the role of the 

waiter. Think of the meals and questions to be asked and be ready to speak for about 5 minutes.  

 

Rašymo užduotys 

 

Task II (20 points): 

 

Variant I (10 points): 

 

Complete the necessary information in the application form.  

 

First Name:      

 

Family Name:      

 

Address:               

 

Telephone No:     

 

Date of Birth:       

  Day      Month     Year 

 

Age:                       
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Gender: Male  Female 

 

Marital Status:      

 

Occupation:           

 

Employer:             

 

Variant II (10 points): 

 

Write 5-6 sentences about the dinner you had yesterday. 

 

Yesterday my friend and I had dinner in an expensive restaurant. … … … … … 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Variant III (10 points):  

 

Choose the correct alternative. 

 

1. Last Monday  is/ was my lucky day. 

2. Now it’s 2p.m. and we work/ are working very hard. 

3. Would you like to go out for/ to a drink? 

4. My birthday is on/ in October. 

5. Is there any/ some milk in the fridge? 
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6. Did anyone/ no one see you when you came into the house? 

7. Why don’t you invite him/ his to the party?  

8. I see them/ their on a bus every morning 

9. These two streets are the dirtiest/ the most dirty in the whole town 

10. Riga isn’t more big than/ bigger than London.  

 

Answers:  

1 –was,  

2 –are working,  

3 –for,  

4 – in,  

5 – any,  

6. anyone,  

7 – him,  

8 – them,  

9 – the dirtiest,  

10 – bigger than. 

 

 

Klausymo užduotys  

 

Task IV (20 points): 

 

Tina Ross won a competition for a short story. Listen to an interview with Tina and write her answers 

to questions.  

  

No Question Answer  

1. What’s the title of the very short story?  
 

2. How long did it take her to write it?  
 

3. Who are her favourite writers?  
 

4. Where did she get the idea for the 
story? 
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Skaitymo užduotys 

 

Task V (20 points):  

 

Read the text and answer if the statements are true or false  

 

Sonia Grey is a superwoman! Sonia has got three children and two jobs! She works for a magazine and 

she is a musician! Every day she starts work at the magazine at eight o’clock and finishes at five. Then 

she goes to her friend Sue’s house and they drive to York. Sonia plays the trumpet with a jazz band and 

Sue is an actress. “I love my job with the magazine and I love playing the trumpet! My life is busy but 

fantastic!”  What do Sonia’s children think? “I think she’s great” (Tony, aged 7). 

 

 

1. Sonia Grey works a lot. T/F 

2. Sonia is unemployed. T/F 

3. Sonia works for a magazine as a shop assistant. T/F 

4. Sonia has a big family. T/ F 

5. Sonia lives in York. T/F 

6. After work Sonia meets her friend Sue. T/F 

7. Sonia acts with the jazz band. T/F 

8. Sue plays trumpet. T/F 

9. Sonia enjoys her life. T/F 

10. Sonia’s children are not happy. T/F 

 

Answers: 

 1 –T, 2 – F, 3 – F, 4 – T, 5 – F, 6 – T, 7 – F, 8 – F, 9 – T, 10 – F.  



 

228 
 

 

Vertinimo kriterijai vertintojui 

 

Įvertinkite kandidato anglų kalbos (2 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

 
 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

Turinio 
atskleidimas ir   
kalbėjimo 
savarankiškumas  

--kalbėti bei pasakoti bendrine šnekamąja kalba studijų 
dalyko tematiniame turinyje nurodytomis temomis, 
-- išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo temą bei 
logiškai ir tematiškai tinkamai atsakyti į klausimus; 

5 4 3 2 1 

Kalbėjimo 
sklandumas ir 
struktūra 
 

-- kalbėti ir pasakoti nuosekliai trumpais ir 
nesudėtingais  paprastais, sudėtiniais bet sudurtiniais 
sakiniais, naudojant pagrindines jungiamąsias 
priemones, 
--  kalbėti sklandžiai, nedarant nereikalingų bei 
netinkamų pauzių, 
-- bendrauti ir palaikyti pokalbį užduodant pašnekovui 
įvairių tipų klausimus bei pateikiant atitinkamus 
atsakymus į pastarojo klausimus; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
turtingumas ir 
leksinių formų 
įvairovė 

-- vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus žodžius, frazes, 
pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant savo šeimą, kitus 
savo aplinkos bei įžymius žmones, darbą, siekius, 
laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei užsienio šalių 
šventes; 
-- užmegzti ir pratęsti socialinį kontaktą, vartojant 
pagrindines mandagumo formas tokias kaip mandagus 
pakvietimas, prašymas arba  atsiprašymas bei parenkant 
tinkamą  mandagų atsakymą.  
-- vartoti tinkamas šnekamosios kalbos formas tam 
tikroje situatcijoje, pavyzdžiui, gatveje, restorane ar 
susipažįstant.  

5 4 3 2 1 

Fonetinių strukūrų 
taisyklingumas 

-- taikyti tinkamą intonaciją klausimuose, teiginiuose, 
mandagiuose pasiūlymuose bei prašant leidimo, 
-- taisyklingai tarti garsus ypač probleminius garsus /α/, 
/θ/, /∂/, 
-- taisyklingai tarti bei kirčiuoti žinomus žodžius, 
-- taisyklingai kirčiuoja svarbiausius sakinio žodžius 

5 4 3 2 1 

Gramatinių 
struktūrų 
taisyklingumas  

-- taisyklingai vartoti pagrindinius esamuosius, 
būtuosius ir būsimuosius laikus, jų neigiamąją bei 
klausiamąją formas 
-- taisyklingai vartoti kitas gramatines struktūras 
nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  
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Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

R
A

Š
Y

M
A

S
 

Turinio 
atskleidimas  
 

-- rašyti detalizuotą pasakojamąjį ir apibūdinamąjį 
bendrinės kalbos tekstą studijų dalyko tematiniame 
turinyje nurodytomis temomis, pavyzdžiui, apie šeimos 
narį arba praeities įvykį, 
-- rašyti neformalų laišką apie asmeninį gyvenimą, 
darbą; 
-- rašyti formalų specialios paskirties laišką, pavyzdžiui 
rezervuoti kambarį viešbutyje; 

5 4 3 2 1 

Struktūra ir 
rišlumas 
 

-- rašyti  rišliai ir  nuosekliai trumpais ir nesudėtingais  
paprastais, sudėtiniais bei sudurtiniais sakiniais,  
-- vartoti pagrindines jungiamąsias priemones, tokias 
kaip but, so, then, because, etc.; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
turtingumas ir 
leksinių formų 
įvairovė 
 
 
 

-- vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus žodžius, frazes, 
pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant savo šeimą, kitus 
savo aplinkos bei įžymius žmones, darbą, siekius, 
laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei užsienio šalių 
šventes; 
-- pradėti ir užbaigti formalų bei neformalų laišką 
tinkamomis  mandagumo formomis;  

5 4 3 2 1 

Rašybos 
taisyklingumas 

-- taisyklingai užrasyti žinomus žodžius, 
-- taikyti rašybos taisykles,  susijusias su  lingvistiniame 
turinyje nurodytų gramatinių formų vartojimu; 

5 4 3 2 1 

Gramatinių 
struktūrų 
taisyklingumas  

-- taisyklingai vartoti pagrindinius esamuosius, 
būtuosius ir būsimuosius laikus, jų neigiamąją bei 
klausiamąją formas; 
-- taisyklingai vartoti kitas gramatines struktūras 
nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  

 
 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

K
L

A
U

S
Y

M
A

S
 

 
Bendras turinio 
supratimas 

-- suprasti bendrinės šnekamosios kalbos pasakojamąjį 
bei dialoginį tekstą, suvokdamas tokio teksto bendrą 
prasmę; 

5 4 3 2 1 

Teksto detalių 
supratimas 

-- suprasti bendrinės šnekamosios kalbos pasakojamąjį 
bei dialoginį tekstą, išskirdamas reikalingas tokio teksto 
detales; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
supratimas 

-- suprasti dažnai vartojamus, įprastus žodžius, frazes 
bei pasakymus, susijusius su studijų dalyko 
tematiniame turinyje nurodytomis temomis; 

5 4 3 2 1 
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Galutinio įvertinimo lentelė*: 

Gebėjimai Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti rezultatai 
taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso: 100   
 

*Minimalus teigiamas taškų skaičius 50 

 

 

 

 

Žodinių 
instrukcijų 
supratimas 

-- suprasti žodžiu duotus vidutinio sudėtingumo 
nurodymus bei instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  

 
 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

SK
A

IT
Y

M
A

S 

Bendras turinio 
supratimas  
 

-- skaityti ir suprasti įvairius nespecifinius bendrinės 
šnekamosios kalbos tekstus, suprasdamas bendrą tokių 
tekstų turinio prasmę; 

5 4 3 2 1 

Teksto detalių 
supratimas 
 

--  išskirti nespecifinių bendrinės šnekamosios kalbos 
tekstų detales ir rasti tokiuose tekstuose reikiamą 
informaciją; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
supratimas 

-- suprasti dažnai vartojamas, įprastas, frazes ir 
posakius iš bendrosios anglų kalbos leksikos; 

5 4 3 2 1 

Instrukcijų raštu 
supratimas 

-- suprasti parašytus vidutinio sudėtingumo nurodymus 
bei instrukcijas; 

5 4 3 2 1 

Skaitymo 
sklandumas 

--  sklandžiai skaityti nespecifinius bendrinės 
šnekamosios kalbos tekstus, taikydamas taisyklingą 
įvairių sakinių tipų intonaciją.. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo anglų kalbos (2 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

 

 

 Gebėjimas Vertinimo 
skalė 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

Turinio 
atskleidimas ir 
kalbėjimo 
savarankiškumas  

--kalbėti bei pasakoti bendrine šnekamąja kalba studijų 
dalyko tematiniame turinyje nurodytomis temomis, 
-- išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo temą bei logiškai 
ir tematiškai tinkamai atsakyti į klausimus; 

5 4 3 2 1 

Kalbėjimo 
sklandumas ir 
struktūra 
 

-- kalbėti ir pasakoti nuosekliai trumpais ir nesudėtingais  
paprastais, sudėtiniais bet sudurtiniais sakiniais, 
naudojant pagrindines jungiamąsias priemones, 
--  kalbėti sklandžiai, nedarant nereikalingų bei 
netinkamų pauzių, 
-- bendrauti ir palaikyti pokalbį užduodant pašnekovui 
įvairių tipų klausimus bei pateikiant atitinkamus 
atsakymus į pastarojo klausimus; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
turtingumas ir 
leksinių formų 
įvairovė 

-- vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus žodžius, frazes, 
pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant savo šeimą, kitus 
savo aplinkos bei įžymius žmones, darbą, siekius, 
laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei užsienio šalių 
šventes; 
-- užmegzti ir pratęsti socialinį kontaktą, vartojant 
pagrindines mandagumo formas tokias kaip mandagus 
pakvietimas, prašymas arba  atsiprašymas bei parenkant 
tinkamą  mandagų atsakymą.  
-- vartoti tinkamas šnekamosios kalbos formas tam 
tikroje situatcijoje, pavyzdžiui, gatveje, restorane ar 
susipažįstant.  

5 4 3 2 1 

Fonetinių 
strukūrų 
taisyklingumas 

-- taikyti tinkamą intonaciją klausimuose, teiginiuose, 
mandagiuose pasiūlymuose bei prašant leidimo, 
-- taisyklingai tarti garsus ypač probleminius garsus  
/α/, /θ/, /∂/, 
-- taisyklingai tarti bei kirčiuoti žinomus žodžius, 
-- taisyklingai kirčiuoja svarbiausius sakinio žodžius. 

5 4 3 2 1 

Gramatinių 
struktūrų 
taisyklingumas  

-- taisyklingai vartoti pagrindinius esamuosius, būtuosius 
ir būsimuosius laikus, jų neigiamąją bei klausiamąją 
formas 
-- taisyklingai vartoti kitas gramatines struktūras 
nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  
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 Gebėjimas Vertinimo 
skalė 

R
A

Š
Y

M
A

S
 

Turinio 
atskleidimas  
 

-- rašyti detalizuotą pasakojamąjį ir apibūdinamąjį 
bendrinės kalbos tekstą studijų dalyko tematiniame 
turinyje nurodytomis temomis, pavyzdžiui, apie šeimos 
narį arba praeities įvykį, 
-- rašyti neformalų laišką apie asmeninį gyvenimą, darbą; 
-- rašyti formalų specialios paskirties laišką, pavyzdžiui 
rezervuoti kambarį viešbutyje; 

5 4 3 2 1 

Struktūra ir 
rišlumas 
 

-- rašyti  rišliai ir  nuosekliai trumpais ir nesudėtingais  
paprastais, sudėtiniais bei sudurtiniais sakiniais,  
-- vartoti pagrindines jungiamąsias priemones, tokias 
kaip but, so, then, because, etc.; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
turtingumas ir 
leksinių formų 
įvairovė 

-- vartoti įprastus bei dažnai sutinkamus žodžius, frazes, 
pasakymus, pavyzdžiui, apibūdinant savo šeimą, kitus 
savo aplinkos bei įžymius žmones, darbą, siekius, 
laisvalaikį, pagrindines Lietuvos bei užsienio šalių 
šventes; 
-- pradėti ir užbaigti formalų bei neformalų laišką 
tinkamomis  mandagumo formomis;  

5 4 3 2 1 

Rašybos 
taisyklingumas 

-- taisyklingai užrasyti žinomus žodžius, 
-- taikyti rašybos taisykles,  susijusias su  lingvistiniame 
turinyje nurodytų gramatinių formų vartojimu; 

5 4 3 2 1 

Gramatinių 
struktūrų 
taisyklingumas  

-- taisyklingai vartoti pagrindinius esamuosius, būtuosius 
ir būsimuosius laikus, jų neigiamąją bei klausiamąją 
formas; 
-- taisyklingai vartoti kitas gramatines struktūras 
nurodytas lingvistiniame turinyje. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  

 Gebėjimas 
 

Vertinimo 
skalė 

K
L

A
U

SY
M

A
S 

Bendras turinio 
supratimas  
 

-- suprasti bendrinės šnekamosios kalbos pasakojamąjį 
bei dialoginį tekstą, suvokdamas tokio teksto bendrą 
prasmę; 

5 4 3 2 1 

Teksto detalių 
supratimas 
 

-- suprasti bendrinės šnekamosios kalbos pasakojamąjį 
bei dialoginį tekstą, išskirdamas reikalingas tokio teksto 
detales; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
supratimas 

-- suprasti dažnai vartojamus, įprastus žodžius, frazes bei 
pasakymus, susijusius su studijų dalyko tematiniame 
turinyje nurodytomis temomis; 

5 4 3 2 1 
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Galutinio įsivertinimo lentelė*: 

 

Gebėjimai Vertinimo skalė 
  Maksimalus 

įvertinimas 
procentais 

 

Surinkti 
rezultatai taškais 

Surinkti rezultatai 
paversti 

procentais 

1. Kalbėjimas  25   
2. Skaitymas  25   
3. Klausymas  25   
4. Rašymas  25   
5. Iš viso 100   
 

*Minimalus teigiamas taškų skaičius 50 

 

 

Žodinių 
instrukcijų 
supratimas 

-- suprasti žodžiu duotus vidutinio sudėtingumo 
nurodymus bei instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  

 Gebėjimas Vertinimo 
skalė 

SK
A

IT
Y

M
A

S
 

Bendras 
turinio 
supratimas  

-- skaityti ir suprasti įvairius nespecifinius bendrinės 
šnekamosios kalbos tekstus, suprasdamas bendrą tokių 
tekstų turinio prasmę; 

5 4 3 2 1 

Teksto detalių 
supratimas 
 

--  išskirti nespecifinių bendrinės šnekamosios kalbos 
tekstų detales ir rasti tokiuose tekstuose reikiamą 
informaciją; 

5 4 3 2 1 

Žodyno 
supratimas 

-- suprasti dažnai vartojamas, įprastas, frazes ir posakius 
iš bendrosios anglų kalbos leksikos; 

5 4 3 2 1 

Instrukcijų 
raštu 
supratimas 

-- suprasti parašytus vidutinio sudėtingumo nurodymus 
bei instrukcijas; 

5 4 3 2 1 

Skaitymo 
sklandumas 

-- sklandžiai skaityti nespecifinius bendrinės šnekamosios 
kalbos tekstus, taikydamas taisyklingą įvairių sakinių tipų 
intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas  (max 25)  
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Studijų dalyko vertinimo metodai ir priemonių pavyzdžiai 

 

Studijų dalyko vertinimo metodai 

 

KALBĖJIMAS 

 

Pokalbis su vertintoju 

 

RAŠYMAS  

 

Testas raštu  

 

KLAUSYMAS  

 

Klausymo testas  

 

SKAITYMAS  

 

Skaitymo testas 

 

 

Studijų dalyko vertinimo priemonių pavyzdžiai 

 

KALBĖJIMAS 

 

Pokalbis su vertintoju 

 

I dalis 

 

- monologas  

(kandidatas prisistato, papasakoja apie save, savo veiklą bei studijų dalyko turinyje nurodytomis 

temomis) 
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II dalis 

 

- pasikeitimas informacija  

(kandidatas atsako į egzaminuotojo klausimus, reaguoja į nesudėtingas replikas) 

 

III dalis 

 

- suvaidintas dialogas  

(kandidatui pasiūloma paprasta kasdieninė situacija, pav. parduotuvėje, pašte, banke ir pan. ir jis 

vaidina jam pasiūlytą personažą bendraudamas su vertintoju, kuris taip pat atlieka vaidmenį). 

 

RAŠYMAS  

 

Testas raštu  

 

1. Read the letter and choose the words that fit the meaning best: 

 

Camp ENJOY, Boston 

28 May 2003 

Dear Algis, 

How are you? I hope everything is OK with you and you 1) do / are doing well in your exams. 

I can’t wait 2) to hear / hearing from you. Let’s keep in 3) common / touch because I’m really 4) 

obsessed / depressed. This is the worst job I 5) have ever had / ever had. There are hundreds of noisy 

kids and only twenty counselors. I have to 6) look up / look after thirty kids all on my own for 24 

hours a day. And the place is nothing 7) like / than the picture I showed you. Do you remember that 8) 

advertisement / arrangement in the newspaper? They promised modern 9) lodge / accommodation 

and a beautiful lake. What a joke! The lake is full of 10) frogs / fog. But that’s not the 11) worse /worst 

thing of all. What really makes me 12) feel / to feel unhappy is the working hours. Can you imagine me 

getting up 13) in / at 5 o’clock in the morning and getting the kids ready for breakfast? It’s a 

nightmare, 14) is it / isn’t it? What’s more, the children 15) should / have to be in bed by 9 p.m. and 

they can’t make 16) no /any noise. I don’t think they like me very much but, to tell the truth, I 17) 

can’t stand / don’t care. 18) Unfortunately / fortunately, we have one day off a week. They let us 
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use 19) a / the camp car to drive into town. There’s not much there, but at least we can do what we 

want. 

 Anyway, 20) I’ll / I’m going to stop complaining now and just say how much I miss you. 

Please write when you can.   

 

Love, Rūta   

 

2. TENSES. Complete the sentences using the Past Simple or the Present Perfect: 

 After the concert two friends are sharing their impressions about the music and the girls who took part 

in the show: 

A: How (1. you / like) the show? 

B: That (2. be) an exiting performance. The girls (3. look) amazing.   

A: Sure. To tell the truth, I (4. not / see) such gorgeous-looking girls here before. Are they our 

students? 

B: Yes, they are and they are very ambitious. Do you know that they (5. appear) on TV several times? 

A: Really? By the way, which singer (6. you / enjoy) most of all? 

B: Rima. How long (7. she / be) with this band? 

A: As far as I know, since last autumn when they (8. sign) an agreement with a famous record studio. 

B: (9. they / sell) many records? 

A: Oh, quite a lot, but they certainly (10. not / make) a million yet. 

 

3. FUTURE EVENTS. Complete the dialogue using the correct tense: 

 

Sandy and Alison are students who have been sharing a flat. Sandy is leaving to do a course abroad. 

S: It’s hard to say goodbye after so long. 

A: We must keep in touch. (1. you / remember) to send me your address when you (2. get) to the 

States? 

S: Of course. I (3. probably / not / have) time next week, because my course (4. start) the day after I 

(5. arrive) and I (6. spend) the weekend with some old friends of my father’s.  

A: Well, you can phone. 

S: Yes, I guess so. What (7. you / do) next Sunday? 

A: I (8. go) to London. 
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S: OK. So, I (9. phone) you at three o’clock next Sunday. 

A: Great. I (10. wait) for your call. 

 

4. ARTICLES. Insert the appropriate article ( a, an or the ) if necessary. Notice that they are not 

given in context: 

 

1) lava;     2) warm weather;     3) Apennines;    

4) Arctic Ocean;    5) European Union;     6) island;     

7) Netherlands;    8) Oxford Street;     9) harbor;     

10) Mount Fuji;    11) British Isles;     12) Lake Garda;    

13) extinct volcanoes;    14) Europe;     15) Mediterranean Sea;   16) Sicily;    

 17) Sahara Desert;     18) Danube;    

19) UK;     20) Brussels. 

 

5. QUANTIFIERS. Choose the suitable quantifier: 

 

A: How was your holiday? Did you have 1) much / many / a lot of fun? 

B: Not really. You know, we didn’t have 2) a lot of / much / many money so we had to stay in a cheap 

hotel. Our room had views of the main road with 3) a lot of / much / many traffic. The weather was 

terrible: 4) much / many / a lot of rain and 5) little / few / too much sunshine. 

A: Was there 6) some / any / many entertainment? 

B: Well, there were 7) some / much / little theatres and cinemas to go out during the day, but there 

wasn’t 8) some / much / many nightlife: very 9) few / a few / little bars stayed open until late. 

Moreover, there weren’t 10) many / much / a lot of young people, so we really felt out of place.  

 

6. VERB PATTERNS. Put the verbs into the correct form: gerund or infinitive: 

   

I am free from my exams! 

Exams?! I am not keen on (1. take) exams. To tell the truth, I absolutely loathe (2. prepare) for my 

tests. (3. Read) two or three books a day isn’t my hobby. Learning lots of useless things can (4. be) 

stressful. Well, I don’t know why teachers make students (5. put) different stuff into their heads. “Stop 

(6. complain)!  You have (7. study) hard to get good marks”, - teachers often say. OK. I’ll stop. But 
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first let me (8. tell) you what I really want (9. do). Well, I’d love (10. finish) this tiring work as soon as 

possible and to shout: 

At last I’m free from my exams! 

7. PREPOSITIONS. Insert the appropriate preposition of place or direction: 

 

We are going to give you some instructions how to get 1) into / out /to Vytautas Magnus University. 

Now you are 2) at / inside / above “Rasa” High School. When you come 3) in / to / out of the 

building, turn 4) in / - / to right. Keep going 5) next to / near / towards Zemkalnis Street trolley-bus 

stop. Then go 6) across / through / to the zebra-crossing which is 7) between / opposite / under the 

department store. Take a number 13 trolley-bus. Get 8) off / from / out 9) in / on / at Donelaitis Street 

(the 7th  stop – it takes about 20 minutes). The building of the university is 10) at / in / on your right.   

 

    

8.  VOCABULARY II. Use the following words and phrases in the story below: 

 

angel        bird       cats fighting       cup       embarrassed 

honest    like (x2)    mind       silk       something 

walking out       washing-up water       young 

 

A Bad Dream Story 

The evening at the restaurant started as usual. The soup tasted like 1)_____, the band sounded like 

2)_____, and he really felt like 3)_____ when suddenly he heard a woman’s voice. “Your eyes are 

4)_____ your father’s “. She sounded like a 5)_____ and looked like an 6)_____. “Would you like 

7)_____ to drink?”, he asked shyly and blushed. “I feel like a 8)_____ of strong coffee, if you don’t 

9)_____. Just coffee…”. She was sitting opposite him, drinking her coffee and smiling. “I’m your 

mother, Tom”, she said suddenly and placed her hand on his. Her skin felt like 10)_____. To be 

11)____, he even wanted to kiss it, but felt really 12)_____. “You look so 13)_____. You can’t be my 

mother”. “But I am”, she said and started her story. 

“It was 14)_____ a bad dream… 
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KLAUSYMAS 

 

Klausymo testas  

 

THE HOLIDAY FROM HELL 

 

 Last year Mark and Rosa saved up and booked their dream holiday. Listen to their experiences and 

mark the following statements as TRUE, FALSE or NOT STATED: 

 

1. Rosa and Mark booked a holiday in San Antonio for their honeymoon. 

2. The holiday cost over £ 1,000 each. 

3. They went in the month of May because the brochure said the water is warm in May. 

4. The flight was delayed because of fog. 

5. The Hotel Paradiso was a typical five-star hotel. 

6. There was a sandy beach next to it. 

7. The sea was awfully cold so you couldn’t swim in it. 

8. They had vegetables for breakfast. 

9. The most frightening part of the holiday was the flight to San Antonio. 

10. Hurricane George never got to San Antonio. 
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SKAITYMAS 

 

Skaitymo testas 

 

Fame and Fortunes or Animals? 

Nothing in Celia Hammond’s life suggested that she, like Brigitte Bardot, would become a 

person rescuing animals. Celia, a top model of the 1960s and 70s, says that this sudden change in her 

career was a coincidence: “It all started when from a London taxi window I saw a cat that couldn’t get 

out of the boarded-up building. I stopped the taxi, went to that house, and took that cat home.” Such 

was Celia’s first rescue. She called that young cat Tobby; he was a very happy and healthy pet and 

lived to be 22. 

For several years she combined modelling career with animal rescue work. She found this rather 

difficult: “After the first rescue I felt that what I really wanted to do and spent it all on these 

unfortunate animals. When my organisation began to receive financial support from ordinary people 

and different companies, and when a few banks offered me interest free credit for new buildings, I 

ended my modelling career without any heartache.” 5 full-time workers and 8 volunteers now work at 

Celia’s animal protection organisation. If a rescued animal needs medical attention, a volunteer 

veterinary doctor comes in once a week. He even operates them in his clinic for free. 

Celia’s life could have been quite different. She admits that she had a few important 

relationships. The choices she had to make then weren’t easy. She still regrets that she wasn’t able to 

combine work with family life. Still, Celia strongly feels that animal rescue is something she has to do. 

Having no family means that she will no have any rows for not spending enough time with her husband 

and children. 

 

1. Which statement is correct? – It was difficult for Celia to choose: 

a) between her career as a top model and as an animal rescuers 

b) between her career as an animal rescuers and having a personal life 

c) a bank from which to take an interest free credit 

 

2. This story proves the importance of: 

a) initiative 

b) cleanliness 
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c) privacy 

d) originality 

 

3. The veterinary doctor who works in this organisation 

a) gets a nice wage for his job 

b) doesn’t get any money for his work there 

c) has strict office hours 

 

4. Tobby is mentioned in the text because 

a) his story proves that the staff take a good care of rescued animals 

b) medication really helps to save animal lives 

c) he’s Celia’s first rescued animal 

 

5. In the last sentence of the text, to ‘have a row’ means 

a) to have a conflict or argument 

b) to have a conversation 

c) to have an accident 

Studijų dalyko vertinimo kriterijų aprašymas 

 

Vertinimo kriterijai vertintojui 

 

Įvertinkite kandidato anglų kalbos (3 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S

 (
20

%
) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas atskleisti 
turinį 

Kandidatas geba logiškai ir išsamiai atskleisti 
pateiktą kalbėjimo temą, kalbėdamas bendrine 
šnekamąja anglų kalba. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
sklandžiai, rišliai ir 
nuosekliai  

Kandidatas geba sklandžiai, nuosekliai ir 
suprantamai reikšti savo mintis rišlia anglų 
kalba, nedarydamas ilgų, nereikalingų pauzių. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas dalyvauti 
pokalbyje 

Kandidatas geba sėkmingai pradėti ir palaikyti 
pokalbį, užduoti tinkamus klausimus bei 
išsamiai ir logiškai atsakyti į užduotus, ir 
tinkamai reaguoti į pokalbio temos pokyčius. 

5 4 3 2 1 
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Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines struktūras 

Kandidatas geba kalbėti taisyklingais įvairaus 
ilgumo sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, 
taisyklingai vartodamas įvairius veiksmažodžių 
laikus bei kitas gramatines struktūras, turtingą ir 
įvairų žodyną, ir, priklausomai nuo situacijos, 
pritaikydamas atitinkamas mandagumo ar 
šnekamosios kalbos formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
fonetines struktūras 

Kandidatas geba taisyklingai tarti ir kirčiuoti 
žodžius, naudoti fonetines jungtis įvairaus 
pobūdžio sakiniuose, teisingai kirčiuoti 
svarbiausius sakinio žodžius bei pritaikyti 
komunikacinės situacijos formalumo lygmenį ir 
kalbinį veiksmą atitinkančią intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 25) 
 

R
A

Š
Y

M
A

S
 (

20
%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas atskleisti 
turinį 

Kandidatas geba logiškai ir išsamiai atskleisti 
pateiktą rašymo temą, atsižvelgdamas į rašytinio 
teksto paskirtį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
rišliai ir 
struktūriškai 

Kandidatas geba rašyti rišlia anglų kalba, 
taisyklingai naudodamas įvairias teksto rišlumą 
užtikrinančias jungtis; jo parašytas tekstas turės 
aiškią struktūrą, atitinkančią visus tokio teksto 
tipo struktūrinius reikalavimus. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines 
struktūras 

Kandidatas geba rašyti taisyklingais įvairaus 
ilgumo sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, 
taisyklingai vartodamas turtingą bei įvairų 
žodyną, įvairius veiksmažodžių laikus bei kitas 
gramatines struktūras, ir, priklausomai nuo 
rašytinio teksto paskirties, pritaikydamas 
atitinkamas mandagumo formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
taisyklingai 

Kandidatas geba rašyti taisyklingais anglų kalbos 
rašmenimis ir teisingai pritaikyti anglų kalbos 
žodžių rašybos bei skyrybos ypatumus. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 20) 
 

K
L

A
U

SY
M

A
S 

(2
0%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas suprasti 
bendrą turinį 

Kandidatas geba tiksliai suprasti klausomo 
bendrinės šnekamosios kalbos pasakojamojo ir 
dialoginio teksto bendrą prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
teksto detales 

Kandidatas geba tiksliai suprasti ir išskirti visas 
reikalingas klausomo bendrinės šnekamosios 
kalbos pasakojamojo ir dialoginio teksto detales. 

5 4 3 2 1 
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Gebėjimas suprasti 
žodines instrukcijas 

Kandidatas geba tiksliai suprasti visus žodžiu 
pateiktus įvairaus sudėtingumo nurodymus bei 
instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 15) 
 

S
K

A
IT

Y
M

A
S 

(2
0%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas suprasti 
bendrą turinį 

Kandidatas geba tiksliai suprasti skaitomų 
įvairių nespecifinių bendrinės šnekamosios 
kalbos, publicistinių bei grožinės literatūros 
tekstų turinio bendrą prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
teksto detales 

Kandidatas geba išskirti ir tiksliai suprasti 
skaitomų įvairių nespecifinių bendrinės 
šnekamosios kalbos, publicistinių bei grožinės 
literatūros tekstų visas turinio detales ir rasti 
reikalingą informaciją. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
rašytines instrukcijas 

Kandidatas geba tiksliai suprasti visus įvairaus 
sudėtingumo rašytinius nurodymus bei 
instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas sklandžiai 
skaityti 

Kandidatas geba sklandžiai skaityti 
nespecifinius bendrinės šnekamosios kalbos, 
publicistinius bei grožinės literatūros tekstus, 
taikydamas taisyklingą įvairių sakinių tipų 
intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 20) 
 

K
A

L
B

O
S

 V
A

R
T

O
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M
A

S
 (

20
%

) 

Kompetencija Pasiekti dalyko tikslai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias gramatines 
struktūras 

Kandidatas geba atpažinti bei pats taisyklingai 
sudaryti įvairių veiksmažodžių veikiamosios ir 
neveikiamosios nuosakos laikų formas, 
būdvardžių bei prieveiksmių lyginamąsias 
konstrukcijas, teigiamus, neigiamus ir 
klausiamuosius paprastuosius, sudurtinius ir 
sudėtinius sakinius bei kitas studijų dalyko 
lingvistiniame turinyje išvardytas gramatines 
struktūras ir jas teisingai pavartoti konkrečiame 
kontekste. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias leksines 
struktūras 

Kandidatas geba atpažinti su studijų 
tematiniame turinyje išvardintomis temomis 
susijusius žodžius ir posakius, paaiškinti jų 
reikšmę, sudaryti giminingus žodžius ir žodžių 
junginius bei juos teisingai pavartoti 
konkrečiame kontekste. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 10) 
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Galutinio įvertinimo lentelė*: 

 Gebėjimai Vertinimo skalė 
Maksimalus 

įvertinimas procentais 
Surinkti rezultatai 

taškais 
Surinkti rezultatai 
paversti procentais 

1. Kalbėjimas  20   
2. Skaitymas  20   
3. Klausymas  20   
4. Rašymas  20   
5. Kalbos vartojimas 20   
 Iš viso: 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius 50 
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Įsivertinimo kriterijai kandidatui 

 

Įsivertinkite savo anglų kalbos (3 lygio) gebėjimus 

Vertinimo skalė: 5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai 

 

K
A

L
B
Ė

JI
M

A
S 

(2
0%

) 

Gebėjimai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas atskleisti 
turinį 

Aš gebu logiškai ir išsamiai atskleisti pateiktą 
kalbėjimo temą, kalbėdamas bendrine 
šnekamąja anglų kalba. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas kalbėti 
sklandžiai, rišliai ir 
nuosekliai  

Aš gebu sklandžiai, nuosekliai ir suprantamai 
reikšti savo mintis rišlia anglų kalba, 
nedarydamas ilgų, nereikalingų pauzių. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas dalyvauti 
pokalbyje 

Aš gebu sėkmingai pradėti ir palaikyti pokalbį, 
užduoti tinkamus klausimus bei išsamiai ir 
logiškai atsakyti į užduotus, ir tinkamai 
reaguoti į pokalbio temos pokyčius. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines struktūras 

Aš gebu kalbėti taisyklingais įvairaus ilgumo 
sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, taisyklingai 
vartodamas įvairius veiksmažodžių laikus bei 
kitas gramatines struktūras, turtingą bei įvairų 
žodyną, ir, priklausomai nuo situacijos, 
pritaikydamas atitinkamas mandagumo ar 
šnekamosios kalbos formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas naudoti 
fonetines struktūras 

Aš gebu taisyklingai tarti ir kirčiuoti žodžius, 
naudoti fonetines jungtis įvairaus pobūdžio 
sakiniuose, teisingai kirčiuoti svarbiausius 
sakinio žodžius bei pritaikyti komunikacinės 
situacijos formalumo lygmenį ir kalbinį 
veiksmą atitinkančią intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 25)  
 

R
A

Š
Y

M
A

S
 (

20
%

) 

Gebėjimai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas atskleisti 
turinį 

Aš gebu logiškai ir išsamiai atskleisti pateiktą 
rašymo temą, atsižvelgdamas į rašytinio teksto 
paskirtį. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
rišliai ir struktūriškai  

Aš gebu rašyti rišlia anglų kalba, taisyklingai 
naudodamas įvairias teksto rišlumą 
užtikrinančias jungtis; jo parašytas tekstas turės 
aiškią struktūrą, atitinkančią visus tokio teksto 
tipo struktūrinius reikalavimus. 

5 4 3 2 1 
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Gebėjimas naudoti 
įvairias žodyno bei 
gramatines struktūras 

Aš gebu rašyti taisyklingais įvairaus ilgumo 
sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, taisyklingai 
vartodamas turtingą bei įvairų žodyną, įvairius 
veiksmažodžių laikus bei kitas gramatines 
struktūras, ir, priklausomai nuo rašytinio teksto 
paskirties, pritaikydamas atitinkamas 
mandagumo formas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas rašyti 
taisyklingai 

Aš gebu rašyti taisyklingais anglų kalbos 
rašmenimis ir teisingai pritaikyti anglų kalbos 
žodžių rašybos bei skyrybos ypatumus. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 20)  
 

K
L

A
U

SY
M

A
S 

(2
0%

) 

Gebėjimai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas suprasti 
bendrą turinį 

Aš gebu tiksliai suprasti klausomo bendrinės 
šnekamosios kalbos pasakojamojo ir dialoginio 
teksto bendrą prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
teksto detales 

Aš gebu tiksliai suprasti ir išskirti visas 
reikalingas klausomo bendrinės šnekamosios 
kalbos pasakojamojo ir dialoginio teksto 
detales. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
žodines instrukcijas 

Aš gebu tiksliai suprasti visus žodžiu pateiktus 
įvairaus sudėtingumo nurodymus bei 
instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 15)  
 

S
K

A
IT

Y
M

A
S 

(2
0%

) 

Gebėjimai Vertinimo 
skalė 

Gebėjimas suprasti 
bendrą turinį 

tiksliai suprasti skaitomų įvairių nespecifinių 
bendrinės šnekamosios kalbos, publicistinių bei 
grožinės literatūros tekstų turinio bendrą 
prasmę. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
teksto detales 

išskirti ir tiksliai suprasti skaitomų įvairių 
nespecifinių bendrinės šnekamosios kalbos, 
publicistinių bei grožinės literatūros tekstų visas 
turinio detales ir rasti reikalingą informaciją. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas suprasti 
rašytines instrukcijas 

tiksliai suprasti visus įvairaus sudėtingumo 
rašytinius nurodymus bei instrukcijas. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas sklandžiai 
skaityti 

sklandžiai skaityti nespecifinius bendrinės 
šnekamosios kalbos, publicistinius bei grožinės 
literatūros tekstus, taikydamas taisyklingą 
įvairių sakinių tipų intonaciją. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 20)  
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K
A

L
B

O
S

 V
A

R
T

O
JI

M
A

S
 (

20
%

) 
Gebėjimai Vertinimo 

skalė 
Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias gramatines 
struktūras 

Aš gebu atpažinti bei pats taisyklingai sudaryti 
įvairių veiksmažodžių veikiamosios ir 
neveikiamosios nuosakos laikų formas, 
būdvardžių bei prieveiksmių lyginamąsias 
konstrukcijas, teigiamus, neigiamus ir 
klausiamuosius paprastuosius, sudurtinius ir 
sudėtinius sakinius bei kitas studijų dalyko 
lingvistiniame turinyje išvardytas gramatines 
struktūras ir jas teisingai pavartoti konkrečiame 
kontekste. 

5 4 3 2 1 

Gebėjimas atpažinti, 
sudaryti ir 
konkrečiame 
kontekste pavartoti 
įvairias leksines 
struktūras 

Aš gebu atpažinti su studijų tematiniame 
turinyje išvardintomis temomis susijusius 
žodžius ir posakius, paaiškinti jų reikšmę, 
sudaryti giminingus žodžius ir žodžių junginius 
bei juos teisingai pavartoti konkrečiame 
kontekste. 

5 4 3 2 1 

Galutinis įvertinimas (Viso: 10)  
 

Galutinio įvertinimo lentelė*: 

 Gebėjimai Vertinimo skalė 
Maksimalus 

įvertinimas procentais 
Surinkti rezultatai 

taškais 
Surinkti rezultatai 
paversti procentais 

1. Kalbėjimas  20   
2. Skaitymas  20   
3. Klausymas  20   
4. Rašymas  20   
5. Kalbos vartojimas 20   
 Iš viso: 100   
*Minimalus teigiamas taškų skaičius 50 
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Studijų dalyko vertinimo metodai ir priemonių pavyzdžiai 

 

Studijų dalyko vertinimo metodai 

 

KALBĖJIMAS 

Trukmė: 15 minučių. 

Kandidato kalbėjimo anglų kalba gebėjimai tikrinami pokalbiu su vertintoju. Pokalbį sudaro trys dalys. 

Pirmiausiai kandidatas prisistato ir monologu kalba viena iš studijų dalyko turinyje nurodytų temų 

(kandidatas gali pasirinkti iš keleto jam pasiūlytų variantų). Po to kandidatas atsako į vertintojo 

užduotus su tema susijusius klausimus, reaguoja į jo pastabas ar replikas. Galiausiai kandidatas 

suvaidina pokalbį tam tikroje socialinėje – komunikacinėje situacijoje, t.y. kandidatui pasiūloma 

konkreti situacija ir konkretus personažas, kurį jis suvaidina, kalbėdamas su vertintoju, taip pat 

vaidinančiu tam tikrą personažą.  

 

RAŠYMAS 

Trukmė: 30 minučių. 

Kandidato rašymo anglų kalba gebėjimai tikrinami rišlaus teksto rašymo užduotimi Kandidatui 

pasiūloma atlikti vieną iš trijų užduočių – jis gali pasirinkti rašyti formalų laišką, recenziją arba 

pasakojamąjį rašinį.  

 

KLAUSYMAS 

Trukmė: 20 minučių. 

Kandidato klausymo anglų kalba gebėjimai tikrinami klausymo suvokimo užduotimis. Kandidatas 

klausosi dviejų 3-5 minučių trukmės garso įrašų – monologo ir dialogo – studijų dalyko turinyje 

nurodytomis temomis; kiekvienas įrašas leidžiamas du kartus. Po kiekvieno išklausyto garso įrašo 

kandidatas atlieka klausymo suvokimo užduotis: jis turi užbaigti išklausyto teksto santrauką, 

įrašydamas praleistus teksto žodžius, ir nustatyti, ar užduotyje pateigti teiginiai atitinka informaciją, 

pateiktą išklausytame tekste.  

 

SKAITYMAS 

Trukmė: 30 minučių. 

Kandidato skaitymo anglų kalba gebėjimai tikrinami skaitymo ir skaitymo suvokimo užduotimis, kurių 
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atlikimo trukmė – 30 minučių. Pirmiausiai kandidatas tyliai perskaito duotą 700-800 žodžių tekstą 

viena iš studijų dalyko turinyje nurodytų temų ir atlieka teksto suvokimo užduotis: jis turi parinkti 

teisingą atsakymą iš kelių duotų variantų bei nustatyti, ar užduotyje pateikti teiginiai yra teisingi, 

neteisingi ar nepaminėti skaitytame tekste. Po to kandidatas garsiai perskaito vertintojo nurodytą teksto 

pastraipą.  

 

KALBOS VARTOJIMAS 

Trukmė: 60 minučių. 

Kandidato anglų kalbos vartojimo taisyklingumas tikrinamas raštu 60 minučių trukmės testu, kurį 

sudaro įvairios gramatikos ir žodyno užduotys, tokios kaip: teisingo atsakymo parinkimas iš kelių 

pateiktų variantų, praleistų teksto žodžių įrašymas, atitikmens parinkimas, atitinkamos žodžio formos 

sudarymas.  
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Studijų dalyko vertinimo priemonių pavyzdžiai  

 

Kalbėjimo užduotys 

 

Pokalbis su vertintoju 

 

Part I: MONOLOGUE 

Choose and get ready to talk on one topic from the list below (you have 5 minutes for 

preparation): 

1. Discuss the advantages and disadvantages of watching a sports event or a concert in a 

stadium or a concert hall and at home on TV. 

2. Discuss some cultural similarities and differences of social behaviour between Lithuania 

and other European countries.  

 

Part: II: QUESTIONS & ANSWERS 

Be ready to answer the examiner’s questions related to the topic you have just talked about and 

respond to his remarks. 

 

Part III: ROLE PLAY 

Imagine that you are at the travel agent’s and want to book a flight to London. Talk to the 

examiner, who will play the role of the travel agent. 

 

 

3.2.2. Rašymo užduotys 

 

Rišlaus teksto rašymas 

 

Choose and carry out one task from the list below: 

1. You have recently found an advertisement for a job in your local newspaper. The 

advertisement says, “Office administrator required for expanding insurance company. Duties include 

administration and accounts. Good telephone manner essential. Write to: Horizons Unlimited, PO Box 

444, Richmond, Surrey, SJ5 4TS”. Write a formal letter of 150-200 words applying for the advertised 
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job. Include your reasons for applying for the job, why you think you are suited for the job, your 

qualifications and work experience. 

2. Write a consumer review of 100- 120 words about a film or play you have recently seen, a 

concert you have recently attended or a book you have recently read. Include the following points: 

What is it? Where/ when did you see/read it? Who is it by? Who are the main actors/ performers/ 

characters? What are its strong and the week points? Did you like it or not and why? Who would you 

recommend it? 

3. Write a narrative composition of 150- 200 words about a visit to a foreign country. 

Include the following points: Where and when was it? Who did you go with? What did you do? What 

did you see? What did you learn about the traditions and customs of this country? What did you most 

liked/ disliked about this country and why? Would you like to visit it again? Why?/ Why not? 
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Klausymo užduotys 

 

Klausymo suvokimo testas  

 

Task 1: listen to a mystery story “The Waratah Omen” and complete the summary of the 

story by filling each gap with 1-2 words. 

In October 1909, Claude Sawyer was travelling from Melbourne in Australia to (1)______ via 

Durban in South Africa. He was on a (2)______ called the Waratah. While he was there, Sawyer had a 

strange dream about a medieval knight, his armour covered in (3)______, who would rise out of the 

(4)______ in the middle of the night and silently mouth “Waratah”. When the Waratah arrived in 

Durban, Sawyer left it and telegrammed (5)______ to say he was going to continue his journey on the 

(6)______. He then had another frightening dream, in which the Waratah (7)______ covered by 

enormous waves. He told about his dream to the (8)_____ at the Union Castle Shipping Line but they 

didn’t believe him. A few days later they found out that the Waratah (9)______ with (10)______ 

passengers on board. An official (11)______ was started. Finally, in (12) ______ 1911 it was declared 

that the ship had “capsized in an exceptional gale” although no evidence had been found. 

 

Task 2: listen to a conversation with Denise about her shop and decide whether the 

statements below are true or false. 

1. Denise runs an arts and craft shop. 

2. She has been working in the shop all her life. 

3. She sells things made by local and foreign artists. 

4. She doesn’t sell clothes. 

5. Denise’s friends come to the shop to visit her. 

6. The only disadvantage of the shop is its location. 

7. Denise would like to expand her shop and to employ more people. 

8. She sometimes gets lonely working in the shop. 
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Skaitymo užduotys 

Skaitymo suvokimo testas 

 

Read the text and complete the tasks below. 

 

Gang mayhem grips LA 

Paul Harris 

March 18, 2007-07-08 

Father Greg Boyle keeps a count of the young gang members he has buried. Number 151 was Jonathan 

Hurtado, 18 – fresh out of jail. Now the Jesuit mourns him. “The day he got out I found him a job. He 

never missed a day. He was doing really well,” Boyle says. 

But Hurtado made a mistake: he went back to his neighbourhood. While sitting in a park, Hurtado was 

approached by a man on a bike who said to him, “Hey, homie, what’s up?” He then shot Hurtado four 

times. 

Father Boyle’s Los Angeles is a world away from the glamorous Hollywood hills, Malibu beaches and 

Sunset Strip – the city that David Beckham and Posh Spice will soon make their home. 

Boyle’s Los Angeles is where an estimated 120,000 gang members across five counties fight over land, 

pride and drugs. It is a city of violence as a new race war escalates between new Hispanic gangs and 

older black groups. 

The latest front is Harbor Gateway, a nest of streets between malls and office blocks. It was here, just 

before Christmas, that Sheryl Green, a 14-year-old black girl, died. As she stood on a corner talking 

with friends, two Hispanic members of the neighbourhood’s notorious 204th Street gang walked up and 

opened fire, killing Green and wounding three others.  

Last year there were 269 gang-related killings in LA. Gang-related crime leaped 15.7% last year, as 

most other types of crime fell. Hate crimes against black people have gone up too. 

Green’s death made the public aware of the gang war between ‘brown and black’. Next week a summit 

will be held called the Brown and Black Strategy Meeting which aims to try and stop a race war. “All 

the signs are there that a racial war is going to explode in this city,” says Khalid Shah, director of Stop 

the Violence, one of the groups organising the meeting. “It could not only paralyze an entire city but an 

entire state,” he warns. 

Green’s death also sparked Mayor Antonio Villaraigosa’s, who has referred to his city as “the gang 

capital of America”, crackdown on the new threat. The police took the unprecedented step of 
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publishing a list of the 11 worst gangs, including 204th Street. They promised to go after the gangs with 

police, FBI agents and court injunctions to prevent the war. But the people of LA have seen it all 

before. The city’s history is full of anti-gang initiatives. 

Publishing the ‘hit list’ could backfire. “Putting out a list was a bad idea. Groups that don’t make the 

list will want to be on it. They don’t exactly think rationally,” said Alex Alonso, a gang Historian. 

Yet there is hope. Alfonso ‘Chino’ Visuet, 23, was sucked into the gang life as a teenager. He was 

attracted by the excitement and riches and wanted to escape the difficult home life. “People who join a 

gang are always running away from something. They flee to the gang,” Visuet says. 

Visuet now works for Father Boyle’s Homeboy Industries, a project that helps people leave gang life. It 

provides jobs, education, pays to have gang tattoos removed and gives counselling. It aims to remove 

the circumstances that lead to crime: poverty, abuse and unemployment. It is staffed almost entirely by 

former gang members and has created a bakery, a silk-screen printers and a restaurant. 

It worked for Visuet. He starts college this autumn and wants to be a probation officer. “I was on the 

edge of doing something that would ruin my life, either by doing violence or having it done to me. 

That’s over now,” he says. 

Visuet despairs at the conflict. “A brown gang member now just sees a black gang member. What they 

don’t see is how that person comes from the same place they do. They might have a mother who is an 

alcoholic as well or a father who beats on them. They have the same story,” he says. 

LA is a city of two worlds – Hollywood and gangs. On a two-lane highway that goes through the 

middle of Harbor Gateway, a few hundred yards from where Cheryl Green was shot, there is a 

billboard for a new TV show called Sons of Hollywood. It shows three rich young men against a 

backdrop of palm trees. It claims to be a ‘reality’ show, but for most of the poor, racially torn citizens of 

LA it is nothing more but a fantasy. 

© Observer, 18/03/07 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Task 1: choose the best answer according to the text. 

1. The title of the text means that … 

(a) … gangs in LA are confused about their situation. 

(b) … gangs are causing serious problems in LA. 

(c) … LA has eliminated its gang problem. 

2. Father Boyle … 

(a) … helps young people leave gangs. 
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(b) … works for the police. 

(c) … only buries gang members. 

3. There are 120,000 … 

(a) … gangs in LA. 

(b) … gang members in LA. 

(c) … dead gang members in LA. 

4. Cheryl Green was killed … 

(a) … by the 204th Street gang. 

(b) … on 204th Street. 

(c) … by accident. 

5. The police ‘hit list’ is … 

(a) … an idea of the Black and Brown Strategy Meeting. 

(b) … not the first anti-gang initiative in LA. 

(c) … the list of the 11 worst gangs in 204th Street. 

6. All workers in Father Boyle’s Homeboy Industries … 

(a) … are probation officers. 

(b) … are gang members. 

(c) … used to be gang members. 

7. The show Sons of Hollywood is … 

(a) … about gang life in LA. 

(b) … in a two-lane highway in LA. 

(c) … very different from the real lives of people in LA. 

Task 2: are the statements below true, false or not mentioned in the text. 

1. Father Boyle’s LA is glamorous and full of celebrities, like David Beckham. 

2. Jonathan Hurtado’s was killed because he returned to his old neighbourhood. 

3. In LA there is a new race war between Hispanic gangs and black gangs. 

4. There were less gang related crimes last year than the year before. 

5. Cheryl Green’s death provoked a police initiative to put an end to gang violence. 

6. Some people think that the ‘hit list’ is a mistake because it will make the gangs on the 

list angry. 

7. Alfonso Visuet used to be a member of 204th Street gang. 

8. Father Boyle’s Homeboy Industries cannot do much to help young people leave gangs.
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Kalbos vartojimo užduotys 

 

Gramatikos ir žodyno testas  

 

Part 1. GRAMMAR 

 

Task 1. VERB FORMS. Choose the correct option. 

1. They _______ here for two years before they moved. 

(a) had lived      (b) have been living      (c) have lived      (d) live 

2. In 1998, Tara Lipinski _______ win the gold medal in figure skating at the Winter 

Olympics. 

(a) can      (b) could      (c) will be able to      (d) was able to 

3. They enjoyed _______ on holiday by the sea. 

(a) be      (b) being      (c) have been      (d) to be 

4. Sarah didn’t hear the phone. She _______. 

(a) sleeps      (b) slept      (c) used to sleep      (d) was sleeping 

5. My boss once made a terrible mistake. If he _______ a really good lawyer, he’d gone to 

jail. 

(a) didn’t have      (b) hasn’t had      (c) hadn’t had      (d) wouldn’t have had 

6. You _______ told Mark – you knew it was a secret. 

(a) couldn’t have      (b) might have      (c) should have      (d) shouldn’t have 

7. The film was a fantastic comedy. It really made me _______. 

(a) laugh      (b) laughing      (c) laughed      (d) to laugh 

8. We’ve been living in Montreal since we _______. 

(a) graduate     (b) graduated     (c) have been graduating    (d) have graduated 

9. We _______ to buy that car yet. 

(a) are deciding      (b) decided      (c) have decided      (d) haven’t decided 

10. Harry works all the time. He _______. 

(a) ever relaxes    (b) never relaxes    (c) relaxes rarely    (d) relaxes sometimes 

11. Children under five years old _______ swim without an adult. 

(a) don’t have to      (b) have to      (c) must not      (d) needn’t 

12. What ________ these days? 
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(a) are you doing      (b) do you do      (c) you are doing      (d) you do 

13. Something _______ good. Is that fresh bread in the oven? 

(a) is smelling      (b) smell      (c) smells      (d) smelling 

14. I’m broke at the moment. If I had some money, I _______ on holiday. 

(a) go      (b) ’d go      (c) ’ll go      (d) went 

15. Look at those cars! They _______! 

(a) ’re going to crash     (b) ’ll be crashing     (c) ’ll crash    (d) ’ll have crashed 

16. Goodnight. I _______ you in the morning. 

(a) ’ll see      (b) ’m going to see      (c) ’m seeing      (d) see 

17. The team should discuss various possibilities before a final decision _______. 

(a) is going to reach      (b) is reached      (c) reaches      (d) will be reached 

18. The meeting won’t _______. 

(a) be cancelled      (b) be cancelling      (c) cancel      (d) have cancelled 

19. We’re going to the seaside tomorrow. We’re going to travel on the motorway if the 

traffic _______ too bad. 

(a) aren’t      (b) isn’t      (c) weren’t      (d) won’t be 

20. She’ll _______ almost $1,000 by then. 

(a) be saving      (b) have been saving      (c) have saved      (d) save 

21. We don’t have a very big staff. If only the boss _______ more people, then it would be 

easier for us to meet all the deadlines. 

(a) employs      (b) employed      (c) has employed      (d) will employ 

22. Walk! _______ run! 

(a) Don’t      (b) No      (c) Not      (d) You don’t 

23. Bring your umbrella. It _______ later. 

(a) couldn’t rain      (b) might have rained      (c) might rain      (d) rains 

24. Why _______ a film tonight? 

(a) about seeing      (b) don’t we see      (c) not seeing      (d) we don’t see 

 

Task 2. VERB FORMS. Complete the text with the appropriate form of the verbs in 

brackets. 

When Paul got to work yesterday his boss ______(1- wait) for him. “I wish you ______(2- 

try) to get here on time,” his boss said. “If you ______(3- be) late again, I ______(4- dismiss) you.” 
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“But I ______(5- be) on time!” Paul exclaimed. “If I ______(6- leave) the house late, I ______(7- 

phone), but in fact I ______(8- leave) on time.” His boss ______(9- look) at his watch, and then at the 

clock on the wall. “Oh dear,” he said, “I ______(10- forget) to put my watch back to winter time. I do 

wish someone ______(11- remind) me!” 

 

Task 3. ADJECTIVES/ ADVERBS. Choose the correct option in italics. Put the 

underlined adjectives in the correct comparative or superlative form. 

� Surprisingly, hard-cover books are only (1- slightly/ much/ a lot) (2- expensive) 

paperbacks. They must be on sale! 

� My new car is (3- exact/ completely/ exactly) (4- similar to/ different from/ the same 

as) yours. Where did you buy it? At the dealers’ on Union Road? 

� I think it’s getting (5- harder and harder/ hardly and hardly/ more and more hardly) to 

finish our history assignments on time. Don’t you think we should speak to our history professor about 

that? Few people will disagree that the more (6- stressed/ stressing) the students are, (7- low) marks 

they get. 

� Alan: John’s worked in different departments of our firm for 18 years, so he should be 

sent to Tokyo to negotiate this deal with the Japanese. 

Bob: I agree. He is (8- much more/ by far/ a bit) (9- experienced) manager in our company, 

so I’m confident he’ll do his job (10- well/ good/ as well as). 

 

Task 4. REPORTED SPEECH. Choose the best option. 

1. “Today is the happiest day of my life.” � At the reception last night, the groom said ______ 

the happiest day of his life. 

(a) that day is      (b) today is      (c) today was      (d) yesterday was 

2. “Weather patterns change” � Experts now say that weather patterns ______. 

(a) change      (b) changed      (c) have changed      (d) had changed 

3. “Please, don’t leave your boots in the hall.” � My mother is always telling me ______ 

boots in the hall. 

(a) don’t leave my    (b) not leave my    (c) not to leave my    (d) to not leave my 

4. “Why don’t you join us for coffee, Don?” � After the concert, we asked Don ______ us for 

coffee. 

(a) for joining      (b) to join      (c) why he didn’t join      (d) would he join 
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5. “Hi, Bob. Did you take the job?” � Bob’s friend asked him ______ the job. 

(a) did he take      (b) did you take      (c) had he taken      (d) if he had taken 

6. “Don’t forget to buy some milk.” � She ______ me to buy some milk. 

(a) asked       (b) reminded      (c) said      (d) warned 

7. “We may stay until next week.” � They informed the receptionist ______ week. 

(a) they may stay until the following       (b) they might stay until following 

(c) they might stay until the following     (d) we may stay until the next 

8. “Where were you last night?” � When I saw Jack, he asked me where ______. 

(a) had I been last night        (b) I had been the night before 

(c) I was the night before      (d) was I last before 

9. “I won’t lend you any more money.” � Jill ______ to lend me any more money. 

(a) admitted      (b) denied      (c) offered      (d) refused 

10. “Have you finished your report?” � Last night Ann’s manager called her to find out 

______ report. 

(a) have you finished your       (b) had she finished her  

(c) if she has finished your       (d) if she had finished her 

 

Part 2. VOCABULARY 

Task 6. WORDS IN CONTEXT. Complete the sentences with the words from the box. 

There are two extra words which you don’t need to use. 

conducting         exhausted         fists         humming         nosed         shake 

shopping basket         shopping spree         spilt        spoilt         tired         touch 

1. Can you give me my _____? I’m going to the greengrocer’s and the butcher’s. 

2. He was always fighting. He was a rough man who used his _____ a lot. 

3. Her doting parents gave him everything she wanted. She was thoroughly _____. 

4. I wish you would learn the words to songs instead of ____ the tune all the time! 

5. In my country men usually _____ hands when they meet. 

6. Maria has won a lottery and now she’s going on a _____. 

7. Mike always waves his arms in the air when he listens to classical music. He thinks he’s 

_____ the orchestra. 

8. Oh no! I’ve _____ my coffee on your new carpet! 

9. We walked 20 kilometres. I was absolutely _____ when we got home! 
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10. Wynona wanted to look round the Browns’ house, so she pretended to want the toilet 

and _____ on her own. 

 

Task 6. DEFINITIONS. Match the words 1-10 with their definitions a-l. There is an extra 

definition which you don’t need to use. 

(1) chapter 

(2) freezing 

(3) funeral 

(4) fun-loving 

(5) furious 

(6) hilarious 

(7) hospitable 

(8) maternity 

leave 

(9) play 

(10) reserved 

(a) a section of a novel 

(b) a work of literature for the theatre 

(c) someone who doesn’t show their feelings easily 

(d) someone who treats their guests well 

(e) the ceremony when a dead person is buried 

(f) the holiday that a couple has after a wedding 

(g) the opposite of boiling 

(h) the opposite of serious 

(i) the strong adjective of angry 

(j) the strong adjective of funny 

(k) the time that a woman can have off work after 

giving birth 

(l)  

Task 7. WORD BUILDING. Use the words in brackets to form a word that best fits the 

context. 

Helen had always dreamed of becoming _____(1- WEALTH) woman. She had imagined 

living in a _____(2- LUXURY) mansion, and how her friends would praise her _____(3- 

GENEROUS) when she gave them expensive presents. In reality she was usually hard up. She had 

some _____(4- SAVE) and a small life _____(5- INSURE), but her antique shop was not really very 

_____(6- PROFIT). Every time she took money out of the bank, the _____(7- CASH) checked her 

account, and told her how little there was in it! A month before, Helen had taken out a _____(8- 

LEND). How could she repay it? Then one day she noticed an old painting in her shop. She had 

thought it was _____(9- WORTH) but as she brushed away the dust, she saw the _____(10- SIGN) at 

the bottom. It said “Renoir”! She was rich at last! 

 

Task 8. EVERYDAY ENGLISH. Match questions and requests (1-10) with appropriate 

responses (A-L). There is an extra response which you don’t need to use. 
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1. Can I have the menu, please? 

2. Could I have extension 2148, please? 

3. I’m trying to give up smoking. 

4. Is there anything else? 

5. This is a present for my sister. Do you think you could gift-wrap it for me? 

6. Sam lent them £30 two weeks and they haven’t given the money back yet. 

7. What did you think of the concert? 

8. What was your trip to London like? 

9. Would you like a lift to the station? 

10. Would you mind closing the door? 

 

A. Great. I’m sure you can kick the habit. 

B. I enjoyed it, but I thought the orchestra played better in the second half. 

C. I’m afraid the line is engaged at the moment. 

D. It’s OK, but some of the songs are a bit boring. 

E. No, of course not. It’s rather cold in here. 

F. No, that’s all. Thanks very much. 

G. Of course. What colour paper would you like? 

H. Oh, awful! It was so hot and everywhere was so busy. 

I. That would be great. Thanks a lot. 

J. Well, you he can kiss that goodbye. I’m sure he’ll never get it back. 

K. Yes, of course. I’ll bring it over. 
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5. UŽSIENIO KALBŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO METODIKA IR 

METODOLOGIJA 

 

Bendravimas užsienio kalbomis didžia dalimi apima pagrindinius bendravimo gimtąja kalba įgūdžius: 

jis yra pagrįstas gebėjimu suprasti, reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir nuomones 

žodžiu ir raštu (klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas) atitinkamoje visuomeninėje ir kultūrinėje 

aplinkoje – mokantis, darbe, namuose, leidžiant laisvalaikį – pagal kiekvieno norus ar poreikius. 

Bendravimas užsienio kalbomis reikalauja ir tokių įgūdžių, kaip antai tarpininkavimas ir tarpkultūrinis 

supratimas. Kiekvieno žmogaus mokėjimo lygis priklauso nuo keturių aspektų (klausymo, kalbėjimo, 

skaitymo ir rašymo) ir skirtingų kalbų, socialinio ir kultūrinio išsilavinimo, aplinkos, poreikių. 

Svarbiausi bendravimo užsienio kalbomis įgūdžiai – tai gebėjimas suprasti žodžiu perduodamą žinią, 

pradėti, palaikyti ir pabaigti pokalbį bei skaityti, suprasti ir parengti tekstą pagal asmeninius poreikius. 

Žmonės taip pat turėtų sugebėti tinkamai naudotis pagalbinėmis priemonėmis, be to, besimokydami 

visą gyvenimą neformaliai ir savaiminiu būdu mokytis kalbų. 

 

5.1. Vertinimo samprata ir paskirtis 

 

Apibendrintai galima teigti, kad vertinimas yra sisteminis identifikavimas mokymosi rezultatų, 

kurie buvo įgyti ne formaliojo švietimo sistemoje, tai yra, mokantis privačių organizacijų ar privačių 

tutorių teikiamuose kursuose, seminaruose, mokantis savarankiškai, atliekant savanorišką veiklą 

bendruomeneje ir kt. Vertinimo paskirtis yra identifikuoti ar mokymosi rezultatai (įgytoji 

kompetencija) yra pakankami kreditų užskaitymui formaliojo mokymosi sistemoje, todėl yra lyginami 

mokymosi rezultatai ir teikiamo užsienio kalbų dalyko apibrežiami mokymosi pasiekimai.  

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos (Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija. Mokyklų 

tobulinimo programa. Švietimo problemos analizė. 2006) apibrėžti pagrindiniai vertinimo tipai pagal 

vertinimo tikslus gali būti taikomi nustatyti ir suaugusiojo besimokančiojo kalbines kompetencijas: 

Norminis vertinimas (norm-referenced assessment) - besimokančiojo pasiekimų lygis 

nustatomas lyginant juos su kitų besimokančiųjų pasiekimais. Tokio vertinimo tikslas – nustatyti 

santykinę vertinamojo (mokinio, klases, mokyklos) vietą visų įvertintųjų eilėje. 

Išskiriami du norminio vertinimo tipai: 

• Norminis apibendrinantis (sumuojantis, konstatuojamasis) vertinimas (summative 
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assessment) siekia įvertinti lyginant vienus besimokančiuosius su kitais, išrikiuoti, ranguoti, reitinguoti, 

atrinkti 

• Norminis formuojamasis vertinimas (formative assessment - ugdomasis) – siekia skatinti 

norą konkuruoti 

Kriterinis vertinimas (criterion-referenced assessment) nustato, ką besimokantysis gali atlikti 

lyginant su standartais. Kriterinis vertinimas rodo standartinio mokymosi tikslo pasiekimo laipsnį (kiek 

vertinamasis pasiekė).  

Išskiriami du kriterinio vertinimo tipai 

• Kriterinis apibendrinamasis (konstatuojamasis) – taikomas pasiekimų lygiui pagal 

standartus nustatyti, pažangai matuoti, atsiskaityti, sertifikuoti, ugdymo programoms ir išsilavinio 

standartams tobulinti. 

• Kriterinis formuojamasis (ugdomasis) taikomas konkretaus mokinio trūkumams nustatyti ir 

mokymuisi tobulinti, mokytojo atliekamam vertinimui tobulinti ir mokymui tobulinti 

Kai reikia rinktis vieną iš dviejų vertinimo tipų – norminį arba kriterinį – vertinimą, pirmiausia 

svarstoma, kiek jie tinka pasirinktiems vertinimo tikslams.  Bendriausi vertinimo tikslai yra du – 

padėties konstatavimas (jam naudojamas vertinimas vadinamas apibendrinamuoju) ir ko nors 

tobulinimas (formuojamasis arba ugdomasis vertinimas).(Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija. 

Mokyklų tobulinimo programa. Švietimo problemos analizė. 2006, rugpjūtis Nr. 4(7). ISSN 1822-

4156) 

Užsienio kalbų kompetencijų vertinimui gali būti naudojami visi vertinimo būdai, tačiau 

vertinant neformaliojo ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi pasiekimus naudojamas kriterinis 

apibendrinamasis (konstatuojamasis) vertinimas. 

 

5.2. Vertinimo principai 

 

Pirma, vertinimas turėtų būti pozityvus ir konstruktyvus – kai vertinama tai, ką vertinamasis 

jau išmoko, nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti. Antra, vertinimas turėtų būti atviras ir 

skaidrus – vertinamasis turėtų žinoti vertinimo kriterijus ir procedūras, turėtų būti vengiama pernelyg 

didelio vertinimo formalizavimo. Trečia, vertinimas turi būti objektyvus ir veiksmingas - siekiama kuo 

didesnio vertinimo validumo ir patikimumo; remiamasi išsilavinimo standartais, naudojami įvairūs 

vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos  modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas 

pagal kandidato poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą. Pagaliau, vertinimas   turėtų būti 
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informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai 

(aplankas, aprašai, recenzijos, kompiuterinės priemonės). Pažymys naudojamas pasiekimų formaliajam 

įvertinimui, sertifikavimui bei apskaitai. Kadangi šiame projekte bus vertinami neformaliojo ir 

savaiminio ugdymo pasiekimai, norint juos pripažinti ir užskaityti, lyginant su formaliojo mokymosi 

pasiekimais, kandidato kompetencijos bus vertinamos pagal formaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo 

metodiką. 

 

5.3. Vertinimo kriterijai 

 

Užsienio kalbų mokymosi pasiekimų vertinimo sistema turi būti moksliškai pagrįsta, patikima 

ir lanksti, kad galima būtų užtikrinti visų vertinimu suinteresuotų asmenų poreikių patenkinimą. Šiam 

tikslui pasiekti neformaliojo ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai 

apibūdinti pagal kalbinės veiklos rūšis arba kompetencijų sritis (kalbėjimas, klausymas, rašymas ir 

skaitymas), remiantis Europiniais dokumentais, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos nurodymais 

kalbų mokymui bei ekspertų nuomone, siekiant objektyvumo, pagrįstumo ir patikimumo. 

 

5.4. Vertinimo metodai 

 

Vertinant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kalbines kompetencijas, šiame projekte bus 

taikomi užsienio kalbų mokyme vartojami vertinimo metodai: 

� Testas/testavimas 

� Projektas/prezentacija 

� Mokymosi pasiekimų aplankas 

� Pokalbis. 

Testavimas yra vienas populiariausių užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodas, 

kadangi šio metodo pagalba galima patikrinti ir įvertinti kandidatų užsienio kalbų kompetencijas 

pačiomis mažiausiomis laiko, finasinėmis ir žmogiškųjų išteklių sąnaudomis. 

 

5.4.1. Testavimas 

 

Anglu kalboje žodis, terminas “testas” reiškia “eksperimentas”, “tikrinimas”, ir net 

“kriterijus/parametras”. Kai kurie tyrinetojai testu vadina “klausimų, į kuriuos reikia atsakyti žodžiu ar 
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raštu, ir kurie turi teisingą atsakymą, rinkinį”; kiti teigia, kad testas - tai standartinis klausimų rinkinys, 

kurio paskirtis - surinkti kiekybinius duomenis ar gauti kiekybinius rezultatus. Šiame darbe taikysime 

tokį testo apibrėžimą: testas – instrumentas, klausimų, parengtų pagal nustatytus reikalavimus rinkinys, 

kuriuo siekiama įvertinti kandidato mokymosi pasiekimus, remiantis jų atsakymuose pateikiamais 

kiekybiniais duomenimis. 

Pagal tyrinėjamą objektą, testai gali buti: 

• Žinių ir gebejimų (kai tikrinami bendrieji, specialieji ar kompleksiniai gebėjimai). 

• Pasiekimų testai; 

• Polinkių, individo savybių ar požiūrių testai. 

Testavimo privalumai: 

• Leidžia objektyviai įvertinti vertinamojo žinias ir gebėjimus. 

• Ekonomiškai pasiteisinantys (greita, pigu). 

• Lengva lyginti juos pačius ir duomenis. 

• Kuriami pagal testavimo tikslus ir poreikius. 

Testavimo trūkumai: 

• Negalima taikyti visose situacijose. 

• Testavimas gali sukelti labai didelę įtampą žmonėms, turintiems ‘egzaminų baimę’. 

• Netinka supratimo matavimui. 

Tarpiniais testais yra tikrinami besimokančiojo mokėjimai mokymosi proceso eigoje. Tai 

neformalūs  testai skirti tam tikrai besimokančiųjų grupei ir orientuoti į tam tikrą mokomąją medžiagą. 

Objektyviai vertinti besimokantįjį yra sudėtinga, nes sudarant šiuos testus nekeliami reikalavimai, kad 

jie atitiktų standartizuotų testų sudarymo ir vertinimo kriterijus. Tarpinių testų tikslas tiek 

besimokančiajam tiek dėstytojui suteikti informaciją apie mokymosi pažangą ir kilusius sunkumus 

įsisavinant mokomąją medžiagą.  

Diagnostiniais testais siekiama nustatyti besimokančiojo pasiekimų lygmenį, žinias ir 

įgūdžius iki mokymosi pradžios. Po šio vertinimo gauta informacija leidžia tiksliau suplanuoti individo 

mokymąsi, nukreipiant jį į jo kalbos mokėjimo lygį atitinkančią grupę.  Šie testai gali būti tiek 

formalūs, t.y. standartizuoti, tiek neformalūs, kuriuos paruošė kalbos dėstytojas. Dažnai testai atliepia 

užsienio kalbos kurso vadovėlį. Todėl atlikus tokį testą, besimokantieji tikslingai suskirstomi į lygius. 

Tokio pobūdžio diagnostiniai testai dažniausiai sudaryti vadovaujantis linijine progresija t.y. nuo 

paprastesnės prie sudėtingesnės užduoties. Paprastai jie orientuoti į lingvistinį turinį, žodyną ir rašytinio 

teksto supratimą.  
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Baigiamaisiais testais  tikrinamos besimokančiųjų užsienio kalbos žinios užbaigus kursą. 

Testo užduotys gali būti įvairios, priklausomai nuo to, kokie tikslai buvo keliami kursui. Paprastai tokie 

testai apima visa kalbines kompetencijas.  

Tyrimų rezultatai rodo, kad egzistuoja keli metodai, kuriuos galima pasitelkti kompetencijų, 

įgytų neformaliuoju ar savaiminiu būdu identifikavimui ir įvertinimui, tačiau turimas jų repertuaras dar 

nera pakankamas. Ypač todėl, kad kai kurios kompetencijos yra tik numanomos, nežinomos ir pačiam 

kandidatui arba kandidatas net neįsivaizduoja turįs tam tikrų kompetencijų, nors jo veiklos aprašymai 

rodo, kad atlikdamas tam tikrą veiklą turėjo galimybę įgyti tam tikras kompetencijas. Vertintojai visada 

turi būti jautrūs, bandyti situaciją suprasti kuo giliau ir visapusiškiau, todėl dažniausiai reikia pasitelkti 

kelis metodus.  

Būdingiausi kalbinių gebėjimų tikrinimo testavimo metodu atskirose kompetencijų srityse 

pavyzdžiai: 

Rašymas - užpildyti nesudėtingą formą, pvz. viešbutyje; parašyti nesudėtingą tekstą 

kasdieninio gyvenimo tematika (pvz. laišką draugui, atvirutę, elektroninį laišką ir pan.); atlikti 

gramatikos pratimus pagal atitinkamas lingvistinio turinio temas. Gebėjimas taisyklingai taikyti 

gramatines struktūras rašto darbuose tikrinamas įvairiomis formomis, tačiau visais atvejais užduotys 

(išskyrus artikelio vartojimo tikrinimą) pateikiamos kontekste, siekiant patikrinti komunikacinio kalbos 

vartojimo kompetenciją. Pavyzdžiui, anglų kalbos II lygio teste pateiktos tokios komunikaciją 

tikrinančios užduotys: pažymėti teisingą variantą iš dviejų pateiktų variantų rišliame tekste, užbaigti 

interakcinės kalbos frazes pavartojant tinkamą veiksmažodžio laiką; kiekybinių įvardžių panaudojimas 

tikrinamas irgi komunikacinio tipo kontekste - dialoge, gebėjimas vartoti veiksmažodines konstrukcijas 

ir prielinksnius – naratyvinio pobūdžio tekste. Vengiama atskirų fragmentiškų vertinamos 

kompetencijos tikrinimo formų, kurios neatspindi kalbos vartosenos taisyklingumo, o parodo tik 

gebėjimą atlikti testus, remiantis taisyklių žinojimu.     

Skaitymas ir klausymasis - kandidatas skaito ar klauso trumpą tekstą (klausymas kartojamas 

du kartus) ir užpildo jam pasiūlytą klausimyną, kuris susideda iš atvirų bei uždarų klausimų – parinkti 

teisingą variantą, pabraukti, ar teisingas variantas ar ne ir t.t. Tekstai skaitymui ir klausymui - 

autentiškos kalbos pavyzdžiai.  

 

5.4.2. Projektas/prezentacija 

 

Prezentacijos gali būti formalios ir neformalios. Tarptautinių žodžių žodyne prezentacija 
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apibrėžiama kaip pareiškimas, pasiūlymas, pristatymas. Prezentaciją taip pat galima būtų apibūdinti 

kaip kelią, sujungiantį idėjas ir informaciją į vieną bendrą grupę. Vis dažniau šis informacijos 

pateikimo būdas naudojamas tiek privačiuose tiek ir valstybiniuose segmentuose. Pagrindiniai 

prezentacijos uždaviniai yra informuoti, bei įtikinti. Efektingas informacijos pateikimas daugeliu atveju 

lemia ir jos poveikio efektyvumą. Taigi, sėkminga prezentacija reikalauja ilgo ir kruopštaus 

pasirengimo.  

 

5.4.3. Mokymosi pasiekimų aplankas 

 

Mokymosi pasiekimų aplankas – nauja pasiekimų vertinimo forma - yra kryptingai pačio 

kandidato konstruojamas instrumentas, pagristas savianalize ir atspindintis besimokančiojo mokymosi 

procesą bei 

įgytąsias kompetencijas. Aplanko paskirtis yra pademonstruoti neformaliu ar savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų atitikimą profesijos ar studiju programos reikalavimams. 

Rengiant mokymosi pasiekimu aplanką, siekiama šių tikslų: 

• Pristatyti, kokias kompetencijas kandidatas įgijo skirtingose mokymosi aplinkose; 

• Apmąstyti, analizuoti ir įvertinti įgytą patirtį; 

• Analizuoti savo mokymosi procesą ir galutinus rezultatus; 

• Pateikti įrodymus apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus bei informuoti 

apie tai vertinimo komisiją. 

Mokymosi pasiekimu aplanką pildo besimokantysis padedant Kompetencijų centro 

konsultantui. 

Vertintojai remiasi aplanku, vertindami ir pripažindami kompetencijas, įgytas bet kokioje 

mokymosi aplinkoje. Kompetencijų įvertinimui taip pat galima pasitelkti ir kitus neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi rezultatu identifikavimo metodus, tokius, kaip pokalbis, testavimas. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų užsienio kalbų kompetencijų vertinimo 

sistemos kūrimas yra ambicingas bandymas susieti skirtingas mokymosi sritis: formalųjį mokymąsi ir 

mokymąsi darbe, šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. Toks ryšys, kur žinios ir kompetencijos 

pripažįstamos nepriklausomai nuo to, kaip jos įgytos, padeda suvienyti sunkiai derančias metodikas, 

įtalinančias užfiksuoti didelę mokymosi būdų įvairovę. 
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5.4.4. Pokalbis 

 

Verbalinio kalbėjimo kompetencijos srities gebėjimų įvertinimo metodas – pokalbis -parengtas 

pagal kandidato teikiamos įvertinti kompetencijos lygmenį. 

Pokalbiui pasirengti – apmąstyti turinį ir formą skiriama apie 10 min. Patikrinimo trukmė I lygmenyje - 

5 min.  

Galimos užduotys, skiriant tik vieną iš trijų pasirenkamų: 

• Monologas: kandidatas prisistato, papasakoja apie save, savo veiklą. 

• Pasikeitimas informacija: kandidatas atsako į egzaminuotojo klausimus, reaguoja į 

nesudėtingas replikas. 

• Suvaidintas dialogas: kandidatui pasiūloma paprasta kasdieninė situacija, pvz. 

parduotuvėje, muitinėje ir pan. ir jis vaidina jam pasiūlytą personažą bendraudamas su vertintoju, kuris 

irgi turi vaidmenį. 

 

5.5. Kompetencijų vertinimo metodika 

 

Kompetencijų vertinimo metodika apima pačią procedūrą, dokumentavimą ir vertinimo 

metodus. 

Tam, kad galėtų pretenduoti į neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų užsienio kalbų 

kompetencijų pripažinimą, kandidatas turi įrodyti bent vienos iš keturių kalbinės kompetencijos rūšių 

(skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo) įgijimą užpildydamas kompetencijų vertinimo aplanką ir 

konsultatų padedamas pasirengti vertinimo procedūrai. 

 

Vertinimo procedūra turėtų apimti šiuos etapus: 

1. Suinteresuotas asmuo surenka ir pateikia dokumentus, patvirtinančius, jo manymu, turimas 

kompetencijas. 

2. Suinteresuotas asmuo įvertina savo žinias ir gebėjimus pagal pateiktą kompetencijų 

įsivertinimo metodiką. 

3. Suinteresuotas asmuo pateikia prašymą įskaityti tam tikras užsienio kalbos dalyko 

kompetencijas vertinimo komisijai. 
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4. Komisija išanalizuoja pateiktus dokumentus. Jei pateiktuose dokumentuose nepakanka 

informacijos apie asmens kompetencijų pasiekimų lygį, tai komisija kviečia pareiškėją pokalbiui ir 

kartu nustato kitas įvertinimo procedūras: kaip bus tikrinamos kalbinės kompetencijos. 

5. Vertinimo komisija daro išvadas apie suinteresuoto asmens neformaliuoju ir savaiminiu 

būdu įgytų užsienio kalbos kompetencijų lygį ir pateikia įvertinimą. 

6. Akademinė reikalų komisija komisijos teikimu užskaito užsienio kalbos dalyko 

kompetencijų srities ar viso dalyko lygmens įvertinimą; tuo būdu pripažistamas užsienio kalbos dalyko 

ar dalyko kompetencijų srities įgijimas. 

7. Sudaromas individualus studijų grafikas neįskaitytoms kalbinės kompetencijos sritims ar 

kitiems dalyko lygmenims studijuoti. 

Bendrieji užsienio kalbų kompetencijų vertinimo principai: 

1. Kandidatai užsienio kalbų kompetencijų vertinime dalyvauja savanoriškai. 

2. Kiekvienas kandidatas turi teisę į privatumą. 

3. Visi kandidatai turi tas pačias galimybes pateikti prašymą ir yra vertinami pagal tuos 

pačius principus. 

4. Užsienio kalbų kompetencijų vertinimo procedūros kūrime privalo dalyvauti ir 

kandidatai. 

5. Užsienio kalbų kompetencijų pripažinimo procedūros metu prival būti numatytos 

konsultacijos kandidatams. 

6. Užsienio kalbų kompetencijų pripažinimo procedūra privalo būti kokybiška. 

7. Užsinio kalbų kompetencijų vertinimo procedūra bei vertinimo kriterijai privalo būįti 

teisingi, skaidrūs ir kokybiški. 

8. Užsienio kalbų kompetencijų pripažinimo procedūros metu būtina likti nešališkiems ir 

išvengti interesų konfliktų. 

9. Užsienio kalbų kompetencijų vertintojais gali būti tik šios srities profesionalai. 
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4 lentelė  

Užsienio kalbų kompetencijų pripažinimo procedūros aspektai. Adaptuota pagal (2009. Europejskie 

wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego). 

 

Procedūros etapas Sprendimai Pastabos 
Informacijos sklaida/ 
motivacija 

Ar yra neformaliai ir 
savaiminiu būdu įgytų 
užsienio kalbų kompetencijų 
pripažinimo galimybės? 

Labai svarbu motyvacija. Kandidatas gali 
pats siekti užsienio kalbų kompetencijų 
pripažinimo arba būti motivuojamas 
darbdavio, kitų aplinkybių. 

Pradžia Turimų žinių ir 
kompetencijų 
apibendrinimas. 

Svarbu žinoti užsienio kalbų kompetencijų 
pripažinimo standartus ir galimybes. 

Prieš pradedant rinkti 
užsienio kalbų 
kompetencijas 
patvirtinančius 
dokumentus 

Kokie dokumetų rinkimo 
reikalavimai?Ar rinkti 
dokumentus? 

Labai svarbi yra informacijos apie užsienio 
kalbų kompetencijų pripažinimo galimybes 
sklaida. Laiku ir kokybiška informacija gali 
ytakoti kandidato sprendimą pradėti 
procedūrą. 

Užsienio kalbų 
kompetencijas 
patvirtinančių 
dokumentų rinkimas 

Kaip surinkti reikiamus 
dokumentus? Kaip juos 
pateikti? Ar pateikti juos 
vertinimui? 

Labai svarbūs kandidato ir konsultanto 
susitikimai, bei konsultanto gebėjimas 
pateikti reikiamą informaciją ir suteikti 
pagalbą. 

Neformalus 
pripažinimas 

Ar siekti neformalaus 
pripažinimo? 

Surinkus dokumentus galima siekti 
neformalaus užsienio kalbų kompetencijų 
pripažinimo pvz. darbo vietoje, pateikus 
dokumentus darbdaviui. 

Tolesnis mokymasis Ar privalu mokytis toliau? 
Kaip organizuoti 
mokymąsi? 

Poreikis tolesniam mokymuisi gali išryškėti 
renkant dokumentus patvirtinančius užsienio 
kalbų kompetencijas. 

Užsienio kalbų 
kompetencijas 
patvirtinančių 
dokumentų pateikimas 

Ar dokumetai atitinka 
standartus? Kaip pasiruošti 
pripažinimo procedūros 
metu vyksiančiam 
pokalbiui? 

Kanddatui būtinos nešališkos ir 
profesionalios konsultacijos, kurių metu 
galimas preliminarus surinktų dokumentų 
įvertinimas. 

Užsienio kalbų 
kompetencijų 
pripažinimas 

Kokie pripažinimo 
procedūros rezultatai? Ką 
jie reiškia? 

Užsienio kalbų kompetencijų pripažinimo 
rezulatatai gali būti labai skirtingi, todėl 
būtinas jų išsamus paaiškinimas ir 
pagrindimas. 

Sertifikavimas Ar stengtis gauti sertifikatą? Būtina pateikti kuo daygiau informacijos 
apie sertifikato privalumus, naudą. 

Tolesnis mokymasis Tolesni žingsniai mokymosi 
ir kvalifikacijų kėlimo link. 

Užsienio kalbų kompetencijų pripažinimas 
paskatins tolesniam mokymuisi. 
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6. UŽSIENIO KALBŲ KOMPETENCIJOS VERTINIMO UŽDUOČIŲ/TESTŲ/VERTINIMO 

INSTRUMENTO SUDARYMO PRINCIPAI∗ 

 

Neformalaus ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi pasiekimų vertinimui sukurti ir 

naudojami įvairūs užsienio kalbų kompetencijas nustatantys įrankiai. Šioje dalyje pristatomi šių 

vertinimo įrankių parengimo principai. 

Diagnostinis anglų kalbos testas (Placement Test)∗ padeda nustatyti anglų kalbos mokėjimo 

lygį ir paskirstyti studentus į grupes su panašiais šios kalbos vartojimo įgūdžiais, kad būtų užtikrintas 

tolimesnis efektyvus mokymo ir mokymosi procesas pagal užsienio kalbų mokymo sistemą mūsų 

universitete. Pagal šį testą studentai skirstomi į 1 lygį (A1), 2 lygį (A2), 3 lygį (B1), 4 lygį  (B2) arba su 

aukščiausiais rezultatais į 5 lygį (B2/C1). Išimtiniais atvejais studentas gali pakliūti į patį aukščiausią 

specializuotą 6 lygį. Skirstant studentus į grupes įskaičiuojami ir kiti anglų kalbos žinių įvertinimai, t.y. 

valstybinio ar mokyklinio anglų kalbos egzamino rezultatai, kalbėjimo įskaitos rezultatai ir kiti 

įvertinimai. 3 lygis ir 4 lygis yra privalomi, visi kiti anglų kalbos lygiai yra pasirenkami. Šis įrankis taip 

pat naudojamas kaip rekomendacinis vertinimas, pagal kurį kandidatas, kuris siekia užsienio kalbų 

kompetencijos pripažinimo, gal nusistatyti savo kalbos mokėjimo lygmenį. 

Diagnostinis anglų kalbos testas atliekamas kompiuteriu ir trunka ne ilgiau nei valandą. Šis 

testas per optimaliai trumpą laiką patikrina anglų kalbos vartosenos įgūdžius, t.y. gramatikos, žodyno, 

skaitymo, teksto turinio ir jo organizacijos supratimo įgūdžius bei kitus kalbos sudedamuosius 

elementus. Teste pateikiamos įvairių tipų užduotys: pasirinkti iš daugelio atsakymų, taip – ne – 

nepasakyta, teisinga – neteisinga, įrašyti praleistą žodį, pakeisti žodį kitu ir kitokios užduotys.  

Šis užsienio kalbos kompetencijos nustatymo ir įvertinimo empirinio tyrimo įrankis buvo 

parengtas remiantis testo rengimo kokybės ir tikslo metodologiniais principais.  Pirma, užsienio kalbos 

kompetencijos vertinimo įrankis buvo parengtas atsižvelgiant į visus penkis testo kokybės vertinimo 

kriterijus, t.y. objektyvumą, sąlygų standartizavimą, duomenų norminimą, testo balų validumą bei testo 

balų patikimumą (Kardelis, 2002). Antra, atsižvelgiant į vertinimo įrankio tikslą, testo turinys buvo 

konstruojamas pagal atitinkamus poreikius ir reikalavimus. Kadangi šio empirinio tyrimo įrankio 

tikslas nustatyti ir įvertinti tyrimo dalyvių bendrosios anglų kalbos kompetenciją, testo turinys buvo 

konstruojamas atsižvelgiant į šį faktorių. Diagnostinis testas parengtas pagal bendrojo lavinimo 
                                                 
∗
 Remtasi V. Tuomaitės rengiama disertacija apie užsienio kalbų kompetencijos plėtojimą aukštajame moksle. 
∗ Diagnostinį anglų kalbos testą (Placement Test) parengė disertacinio darbo autorė ir Vytauto Didžiojo universiteto 
Užsienio kalbų centro ekspertų grupė. 
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mokyklų programų reikalavimus, apibrėžiančius abiturientui privalomą pasiekti anglų kalbos lygmenį 

(Bendrojo lavinimo mokyklų programos), Bendrųjų Europos kalbų metmenų rekomendacijas užsienio 

kalbos kompetencijos lygmens nustatymui ir įvertinimui (CEFR, 2001), bei pagal pirmosios studijų 

pakopos bendrosios anglų kalbos dalyko studijų programų reikalavimus Vytauto Didžiojo universitete. 

Kuriant užsienio kalbos kompetencijos vertinimo įrankį taip pat buvo siekiama, kad jo turinys 

atspindėtų šiuolaikinio socialinio, profesinio ir akademinio gyvenimo aktualijas bei atitiktų tiriamųjų 

patirtį bei būsimo socialinio, akademinio ir profesinio gyvenimo lūkesčius. Be to, vertinimo įrankio 

turinys buvo konstruojamas pagal aiškumo, skaidrumo, nedviprasmiškumo ir homogeniškumo 

principus.  

Pagal užsienio kalbų kompetencijų sistemą Vytauto Didžiojo universitete visi pirmosios 

studijų pakopos studentai, baigę privalomą bendrosios anglų kalbos 4 lygį, rašo bendrosios anglų 

kalbos pasiekimų testą (General Achievement Test of English (GATE))∗, kuris padeda jiems įsivertinti 

savo atskirų anglų kalbos kompetencijos sudedamųjų dalių lygmenį ir numatyti tolimesnes savo kalbos 

kompetencijos tobulinimo kryptis. GATE sudaro keturios dalys, kurios tikrina klausymo (Listening), 

skaitymo (Reading), rašymo ir kalbos vartosenos (Use of English in Writing) ir kalbėjimo (Speaking) 

įgūdžius. Klausymo, skaitymo bei rašymo ir kalbos vartosenos testas atliekamas kaip savarankiškas 

darbas kompiuterinėje laboratorijoje ir jo atlikimui skirta 120 minučių, kalbėjimo testas vyksta 

pokalbio su vertintoju paskaitos metu auditorijoje ir trunka 10 minučių kiekvienam studentui, taigi iš 

viso šis kalbos įgūdžių įsivertinimui skirtas testas trunka 2 valandas 10 minučių. Instrumentas taip pat 

taikomas ir kadidatams siekiantiems neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo.   

GATE klausymo (Listening) testo dalies turinys ir jos parengimo metodologinis pagrindimas. 

Kadangi GATE pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (2001) orientuotas į B2/C1 lygmenį, 

pirmosios studijų pakopos absolventas turi gebėti suprasti klausymo užduoties turinio esmę, suvokti ir 

suprasti specifinę detalią informaciją, atpažinti implikacijas bei potekstes. Taigi, klausymo įgūdžių 

patikrinimui skirtų užduočių turinį gali sudaryti viešieji skelbimai (informacija, nuorodos, įspėjimai); 

žiniasklaidos pranešimai (radijas bei TV, įrašai, kinas); gyvos auditorijos dalyviui reikalinga 

informacija (teatras, viešos paskaitos ir susitikimai, pramogos); nugirsti pokalbiai ir kt. 

Klausymo testui atlikti skirta 40 minučių. Jį sudaro dvi dalys (pirmajai daliai – 6 – 7 minutės, 

ir 10 – 12 minučių antrajai daliai (kalusoma du kartus), kurios savo ruožtu kiekviena skirstoma į tris 

dalis kiekvienoje pateikiant įvairių tipų užduotis. Klausymo įgūdžių patikrinimo ir įsivertinimo testą 

                                                 
∗ Standartizuotą bendrosios anglų kalbos pasiekimų testą (a Standardised General Achievement Test of English (GATE)) 
parengė disertacijos autorė ir Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro ekspertų grupė. 
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sudaro 50 klausimų. Klausymo užduoties turinys buvo parinktas atsižvelgiant į rekomenduojamus 

reikalavimus kalbos kompetencijos lygmeniui,. Klausymo testą sudaro dvi klausymo užduotys, arba 2 

klausymo tekstai. 

Pirmasis klausymo įgūdžių patikrinimo tekstas – „Manners“ – atspindi bendrakultūrinę temą. 

Tekstas orientuotas ne į profesionalią, o daugiau į bendrą auditoriją. Tokia užduotis gali padėti tiek 

lavinti lingvistinę-kultūrinę kompetenciją, tiek ją patikrinti. Tekstas įrašytas British English kalba, 

kurioje išsiskiria trys lygmenys:  interviewer kalba, kuri atstovauja norminę (Jungtinės Karalystės 

karalienės) kalbą;  interviewees kalba – arba gatvės pašnekovų kalba, kuri pateikia kasdienės 

neoficialios kalbos variantą ir tuo pačiu atstovauja kitą socialinį sluoksnį; knygos autoriaus kalba – 

greitas kalbėjimo stilius ir individuali maniera.  Šis tekstas atitinka B2/C1 lygio reikalavimus. 

Bendrosios užsienio kalbos klausymo įgūdžiai pagal B2/C1 lygmens kompetenciją:   

� B2:  gebėjimas suprasti turinio ir kalbinės raiškos atžvilgiu sudėtingą kalbą tiek 

konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis bendrine tartimi, taip pat ir savo srities mokslines diskusijas.  

Gebėjimas sekti išplėtotą kalbą ir sudėtingą argumentavimą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą 

samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Gebėjimas suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie 

kasdienius dalykus. Gebėjimas suprasti daugumą filmų bendrine kalba.   

� C1:  gebėjimas suprasti išplėtotą kalbą, net jei jos struktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai 

tik numanomi, bet nepateikiami akivaizdžiai. Gebėjimas sekti išplėtotos kalbos abstrakčiomis ir 

sudėtingomis ne savos srities temomis mintį, nors kartais gali prireikti patikslinti detales, ypač jei 

kalbama neįprasta tartimi.  Gebėjimas atpažinti platų spektrą idiomų ir šnekamosios kalbos posakių, 

suvokiant registro pokyčius.  Gebėjimas be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus. 

(Bendrieji Europos kalbų metmenys, 2001) 

Antrasis klausymo įgūdžių įvertinimo ir įsivertinimo tekstas -–  „Alaskan Village“ –  

orientuotas į specifinę akademinę, profesinę kalbą. Tai yra kultūriniu požiūriu specifinė tema, atitolusi 

nuo mūsų realijų, todėl reikalaujanti specialaus suvokimo ir atitinka B2/C1 lygio reikalavimus (žr. 

ankstesnę pastraipą). Klausymo tekstas pateikiamas su vaizdu, kuris padeda geriau suvokti situaciją. 

Tekstas įrašytas American English kalba.  Kadangi du laidos vedėjai – skirtinga jų kalba, tačiau ji yra 

televizinė standartinė ir atitinkanti kalbos normas. Visa eilė pašnekovų, kurių kalba taip pat labai įvairi 

bei atspindinti skirtingą išsilavinimo lygį.  (Pvz., eilinių eskimų kalba atspindi ribotą kalbos vartoseną, 

pastebimos gramatiškai netaisyklingos formos, žodynas ribotas, bet yra idiomų; tartis daro kalbą labai 

specifiška). Skirtingi kalbos registrai – B2/C1.  Eskimai – ne gimtakalbiai kalbos vartotojai. 

Užsienio kalbos įgūdžių tikrinimui klausymo teste naudojamos įvairiausių tipų užduotys: 
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teisinga – neteisinga (True/False) pobūdžio klausimai skirti bendram klausomo teksto esmės 

suvokimui, įrašyti praleistą žodį ar žodžių junginį (Gap Fills) – specifinės informacijos ir detaliam 

suvokimui, pasirinkome iš kelių variantų (Multiple Choice) klausimai – taip pat specifinės informacijos 

suvokimui bei suvokti potekstėms, numanymams, išvadoms. 

Šio tyrimo instrumento, t.y. klausymo testo, pagalba testuojamas ne tik kaip studentas suvokia 

esmę, specifinę informaciją, potekstes ir t.t., bet ir tikrinamas jų gebėjimas taisyklingai įrašyti žodžius 

(tikrinama rašyba). 

GATE skaitymo (Reading) testo dalies turinys ir jos parengimo metodologinis pagrindimas. 

GATE skaitymo užduotis taip pat buvo rengiama atsižvelgiant į rekomendacijas pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis (2001), atitinkančias B2/C1 skaitymo kompetencijos  

lygmenį ir ra skirta pirmosios studijų pakopos studentų, baigusių privalomą bendrosios anglų 

kalbos 4 lygį, skaitymo gebėjimų šiame lygmenyje įsivertinimui. 

Skaitymo testui atlikti skirta 40 minučių. Skaitymo testą sudaro dvi dalys: pirmajai daliai 

skirta 25 minutės, antrajai daliai 10 – 15 minučių. Jose pateikiamos pasirinkimo iš kelių variantų bei 

kitokio tipo užduotys. Skaitymo įgūdžių patikrinimo ir įsivertinimo testą sudaro 16 klausimų, kurie 

pateikiami pagal šių dviejų tekstų turinį: 1. “f I could just find the right words. With the right words 

everything could change” Barack Obama; 2. “Planet Earth is 4,600 Million Years Old”. 

  Perskaičius pirmąjį tekstą reikia atsakyti į teksto turinio supratimo klausimus. Pirmasis 

tekstas yra apie Barako Obamos oratorystės meną. Tekstas paimtas iš 2009 metų ‚Financial Times‘ 

sausio 17 dienos laikraščio numerio. Tekstas tikrina panašių populiarių tekstų suvokimą. Tekste 

diskutuojama apie kalbą apskritai, ne vien anglų kalbą. Tai tekstas apie oratorystės meną apskritai nuo 

Aristotelio iki Linkolno ir Obamos. Skaitymo užduotis atitinka B2/C1 užsienio kalbos kompetencijos 

lygmenį, nes tekstas yra ilgas, detalus, komplikuotas, o jo tematika bendro informacinio-kultūrinio 

pobūdžio, todėl aktuali įvairių mokslo sričių studentams. Tai humanitarinis, edukacinis tekstas 

leidžiantis pasisemti idėjų kaip kalbėti efektyviai, įtikinamai ir įtaigiai bet kokioje srityje. Pasirinkimo 

iš kelių galimų variantų klausimai po tekstu buvo sudaryti pagal TOEFL skaitymo užduočių rengimo 

metodiką. Skaitymo teste pateikiami 3 tipų klausimai: teksto pagrindinės minties supratimo (reading 

for main idea), teksto detalių supratimo (reading  for details) ir tekste paslėptos minties (minties tarp 

eilučių) supratimo, spėjimo ar išvados (reading for inferences). Pagal TOEFL standartizuoto teksto 

rengimo teoriją pirmasis pateikiamas klausimas yra apie pagrindinę teksto mintį, toliau seka kausimai 

apie specifines detales ir galiausiai klausimai, kuriuos galima atsakyti logiškai  

išmąsčius atsakymą remiantis teksto faktais. Konkrečiai šio testo atveju 1 ir 10 klausimai yra 
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apie teksto pagrindinę mintį, 2,  –  3, 5, 7, 9 – apie specifinę detalę, 4, 6, 8 – tekste paslėptos minties 

(minties tarp eilučių) supratimo, spėjimo ar išvados klausimas. 

Antrasis skaitymo tekstas remiantis bendrųjų Europos kalbų metmenų rekomendacijomis 

B1/C2 skaitmo lygmeniui tikrina studentų sisteminio skaitymo bei teksto organizavimo atpažinimo 

įgūdžius. Svarbi detalė – skaitymo teksto pavadinimas, kuris atspindi pagrindinę teksto mintį ir dėl to 

yra esminis rodiklis teksto organizavimo logikai ir sekai.  

GATE rašymo ir kalbos vartosenos  (Use of English in Writing) testo dalies turinys ir jos 

parengimo metodologinis pagrindimas. Ši GATE dalis skirta pirmosios studijų pakopos studentų, 

baigusių privalomą bendrosios anglų kalbos 4 lygį, užsienio kalbos rašymo ir kalbos vartosenos įgūdžių 

atitikimą B2/C1 skaitymo kompetencijos lygmeniui pagal BEKM (2001) rekomendacijas, jų 

įvertinimui bei įsivertinimui. 

Rašymo ir kalbos vartosenos testui atlikti skirta 40 minučių. Rašymo ir kalbos vartosenos 

testas susideda iš trijų dalių: pirmajai daliai atlikti skirta 15 minučių, antrajai – 10 minučių, ir trečiajai – 

20 minučių. Jose pateikiamos įvairių tipų užduotys rašymo ir kalbos vartosenos įgūdžiams patikrinti ir 

įsivertinti. Šio įgūdžio patikrinimo testą sudaro 40 klausimų. 

Pirmoji rašymo ir kalbos vartosenos dalis tikrina sugebėjimą organizuoti tekstą rašant, skirstyti 

jį į paragrafus, laikantis koherentiškumo ir logikos principų. Taip pat ši dalis tikrina studentų gebėjimą 

naudoti įvairias paragrafų, sakinių ir žodžių junginių jungimo priemones lyginant priešingas reikšmes, 

kaip pavyzdžiui however, on the other hand – argumentuojant ir pateikiant daugiau priežasčių; besides 

– jungiant priešingos reikšmės argumentus; in spite of – jungiant sakinius loginiais ryšiais; first – 

pateikiant argumentų seką; in my view – išreiškiant savo nuomonę. Empirinio tyrimo instrumente 

rašymo įgūdžiams įvertinti naudojamas rašinys paimtas iš vadovėlio First Certificate Expert (2008) 

kaip tipiškas studento rašinys atitinkantis B2 anglų kalbos kompetencijos lygmenį pagal BEKM (2001). 

Rašinio registras yra neutralus, atitinkantis reikalaujamos kompetencijos lygmenį. Ši rašymo ir kalbos 

vartosenos dalis yra glaudžiai susijusi su antraja dalimi, kuri tikrina rašymo ir kalbos vartosenos 

įgūdžius teksto  logikos suvokimo prasme.   

Antroji rašymo ir kalbos vartosenos testo dalis tikrina sugebėjimą naudoti tinkamą žodyną, 

atitinkantį registrą bei gramatines ir sintaksines kalbos normas. Šie gebėjimai tikrinami tame pačiame 

kaip ir pirmosios užduoties kontekste, kurio pasirinkimą nulėmė du faktoriai: a) jo mokomoji ir 

kultūrinė vertė; b) tekste aprašomo Lietuvos istorinio įvykio aktualumas. Pagal atitinkamai lygmeniui 

keliamus reikalavimus šia tema studentai turi sugebėti vartoti stilistiškai ir gramatiškai tinkamus 

žodžius, demonstruoti sugebėjimą naudotis anglų kalbos žodžių darybos taisyklėmis, naudojant 
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tinkamas priesagas ir priešdėlius sudaryti ir tekste naudoti tinkamas kalbos dalis, pavyzdžiui symbol + 

ic → symbolic. Taigi ši užduotis buvo parengta remiantis tokiais principais: 

� Pagrindinis dėmesys skiriamas sugebėjimui sudarti esminius prasminius teksto žodžius, 

pvz. jubilee, name, mention, represent, known, mission, symbol.  

� Pagal žodžių darybos principus studentas turi mokėti sudaryti visas kalbos dalis, pvz. 

daiktavardis → asmuo (mission → missionary) ; būdvardis → abstraktus daiktavardis  (Christian → 

Christianity )  

� Studentas turi mokėti sudaryti ir teisingai vartoti priešingos reikšmės žodžius 

naudodamas neigiamus priešdėlius, pvz. un + known → unknown ),  

� Studentas turi mokėti sudarti ir teisingai tekste vartoti žodžius naudodamas priesagas, 

pvz. name + less → nameless )  

Trečioji rašymo ir kalbos vartosenos testo dalis pateikiama laiško – prašymo forma, kuri 

glaudžiai siejasi su būsimais studentų profesiniais poreikiais. . Šioje užduotyje dėmesys skirimas 

gramatikos ir žodyno problemoms su kuriomis studentai susiduria dėl gimtosios kalbos įtakos vartojant 

užsienio kalbą, ypatingai vartojant pažodinį vertimą, pvz. praktikos vadovas – the supervisor of 

internship, arba įgauti patirties – to gain experience. Kita leksinė problema – neteisingas žodžio 

pasirinkimas, kai žodžiai panašūs, tačiau turi skirtingas reikšmes, pvz. personnel/personal/persona, 

arba receptionist/recipient/receiver, arba enter/entry/entrée. Teisingas žodžio pasirinkimas įrodo 

tinkamas gramatikos ir leksikos panaudojimo atitinkamo lygmens rašytiniame tekste kompetencijas. 

Šioje užduotyje tikrinami ir kolokacijų panaudojimo gebėjimai, tokių kaip pavyzdžiui to gain 

experience, to work in the capacity of a receptionist, entry level position. Tikrinamos problematiškos 

užsienio kalbos gramatikos panaudojimo rašytiniame tekste sritys: artikelių su tikriniais daiktavardžiais 

panaudojimas (the Sun Francisco Chronicle), laiko prielinksnių panaudojimas (during my internship), 

prieveiksmių – būdvardžių kolokacijų panaudojimas (particularly qualified). Tikrinamas ir taisyklingas 

veiksmažodio ir su juo susijusių kategorijų tokio tipo raštiniuose tekstuose panaudojimas: present 

perfect laiko ir jo aspektų naudojimas apibūdinant darbo patirtį, present simple laiko ir jo aspektų 

naudojimas įprastinių veiksmų apibūdinimui, gerundijaus, nekaitomos veiksmažodžio formos po tam 

tikrų veiksmažodžių naudojimas, past simple laiko ir jo aspektų naudojimas aprašant praeities įvykius. 

Vertinamas gebėjimas taisyklingai vartoti atitinkamus formalaus registro žodių junginius tokio tipo 

raštiniuose tekstuose, pvz. Faithfully yours arba Sincerely yours; gebėjimas teisingai parinkti 

jungiamuosius žodžius teksto paragrafams logiškai sujungti, pvz. besides, moreover, in addition to.  
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GATE kalbėjimo (Speaking) testo dalies turinys ir jos parengimo metodologinis pagrindimas. 

Ši GATE dalis skirta pirmosios studijų pakopos studentų, baigusių privalomą bendrosios anglų kalbos 

4 lygį, užsienio kalbos kalbėjimo įgūdžių atitikimą B2/C1 skaitymo kompetencijos lygmeniui pagal 

BEKM (2001) rekomendacijas įvertinimui bei įsivertinimui. Temų įvairovė ir pokalbio procedūra 

suteikia studentams galimybę pademonstruoti savo komunikacinius sugebėjimus.  

Kalbėjimo įgūdžių vertinimo forma – pokalbis. Pokalbyje dalvauja studentas ir vertintojas. 

Pokalbis trunka 8 – 10 minučių. Pokalbis susideda iš trijų etapų: studento prisistatymo, temos 

pasakojimo ir atsakymų į klausimus. 

Pokalbio temos atspindi nūdienos aktualijas, egzistuojančias problemas, iššūkius: Gvename, 

kad dirbtume, ar dirbame, kad gventume; Asmeniniai ir socialinia iššūkiai, Terorizmas – civilizacijos 

prakeiksmas ir kt. (Work to Live or Live to Work, Personal and Social Challenges, Terrorism: the 

Course of Our Civilization, and etc.). Jos atspindi studentų domėjimosi sritis ir poreikius, skatina 

diskutuoti jiems aktualiomis temomis ir spręsti jiems aktualias problemas, atspindi šiuolaikinio 

pasaulio ir Lietuvos realijas tokias kaip jaunimo problemos, būsimoji profesija, studijos užsienije ir kt. 

(Youth Problems, My Future Speciality, Studies Abroad: Why to Take a Challenge?, and etc.)  Pokalbių 

temos atitinka ir BEKM (2001) rekomenduojamas šiam lygmeniui temas, t.y. sveikata ir fizinė forma, 

pomėgiai, sportas – malonumas, nauda ar pavojus, ir kt.  (Health and Fitness, The World of Hobbies, 

Sport: Pleasure, Benefit and Danger, etc.)  

Pokalbiui skirtų temų spektras taip pat atspindi ir VDU UKC 4 lygio anglų kalbos dalyko (B2 

pagal BEKM) programos reikalavimus. Pokalbio temų įvairovė ir plati pasirinkimo amplitudė  (45 

temos) suteikia studentams galimybę pademonstruoti savo kalbėjimo įgūdžius, komunikacinę 

kompetenciją, intelekto lygį ir mntalitetą.  

Pokalbis vyksta trimis etapais:  

� Studentas trumpai prisistato: vardas, pavardė, studijų programa, fakultetas, kursas, 

anglų kalbos mokymosi patirtis. Šio etapo tikslas – prisistatti vertintojui, bei apibūdinti kandidato 

užsienio kalbos vartojimo patirtį, nes ji labai skirtinga (kai kurie studentai pradeda studijuoti kalbą tik 

universitete), kad vertinimas būtų objektyvesnis.  

� Studentas pasakoja temą, kuri nurodyta kortelėje. Kortelėje pateikiami papildomi 

klausimai, susiję su pokalbio tema, taip pat mini pasakojimo planas, kad studentas galėtų plačiau 

pademonstruoti savo kalbinius sugebėjimus, nenukryptų nuo temos, turėtų galimbę pademonstruoti 

kokbišą monologą.  
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� Studentas atsako į papildomus vertintojo klausimus, susijusius su pokalbio tema. Šioje 

dalje studentas turi galimbę pademonstruoti ne tik savo kalbejimo, bet ir klausmo bei supratimo 

įgūdžius, sugebėjimą reaguoti ir atsakyti į klausimus, dalyvauti interakcijoje.  

Kalbėjimo įgūdžių vertinimas paremtas rekomenduojamais BEKM (2001) kriterijais. Kadangi 

komunikaciniai gebėjimai turi atspindėti lingvistines, sociolingvistines, diskurso, strategines, 

sociokultūrines ir socialines kompetencijas, studento kalbiniai gebėjimai vertinami pagal atitinkamus 

kriterijus: 

1. Sklandumas ir nuoseklumas;  

2. Turinio relevantiškumas ir temos plėtotė;   

3. Žodyno valdymas ir diapazonas;   

4. Gramatinis taisyklingumas;  

5. Phonological control  

Kiekvienam kriterijui parengta penkių balų vertinimo skalė, kad būtų pasiektas kuo 

objektvesnis studento kalbėjimo gebėjimų įvertinimas. Plati kriterijų vertinimo skalė eidžia studentui 

objektviau įvertinti savo komunikacinius gebėjimus.  

GATE testo, kaip užsienio kalbos kompetencijos įvertinimo ir įsivertinimo įrankio, parengimo 

metodologija. Šis pirmosios studijų pakopos studentų, baigusių privalomą bendrosios anglų kalbos 4 

lygį, užsienio kalbos kompetencijos vertinimo įrankis, kaip ir prieš tai minėtas vertinimo įrankis, buvo 

parengtas remiantis testo kokybės ir tikslo metodologiniais aspektais.   

Pirma, užsienio kalbos kompetencijos vertinimo įrankis buvo parengtas atsižvelgiant į visus 

penkis testo kokybės vertinimo kriterijus, t.y. objektyvumą, sąlygų standartizavimą, duomenų 

norminimą, testo balų valdumą bei testo balų patikimumą (Kardelis, 2002). Antra, atsižvelgiant į 

vertinimo įrankio tikslą, testo turinys buvo konstruojamas pagal atitinkamus reikalavimus. Pirmiausia, 

šio įrankio tikslas įvertinti ir sudaryti galimybes tyrimo dalyviams įsivertinti bendrosios anglų kalbos 

kompetenciją pagal atskirus kalbos kompetencijos komponentus (klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbos 

vartosenos bei kalbėjimo) atsižvelgiant į rekomendacinius reikalavimus šio lygmens kalbos vartojimo 

kompetencijai. Be to, šis kalbos kompetencijos vertinimo ir šsivertinimo įrankio turinys buvo kuriamas 

ir atsižvelgiant į jo tikslą pamatuoti tyrimo dalyvių užsienio kalbos kompetencijos atitikimą B2/C1 

lygmeniui pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (Common European Framework of Reference 

for Languages (CEFR, 2001) bei pagal būsimus veiklos pasaulio profesinėje ir akademinėje srityje 

reikalavimus įgytai bendrosios anglų kalbos kompetencijai mokymosi visą gyvenimą kontekste. 

Kuriant užsienio kalbos kompetencijos vertinimo įrankį taip pat buvo siekiama, kad jo turinys 
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atspindėtų šiuolaikinio socialinio, profesinio ir akademinio gyvenimo aktualijas bei atitiktų tiriamųjų 

patirtį bei būsimo akademinio ir profesinio gyvenimo lūkesčius. Žinoma, vertinimo įrankio turinys 

buvo konstruojamas pagal aiškumo, skaidrumo, nedviprasmiškumo ir homogeniškumo principus. 

Užduočių tipai, formos, seka, ilgis buvo rengiami remiantis kitų standartizuotų užsienio kalbos 

kompetencijos vertinimo testų – TOEFL, IELTS, Pearson Test of General English, First Certificate ir 

kt. – rengimo metodais ir metodologija pateikiamos įvairių tipų užduotys.  

Taigi, neformalaus ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi kompetencijos taip pat gali būti 

nustatomos ir naudojant standartizuotą bendrosios anglų kalbos kompetencijų testą (a Standardised 

General Achievement Test of English (GATE))∗ kaip vertinimo įrankį.  Šis užsienio kalbos 

kompetencijos vertinimo įrankis, kaip ir prieš tai aprašytų empirinių tyrimų įrankiai, buvo parengtas 

remiantis testo kokybės ir tikslo metodologiniais aspektais.  Pirma, užsienio kalbos kompetencijos 

vertinimo įrankis buvo parengtas atsižvelgiant į visus penkis testo kokybės vertinimo kriterijus, t.y. 

objektyvumą, sąlygų standartizavimą, duomenų norminimą, testo balų valdumą bei testo balų 

patikimumą (Kardelis, 2002). Antra, atsižvelgiant į vertinimo įrankio tikslą, testo turinys buvo 

konstruojamas pagal atitinkamus reikalavimus. Pirmiausia, šio įrankio tikslas įvertinti tyrimo dalyvio 

bendrosios anglų kalbos kompetenciją atsižvelgiant į kalbos panaudojimo įgūdžius įgalinančius 

sėkmingas studijas pagal antrosios studijų pakopos programas, todėl testo turinys buvo konstruojamas 

atsižvelgiant į šį tikslą. Be to, šis vertinimo įrankio turinys buvo kuriamas ir atsižvelgiant į jo tikslą 

pamatuoti tyrimo dalyvių užsienio kalbos kompetencijos atitikimą B2/C1 lygmeniui pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, 2001) 

bei pagal reikalavimus įgytai bendrosios anglų kalbos kompetencijai pirmosios studijų pakopos studijų 

programose Vytauto Didžiojo universitete. Kuriant užsienio kalbos kompetencijos vertinimo įrankį taip 

pat buvo siekiama, kad jo turinys atspindėtų šiuolaikinio socialinio, profesinio ir akademinio gyvenimo 

aktualijas bei atitiktų tiriamųjų patirtį bei būsimo akademinio ir profesinio gyvenimo lūkesčius. 

Žinoma, vertinimo įrankio turinys buvo konstruojamas pagal aiškumo, skaidrumo, nedviprasmiškumo 

ir homogeniškumo principus.  

 

                                                 
∗ Standartizuotą bendrosios anglų kalbos kompetencijų testą (a Standardised General Achievement Test of English (GATE)) 
parengė disertacijos autorė ir Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro ekspertų grupė. 
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7. UŽSIENIO KALBŲ KOMPETENCIJOS VERTINTOJAS 

 

8.1. Vertintojo samprata 

 

Užsienio kalbų kompetencijų vertintojas – specialiai pasirengęs ir atitinkantis kvalifikacinius 

reikalavimus asmuo, kuris vertina į Kompetencijų centrą besikreipiančių asmenų užsienio kalbų 

kompetencijas ir neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimus ir rezultatus. Vertintojas analizuoja 

pateikus dokumentus ir vertina, kaip juose pateikiama informacija apie kandidato užsienio kalbų 

kompetencijas atitinka Europos, Lietuvos ir konkrečios aukštojo mokslo institucijos apibrėžiamus 

reikalavimus užsienio kalbų kompetencijai. Vertintojai turi būti pripažinti savo srities ekspertai ir 

negali turėti jokių ryšių su kandidatu, jo darbu ar visuomeniniu gyvenimu. 

Užsienio kalbų kompetencijų vertintojas privalo: 

• žinoti užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą 

• dalyvauti procedūroje tik tada, jei nėra asmeninių interesų konflikto 

• gebėti taikyti įvairias užsienio kalbų mokymo/si ir vertinimo metodologijas 

• būti patikimas ir gebėti sukurti palankią psichologinę aplinką kandidatui 

• suteikti grįžtamąjį ryšį apie kandidato užsienio kalbų kompetencijos vertinimo rezultatus 

• būti pasirengusiam/siai vertinimo procesui ir užtikrinti kokybiškas paslaugas. 

Užsienio kalbų kompetencijų vertintojas privalo vadovautis bendraisiais neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi vertinimo principais, kuriuos pristatė Europos Komisija 2004 m. Jie grupuojami 

į šešias pagrindines temas: paskirties, individualiųjų teisių, institucijų ir suinteresuotų asmenų 

atsakomybės, pasitikėjimo, objektyvumo, patikimumo, įteisinimo. Vertintojo veiklos tikslas – nustatyti 

kokios yra asmens įgytos kalbnės kompetencijos ir kokie jo gebėjimai, remiantis standartais pateiktais 

Europos kalbų metmenyse. 

Šiuo metu nevyksta joks specialus užsienio kalbų kompetencijų vertintojų rengimas, todėl ši 

informacija yra skirta padėti įgyti vertintojo kompetencijas neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu. 

 

8.2. Vertintojo veiklos sritys, kompetencija, vertinimų kriterijai 

 

Užsienio kalbų kompetencijų vertintojo charakteristika, veiklos sritys, kompetencija, 

vertinimo kriterijai apibrėžiami remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos normatyviniais domunetais ir 
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moksline literatūra, kurioje pateikiamas bendras vertintojo standartas: 

• Bolonijos konvencija (1990); 

• Lisabonos strategija (2000); 

• Kopenhagos deklaracija (2002); 

• Europos bendrieji neformaliojo ir savaimino mokymosi vertinimo principai (2004); 

• Maastrichti komunikatas (2004); 

• Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašas 

(LR ŠM ministro įsakymas Nr. ISAK – 991, 2005.06.01) 

• Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje ir savarankiškai įgytų žinių įvertinimo 

ir valstybės pripažįstamų aukštesniojo išsilavinimo ir profesinio mokymo arba tam tikros jų pakopos ar 

modulio baigimo dokumentų bei kvalifikacijos įgijimo laikinosios tvarkos patvirtinimo (LR ŠM 

ministro įsakymas Nr. 1353; žin., 2001, Nr 88-3111, 2001.10.01) 

• Dėl darbo rinkos profesinio mokymo įsatigų, įmonių atrankos egzaminavimui eksterno 

būdu tvarkos patvirtinimo (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 70; žin., 2002, 

Nr.58-2357, 2002.05.31) 

• Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo organizavimo ir vykdymo tvarka (LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 38; žin., Nr. 33-1259, 2002.03.22) 

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (LR ŠM ministro įsakymas Nr. VIII-822, 

1998.06.30) 

• Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija (LR ŠM ministro įsakymas Nr. ISAK – 

433/A1-83, 2004.03.26) 

 

6 lentelė  

Vertintojo veiklos sritys, kompetencija, vertinimų kriterijai. Adaptuota pagal (2006. VDU 

Profesinio rengimo studijų centro. Mokomoji medžiaga vertintojams, Kaunas). 

 

Veiklos sritis Kompetencija Vertinimo kriterijai 
1.Pasirengimas 
vertinimo 
procesui 

Suprasti kalbos mokymosi 
metodologinius pagrindus. 
Suprasti skirtingų kalbinių gebėjimų 
sąveiką. 
Suprasti ir žinoti formaliojo švietimo 
įstaigose kalbinių gebėjimų vertinimo 
principus. 

• Nustatytos normos, 
reglamentuojančios kalbinių 
kompetencijų vertinimą. 
• Apibrėžta kalbinių kompetencijų 
vertinimo metodologija. 
• Apibrėžta skirtingų kalbinių 
gebėjimų sąveika. 
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Suprasti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo socialinę vertę. 

• Apibrėžta neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi sąmprata. 

2.Vertinimo 
proceso 
parengimas 

Pritaikyti kalbinių kompetencijų 
vertinimo kriterijus konkrečiam 
vertinimo atvejui. 
Parinkti kalbinių kompetencijų 
vertinimo metodus. 
Parengti kalbinių kompetencijų 
vertinimo metodiką. 
Parengti kalbinių kompetencijų 
vertinimo užduotis.  

• Nustatyti kalbinių kompetencijų 
vertinimo kriterijai. 
• Parinkti kalbinių kompetencijų 
vertinimo metodai. 
• Suformuluotos kalbinių 
kompetencijų vertinimo užduotys. 

3.Vertimo 
proceso 
organizavimas 
ir vykdymas 

Įvertinti kalbines kompetencijas 
remiantis nustatytais standartais ir 
reikalavimais. 
Panaudoti sukurtus kalbinių 
kompetencijų vertinimo kriterijus. 
Patikrinti kalbinių kompetencijų 
vertinimo rezultatus. 
Dokumentuoti vertinimo rezultatus. 
Sukurti vertinamiems asmenims 
palankią psichologinę aplinką. 

• Atliktas kalbinių kompetencijų 
vertinimas remiantis šį procesą 
reglamentuojančiais aktais. 
• Vertinimo metu užtikrintos lygios 
galimybės. 
• Įvertinti užuočių atlikimo 
rezulatatai. 
• Užpildyti kalbinių kompetencijų 
vertinimo dokumentai. 
• Atsižvelgiama į vertinamų asmenų 
pageidavimus, pasiūlymus, 
palaikomas nuolatinis grįžtamasis 
ryšys. 

4.Vertinimo 
proceso 
tobulinimas 

Analizuoti kalbinių kompetencijų 
vertinimo tainkamumą. 
Teikti rekomendacijas dėl kalbinių 
kompetencijų vertinimo tobulinimo. 

• Apibrėžti naujausi kalbinių 
kompetencijų metodai ir išnagrinėtas 
vertinimo procesas. 
• Pateiktos rekomendacijos dėl 
kalbinių kompetencijų vertinimo 
oragnizavimo ir vykdymo. 
• Pakoreguoti kompetencijų 
vertinimo metodai ir užduotys. 

5.Vertintojo 
profesinė ir 
asmeninė 
saviugda 

Savikritiškai analizuoti savo, kaip 
kalbinių kompetencijų vertintojo, 
veiklą, ieškoti jos tobulinimo 
galimybių. 
Kurti savo profesinės ir asmeninės 
saviugdos strategiją ir planus, 
numatyti konkrečias jų siekimo 
priemones. 

• Įvertintos ir papildytos 
kompetencijų vertinimo žinios ir 
gebėjimai 
• Apibrėžti šios veiklos pokyčiai 
• Parengta asmeninės karjeros 
programa 
• Laikomasi vertinimui būtinų etikos 
takto principų 
• Palaikoma profesiniai ryšiai 
Lietuvoje ir užsienyje. 
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8. VERTINIMO FORMOS IR VERTINIMO PROCESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav.  Procesas apimantis etapus nuo formalaus ar neformalaus ir savaiminio užsienio kalbų 

mokymosi iki sertifikavimo ir formalaus užsienio kalbų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo. 

Adaptuota pagal (2009. Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i 

nieformalnego). 

Formalus užsienio 
kalbų mokymasis 

Standartai, vertinimo kriterijai 
taikomi užsienio kalbų 
kompetencijų vertinime 

Vertinimas Užsienio kalbų 
kompetencijų vertinimas 

pagal aukštosios 
mokyklos reikalavimus 

Pažymėjimo formaliai 
patvirtinančio užsienio kalbų 

kompetencijas išdavimas 

Individualus užsienio kalbų 
mokymasis 
Gyvenimas visuomenėje 
Darbas 

Savo žinių, 
gebėjimų ir 

kompetencijų 
vertinimas 

Noras tęsti užsienio 
kalbų mokymąsi 

Dokumentų 
patvirtinančių 
užsienio kalbų 
kompetencijas 

rinkimas 

Užsienio kalbų 
kompetencijų 
pripažinimas 

pagal parengtus 
neformaliai ir 

savaiminiu būdu 
įgytų 

kompetencijų 
vertinimo 

Užsienio kalbų 
kompetencijų 
pripažinimas 

kitais 
vertinimo 

būdais, pvz. 
aukštesnės 

kvalifikacijos 
suteikimas 

darbe 

Užsienio 
kalbų 

mokymosi 
pasiekimų 
refleksija, 

motyvacijos 
įtaka 

Poreikis formaliai 
įvertinti ar pripažinti 

neformaliai ir 
savaiminiu būdu 
įgytas užsienio 

kalbų kompetencijas 

Poreikis 
neformaliai 
įvertinti 

kandidato 
turimas užsienio 

kalbų 
kompetencijas 

Poreikis 
mokytis ir 
tobulinti 

užsienio kalbų 
kompetencijas 

toliau 
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IŠVADOS 

 

1. Išnagrinėti Europiniai dokumentai užsienio kalbų mokymo klausimais (Bendrieji 

Europos kalbų metmenys (2001), Europasas CV (2005), ir kiti ET ir EK dokumentus).  

2. Neformalusis mokymas/-sis apibrėžiamas kaip veikla, kuri egzistuoja šalia švietimo 

ir mokymo institucijų ir dažnai nesuteikianti kvalifikaciją įrodančių sertifikatų, kuris nėra taip 

stipriai struktūruotas tikslų, laiko ir paramos atžvilgiu kaip formalusis švietimas. 

3. Naujai apibūdintos siekiamos įgyti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) 

kompetencijos. 

4. Naujai apibūdinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) studijų dalyko 

tikslai, turinys, rezultatai ir vertinimo kriterijai. 

5. Atnaujinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) keturių kompetencijų sričių 

pasiekti dalyko tikslai pagal keturias kompetencijas trijų lygmenų anglų kalbos ir dviejų lygmenų 

vokiečių, prancūzų ir rusų kalbos programose. 

6. Vertinant užsienio kalbų kompetencijas, yra išskiriamos keturios pagrindinės 

kompetencijos sritys – kalbėjimas ir rašymas (produktyviniai gebėjimai) bei skaitymas ir klausymas 

(recepciniai gebėjimai). 

7. Kompetencijų vertinimo metodika apima pačią procedūrą, dokumentavimą ir vertinimo 

metodus. 

8. Ekspertų apklausos metu bei vertintojų ir ekspertų vertintojų darbo grupėse metu 

išryškėjo bendra nuomonė, kad optimaliausia neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų užsienio kalbų 

kompetencijų vertinimui pasirinkti keturias užsienio kalbų kompetencijos sritis, apibrėžiant po keturias 

kompetencijas kiekvienoje srityje ir identifikuojant smulkesnes kiekvienos kompetencijos 

subkompetencijass arba siekiamus dalyko tikslus. Apklausus ekspertus buvo naujai aprašyti kiekvienos 

kalbinės kompetencijos vertinimo kriterijus pagal kompetencijos įgijimo lygmenį.  

9. Patobulinti galimi užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) kompetencijų 

vertinimo kriterijai vertintojui. 

10. Patobulinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) kompetencijų įsivertinimo 

kriterijai kandidatui. 

11. Atnaujinta užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodologija ir vertinimo metodika, 

pateikiant vertinimo priemonių pavyzdžių (kalbėjimo, rašymo, klausymo ir skaitymo užduotys) 
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12. Priemonės paruoštos nuosekliai ir logiškai, aiškiai apibrėžiant ir išaiškinant siekiamas 

kompetencijas ir specialiuosius gebėjimus, kurių siekiama kiekvieno kurso metu.  

13. Aiškiai ir nuosekliai įvardinti studijų tikslai, išdėstytas kurso turinys, aprašyti vertinimo 

kriterijai, tiek bendrieji, tiek skirti vertintojui ir kandidatui.  

14. Naudingi vertinimo priemonių ir instrumentų pavyzdžiai.  
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